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TERUQ UIT HETRIJKDERDOODEN
Uit het Fransch van GASTON LEROUX.

(II)Met overschoenen en regenmantels aan gingen zij te
voet, omdat zij, al regende liet ook, lust hadden
samen een wandeling door de velden te maken.
Sedert den vorigen avond bleven zij bij elkaar.
Na twintig minuten kwamen zij aan de villa.

Het was een klein vierkant huis van twee verdiepingen en witte,
kale muren; de ramen waren bijna altijd met grijze luiken ge
sloten. Verder een dak met leien, geen lijsten, geen balkons,
geen enkele versiering.
Een hooge muur omringde den tuin, die van het huis tot aan

het jaagpad liep, waarop men door een poortje kwam, dat altijd
gesloten was. Aan dien kant staken de vermolmde pilaren en
het spitse dak van een ouden koepel boven den muur uit.

Jacques belde aan. Een oude dienstbode deed hen open en toen
zij hen herkende zeide zij: ,,Mevrouw zal erg blij zijn meneer en
mevrouw te zien".

„Zij is toch niet ziek?" vroeg Fanny.
„'t Is alsof zij vermoeid is en toch voert zij niets uit!" ant

woordde de dienstbode. Nadat zij hun overschoenen had aan
genomen, liet zij hen in een salon, die muf rook van 't weinige
luchten. Zij namen ]3laats. De stoelen waren daar van Utrechtsch
fluweel, in de andere kamers van rips. Vóór iederen stoel lag
een rood kussentje, waar de bezoeksters hun voeten op konden
zetten. Op den schoorsteenmantel stonden onder drie stolpen
een zwart marmeren pendule en twee zilveren kandelaars. Op
de pendule was een bronzen beeldje, dat een Romeinsch krijgs
man voorstelde. Kleine ronde kleedjes lagen op de meubels.
In een glazen kastje lagen een menigte ivoren voorwerpen, schel
pen en een struisvogelei uitgestald.
„Wat is het hier gezellig!" mompelde Jacques tusschen zijn

tanden.

„Vooral, als je gedroomd hebt, slot\'rouw van „de Rozen-
gaarde" te worden!" antwoordde Fanny.
„Dat is waar", fluisterde Jacques, „daarvan zouden de sterkste

hersens in de war raken".
Zij zwegen, want zij hoorden 't ruischen van een japon door

de gang en de deur werd open gedaan. Het was Martha. Zij leek
in haar witte peignoir, die om haar magere ledematen flodderde
en met haar wassen gezichtje, meer dan ooit op een geest. Haar

Moutier heelt het gezegd en dan,
Stil' • • wacht even!....
en kuam toen bij hen terug met

, Lri*. Inntrer hoe onrustbarender
groote zwarte teliik haar beide handen toe.
te schitteren. Zij stak hun 1 ^ hier is, als u
„O, wat ben ik - . h)t morgen'kunnen wachten, met

niet gekomen was, had y^tsnapt zijn, want u zijt mijn
naar u toe te gaan. Ik A het eezegi
vrienden, is 't met? Doktei
meneer Jacques, u moet...

Zii Efing aan de deur luistei en
een vinger op haar ?net"de oude dienstbode; we
„Wij moeten voorzichtig z.j met^^a^^

kunnen haar met , vanmorgen ontdekt, dat de sleutel
gaan, als Ik wil, e ?ast en zoodoende hoef ik
van de schuur 0,1 h t J ^^oek te bren-
's nachts niet in den 'vp uit te strekken; als hij komt, be-
gen met de arrnen ^ j ij kan mij in zijn armen sluiten
grijpt u wel, ga ik ^^m toe
en mij nu hij dood is! ü, ik hoop er met lang

maaM-fieg huncor Jacques, en .Mevrouwde
S Boissièie is 't zeker met mij eens: u moet uvv broer wieken!
De mordenaar van uw broer kan maar met kalm tusschen de
meirchen blijven rondloopen, u moet tu" zich mee gaan bemoeien.
Denk toch eens, dat ik eiken dag met hern aan tafel zit. De hoop
dat hii zeker ontmaskerd zal worden, houdt mij staande dit
bid iïelken avmid tot God en 's nachts zendt God Andre tot
mij, om me de noodige aanwijzingen te geyen^ .. aanwijzingen,
meneer Jacques, die ons van alles op de hoogte zullen brengen
en gauw ook. . . . Vannacht is hij teruggekomen. . . . stil! ik hooi
de oude meid door de gang sluijien, ik kan die oude rneid met
vertrouwen, zij is misscliien wel medcjihchtige.... alles is moge
lijk. ... zij luistert aan de deuren!... ."

Zij deed de deur half open en zei luid, gemaakt beleefd, maar
volgens haar idee zeer natuurlijk klinkend: ,,Het legent niet meer.
Laten wij den tuin eens ingaan!

Bij 't begin van den tuin kwamen zij de oude dienstbode tegen,
die een goedig gezicht had. Deze Nathalie had gediend bij de
eerste mevrouw Saint Firmin en zij had de tweede mevi ouvv nooit
geplaagd. Zij was in de schuur en druk bezig met haar wasch,
Maar zij kende haar wereld en vroeg of zij meneer en de dames
ook met iets kon dienen.
„Neen, met niets", riep Martha heftig, ,,ik neem liever niets!

De koekjes zijn muf! Je kunt niet ontkennen, Nathalie, dat ze
muf zijn!"....

Verdrietig haalde Nathalie achter haar rug medelijdend de
schouders op, tikte op haar voorhoofd en mompelde: ,,die arme
mevrouw, die arme mevrouw!!!"
Martha voerde de anderen in den tuin.
„Behalve dat ze nog vergiftigd kunnen zijn!" ging zij door.

,,Je kunt nooit weten! ik zelf, ik eet van alles, wat hij me voorzet,
in de hoop te zullen ster\'en. Maar met u is dit een ander geval,
is 't niet?"

Zij volgden haar en kwamen zoo alle drie door de middelste
laan, waarlangs taxisboomen en vruchtboomen stonden, die zoo
oud waren, dat de witte schors er bij neerviel. God. wat was die
tuin somber! Het regende niet meer. maar 't was alsof de tuin
met de druppels, die van de leelijke, kromