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Een wpuderlijke geschiedenis, 'door /'d E., geïllustreerd 'rei-oo.j,. . „ JJdWit/es (piridaei, door /'_ /■•yansen dehilperoort (slot)- ■ . . . „ jjS
lirie dagen door Z.eelnnd, door SeheiS" REltus/reerd
.Strand te Zandvoort bij Storm. //li,T (re'-oo/g)
Anemone japoniea, door /•" Th. if 'atie . . . . . . . ..

BERICHTEN VAN ^dS^'"Ereeni . . . . . . . ,. yy}Bij' iedere rubriek wordt ,f^/<f«P2^pACTIE EN UITGEVERS.
men vragen aan de Redactie te richtS'^ correspondentie opengesteld en gelieve

Fraaie foto's zullen gaarne ter d'
aan de Redactie of aan de UitgroerI°°rdeeling ontvangen worden. Te adresseer en
zijn naam en adres te vermelden; oÖl inzender verzuime vooral niet duidelijk

Van tijd tot tijd zullen prijsvrad '^'^kter op de foto's,
worden uitgeschreven. voor de beste foto's op een of ander gebied

De Uitgevers verzoeken beieefdelij^,
van eene annonce, een aanvrage of hlad tc noemen als men naar aanleiding

^ bestelling aan een adverteerder doet.
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ve vao SCHELTEMaHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
off-AMSTERDAM.Groesbeek & Pai

DUTCH-GARDENS.*)
(IXGl-ZONDKN).Dl: Hi'cr Loonaul A. Sininiijcr, die gi-eii enkel arf.;unieiit

ter bestrijding vain mijne kritiek kon aanvoeren, die
geen enkelen seiirijver kon aanhalen tegenover ai de
gene. die ik tegenover iiem stelde, traeiit eene retraite
lionoraiiic te^'maken. Ik zoude iiem liie gaarne "ainneir

maar ais jiijien van den viuciitenden Partii zendt iiij niij toeii no"
eenige iiersooniijkiieden en gro\-e onjuistiieden naar het iioohl^
^\Harop ik iiem weer niet rustig kau laten aftrekken. Zoo sciirijft
iiij mijne onkwetsiiaarlieid voor iiem toe aan iiet feit. dat ik
nnoniein seiirijl. Maar dan sjieeide iiij toeli ook ge\-aariijk sind
toen iiij mij in No. (> \'rij iiateiijk aanviel oji een dood oiiseiinidig
artikeltje, dat ik inzond oj) nitnoodiging der IG'daetie. Ik plaatste
er toen mijne letters onder; daar steekt niets veikeiaais in. I.ater
was i-r voor mij geen aanleiding om mijn naam den voike iiekend
te maken, toen nit iiet eene weer andere artikelen voortkwamen.

- an zegt de Heer S. ook. dat ik gaarne correetie-lonten ais
\\apen gehrnik en noemt dat onedele wajiens geiinuken. Het is
iiegri.iiieii.jk, liat iiij liet onaangenaam vindt, dat ik zooveii' lonten
aantoonde; maar correetieloiiten waren dat niet, die zette ik

*) Daar de heer l.eonani Spi ;n;,'er niet van zijn recht van verweer
dit°onder\vVr|ri!èt del^•d^ ijvbiuik maken, sluiten wij hiermede over

Kei).

,  i ) M;iai ai G.ii lUWI u l ian toch
i  liie'er iiet -medele /oo vall illZh 1 . zeiis mi nog. p,ecip^de Hei l . ■• 1 1 , l- 01-. toe Ziet . Zoi i ln)\ . hlllleer hn hot

'"■'^'■"'1''' /H'i ' . l-t' lm de aani i .ding v;tn lief werk'v;geluk ileidt te zn IK
^  ' ( ere

j  zee
r,.cn uitgave van i'H"

1,11
iele

111-

i.lt in.j ' le ;i,o,o.. i . . .,N, „FIK Van
\  1 - net du ( ereeau in.j ini.| l iet peirlal I H') staat in.  ,,.e to leeiil opmerkt , i.-i/i ' i.a/'r Ii\ken,„Lvan. znoais ln.| zit ^ Prdoi l ing eii de zaak P'-

'iietzeiidi
d<
'I"

■■^'^l'''''' .«"virM .WV. "a- l'" li al O lann Hl Ra| ,lu,vl 51,,,,^,•  ̂ . I 1 .. Mi/ii -n»-. nwu'1 n -
1 q...

'' L''V.r'.vén'e'n konden dim injjim inzieiis nmeilijk a'  : Fi, du ( ereeau in i.sji- gewerkt iiei.iien. Maar,],
uTr^ - inlnt te meeiieu. dat dat wei k;.n. w;n,t in., rectiliceep'  ■ ♦ m L- wlidt idi el UVee regels < lil Slel gedrukt aan,.jne lont , "I: g..drnkt Staat_ en dat dit S
om te ziggtii. . ,Li .( oiMot wei degelijk Iknnst zijn).
'"nil v"l"a;,U.L".'u. .1" .k la-, --.k k ra-lamai, .IvS-ns,,,|,"i„,nliik k,.,i- -. ..i.alal ik ,„rl .lan Kvla-ak-a iel "liRvtl. Doc],
in'j vergee' . dat ik eeiie reetilieatie gal van den door hem zelfm.goven verkorten titel, d.e .geiiee iontiel vtas. Ln kent dan
de Heer S. de hetc-ekenm met van <ie ,milt ,es. 'lu' de afkorting
moeten aanwijzen?- Hij .geelt nu den gei.eeieii titel en ziet zoo"-
waar weer kans er twee eorreetie-louten ui ti iatui.

On liet verzoidc van den Heer S. 'd ik iiein met aangenaam kan
zijn door de oorsinoiikeijjkiieid der leekeinngen van J. v. d.
(noen aan te wijzen, moet ik iieni weer lot nn,]n sjiijt naar Xo. 33
pag ih() N-erwijzeii. waar ik piist seiireet. dat y. d. (iroeii prenten
nit aiidere iioekeii overnam en waar ik zijn imek ook eene „hand
leiding" noem! , 1 1 t- .

N'erder is de Heer S. iioos op inij. dat ik zoo veel Engeisdie
sdirijvers tegmi iieiii liet ojiti eden en verwijt niij. dat ik zelf niets
iiewijs. omdat ik mij iieroe,) 0,1 andere si injjx'ers. Deze curieuze
redeiieering wordt 'eeiiter verkiaaiai dom de mededeeiing, dat
liet iumi niets kan seiieleii w;it anderen zeggen, ai zijn het doc
toren ot jiroli'ssoreii. Hl.) is gewoon uit eigen oogeii te zien. Ik
iieii] waarlijk niet getraciit den Heer S. tot andere gedachten te
iirengvn; ik iieli alieeii kritiek nitgeoelend op wat hij beweerde
en daar iiij zelf de Icn.geiseiien aaniiaaide. lieli ik die 111 den arm
genomen.

Ik arlitte liet in liet ;dgeineen lieiang en een eiscii van recht
v'oor ons land om zijne jiiiantastiseiir lieselionwingen te weerleg
gen; de lezers mogen na oordeeieii. Ik werd iiieriiij geleid door de
volgende wijze en oimierkeiiswaardige woorden; ..Ook onze
o])\a)ige'rs zuiimi eenmaal anders denken dan wij ; rnaar men moet
iiedeiikeii. dat. ais wij aan onze aanstaande opvolgers ieeren met
onredelijke minaeiitin.g o|> liet werk onzer vooiwadereii neer te
zien. wij dan niet wrwaeiiten mogen, d.it zij later eerihed vour
ons strex'en zuilen liehh.'ii." Dit werd gesehreven in ihqy door
niemand anders dan . . . . den Heer /.eon.ii i i S[)rniHei . Merk
waardig, dat lii.j. aan zijne eigene meennig ;d\'aliig geworden,
de eerste is o]i zijn gelaecl. die er de \vaarl\"id \ ;ni mvlervindt.

s. V. H.

ZUIDERZEEBOT.Wllr onze .groote steden doorwan.ieit. zal di-ze viscii
aiiieiit 111 den iiandei zien. 't zi.j iiij ze oiiuiekt, ais
ze nog staartwiiijiend en \ innenkraiieiid op den
kruiwagen liggen \'an een Hinzer \"iseiiboer, van
zoon grooteii \'ent in donkere iioezeroeiimouwen en

met een zwartiakeiiseiie [iet iiijna tot oeaa di' .geringde ooren
gi'iiaaid. de man. die. ais iiij met om de drie passen; ..Bool
iioo! iioo!" roept, o,) iaideii razu'toon spreekt. 't zij ze uitge
stald iu.gen in giiidieng \'ergiijden aaiieenge,dakt oji liet marnier
\'an ei'ii \'isciiwinkel-tooniiank.

In .geiiakken staat ook wei lokken de l)i ii |es de smui.gragen in
de deitigei \ iseiisaions. ol geiden .lis T siuninum \ an iieeriijkiieden
in SCiiaitkeiders. waar ze oji de riiamjiiankeii tiissciien eieren en
zuur ])rijken. rondom roodiirnin geiaikken tot in de vaneeen ge-
linlde knmpsnedeii.

Dm aan zaik i-en kidossaii- \ r;iag te x .diioen moet er heel wat
int .gevan.geii worden, want niet enkel de steden nok het plat
teland wenseiit zijn geiiakken i,ot ,e o,. talei te zien. Bot b
een ievenstaaie visidi. die liink tegen iu-t wiA oor kan. en dus vrij-
yel aan iedere markt o| alslag iexend kan aangebracht worde"-

b n 1 , '''■ H.irderwijker'vischbneren metun iHiiemmkeieiide [.aardi-ii iijj avmid .-n naeiit. om in het niid-
«tu, des iands s niorgens levende imi ter markt aan te voeren.
wordt e ! '1-1 '"'"on gevangen bot; toch
gm-im-en i '1^ ^""''■ ■'^ve wel if nniimen K.(..b  •yis.Mi die tot ; tonnen gouds o,,l>rein.t " l-'r wordt aan de
n aw;^;^ tw^ ï; geclm 1 u^roeien:
de nmsmnoim Bnen oud worden ze m den re,gel al voor"otten werden g w-ni'mn'" n" '|'| 'ÏÏ"
lotjes S-,men zu ,, 1 ' l""bM e. die met kieiiie sdf1  ■ -nm n znemnieiid. m de kml gev.nigeii worden, konde"
zeer goed iu-t le^■ dov.ingeii wordell. KOim-

B"t c-jj l eentmieter in I ^' ■'-' ^on. Icio, p,.,, loeil groett rtt"t liet aanvoeren vo •'o" g"od gelnmdliaaicl verbod•"i^'H'i .ycan onderin,mtseiie visei, zm. aan de botvaugd
ilot

'"'Kdogrannmm veriiazimd' nm"'," "1 T'"
t'oiioren iniiten onz t , s"< . ie kunnen konu-n.K.-Nlai-htNrij,,,. i, ,; V.-ei' i ii i li- N,v. „,N,rl,.v„

komen er jaariiiks m lli ' i'"^ l'- boeli. \ ,mmt de innnenzeim-lH Inii,- f , ;k ■; r,",, - - li-ll-il- V„„ 4I m-i"' 1' -lilden .ian,gezu, ,mmen oni zieii te vnede
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„1 het omliept', lirakkf watrr lUft iK- diH)r In.,,

XfinplanerVoordzee en net iKanaai. uaartm lun, alrcns meïlf
ach in diepzee vuort te planten, i.ewe/en wis ^ "'n»nfr om
pe scholietjes verlaten al op leti^nlinon lèeitiid de t -

Zuiderzee vnm andei roedsel-el.ied; v.,Uvassen si hol is eèn'im'
.ondenng m de Zn,derzee. terwijl de hot van n. e, met
er regel
Hoe de Zuiderzee-vissehers de hot heinaehti"'en ̂ V eo,et sleepnetten, die 1^, - ol S stuks tot ̂ -^n^i^dk .^^len^

tenbaaii, vereenigd. ttissehen twcv N aartiugen worden \ ooiS
trokken, dicht hoven den zeehodeni. zelis door den

tlzee en het Kanaal, waaruit I

trokken ■■111. zelis door den grond
^let loutl bezwaarde— ■ n ■ 1 X- i '^"H'Peds houden ze rechtstandig uitgestneid. \ oor den weeki-re ' '

i " grond is sleejiwant heneest 'geëigende vischttii;mecsL
then hotsleeiniet hestaat uit twee. ... ...usieepnet hestaat uit twee

netten, welke tegen elkaar gelegd zijn. het achterste wordt tre-
vormd donr zeer wijde niaasvakkeii ot ..ladders'h "t grootere voor-
net bestaat uit tijn garen met nauwe niieningen. Door het aan
slepen tegen de watermassa m. ■ wat ook wel door visschers-
handen verricht wordt. dringt het lijnere net door de open
vakken van het ruime en x'ormt daarin als het ware zakjes, waarin
de opgesleepte bot verward raakt en gevangen blijft.

Huizei, Spakenhtiigei en Maiker x'isschers viieren met hun
sleepnetten de vetste viscli aan. welke in den regel een Hinken
prijs maken kan.

Met stilstaande netten, z.g.n. ..staaiul want", wordt in 't Noorden
der Zuiderzee niet gevischt. Die zijden netjes zijn te liclit voor den
sterken stroom, welke de getijden er zetten. De kleinere, Zuule-
lijke hax'ens x'ooral xisscheii er wed mede, wat tiaar x'oor menigen
ouden schipdier. die in de groote tetdten niet meer mede kan, de
gelegenhtdd biedt om met zijden hotnetteii nog zijn hart aan het
visschersbetlrijl op te halen. Hoorn en tle Lemmer visschen ook
met staand want onder de kust.

De meeste xdsch wordt gevangen in tien dritdioek door Stavoren,
Enkhuizen en l'rk begrensd; de xdsstdierij is daar soms zoo inten
sief, dat de x'erschillende soorten xain want het met tdkander te
kwaad krijgen en x'erkeerde praktijken er te betreuren xadlen. Daar
vooral vindt men ook de z.g.n. ..hot x'an een goed plekje", n.1. op
den zachteii kleihodem ge\-angen. welke van zulke uitstekende
kwaliteit is.

De Noordelijke havens visschen daar \-oornamelijk met hoek
want. .'^an een langen lijn worden hij deze vischwijze een 250-tal
haken'bevestigd met korte, aangeknoopte eindjes visschersgaren.
Iedere haak wordt xmorzien van een gekookte garnaal als aas,
waarna de beug. uit x'erscheidene aaneengebonden lijnen be
staande, te water vvorilt gelaten bij het varen in een bepaalden
koers. Men zal verbaasd staan over de lengte van zulk een beug,
als men verneemt, dat een enkele botter b.v. van het Enkhuizei
Zand tot aan het eiland 1 rk een 70 a bo aaneengebonden lijnen
uitlegt over den zeebodem.

Die inzet op hoop van zegen is wezenlijk niet gei mg! Zulk een
visscher betaalt voor het sclioonmaken (spleten) en azen pei lijn
10 cents de uit- en thuisreis met meerderen aan booid geeft 'os
vertering, terwijl het gevaar steeds groot is. dat de eug c 001
nettensleepende vaartuigen ot ankering wortlt ^t^k
vaak is er weinig meer xain terug te vinden. Dat al es moe ^ j
hellichten der heug door de vangst worden , ,
de visscherij-berichten in de dagbladen ei cmis oji nazit
200 vaak „vangst niet bevredigend vermeld xinc en.

Bot wordt met alleen m deta ta fs. ™ bij «at.'n.i'Spv.nt..rs
nian er op uit, wanneer de iisito \ an net j
storm en slecht weer des te grooter is. .-„mnfU- vorst de
.. Loopt de Zuiderzee vol <lrijfijs en Lan Ip] ' ^ aer'jsvloer de visschers dragen, dan ' , mavisschen te
Zuiderzee nog wel eens etm een eind" van den
verdienen. Met sleden trekken ze ei o)) gehakt,
wal worden een groote bijt en L <-unt ^e pythoek een
Waarna met behulji Vcin een zeei langL
'letje onder het ijs wordt gelaten. .in,,,.nde botten te wek-^  'I r dan aaak .Im dn n|. dnn Hiertoe
ken, waartoe er op het ijs leven zwaar, met
bedient men zich van een z.g.n- 'd pen touwtje een
'J2eren banden beslagen stuk hout. < a i ^. .ir-pns weer met doffenemd omhoog trekt bij een uiteinde, om he „.jtwaakt dan met
bons op het ijs te doen neervallen. -/..ndiuen bodem zwemt
schrik, woelt zich omhoog s an j-nt j ' V (-yd van stille win-
schichtig heen en weer hij al die heiiu' ^ ^
Iwrust en raakt zoo m de netjes gexu's, -

\an

BOEKBEOORDEELING.

w
Boonioi en Heesters in parken cn tuinen door H. F. Har-

togh Heys van Zoutevecn, Zntphen P. van Belknm Az.,
geen jaartal. 20 ajieveringen d / 0.50. '

IJ nntx'ingen de eerste aflevering van het bovenver
melde werk ter hesiireking in ,,Buiten". De titel
zou doen x'ermoeden, dat men hier te doen heeft
met een Iroek over het gebruik xmu boomen en hees
te, s. doch bij het nazien x'aii de korte inhoudsop-gaye, die m het prospectus vermeld is, bleek ons duidelijk, dat

let tle bedoeling is een boek te geven over tuinarchitectuur.
\olgens deze inhoudsopgave toch zal het eerste hoofdstuk Mge-
"leene roorsehrijlcn en heschoineingen bevatten; het tweede he-
sclriijit clen 'a'intertoestand 1°. xain kegcldragende gewassen, 2°.
X an looihoomen en heesters; het derde behandelt den vorm en de
kleur der hloenien; het xderde het ontluiken van hladeren en bloemen,
het x'ijftle kleur en vorm der bladeren; het zesde vruchten en herlsi-
tinten; het zex'cnde beschrijvDig van het versieringsmateriaal; het
achtste oerhossehen en het negende parken cn tuinen. Dit laatste
hooldstuk zal zeer uitxaierig xvorden, daar hier niet alleen de toe
passing zal besproken xvorden van de in de vorige hoofdstukken
xei melde feiten en theorieën, doch ook de jniblieke parken, bou
levards, lanen en x-erkeersxvegen, begraafplaatsen, villa-parken
en kleine tuintjes, alsmede de xdlla-terreinen achtereenxmlgens
zullen behandeld xvorden. Aan het slot zal een lijst (texmns regis-
ter) gegcwen xvorden xmn synoniemen van kegeklragende gexvas-
sen en van looihoomen, heesters en klimplanten.

^Ien ziet hieruit, dat de schrijx-er zich een alles behalve gemak
kelijke taak gesteld heeft. In hoeverre hij er in geslaagd is, xadt
uit een eerste allcxmring. xvaarschijnlijk nog niet het txvintigste
gedeelte xain liet gehcele werk, zeer moeilijk te heoordeelen.
Bij het nazien xain den inhoud rees bij ons echter de x'raag xmor
xvieii dit hoek eigenlijk bestemd is. Voor gexvone kxveekers is het
te uitx'oerig en theoretisch, x'oor liefhebbers kan het xveinig of
geen nut hebben. Er blij\-en dus de boomkweekers, en meer spe
ciaal de tuinarchitecten ox-er, doch hun aantal is in ons land
slechts gering. Daarbij xvil het ons^toeschijnen, dat het zich
niet gemakkelijk laat lezen, het is meer een leer- dan een leeshoek,
wat jammer is, daar het hierdoor voor vele plantenliefhebbers
minder bruikbaar zal zijn. Reeds oj) de eerste pagina troffen wij
de zin: ,,En zoo is het een feit, dat bij één der talrijke pogingen,
om het ]iark Trianon bij \'ersailles, onregelmatig aan te leggen,
men er toe overging, het xvegennet af te bakenen xmlgens den
xveg, aangegeven door een dronken man, dien men over het ter
rein liet chvalen. Men kwam aldus, beweerde men, tot de ,,natuur
lijkste" lijnen." Een dergelijke, destijds blijkbaar ironisch be
doelde overlevering mag in een ernstig hóek niet als ernst worden
x'ermeld, zij ontsiert het.

Wij stellen ons xaxir, op dit xverk, wanneer het compleet is, meer _
uitvoerig terug te komen, en hopen er dan een gunstig oordeel
ox'er te kunnen uitspreken. Ook x'ertrouwen we er dan een
opgaaf in te vinden van de bronnen, die de schrijver bij het samen
stellen raadpleegde, en de vermelding van een jaartal, dat, voor
een hoek van dezen aard, noodig is om er xvaarde aan te verleenen.

De uitvoering is, xvat druk en papier aangaat, goed, de afbeel
dingen, die in cle eerste aflevering voorkomen, kunnen ons echter
geenszins bevallen; de prijs is zeker zeer matig. E. Tii. W.

VARIA.
Wat zouden wij voor genoegen van onze tuinen beleven, w an-

neer xvij niet voortdurend op onze hoede xvaren om schadelijke
insecten, kortom alle ongedierte uit onze gewassen verwijderd
te houden. Liefhebbers van rozen vooral moeten alle krachten
in het xverk stellen, om hunne geliefde bloemen tegen verschil
lende aanvallen te beschermen. Een prachtig middel tegen
narasieten op rozen bezitten wij thans in de Ouassia-zeep, onder
den naam ..Rosarium", door de H.H. Cohen en Co. te Arnhem
in den handel gebracht. M'ij hebben dit preparaat zelf in onzen
tuin aangewend en stonden inderdaad te kijken van het resul
taat -'alle rupsen en ander ongedierte waren onmiddellijk gedood.
Wij kunnen dit middel beslist aanbevelen, 't is ,,een uitkomst."

DE WATERWOLF.

"Me, nimmer weer teniggck. - ■ - , ,
^'sch wordt nu eenmaal duui u

ox-era
1,1.; Ch.x.xI' -

NIET ten onrechte draagt de Snoek den naam van ,,\\ ater-
xvolf" of ,,Zoetwaterhaai". Al zijne kaakbeenderen,
zelfs de tong, zijn met scherpe tanden bezet. Wat hij
eens vastgegrepen heeft, laat hij zoo gemakkelijk met
xveer los. Zijn vraatzucht is onverzadelijk. Iemand in het

1  „ K ctrineken ieder 2 K.C. zxvaar, vertelt ons, dat zij m 3
zoif ongevcS 800 grondels verorberden. En stelden zij

nou maar met voor ons waardelooze visch tevreden! InvricVvijvers zijn de volwassen e.xemplaren een ware ]Maag. Zij
jvnn -dies xveg, wat maar van hunne gading is."  'pnden zwanen, ganzen en waterhoenders zijn voorJonge e , Kikvorschen cn slangen ontziet hij met.

\ i S m=t .U-n viHchottcr en lujp. naar .k' ha.ul
i  't v-in den in het water staanden mensch.„ij e,. iu'. „Icinc.^a.c

door hem ontzien.
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Fi>tci Aug. F. H*. RUÏNE VAN HET KLOOSTER MOST MAJOR BIJ ARLES.

AUTO-TOCHT GENUA-AMSTERDAM.
{Vervolg).Aak ck' met lijnen en cijfers betrokken en beteekende

tafels zaten de nienschen en kt'ken naar den bak in

het midden, waarin de bankhouder telkens het i\"oren
balletje di'aaien liet. Zoodra bet stil hield en oj) rood
of zwart i^evallen was. klonken de stemmen van den
en zijne bandlaiif^ers. De menschen. die gewonnen
haalden het geld naar zich toe of werden, indien zij
van verwijderd waren, door de ..handlangers" geholpen.

Maar het meeste ging toch naar de bank. Sta]K'ltjes goud en vijf
francs-stukken. of papieren geld haakten de bankhouders naar

bankier

hadden,
er te ver

zich toe. Zij staix'kk'ii de gouileii munten met hunne harkjes op-
er'ii met een (ingeloot]]]ke ge/winillui I oii hehendigheid. wisten
dadelijk wat zij uit te hetjilen hadden en wat zij nio.iiten opstrij
ken. zij dellen dit zoo snel mogelijk. De tijd was geld waard voor
hetr terwi]] voor de s]H'kns meei het omgekeeide hi't gi'\ al was.
hoe"meer geld. hoe meer tijd ze koitden verwijlen aan de groote.
lange tafeïs. waarvan er wel een ze\'ental stonden in die van
licht tintelende siieelzaah .
De aan de lange tatels zitteiiden. dat wiireii de echte en geest-

de aan het sjiel wrshuilden. voor hen was het geld
tijd. zij getioten intens van iedere

aati

driftige, of

m

Foto Aug. F. //' Uogt. A UTO- TOCH T GENUA-AMSTERDAM.

stf.iu\(;roeve.\ hij de Rv'i.xEXSTAi) jj:s h.-iua\

seconde spel en zaten schijnbaar
on\'eisrhillig. maar toch bewe
gingloos loerend toe tezieithoe
en Wilt ze verloren. Ik zou ieder
van l i.' zwidcke tisiononiieën.
mannelijke en \-rouwelijke. hiei'
Wel uitc'oi'i ig willen beschrijven,
vooi iil de ietwiit idiote cauche-
nuir-\-ei'schijning \'an een kreu
pel. klein individu, dat met
ideeke. ziekelijke rangei'S bank
noten Zilt te wrlrommelen. om
nu eens wat te winnen, maai

meestid te \eiiiezen. Dok da
mes met grijs haai' zaten aan
de talels. een gouden beursje
hadden zij in de iiand en daaruit
Werden telkens goudstukjes ge
nomen. die lati'i'hij den hankiei
terecht kwamen. 'in het licbt
\'an de onder de hi'eede. gfoent
l<.ip])en hiA'en de tafels bram

ikpdelide etroleinnlami'en zie
dan ook den grooten. steikeu.
zwiirtgehaai'den man zitten, en
Won. die stapels goud en baUK
hilletten Won en ze als een baiii
kade \-( II i| /ieh o)i di' tafel legd'■
>toodat Pij i,, een geldves-
ii ig Wim opgesloten. i

b-n terwijl wij dit schotmd^|
nan elke talel l-eiis gingeii
'-laan. \ei-ging de tijd en "^n.l
lllldeli ook eens spclcU.
Verloor liet eelle \'ijt-franc-
l>a het illidiie ell ZÓó
'lat ik. gehi'uik makende van
' leze streng-\'i iendelijke. waai'
t-i l lUW eiide Welik del' \ oorziC"

Ik
■-stuk
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iiiuheid, mij met ])ekwani,-n sp,^.,! v,n l
n^jjn aandacht meer te wijden aa„ tn.k „m
Avas van alles wel lu-t meest d<- ""^Kcving, en datas van alles vvei lu-t meest d^- nn.eu

buiten.
437

e fn dat
},ier was het ten slotte teeh maar Weer T ■, i < ookIk wandelde met on/en nestor .h),,,-'m. Mue ga!'',
kandei" de dames aan. du- wij ,„,k in het i-e^t^' ''Ve^en el-
ta?e hadden zien zitten. Nn stonden zij V,t blermi-speeltafels. met ot zonder hunne heereti. ,1'^ '•'•'■'Ks de

t2pfn stci3.n, tiiL'
die
liet
zich
dat
leid. zij

^peeltatels. met ot zonder hunne heeret, ,„,1- m
uroepen staan, die als tahleaux eivants w-o ^\vn /jj soms inIe vrouwen waren ntooi. en zij hadden hi n'?" .n '
lichamen, die m di' kosthaarste kleediien ■>, i , , »i"<>ie, slanke

bewogen ritselden hunne kleederen ' ^varen en als zij
'  ■ - - - ■ ,lvn het aardij,mte was'

leid zil waren Ue \ uemleli]kheiil /eK-e v r te Worden inue-

zien . ...-v MV ..luiue Kleederen ir,, i zidat men bij deze dames volstrekt niet lieh."; t i . '^•'•'"digste was
leid. zij waren de yi mmlelijkhei.1 zelve zoodr-, ^^'"i'den Inge netio ^vind waaide hehu •• • i. ii, door hunne schoone gestalten c'n :, l>emerkten dat v genomen. Ons doel was wederom hm ,5 \ "fideel
iden gehoeid. Dit was inderd-m -^'''^''itstrekken eenigermate ï "P bergen en het st *"''1dl ^ want A'en n ; ' ''^'minnelijk, maa S- Wauwe zeee  ïrv. Imnuen ,n '7 .'.""vsten Asij i' ' f' .b" ^^''ndere gedicht .1/et in de rmd' telkens Gorters

^rij door hunne schoone gestalten en m.be.hd 1''] bemerkten, da;iden geboeid. Dit was indeiabuul zee ',djls hinderlijk, want Asmige malen nioeste ü"
maiite vervolgingen onttrekkAsi

Diauwe zee urom-u--«■'«Kirrc eadicht Mc, i„ <la firdaclWe ^. W'a irse , i ''l '"bardoor mijn uiterlijk van lichtelijk <lnH-tm-,. t" ' '' ''''"getrokken
seerde". ben ik .hen a\-ond eenige malen -u',. ;'; gebla-bij de speeltafel en ..bestndeenle" den ; ttmjueerd. Ik stond
Irommelemle banden .'ii den ..enihrv.malen"'"^'u ''ï /='vhelijke.
ling had ik ile gewaarwording, alsof een nio, .," ^ Plotse-

rngs mij hem.n t.. ""te kat zicb
n rn, waarb

ing IlilU v> uai \\ 1 tl (iniir -i Kot .
met haar pels lielkozend langs mij hog,,,! te
daar stond zulk een .bami van de speel/

naa. hel hotel de

'•« Ixmboii-Wij. er niet om ge\mn af en toe hlsr
..st\-le Riviera" en dus beschaafd tc worden, mits dit maarO Mores ! \'roeger vond men hetTets^'ï'' geschiedt. O Tempora,
vers op i-eis aangerand te worden
.gaarne een kleinigheid toe om , 1' • tegenwoordig betaalt men'•ermaak op clelicltrmïniei Te^.an Xice, waar een koele wind wan^H TTi

'titie genomen. Ons d.iel was wederoT n'r • veel

i-d -mlila gewaad vlak naast mij. 'mgeveer temóVm'" ''"ebiekend
„Comme vous avez l'air triste ce soiP m

terde ze met een zachte stem en ineewariT"" t"'' Petit". ffuis-
En plotseling kreeg ik een schitterend -n-erzi.-bt .■ , •

wat waren WIJ beiden rolvast, zij en ik ' an de situatie.
Om niet in uitbundig lachen uit te harst

van onzen nest.ir. maakt.' o..k diens ecbt.r'.' 'ten arm
tafel los en gedrieen gingen wij ergens m een uZspiegelend butfet was. tlu^-.lrinken I ater a- ,'"f?"'enj waar eenSlf liij ons. dis samon n,a oiuniAd.!,' ""k'Is'fot"-sptl was gejilondfi-d. Hij li. klaagdo dd, j; ' hli liat
sluiting van .Ie zaal n.,g naar hartelust plukharen
wat ik noemde ..bet hetere". .Iwaal.le van z .1 l koos,het schouwspel van weehh'. .lompeble mii m'n aa n 1'^' ' '"i'"2ag

jke stemming van sii.'elpl.'zier. fist en ham t ^\''Jbehagen in die
tiet sruuuvv.w^.s.. ,su.A sMAA.u-. .Lornpelde mii m-n- n i

weeke stemming van sp.'elpl.'zier. fist en l,art'st..rh '■
ik van dat naditebjk gezicht, als ik mii ,h T i *"'1 ""k'
nacht van J April berinm r. Wij zijn.,. .k n.,gf ,en hm'T"" '.,rd naar ern bar hrWros, o„ hohlwo d^rr duro A'aS™; Sffn"

„1™'
En in een waterwieg. achter in zeeOuizeiK schuimege spreien deinen mp
Ontwaakt een jonge Triton en eeuT. i\loeid over zijn gelaat heen alsT""De waterheuvels om zich en'een ^
\ an een wit wolkje hoven zichDag in zijn hlooten arm, vergufdT
Hi.1 bhes er m, er viel een zg t ZAls zomerregen uit den gouden niond''"
Ja. den goden dank, zoo'heb'ik nol- ■
engden uitbundig de yiiddellanckrlio ^'en van veie oude

nren en schoonste, zonnigste veiiancro 'D zee van mijn droo-
mijne verbeelding zijn ontwaikr ' Juichend in het rijk

aooak idt , ,
r.rajrrh. V Cl ueeiciing zijn ontwaakt

Ie Aice, waarvan wij, zooals ik ml.,
1  le namen , omclat wij in i\fante CaHoi '^side, niet veel no-

t en ge 'end, te Xice had ik onzen p-m ^^"'"''do der snobs liad-
■imT]"", - met aanbev ehiriT"'''^"Lc ^\ice 11c

perns willen bezoeken — met'^aanb?®^'^ '"""jancier" Louis" CÖÜ-utlwillend door den heer Cyrief BuT« bij mij, mij
len schrijver van E had ik willen

1  Eifii neer L-vrielhepr..even met den schrijvef van Sfr- m wuien
vervA- "T te fieblien. maar, \ Berg van Lichteigens m de Aijies i\faritimpJ ^ ^vas niet tefmis.

niets meedeelen ' ^""doende kan ik u.'i"'/k een bezoek niets meedeelTT"' ^"""oende kan ik uM 1) haalden onze l irieven nu alk
emak' en T f^arken rond. terwij'i TTT' r postkantoor,etidt. en dan gingen wn met E de lotograaf mrrw.^„feerrij. " "j h"'"''-'" "j""- terwiü aZZ' het postkaii.,.,.tetidc. en dan gmgen wij met groTte kitograaf ^Ter fotogra

snelheid op Cannes
aan .

ü/ 1-'5A

■r-r

ff.-*

Poto Aug, f, It'. Vo^t, AUTO- TOCHT GENUA—AMSlTiRDAM.
\T ITLOO Pt'.RS I'a4.V ,,LriS ALPIS ES" BIJ LES BAUX.
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Foto Aii^. F. IV. Vogf. A UTO-TOCHT GENUA-AMATRRDAM.
OP WEG RAAR DE BOUWVALLEN T'.-l.V LES BAUX.

Te (jolfe Juan brachten wij een bezoek aan de aardeNS'erkfabriek
Golfe Juan, waar zeer mooi aardewerk wordt gemaakt, waar\ an
een en ander naar Holland ojizond.

In de Golf lag een eskader Fransche oorlogsscheiien. als zwarte
klij)pen staken ze boven het water uit.
Te Golfe Juan is Napoleon geland na zijne ontvluchting van

Elba. Een grauwe steen, die we maar niet gefotografeerd hebben,
omdat de vorm daarvan weinig beteekent, duidt de jrlek aan'
waar de groote man den isten Haart 1815 uit de brik l'Incunstau't
ontscheejEe.
„Ln bivouac fut établi sur Ie rivage, dans un cbamp entouré

d'oliviers. . . . A onze heures, au ju-emiers rayons de la lune.
Napoléon se mit en marche avec sa petite troupe et prit Ie che-
min des Montagnes du Daupbine."
Te Grasse werd de keizer herkend enDcsirc I.aCroix \-ertelt \-ertler:
V.' • • •, 9" porta vers la petite colonne imperiale aux cris de

,,I tvc l'Enipercur!"
Te zeven uur des morgens, dicht bij \'izille, ontmoette de

keizer 800 man ,,du 5e ligne". (leheel alleen ging hij tot op twin
tig pas van die soldaten en vroeg met krachtig geluid:
„Süldats, s'il en est un senl parmi vous qui veuille tuer son

gcnéral, son Empereur, il Ie peut; me voila!"
En dan klonk het 1 we 1'I-.mpcrcur\ opnieuw. ,,Les olliciers

entramés par la troujic, ne résistèrent pas a l'impulsion gene
rale; les paysans accoururent en poussant des cris de ioie. Le
succes de l'Empereur ctait décidc...."
„A \rizille, 1'enthousiasme des habitants surpassa toutes les

manifestations antcrieures: ils se in ccijutaient autour de Napoléon
arretaient ces pas, s'attachaient a ses habits, 1'assourdissaient
de leuis_ cijs de joie. ,,t est ici disaient-ils, qu'est née la Révo-
Jution; c est ici que nos pères ont, les premiers, reclame les droits
des hommes hbres; c est encore ici (jue ressuscite la liberté Iran-
9cllSG.

Den loden, inklden op tien tlag, kwam Lyon m het gezicht
fut la que Napoleon reprit véritablement Texercice du pou-

\on souveram. Dcbarqué a la ttrie de tpielques soldats il com

Franir seconde'V,11e <leiiance.... il \a uquendre posses-sjon du tröne ... nar la vo
lonte bien prononcce de la nation entière". Den i ̂ en vaardietle

' bekende decreten uit, tien iqden \-erhet generaal Nev
te ihXn.''' (I I ui'al vervolf^ti.)

EEN WONDERLIJKE
GESCHIEDENIS.
(Slot).Toen Monsieur Jean cain Tellegt'n den Nolgenden morgen,

tegen ongtweer halt twaali. colgens de zonnestand,
wakktu' wei'd, luul hij eeiiige o()genblikken nnodig om
tot zich zeham te komen, wat hem slechts ten deele
gehikte. Met stom-geslagen \"erbazing. tlie in zijn i'er-

stantl bleef hangen, als een strakke \'arkensblaas. keek-ie rond.
aai was hij in hemels naam.-' Zoiuler \'ermogen iets te snappen,

zich iets te herinneren van wat er gebeurd was. betastte hji de
lijne lakens, de zachte dekens, het groote bed. waar Richniond
necens hem tlommelde. de wijde kamer met de Maria-beeldjes.
de boekenkast, de goed gewre\-en ])arketvloer. met de zachte

■ eed]es \oor het bed, het groote laain. waarachter donkergroen
\ an boomen schitterde in de zomerzon door de gesloten gor-
(  ijnen heen: de tapijti-n stoekm. waar zijn goed zonderling slor
dig oj) neergesmt.'ten lag.

t  n^'1' lui 2olf haltluid: ..ik ben
^  " l'l"soleerde hij: e\-enwel. daar het hem wel eens^\'as in zijn droom te gelooi-en. dat hij wakker

< s g eeil hl) terug in de kussens en trachtte weer zijn denken
te Uheerschen. zoover hem ,lat mogelijk blijken zou.
kom Ïl- 1'^ Helle, au bois dormanti Hoe
smnk- 1'i.i- ,.Nou regelmatig denkenl..." 'n Beroertle
ken -ik km L 'iTnul; hij riclitte zich wat op. eeust wat elrin-
bed -lis do ■'+" l. behoorde', zag hij toen naast zijn
staan M ""^^',"•1- dikke llesch. hall gekurkt, en een glaslHke!;-- i;:p""\^^ 1>ht goed p. we'zèn." Hij schonk zijn
niet imierhik' r het bruisclu'nde goed. e'U slokte toen
gazeaïs; d-it ^-o^fnschte. linionaele>>'<>11 begon lui 'er i ■m drommel:
<h-eef aan. "-i-oHd,. l<' snai>iH'n.., . oen tlauvve lierinnenng
iiaedit luuirien ''st<'''ae ond ot beter dezen
ontde'kt caiii ck-n een Hei 11 gee'oiuk'ii. het kasteelwas namelijk zóó gegaan:" l'urchtheer: . . . . Dat
Maar op zijn'dei'n-^V" p' ^wiien. wa-^ er niemand geweest.

'  l>'->ei ,e gehangen niet t mvkerieuze
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EEX IXDRUKWEKKEND GEZICHT OP DE ROTSEN VAX AF DE RUÏNE VAN LES BAUX.

opschrift: Xumeri: ("haj). 20: 11. Dit nu was bepaald voorOpbUllllL. xNUillfll. V lUL}). -iU. 1-L . i-'lt liu vvct.-> i/i. daarnaast onder een plankje met een flesch
hen bestemd geweest, want behalve de Salengre liep er niemand
van de vrienden op een door-den-weekschen-dag met een Bijbeltje
of ander religieus werk in zijn zak. Ze hadden toen gezocht en
gevonden, dat daar staat: ..Toen biet Mozes zijn hand op en hij
sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf en daar kwam yeel

„waters uit, zoodat de \'ergatlering dronk, en hunne beesten ....
— „Ik ben nieuwsgierig, wie de beesten zijn, had de Salengie

toen nog gezegd.
Ondanks dat. was het niet duirlelijk geweest. Bij gebrek aan eene

staf hadden ze tweemaal met de hakken op de vloer gestampt,
zonder nog te begrijpen, waar dat voor dienen kon en zonder
geloof aan het effect. En ..waters" was er dan ook wel met ge
komen, wel echter de sombere stem van (laston uit de dieii t. (le
riep, dat ze bij hem moesten komen, en dat er wat scluions was
tezienl En dé houten deur. die ze nooit anders dan dicht gekend
hadden, had zich geopen.l, en langs de bochtige wenteltrap, dom
donkere steenen gangmi, .i*-' ^stootte, waien ze in een (1
belommerden tuin gekomen, die de cour vormde ̂  an ^
somber-uitziende huis, waartoe ( laston s kamei ''f' ^
behoorde. En daar was in het duister van den nay ̂ ^
\'an de planten rondom en de stilte yan de hoogtit ƒ "
niet wijnloof versierde disch aangericht gtwets • ' twee
flesschen in bosjes te samen stonden, „ Zondervnenden van (iston op [^igm"gen
"ok maar iets te vragen, hadden ze tlt ttist ^ scheen ge-
de pure vloeistof, die als door Mozes staf uit t zachte
sprongen te zijn. X'an alles moesten ze l"''f''^"-.Vn zoete ' vurige
Bordeau.x, van droge, witte ITuirgogne likeuren
Samos en ze hadden de nog aanwtzig hm beili'^dom wilde

later terug gewezen, wijl Daston hen p,., het
aten zien in al zijne heerhjkhedt n.
huis in gevolgd. ' • n met nog voorraad van kollie
Hij het hen eerst een keuken zien. n ^ vorken, lepels
plantenboter, met schalen en ' hewondeiale (ias-
tevens een petroleiimtoesttd. i'en .a 'lyl (hmker ver-

Jon, die een kenner was. 1 oen ',\ri-nnd ziin waterkraan
ki'ok, dat wegens zijn met zand bede i , yp. kelder afge-
oneen voetbad de .'.badkamer" K^yniopr • diepte over-
daald, langs een wankele steenen tiap. . p^-^schenl - ^'iin de

"ordeau.x. de Bourgogne, en de • ■ 1 {"hamjiagne, en
i^enige flesschen, een <lozijnt]e maar. uitg

 Chartreux en eene
idem Benedictine, nog een stapel „limonade gazeuse", voor de
nasmaak!olIlclcHV.

Vervolgens waren ze weer naar boven gegaan, nog wat flesschen
torsend, die onderweg in de grafkapel van den feestdisch werden
bijgezet. Daarna ging het naar de eerste étage, waar ze een viertal
ruime gemeubileerde kamers vonden, half opgemaakt, zooals in
een buitenhuis, als de menschen uit de stad zijn. En in triomf had
(laston een kast opengemaakt, waar hij de stapels schoone lakens
toonde, allen besiield met namen als. ,,Lorette , ,,^larie-Louise
Madame Le. .Ie. .Ie ", hij herinnerde zich niet meer nou

"dat kwam er ook niet op aan. En die twee maal twee kamers
hadden paarsgewijze een andere opgang. De twee eersten waren
minder compleet gemeubileerd, dan de twee laatsten, waar Jean
nu lag' deze waren mooier, met gordijnen voor de ramen, een boe
kenkast en matjes op den vloer; ook meer stoelen, fauteuils zelfs,
terwijl de anderen geen verder ornament hadden dan het bed, de
stoel en de tafel. Maar staande lampien waren er in iedere kamer,
cn petroleum, zoo duur anders, stond er beneden nog m een

^"^En^ hunne blijmoedige verheugenis over zooveel schoons was
t't'cne geringe geweest! , 01
(laston had hen toen verteld, dat hij voor hem, de Salengre en

vm Tellegèn de „mooie" twee kamers gereserveerd had, zoo ze
w'ilden, en voor zijn vrienden, het vee, 3e gewone . lir hun ap
partement, hij gezeten op den rand van het bed, zij ledei m een
fauteuil rustig voornaam wat cigaretten rookend, hadclen ze de
7 lak benraat En de slotsom was geweest, dat ze het best kon-
dtn wagen er dien nacht te blijven, morgen zouden ze wel ver-
llr zien Het huis had moeten toebehoord hebben aan een kleineÏistm-vereeniging,'was de conclusie; dat zag je aan de namen op
de lakens de beeldjes en religieuse snuisterijen Die kwamen mor
en niet'terug voor dag en dauw! Daar de luiken, die in de eerste
kamers op de straat uitkeken, toegemaakt waren, en de ramen op
1 7 t,',inl-mt treletjen met gordijnen konden worden gesloten,
J ™ gcSmfv^^^ inkijken, te meer omdat tegenover den■enuten open kant, daar waar de inrijpoort was-flink met stavenaan den binnenkant verzekerd - zich, aan de oyerztjcle der
sf aat een blinde muur bevond. 1 roiiwens, het dicht gebladci e
v- n d"en tuin spotte met alle nieuwsgierigheid van buiten en deSalengre merkte lachend oji, dat de zusteis zich hiei wel flink
7']pcn zouden hebben gevoeld. . , , , , •
' Daarna weer afgedaald tot in de nachtkoelte van den tuin.
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waur biA'cn hun lioold ilc sterren reeds hei^onneii te \ei l)leeken.
en trn zacht liclit door te siji)elen l)egon. vaa.i,' reeds, de wan-
<.rdelijkheid van den leestdiscli verlichtend, hadden ze den
naciit in stilzwijf^endheid en vreiiftde (.(eéindif^d. Nieuf^d. oni wat
ze gevonden hadden en zwijgend, wijl de visie's van \'reenide
levend wordende droomen hun lantastiscii geestesoog gehoeid
iiadden geiioudeii, ais de rijk-Oostersclie veitellingen uit de
Duizend en ééne Naciit. ...
,,De zegen des Heeren is iiet lieginsei der W ijsiieid , mompelde

de"Saiengre nadenkend, toen liij den volgenden dag, na een
veri'risschend had, in de koele schaduw van den tuin als een
eciite kloosterling rondwandelde. In de keuken was ( laston iiezig
met het dejeuner te bereiden. De iiiantenboter siste in de ])an en
een aangename geur van bradend vleesch jirikkelde even zijne
reukorganen.

Marcel, een van (laston's vrienden, die de linkervleugel be
woonden. bracht een llesch Samos hoven, als ajiéritil.
Toen. na het dejeuner onder een glas Bordeaux, terwijl de kollie

trok, kwam de situatie natuurlijk weer ter sjirake. De Saleiigre
was er over begonnen met het \'oorstel zich een groom aan te
schaffen, dat in ernst ojigiwat door de anderen, nu bestreden werd
uit een oogjumt van veiligheid, \^'ant voorzichtigheid bleei toch
altijd een wi'eischte. vooral 's ax'onds als de lamjien opgingen.
.-\ls de goede genius eens ])lotseling terugkwam, moest er op stel
en s])rong de aftocht kunnen worden geblazen. Ze konden er wel
lilijven, mits ze op hun hoede waren. .-Mie buitendeuren waren
\'an binnen nog eens Hink versjierd geworden en alleen de houten
deur op de tussclientrap. die uitkwam in de aideeling van het huis.
waar (laston woonde, wiens kamer juist luwen de kamers der
linkervleugel was, hadden ze met een kni]) voorzien aan den bin
nenkant. Maar door die deur kon niemand in. dan via het andere
jierceel met de kip])enlooi)tra]).
— .,Maar hoe ontdekte je 't toch. (laston." vroeg Jean. ..\'roe-

ger wist je er toch niets van?"
— ,,Dat zal ik je zeggen. Je weet. door het gangraam boven

kijk je ()]) dezen tuin. En die deur hier oj) de trap, waar jullie
doorgekomen zijn, had allang door zijn mokkende geslotenheid
mijn ergernis opgewekt. Nu moest ik voor ("harles Rolin. die hee-
lemaal beneden hiernaast gewoond heeft, gisteravond iets halen,
wat hij \-ergeten had. Hij geeft me den sleutel, ik ga tiaar binnen,
kom in het tweede vertrek, waar het zandig is. en zie door een
met planken vers])erden uitgang een i)oortje, dat op dezen tuin
uitkomt. Ik denk. jongen, (laston. tlat kon je gelijk wel eens
gaan exjHoreeren. je hebt toch niets te doen. Je ziet. ledigheid
is des duivels oorkussen. Ik trek met mijn ontzaggelijke muscu
laire kracht een ])lank weg. en bevind me hier. .Nou. daar rechts
beneden, waar de boel zoo r'erlaten is, zag ik wel. dat 't niks was.
Maar the keukendeur trok mij aan. Ik snajrte wel. tlat het tlat
huis was, tlat naast me zoo nijdig tlichtgespijkertl zit o\i den hoek
van de Rue de la-Fontaine-tlu-But en onze straat. In de keuken
deur zit de sleutel! 'n Mensch moet toch maar wat vergeten! Nou
en zoo ontdekte ik de toestantl! Toen terug hen ik niet weer dooi
de benetien vertrekken gegaan, maar ben de steenen trap o])ge-
loopen, naast tle iilankenversperring, ontdekte toen halverwege
de tweede suite kamers, klom toen hotiger en \-ontl de tleur.
die op onze trap uitkomt. Die hatltlen ze. stel je voor, met
paiiieriu-ojipen knelgezet. Ze was niet eens tlicht! Eigenlijk is
het beschamend, tlat we er zoo weinig moeite voor hebben bt>hoe-
ven te doen. maar 't is toch te goetl om het om the retlen alleen
te versmaden, niet? Je vat, dat ik zeer tevreden was, ik heb er
een lleschje Bourgogne oj) gedronken, om mijne zenuwen wat te
betlaren, en toen verzonnen wat ik tloen kon om 't behalve aan
Marcel en Tristan, the er gisteravontl otik waren, aan jullie mee
te dcelen, als je soms kwam. Want we moeten het ontler ons
houden en \vc zullen slechts introtluctie's gunnen aan die men-
schen. ons ietier ]Ku-soonlijk en ter goetler naam bekentl

..Ik stel jullie voor voorltiopig hier te blijven wonen: we
moeten niets betlerven; alleen laten we ons tloór tle aanwezige
voüi raatl, en de eenmaal bestaantle comfort tloen betalen voor
tle lol \ an hiiisbewaartlers, tlie we wel zoo goetl zijn op ons te
nemen. Ik heb gezcgtl...."

.,M at een bol, tlat ze ons eergisteren net het hotel \-oor onzen
neus hebben tlichtgesmeten," zei Jean.
—- .,'t Past in mekaar als 'n legkaart," antwtioitltle (laston.
Den veertientien Juli. tle tlag van het ..fthe nationale", woon-

dcm ze er al een tlag t)f tien. Dien tlag. dat het woelemle Parijs
eene kermis is, hatlden ze bestemtl. om in de afgi>zonilertle stilte
yan tien tuin. gescheitlen tloor tle dikke muren van tle rond hen
m tle .straten joelende, schreeuwentle en hlèrrentle menigte
wier getlruisch slechts als een vaag rumoer tot hen tloortlrong een
iMuueinsch bacchanaal aan te richten. Om twaalf uur 's middags
Montl in tle schatluw van het tlichte gebladerte tle lei^stdisch gereed

kanten saaiugeraaiite iranks hatltlen ze lekkernijen
X luchten en p'hak in de veste gehaaltl. Met hunne invités samen"
w inn-or I omkransd met
Hrhi'i 1 'r"' gelagertl om tien disch. voor-

l-enP in'Y pl^-ngeiul m tien jniren wijn; goede cigarettenlooktntl in loom nastaren van tle lijne rooksiiiralen.

kunst' muHO^'Thr''''r' ''''''' aangvvangen. Schilder-
ons \ besproken geworden,op steetls ernstiger en steetls abstracter wijze. Toeii was het

merh VTu m m^ kewortlen was tle luitle toon getemperdmet iKt alniiutnde licht, en met den avoiul w.as nog slechts tam

,a<-ht li.pelen waarnv
,p.. door de avondkoelt.
Bloemen en vnichtense '

(■inbaar, dat zi' h paanle aan het suizen
(■\cn I

en. in
wogen bhu leren oer c

teere tnileii. lagiai ovt'i'het
,  1- verspreid tusscheii de rijzige onb ewogenheid der leege He,;

1  , ;.i,-innrigne-roeiuer> in. h-n er omheen vierden d,
"/' l'enen in\lè 'l""r d.- drukte buiten oin in de verte,aangez t ini - van hunne jeugd. . . .

""oh ;! luNt Vid. - , . I)".r lid
1 1, u nn.lop.l.thortjr.lr, ),diang, .dr , u.st™
T e guiigemle srlnl.Kva- I,l. lu-e'l ien ■ e >|.(n„k,e.a.|,„g,
P.'.HMitid van den tuin. en d.- Hakkerende licht schijnsels boven den

< Ier t'an

nijg

nu

;Iraui'"üitT'l 'gfl.ijTtraat: waar .!.■ ,l.el,lgesl„te,i luiken va],,,
iniis dat hen in zijn cour herbergde niet een masker van onwe-
tendheid in het rumoer staarden 1 "t alle geiuiil. ook buiten,
minderde, en de stilte, uit de hoeken Hedeiid. uaai ze zich schuil
gehouden had. zich over de >iad medef verspr. uien begon. Eii
in het midzoiuer-nachtelijk halidoiikei \ ,m den tuin. vvas alleenbij 'oogeiiblikkeii het geriiiscli van zacht, lo.mi bewegen waa,-.
nt'embaar. en gloeide soms ook de luaiiding \ an een i igaret ()p_
die dan iHotseling witte gewa'leii. en lange haren verlichtte, niet
wingerd doorwe\'i'n en een glans rie]i op een glimmende voor-
hoofds- of een armband. . . .

Tot (U* kwuin en lu'ii Iwill iln jiik.'Ikl. (.'ii half wakend
vond. dicht tegen elkander bij groejieii. naast de lage tafel,
in wanorde.

Twei' \'an hen ruimden in den niuhlag al: nadat de meesten
x'erfi isschingi'ii en i'eii bad genomen hadden, weid het fe,stijn
voortgezet. Dit duurde drie dagen. . . .

Den \-ierden dag rustten zij . 1 oen keerde het dagelijksch leven
terug, dagen lang: grooter en minder groote vreugd als een
zame x'uurpijh'ii er uit opschietend. \ oorziclilig gingen ze steetls
in en uit. nooit te zanieii. altijd alzoiiderlijk. om niet de aan
dacht te trekken. De \oorraail pro\ isie wrminderde. bijna een
maand waren ze er nu te zanieii geweest. De twee vrienden van
(laston waren v'ertrokken naar de ..cani|)agne en de eensge
zindheid in geloot en le\'en was er te grooter om geworden. Maar
het einde naderde.

Eerst kwam op een nacht een schrik: schreden werden in den
tuin gehoord, het kiezel had geknerst: in \"ijl minuten waren de
kamers verlaten, en door de wentelende torentraj) en de houten
deur. die ze natuurlijk in den slaaj) haddmi kuinu'n terug vinden,
als het noodig was geweest, waren ze oji (laston's oude kamer
gekomen. De nacht was wakt-nd r'erdi'i' \oorbij gegaan: maar
hoewel (laston. die het eerste o]) zijn kamer teruggeweest was.
ireweerde licht door de sjiieten in de luiken \-an di' beneden-ver-
dieping te iieiiben zien schijnen, was er \-erder niets storend?
gebeurd en den volgenden nacht had hmt weer o)i de etage van
hun ..slot" terug gevonden. Maar niettegenstaande dat, men
voelde dat het eindigen ging: bovendien was de wijn\'oorraad bijna
uitgejuit: en net toen de Salengre een ax'ond luul mede gedeeld,
dat nog slechts twee Hesscheii du vieux Bordeaux restten, kwam
den volgenden dag de explosie.

In den warmen zomerdag was Ji'an naar het jiostkantoor ge
weest om geld te halen, dat aangekomen was: terug weer de
Butte beklimmeiul, ondanks zijn Hanellen pak smeltend van de
hitte, kwam hij door ile bov'eiideur in het ..slot", waar niemand
thuis was. en wilde een bad gaan nemen. (lekleed stak hij den
tuin (i\'er, en ging de keukmi in. im schrok onmiddellijk nerveus
tei ug bij het aanzien van emi jiastoorshin-d. ei-n reiszak en een
zwaiten iHibenhouten stok op een der stoiden. Bo\-en ,klonken
schieden oji dit luonumt! De ..curé" was boven op de ..gewone'
kanreis. zou de wanorde zien en. . . . ! Zich zeil meester blijvend,
spiong Jean terug, stak den tuin weer over. en verdween vlug in
de boventrap. .Mleen stak hij onderweg ving alles bij zich, ook
uat ei nog lag van zijne vrienden en reisde toen af door de houten
dein 111 de trapkromming. zorg dragende gueii leven te maken.
en de deur weer met jiajiier knel zettend.'

uiten ijldo hij wi-g. do anderen te waarschuwen,
e ahbe Louzun was dien dag uit de campagne te Parijs terug

HU aansta.-inde vergadering van Eransclie' geeste-
« lilde woning het maakte, ja.

i-iitii'i"!- wildi' logeeren. had hij van het Hare du Nord een
ziin va- ^ ,1'. " i"' genomen, en w;is vandaar naar
één V I gewandeld. da.t hij was binnengetreden door
kw-im -n 1 i m 'li'verlateii rez-do-chaussée in den tuin tiit-

Èen" vi l ""bkeiioode bezoekers over lu't hoofd hadden gezien,
d.i.ii toen bvbeiinl vvas. drong tot hemdie n"o- nm, j, /'^'"/nin gaande naar <le keuken, de lage tafel,
bad bemei H 'leiminer bovatte. niet de leege wijnllesschen
kcukeii biiiéen "•-'^^^sgierig dan verwonderd, was hjj de
ken. en alh-s duhid'''"' ibanddoekeii te drogen hin-

Toen h hl . 'i''! vluchtig bezoek,
wijnvoorraad ont('lekt''' 'r' , f' . .''''"bvriehte verwoesting van zijne.gaard «U's He lè n ' ' bezat met de vvijn-K. i i nuieii nog vviin geiieeo^

-^k. .een Lat.,nsclu
hall leege vvijwatei "

maar eens ^hV't'^i,\IIt,r'gès! hml' k'Hxlmoedig
dienzellden midd-llé had hij rustig gezegd, en
gangen op n en • v" alie uit-latui vu zegelen. I . ien vv.u hij weer vertrokken!

oen lil] dl' ontwijdde
,  pl i'iik gejueVeld en de ook reedss« li uitgestort over de lakens: en over het
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Eene week later lu.el'i.- een .ttr.M.te Verhnisvx- i
en het restant keukenk'Tij np; ,,,, tle,n ^ "H'ul)elen
huis Werd een ̂ n.nte NVtte kat-,enen hu, Keslotenniet het opsehriit: ' -••alient" Kespijkenk

lerrain a vendr,..
Ailres>er .... i.tc_
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hetgeen er nut^ ;^taat- 1 OM S( llli ia-KuoRT.

w ITJES.
(I'Il.RIDAi:).

ik nog ^■^'11 jont^vn was. lunhlen we een klein 1, . ^
huisje, een .nuunnikenhokje" .„H-nnlen wij lu-t wa iri"Me bij von'h'Ui witte vlinders lierherpnlen, zonder er
iW'K eenig ] V\ '"''''len. dat die eenv.mdipn. dier-
^ 1 I)(.' , ' W'ifi V - l l* ' 1

'"'S "-i" tuseiilijh 'h' eeniue seliadèlijke <la,irviindërscnini ""i^Mikakeii fpi saiiiengevoend tot een ziuntoestel dat,,,,.-en'hl kan worden ,.n ;,uieer of roltoint 'heet
uaa niede zy ,p.etar nit de hloenien jnitten.

O  'lipsen Van all'' 'Ingw-linders liehbeii K, jiooten
keiimert"'^'''^"'" ''T ''"""kid'konien uit (,m,pn,rde jnipjien. Zij
d ih" V" r" '''■ ''""ts aan het eindïnddiï^'"- il""i- ae .leihtte der tasters, door de alKeroinl drie-
Se, ^'11 'In nixornn.ue aehtei vleu-els. In den ruststand
nair e l ^'Inugels naai ho\ en toe.ueslagen. d.i. niet de rugvlaktenaai dkaar.

Vadfi-laii'! M-ordeii aangetn.ffeii: het (iroote K,,olwitje
?i'assicae), het Kleine Koolwitje (Pieris rajiae). het Kleine

Pieris en het (iroote (ieaderde Witje
Het

T

Het ( 2(l

woideii. dan
komt het aller-
janimerlijkst

oni. daai' de
rups zelf niet
overwintei-eii

kan. Een wijf-
legtji svlinder

2()() eieren.

Neemt men aan
dat uit de helft
der rujiseii weer

vrouwelijke
\'linderskomen,
dan geven die
Weer loo X ioo
= Zouo() rujjsen.
Het laat zich nu

gemakke

1'oto /'.

GROOT KOOLWITJE, MASSETJE.

; kenl
ten
is kenhS;.'"''-^ui dan

) in.M., vlucht (>4 ni.M.engti
Ie zM'arte sjiits van de voorvleugels en den zwar-
deii Mi iorraiiil der achtervleii.gels. Het wijfjje IS

voorvl,
van de
binnenr

■"^t
uan

tr* onder,'' 1" i'h'ii \an het niannetje, daar het
igels twee zwa''te. ronde \-lekken hezit;

o|) de

-rle looj't ''''11 zwarte \-eeg naar den
,  ,End. rw onderzijde win de achtervleugels k' Wt  eelijkuiatig wrdeelde zwarte

runs 'lE' iMiiteii aan de bladerenee • heeft ,-umi "leiik^'' Man ; j m.M. en is
Eüf» of Svelg-1 g'-kleiird . met zwarte
bK vv'elk'' ('ij, den rug .gescheiden

^  sunit'nvlot'K'n. Midden
E)vpr fi , ," ruj; |)oVen de pooteii loojit een1  ,

Id'diVP'dkup im i-ug^ij'h' \-an het iaat-ste
loMe O zijn .kn.fs met zwarte stijipeii.

zijn iirhtgroeii met zwarte wrat-

FaE' r.

KLEIR KOOLWITJE.

In behaar"-
hoopj'ei het vronwtie hare g,;le eitjes aan^rfEt, hy ..aii de onderzijde van het

isen moeten leven. Een
*  men ;(e ook oj, .Ie bovenzijde''hit m'n nnn 'Uikel eitje, dan is <lat van den Kiemen

■'"hleu ,1.' "P 'hmzeH'lfn tijd en oji dezelfde jilanten.\'i'ei" 14 da,gen k.imeii de rujisen vooi 'len .lag,rondvli
die - 'S

die

fW 'lp bhS'm^aedueht huishouden, doch ons weinig schadedoen, daar zij V,,.,, v.H-'h'n met in het wild groeiende krinsbloemigeii
in z t aantal vo<,rkomen. Trouwens, 't aantal der
tva; " g met groot. De j,oppen toch hadden 1,1 den

rr^k^Pl te'hA van de koiule. .Ie sluipwes,,en en .Ie vogels. De^'Sferv ' r . jvirr.' jaar".'tii.le.\'andaar een geringelioeveel-''«1 ï 1 j'imrDi'z.. verjiojiiHm zich echter weder.
.11 .Ie N-lm.l.u-s meermalen 111 gnmten getale

VosSi;r,E-'E;::k':;. «"o "e. z3.ndcrH /' I
'V t -- 1

(U. jdanteii kaal tot oj) de- f 11
nerven T'^oheereii. V'y.rin van'den herfst verjiojipeiize zicfi b'Ion naz.'im-i . ,1 1 .1 17 , pjaiiteii. De riijis

-  • 1 I , . Doiip.- i .'. ht. 1 nul "1' I ....u.o''^■yy,'vo.',.it.. hij muren, ho.mistammen ol sihutnamelijj. y'^k

)CH l t D

'  ■■ 'rjiojijK'ii
De riij's

p'dt ll.' tuigen .,111-

ll.iog tl
j>en
van

te

Poto ƒ>, J
■.iJlHoii,/.

groot koolwitje. ERE! ■rjE.

k rui
en daar
ge. laan te
verwisse

len. Deze j)op-

teren. S.ims
echter kan het

gesch iedeii,
dat de giinsti-
gi' weei'sge-
steldiu-id aan
leiding .geelt
t.,f het ont
staan \-aii een
dei .le geiiei-a-
tie. Hivft .ht
geslacht geen
' geleg''nlieid
\'ol wassen te

uitrekenen, dat,al verongelukken er ook een menigte, het aantal dier
veeh-raten uit één wijfje \-.)ortgekomen. verbazend groot kan zijn.
Komen uit die rujisen in hetzelfde najaar nog weer vlinders te
voorschijn, dan is het zeer goed te hegrijjieii, dat er in het
laatst van Augustus soms nog zwermen vlinders rondvliegen,
welke dikwijls groote tochten oiulernemen. In I1S54 brachten zelfs
de rujisen een trein tusschen Brünn en Praag tot stilstand. Over
een lengte van zoo voet, zegt Brehm, waren de spoorstaven dicht
he.lekt met rujisen, in een hrijachtige massa veranderd door de
.li iikking der wielen. Deze jiaji had de rails en raders zoo glad
.gemaakt, ilat de wrijving niet meer voldoende was voor de rol
len. Ie beweging van den trein en de wielen oji dezelfde jilaats
bleven roml.lraaien, zooals ook wel voorkomt, nadat het geijzeld
heeft en het ti-einjiers.meel zand of asch oji de baan moet strooien
om verder te kunnen komen.

Een andei- \-oorbeeld voor de sterke vermenigvuldiging wordt
ons .loor Prof. Ritzema Bos medegedeeld. Oji verschillende jilaat-

sen in ons land en daar buiten (Oostende,
Dantumawoude, (ironingen, Noord-Duitsch-
lanil hoven de Élhe) zag men in Augustus 187b
kolossale vlinderzwermen, alle uit Koolwitjes
bestaande. Te Dantumawoude kwamen zij uit
het (b.X.O. en trokken naar het Z.W. Mis
schien waren zij wel over de Noordzee ge
komen. \'an omstreeks het middaguur tot
bijna zeven uur duui'de daar het overtrekken
\'an den zwerm, die naar een ooggetuige
verzekerde, ongeveer een uur gaans breedte
moet hebben gehad. Oelukkig maar, dat zoo
wel rujisen als jiojipen veel vijanden hebben.
Behalve de vogels behooren hiertoe sommige
soorten van sluipwesjien. N\'ij kunnen er al
heel weinig tegen doen. Eihoojijes vernietigen
en de rupsen dooden, vooral als de jongen nog
in elkaai"s gezelschaji leven, is ons voornaam

ste middel van verweer tegen hun vernielzucht.^
De dofgroene, fluweelachtige rups van het Kleine Koolwitje

heeft volwassen zijnde een lengte van 2(1 m.M. Over den rug
loojit eene gele, overlangsche streeji. Door een dergelijke streep
worden ook de zwarte luchtgaten vereenigd. De buikzijde is
geelgroen, de koji bruingroen. De vlinder—vlucht 50 m.M., lengte
22 m.lM. — gelijkt veel oji het Groote Koolwitje. Het zwmt
van de sjuts der voorvleugels is doffer en minder uitgebreid. De
zwarte veeg aan den binnenrand ontbreekt meestal bij het wijfje,
daarentegen heeft het mannetje dikwijls een zwarte vlek op de
boc'enzijde van denzelfden vleugel. De levenswijze stemt met
die van het Groote Koolwitje overeen. Reeds straks zeiden wij,
(lat de eitjes afzonderlijk gelegd woi-den. De rujisen leven met
alleen oj) kruisbloemigen en Oost-Indische kers, doch ook op
Reseda. De jiojijien treft men wel eens oj) ile jilanten zelf aan.

De blauwachtig groene, onbehaarde of weinig behaarde lups
\-an het Kleine Geaderde Witje is in volwassen staat 40 m.M.
1-um. Een gele streeji loojit langs elke zijde, waarboven de zwaite,
iner roodgeel omzoomde luchtgaten staan. De vlindervleugels
ziin op den bovenkant melkwit; de voorste aan hun -roorranci,
aan de sjiits en aan de einden der nerven zwart.^ De vocii-
vleimels hebben bij 't wijfje twee zwarte vlekken, bij t mannetje
één geen. De achtervleugels zijn aan de benedenzijde geel.
De onderkant der nerven is groenachtig grauw bestoven. Deze
soort welke niet zoo dikwijls voorkomt als de beide andeie, leeft
i'venals het Kleine Koolwitje. In een volgend artikel komen wi)
nader ^iji dezen vlinder terug. Wij sjireken dan "7
Groote Geaderde Witje, dat een geheel andere levenswijs leidt en
iwirvan de rujis soms veel schade aan de vruchthoomen vei001-
y-vT-t De gewoonte van dezen vlinder om onmiddellijk na zijne
/mboorte een rood gekleurd vocht af te scheiden, heeit aanleiding;::;.lawèn t.?t het Sjmiokje van den „bloedregen"! P- Pkansen Jz.

DRIE DAGEN DOOR ZEELAND.
(Vervolg).L WGS een smal, meer dan half dichtgeslibt haventje, waaiin

tien of twaalf hoogaarzen hun kiel in de modder schuren,,mt En cnkdcrii tni^n, misdn.'i, nog.k'rtiRStuks, AcMc.llif innEnrii n.,« oen ,,nar .ijstraaljcs „m 'm-lcmtjc, vo.ln



442 BUITEN.
12 September 19o§

r.-

•■" ■ ^^■ïkïi^';' s bj'■

:r4"
t 'I .

■ , —fV

:  -r" -"

lout! En tocii, wie \'cere niet kent. heelt Hoilanil niet gezien! Die
enkele liuizen. dat ktjrte stukje straat, is Holland ..in a nutshell".

Zóó is de algeineene opinie der meestl)ereisde Engelsclien. die
Veere al lang ontdekt hebben met zijn kerk. zijn stadhuis, zijn
Maximiliaans-l^eker en zijn. ])rachtigc gevels. Zooveel huizen,
zooveel merkwaardigheden! lederen mooien zomerdag rijden er
\Teemdelingen uit Middelburg, A'lissingen en Domburg naar \'eere;
alle winkels hangen vol ...Ansichten" en alle straatjongens ver
staan i)lütseling Engelsch en Eransch. \\'ant ook het naburige
België levert zijn contingent. .Maar het bezoek \-an al die vreem
delingen kan evenmin Veere uit den doodslaaj) wekken, als
Enkhuizen ol Broek-in-W aterland; zells de dooi"gra\"ing \'an het
Kanaal door Walcheien. dat de oude markiezenstad met Missin
gen en Middelburg verbindt, is ilaartoe niet in staat geweest.

De groote kerk van \ eere. zoo iorsch van \a)rmen en afmetingen
met haar zwaren vierkanten toren en hoog dak heeft eene geschie
denis achtei zich, als die van de stad zelve, slechts getuigende \'an
kortstondigen bloei, en daarna \-an een onafgebroken volgen \-an
de dalende lijn. In de 14de eeuw gesticht, zag de kerk eeuwenlang
de geloovigen binnen hare wanden vergaderen, totdat langzamer-
haiul de gemeente te klein werd om clien reusachtigen tempel te
vullen. Napoleon, terecht inziende, dat tle groote overdekte ruimte
nuttiger te gebruiken was dan tot bedehuis voor de geslonken
kudde der \ eerenaars. die zonder elkander te verdringen voor
hun devotie evengoed terecht konden in de aangrenzende kleine
kerk, maakte er een militair hosjiitaal van. \\'ij hebben geen recht
den gi-ootmi Keizer hierom van profanatie te 'betichten, want het
iNederlandsche gcmvernement ging nog een staii verder: zij ue-^l>\I<erk sinds i8bb als kazerne. Eegenwoordig weet inen

geen laad mee. en staat ile kerk ongebruikt
ft lam- de tijd drong, de vluchtige aanf van ons bezoek veroorloofde (MIS met de verdere bezienswaardigheden van \'eere •indersdan in het voorbijgaan te bewonderen. We zagen dus notdi het

uil ™ 1 " alcliomi links li.nulcmjf. ro,l™ ,vo \-,.,.rn

Waien een paar deerntjes ^•an tien of twaalf jaar, die op den

STRAND TK AANDVOORT BIJ tallen waren, een paar alleraardigste
breedeii straatvviE' ,.,,stuum. onder bi'waking van een paar
miniatuurtjes iluizeiid weken ot daaromtrent. Mooier

konden wc "t
breiende ♦ ui"-*" . „ , .

ka}' is niet \'olkonien zoo bevallig als de
heelt onge\-eer ile gedaante van de Turk

.^1,,. kaï'
De Walcherenscn

eenZuid-Bevelandscin-j^^^,_^^^ natiiiit"lÜl<- en niet rood, maar wit),
sche fez (minus de \-oren ondc*r uit: aan de slapen
kleine strook ''^^^i^ddes met koptmen ol gouden belletjes, een
rinkelen twee |)ruinkoralen halsketting met gouden slot
breecle. '^'nelstrc-ngis^^^^ veelkleurig- geiilooid borststuk'of „beuk";
schuilt weg mollis^- vuurroode arlnen. tot bciven de elle-
de lorsche en "U liaiidhreeden lluweelen rand dermoti-
bogen 1'^ B \-olume en do talrijkheid der rokken zijn de
wen. ondanks ^^.^.ivvmaakt, en de zwartzijden boezelaar'staat
iguuitjessan kostuum ^■oor een mooie vrouw! Enmooie
keurig! i ;;\;V\t-aIchc.rc*.i niet sehaarsch. Het scdiitterend
Ifmdt'khrkd'L -I< "■•■I 1'" oog. maar dan
ook iiet ongewone brunetten-tvi'e. het aardige zwarte ol bruine
oog. en dc' 'aller\-riendelijkste gul-\rooli)ke uitdrukking gepaard
aan een welgevuld })ostuur. maken cU'Zeeuwscdie boerinnetjes tot
een ras zoiuEr wedergade, t Is waar. dat het kostuum volkomen
ongeschikt moet zijn \'oor etherische, magere of teringachtige
meisjes: maar zoo die al o}' Walcheren bestaan, weten ze zich zoo
goed schuil te houden, (lat we er geen enkele hebben ontdekt.
Dit stelletje meisjes te Zanddijk deed ons onze verwachtingen
hoog sjiannen \'oor de meer conijileete coilecUie. die we te aan-
sclnuiwen zouden kiijgen. Z()o(h,i \\e te ^Iniilvlburg waren, want
— en hier besefte de lezer het gewicht \-an een juiste keuze der
dagen voor onzen tocht! 't was Donderdag, alzoo de dag waarop
heel d rustieke Walcheren zich oi'inaakt naar . de stad'' naarde
-Middelhurgsche markt, h.en vriend uit mijn studententijd, een
geboren Zc.euw. had me jaren gcdede.i zoo'ii marktdag al vaak
nu emhcmsiasnie beschre vc-e] van de mooiste Zeetiw-NUK meisjes zien in haar mooiste sjnillen. zorg dan dat le opeen

mchdd;;"',™; l>'«-nn. »pgnj|>.n.l,-. ,|at 1,;.| „„I 'v'",, Zk',,,' ,1'""' """■ teri-ckt
1'et aangename van een wekehïksc ' " aan met.i.nmKv 'ittl'i'j 'i* -""Mg'OS vfii kermis oji kleine
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het
Jtilin

t jtveng-itereitii'nieeiile W ak lu ren
;;!• geen gelegenhei.l had.len een eehte ^eenwsel,.. te wonen, waai knekhakke,,. ringsteken
len lii'il'?''" ^liiK 'le/el ,1e aninit. he,,e|en,l ''%entlagen van \nuiwe jaetdn.. ,l,e p,, ,
Uesaai wegsclinnt. t, ,en /ij na haar st,„ nia',du7b'otiü cum dignitate haar tkige,, sleet. \V,j' nv.rsu.lr'"lenoegen met een gewt.ne ). ,n, lenlagsehe „larkt . \ .."rV'''"

Het is nog geen eeuw geletlen. ,lat ,lit/eli,le vrtaai; ,
tooneel was van een l.l,,edige wt.rstelin,-

uitgewiseht. Het was het na',
het Nap.,le,„itisehe kei/errijk i,p het 't"

,an macht. Zoneven was (), ,stenrijk h,j Wagram v. , ' ^"PPnnt
f.^aiste van alle tegenstanders des kt i/ers
tvaren de wapens uit de hand geslagen. Slechte
lieden hegt'-Tmi. dat tle gnuidslagen \-an het
tjeds ondermijnd waren ilmir den noixHotti
dat het topzwaar kon w.wden .ui in ,ijn val .kui genialen h„mvmeester moest inedesleepen. Maar ,1e algenieene ,,pinie in iN,,,,
achtte het Fransehe keiz,ui ,]k n.,g steNug en h,-cht. .\lleen .Ie
Engelschen lia.l.leii d.ui stripl nog met o)>gegeven. hoewel
eerste Britsche leger in het ^ehiereiland onder ii.-vel Van Si
Müore in het begin des jaars alleen door ,U- overhaaste." veel op
een vlucht gelijken,Ie terngtorht naar ('ornna .ui ,1e red.lende
icliepen zich voor \'ernietiging door ,len keizerlijken overwinnaar
had kunnen vrijwaren.

Xa een weinig vruehthaiv ,-\i,editie tegen Kochefort. waarvan
het eenige resultaat was het in brand steken \'an vier Fransehe
oorlogschepen, die zich niet tijdig genoeg \-oor ,le branders luid
den kunnen bergen, wei',1 e.ui twi-.ule poging o], grooter schaaltegen Antwerpen en het Fraiis. he .'skader oji de Sidiehle gericht.
Een vloot van 40 liniesehepen. .;o tr,'gatt.-n. S4 korvetten, brikken
en tallooze kleinere vaartuigen onder hevel van den .Admiraal
Sir John Strochan moest h.u grootst.' landingsleger, dat ooit de
Britsche havens veiiati'ii had. niet minder dan 45000 man onder
Lord Chatham naar ,!.■ Zeeuwselie kust.'ii overbrengen, dat \'lis-
singen en de Scheldeiorten hez.'tt.'ii en Antw.'rpeii vero\-eren zon.
voordat er eenige niaati"eg.'l,-n van teg.'inve.'r konden genomen
zijn. De keizer was niet lu't groot.' leger \'er weg. en voordat iK-
tijding van den iiwal Selu'uihrumi hereik.'ii kon. moest alles zijn
afgeloopen. H.'t was een herhaling op gi'ooter schaal van de e.\-
peditie in Xoor.l-Holland wm tien jaren g.'k'deii. en het resultaat
zou de Engelsehe wap.'iK'i, ,'\-.'n wiinig ,-oem aanhreiigi'ii.

Reeds het begin was on.g.'lukkig. De poging oin te Kadzand
25000 man aan land te zetten. >11.' overlaiid door Zcuwseh-Xdaan-
deren op Antw.'r[)en zoiulen mar,dieeren. mislukte, .leels door
tegenwinden, deels doo,- de onniogelijkhrid 0111 de gevaarlijk.'
kust. die bovendien door gi'ii.-iaal Koiissi'aii met .'en handjev'ol
manschappen zoi"g\nildig bewaakt werd. diidit g.'iio.'g te naderen.
De admiraal K.'at.'s zag geen kan> ,1.' W'estersebelde binnen te
loopen onder het kruissauir \'an X'lissingi'ii en idreskens.

Zoo bleef .leii Piritseheii lu'\'elh.'hb;'rs niets anders over dan
door een omtr.'kken.k' b.'W.'ging ili.' zwariglu'.k'Ti te o\'erwinnen.
De vloot zeilde langs de XW'st- en Noordkust \'an \X aleheren en
vvierpzi) Juli iSn,, het anke," uit aan <k' moniiin.g v an het \ eo.he
Dat. waar geen maatregelen ho.'genaanid van t.-genw.'er genomen
waren. De'vl,)ot. ,li,' riiiiii voorzien was van laiidingsslo.'pen. kon
zonder bezwaar 12000 man aan hooivl zett.'ii op ,k' Nooi(limnt jan
liet eiland, vlak bij ,1e helend,- uitspanning ..,k' <)ranj,'Zon .

De commandant van X'lissingeii. generaal Momiet. had tot \ei-
dediging van d,- vesting ,'n het eiland ni,'t nmer <lan poon niaii
onder zijne h.'veleii. c-n sanu-nraaiisel van buvii. i iinsis, u
deserteurs en .•nk,'le Fraiisrlu-n. zonder eavak-ru' ol trekiaunMeii

en Hauw,' pogmg oni de
k'lhurg en lu't lort den Haak

uit d," IVi'itsrhe sehe.'jis-
Jtukken, wenlen de l'ioeri-npaarden. Vvaainud, ,k .iitilkii
der haast besjianneii was. s, hi<'htig. «k' Ze, u\v>jh
"let den minsti-n lust gevo,-lden hun lev,'n o ' 'p'
Wagen voor een zaak. die hnn hov.-mli -n m-t 'pj
sneden de strengen door en maakt,-n zi'd, 9 ' Voor.l-
^'oeten. Zoo wa^k- w.-g naar \-lissnig,'n ope.u ,
O" Zuid-Bevelaml wei-den in en oogwenk > z. . ,
fiepen kruisten ,l,,or 1.,'t XX-t-i-srlu' < ".at en h,'t Y. g .pu-vlootfat niets de verwo.-sting van Antw, riH'n ,'n van de b.luldcMo.t.

et doel der exixuliti,'. nu-er in (k-n alk's iiiisluk-
Ier eltder ure d,','d d,' lu-k',gering van - f. . .valk'ii. na-

Men wist dat d,'stad van lan.l- p|,'p'^volking 011-
genoeg onverdedigbaar, de bezetting i.pi.relsehe handen

was, maar zoolang X'lissingi-n img .^.|.^p,i'"„aar Ikdh en
'as. durfde h.'t hm.ll,'g,'r ni.-t "„.V bi•  itvarpen op te rukken. (.,'n,'ra;d ^ ' , -.„..vieht van zijn i-ost
nge versterking ontv.mg.'n had. .n wi-erd.' zich zoo
'ilkom.m (loorgi-on, 1de. wist tijd te vviin, • zijden iii.ge-^jachtig, dat e.'rst 10 Au.gimtim Xdrnjing,'! van aii .)

Sloten was. Na .-rn vrees,-lijk tvv.x-daags; 1
het baai •

ook de vloot ,'
"am, moest de stad den 'iiHen ,■apitnlem-'H

van

van d,' vesting ,'n iiet e
zijne b.'veleii. c'ii sanu-nr;

enk,'Ie h'ranselu'ii.
v'oor het geschut. Hij waagd,' ei'ht, r
landing te beletten. ,-11 \ ,'ere. Mid,
Ic behouden. Maar hij het ,'i'rst,' vuin'

liondei'd huizen, twee k,*rk,'n
^"Waaraan van de zeezij, l,

van .. . .

b iinbaivk'ini'iil. ,lat
stadhuis verwoi'Stte,

aandeel■n wei kzaaiii
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ANEMONE JAPONICA.

O
' 11.4111
traai

O. len

iiazonier.
nip'iiicci.

1 ag. j -pi van .len eei'sten jaargang van dit tijdschrift
iia'l lij gelegenheid het en en ander mede tc doelen
"Ver de gewone Tuin-anemoiicn — Aiwinouc coroitaria,

.'11 er op te wijzen, hoe deze iiianten. voni-al in den'
vooizoiiier geschikt zijn ter versiering en verleven-

?|.,M 1 ."'V " echter nog een andere soort, niet minder
i-, wl L-f n '.r.'nt Imspi-okene. een soort, die iederen tuin tot sie-
t.-'hl. , 'i . ""''-'^oui. (^-n diL' daarenboven het gi-oote voordeel heeft.  cn in een tijd. .he reeds arm wordt aan bloemen, 11.1. den

Ueze soort is de Jajiansche Anemoon of Ancnwnc
,  ■ '■s'' en nieer vvoi-dt deze Iraaie hloemjilant tegenwoor-

I r. 'Djljsveekt, mooie verscheidenheden heeft men er in den looi)
'„r. s-an gewonnen, doch zij is toch nog lang niet zoo alge-i-en hekend, als zij wel verdient, reden, waarom een bespreking
111 dit tijdsein itt zeker wel eens iiondig is.
1,- 't' (iver den juisten tijd. waaro]) deze fraaie plant in-uiopa weid ingevoer.l, geen volkomen eenstemmigheid, er zijn
sciiijvers. me beweren, .lat zij gevonden werd door den Engéd-
sclien iLiziger kortune en wel in Eifune, een bergachtige Japan-
sche landstreek in cle huurt van Miaho; gewoonlijk worden echter
..leliold en Zuccarini als de ontdekkers genoemd. Wie in deze
gelijk heelt, ktinnen wij hier gevoegelijk in het midden laten,
zekt'i is het echter, dat zij door beide laatstgenoemden voor
het eerst^ vver.1 afgebeeld in hun lu-achtvverk „Flora japoiiica",
dat in iS 55 te Leiden het licht zag. Deze afbeelding trok zeer
de aandacht van alle plantenliethebhers. en gerust mag men aan
nemen. dat deze A tirjiioiw eerst sinds dien tijd meer algemeen is
gevvoi-den.

In het genoemde h.iek zegt de heer von Siehold van ileze plant:
..De A nciiioiic japonira wordt .gevonden op vochtige plaatsen in
het hosch ol aan de oevers van lieken. en wel het meest oj) den berg
Kitune. hij .Ie hootdiilaats Miaho. Zij wor.lt daar algemeen Kijiine-
:('A' genoemd, wat zeggen wdl: ...Aster van Kiftine".

In tegenstelling met de Aiicinoiw cornnaria vormt deze soort
geen z.g.n. klauwtjes, die opgenomen en droog bewaard kun
nen woi-.len, doch heeft zij een dikken, oncleraardschcn stengel,
waaraan een aantal wortels. Er is dan ook geen sprake van, dat
men haar droog bewaren kan, onmiddellijk na het opuiemen, moet
zij w.'der geiilant worden. De beste tijd om haar te verplanten, is

DR/F. VERSCHFIDENriEDFN VAN ANEiMONEJAPON/CA.
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vroeg iii liet \'()orj:i;ir. wunneer geen ernstige \'orst iiieei te wai li-
leii is, want doet men het in liet najaar, dan wilk'ii zij geduiende
<len wiiiti'i', N'ooral wanneei' die streng is, nogal eens wat lijdini.

rit den wortelstok ontwikkelt zdeli een roset van drietallig
samengestelde bladeren, die (q) vrij lange liladsteleii staan, de
blaadjes zijn min ol meer hartvormig, gewoonlijk spits, drie ol \-ijt-
nervig en évenzoowel lohhig. licht groen, en daaiiiij ilicld behaard,
wat er een zacht, lluweelachtig voorkomen aan geeft. Ken kiacdi-
tig ontwikkelde jilant heeft inderdaad lang geen onaardig \'oor-
komen. 'i'egen den nazomer ontwikkelen zich uit de rosetten oji-
gaande stengels, die van 40 tot (lo c.M. lang kunnen worden en
schaars bebladerd zijn. Op j; \-an haar hoogte beginnen deze
stengels zicli gewoonlijk gaffeh'ormig te vertakken, de zijtakken
doen dit nog één of twee keer. terwijl de middentak telkens in
een bloemknoj) eindigt. Üe bloemen staan in den regel recht oji,
of een weinig omgebogen, zij hebben een doorsnede van (> a 7 c.M.
en zijn zeer sierlijk \'an \'onn. De bloemkroon bestaat, bij di-n
ooi'spronkelijken xairm. uit \'ijftien tot twintig jiaarsroode. uit
staande bloembladeren, im omgeeft een zeer groot atintal gele
meeldraden, waar zich miil-
denin de tot een hoh'ormig
hoofdje \"ereenigd(.' groene
stempels hec inden. Doordat
de bloemen vi ij gidot zijn.
en oj) dunni'. slanke bloem-
steeltjes staan, daarbij aan
een goed ontwikkelde ))lant
in grooten getale verschij
nen, maakt een in bloei
staande A iw/ikhii- japoiiicd
een hoogst hevalligen in
druk, waarom zij dan ook
voor tuinversieiing uitste
kend geschikt is. Wil men
van deze iilant werkelijk
})lezier hebben, dan doet
men best een geheel \-ak
er mede te hei)lanten'. Dit
moet van te voren goed toe
bereid zijn. Zij geeft de voor
keur aan een niet te lichten
en drogen grond, die echter
gcjed water doorlatend moet
zijn. De beste ligging van
liet \'ak is. dat de ])lanten
morgen-, of avond-, doch
geen volle middagzon heb
ben. Zooals ik reeds oji-
merkte, lijkt mij het vroege
voorjaar de meest geschikte
tijd voor het planten. Er zijn
ook kweekers, die haar in
het najaar [ilanten. toch zou
ik dit niet gaarne aanhe\'e-
len. Xa het planten, eischen
tle Anemonen niet bijzonder
veel zorg meer. e\'enmin als
dit met het meerendeel der
vaste-planten het geval is.
Cioeil zuiver honden, is in de
meeste ge\'allen \'oldoeiule.
l egen den nazomei" zullen
zich de bloemstengels gaan
ontwikkelen, en aangezien
tleze gewoonlijk zeer slank
en (Ie bloemen daarentegen
vrij groot en talrijk zijn.
loojit men gevaar, dat zij hij
een harden wind ol zwaren
regenbui zullen omvallen.
Om dit te voorkomen, moet

BOUQUET VAN ACHT

waiu'ijri]weren dat zij hier te lande volkMuiei i winterhard i^
het \'erstandigst \-oorkonit haai begin November te

best gesi biedt dit op .Ie w ijze, zoiialsik reeds nieer-
..tiooi--el ol tui linolm. waar.iverheen

het 1111)
dekken. Het
malen beschreet. met turistio..i-ei .M ..O ,..,. .....- --.-oovmeen fceu
laa.ne blad. Dekt men haar .p|. deze wijze, dan behoelt men zich
nier ongerust te maken, dat zij bee i iezeii zal. Laat men ze onge.
dekt staan, dan zal dit welln ht twveol dru winters goed gaan,
doch dan zal men somtijds, geheel on\'erwacht. in het voorjaar
al de jilanteii bevroren \ inden. wat niet erg prettig is.b\'roegia
liet voorjaar kan het dek verwijderd w..rden. De l^venlaag van
het \'ak wordt dan losgemaakt, niei i bieiigt ei wat D'erschen
met ouden koemest xcrmeiigdeii grond op. .Ie planten worden
behoorlijk aangeaard en \-a-tgedrukl : totdat d.- I.loei intreedt,
is men er dan weder mede gereed.

Het voortkweekeii der ja|iansehi .Vneiiioon geschiedt gewoon-
lijk door sclnuren. de idanteii worden daartoe opgenomen, en
kunnen in juist zoowel stukken x'erdeeld worden als er oogen op
v'oorkomeii. In den regel is dit getal niet zeer groot, waarom de
\'ermenig\'uldiging dan ook niet siiel gaat. 1 it den aard der zaak

niocl men deze wijze van
het\'erm.'nig\uildigen m

\oiiijaar t.Hjiassen.
K. n veel minderbekende

manier \-an \-oortkweeken
gi -s( biedt door wortelstek-
keii. onge\-eer op dezelfde
wij/, als wij .iit indertijd
\ i II li Rcnuh'Xii ( (iiiltcri me-
I Ie. leeldeii. De plant Wordt
ilaai t.le. \T.leg in het voor-
piar. I. iizichtig opgelicht,
eii .'nkele worti.'ls. ter dikte
\ an een | Hiinenschacht, er
algesiie.li'ii. Deze Wortels
siiij.lt men in stukjes van 2
tot j c.M.. i lie dan in een
pot ol lam. in zandigen
groml. die'
w. ii .leii. De

o]ieen gezet

] 'otten zet men
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nion de stengels losjes tegen stokjes lunden.die echter niet dik mogen
zijn. ten einde het sierlijk \a)orkomen te behouden. Een andere
zeer geschikte manier om de bloemstengels tegen omvallen te
leluieden, zag ik een paar jaar geleden o)) een buitenjilaats. Hier
nul men z.g.n. kijipengaas. met zeer wijde mazen, op ongeveer 25

«I jo c.itl. hoogte bo\'en het geheele \'ak gespannen. Er werd nu
goed toegezien, dat de bloemstengels door de mazen \'an het gaas
leengroculen. hetgeen slechts een weinig oidettendheid eischte.
uoor de liladeren. die zich aan de stengels ontwikkelden, werd het
gmis volkomen onzichtbaar en vonden deze toch voldoende steun
tgtn Kt omvallen, (.een enkele stok was hier voor noodig geweest
en toch stonden alle stengels Hink recht op. Het is (>en inder-

,.krl methode. C.edurende den bloei
iiloenii.n'7 dan dat de tiitgebloeide
wdnn.n.l Worden weggesneden, waardoor het vak
Tm, . 7 'dld bisch en vroolijk aanzien zal he-.  daai ZIJ zei.,- bloeien. Eindelijk zullen ook de
kuitste bloemen ond

lil e. n warme kas ojibodem-
warmte. ..1 wel in een ver
warm. Ie kamer of serre.
N'iet lang zal het duivn of
men zal enkele blaadjes te
Voorschijn zien komen, en
hebben de jonge jilantjes
ieder twee blaa.ljes. dan'
w.ir.len ZIJ atzondindijk in
kleine p..t lev geplant en in
een bak overgebracht. In
ileii begmn.' verlangen zij
nog al rijkelijk Ircgofen te
worden. Zoodra men be
merkt. dat . Ie laantjes goed
.1. ). irgr. lei en. Worden zij gaan
deweg algehard. zoodat zij
ten laatste geheel buiten
kunnen staan. (levvoonlijk
zal bet m MI. lig zijn ze in den
naz. iiiiei n. .g eenmaal tever-
l'ott.-n. In een kouden bak
overw iiUer.l. kunnen zij het
v.ilgeinl v.t. iijaar bititeii
nilgijdant w.irden.

I n 'M ■ hikt men niet over
een kas ui hak. dan kan men
d.' -tukjes w.irtel. iets later
m i leii tijd buiten op een rij
in i leii grond heggen. Het
zal dan echter iets langm"
dnivn v.ior. lat men jonge

I  . ivr vrij Zeker. ()p di-ze wijzekan men m korten tijd van (Vn plant een aantal jonge exemiilaren
kweeken. Daar deze Aiwiiidiw hier te '
bloeit, komt het zaad hier niet t.n
niet door zaden voortgekweekt. Z.

i iiciiiniu' idponicd bij uitstek
er Zeer m. loie '

lantjes heeft. Slagen doet het

is d(

(lok kan men

ande eerst in den nazomer

'ijjduid en wordmi zij dus
00aIs ik reed- mededeelde,
eschikt voi ir ttiinversiering.

er de
,„•,,,1 . . 1 • .... 'laj.uo ssLoi men vanen, en ()oi)t net teeen

UL Wintcikoude gedekt moet worden, loopen
toch zou ik niet eemgszins uiteen.ga

„•1-01.1,. -i iK 1 r "unjuetlen van maken, zooals nevensgaand albeeldmg aantoont. Z.j hebben echter het groote bezwaar
"(hiren^' '^'■1 ^ ""1' hloeinWerk. dat hiugnuun. minder geschikt zijn.

h(H(-n .mvvimmofl'"- " '"'"'i ' ' "M'''"i' ''vn aantal verscluuleii-
n  im I'- -H' -vst aanhevvlens-■'■"bW zyn. Ilununuc lahcrt. kraehtiue „iant. bloemen nuddcl-

oeiiien groot, half
rose. Ri 'sxo ,s//h['rb/.

'^h-v phint. zeer hloeiu->Mdd. wit. hniiN luirlntlc. kra.ditige. bl

zeer

moet

Dat

mati

noembladereii. Ie ht
rose. 11 711,/. krai

- - r-. - j ■ n I 1 1 . V V. I

,rr,w,4. , .x. ■ , ' i t iwi'. I 'If HMiirijkt'

.gevuld, met lijm
bloemen groot. ' liidit
rijk. bloemen
plant met zeel

aine. oji grond van ondervinding, durven be- f
aa.d.h 7(' i ie baai rose. liinzmet lijue bloeinbPidcr-n 'hiemnjk. bloemen hal I gevuld

tevuld met 1, bloem,-7 halt-
bnichtige phnit x, .' , ,!y' '777'''- ^' '""eren, I w ,t . . 1

H. -pie \\,

I/i'iiiricli


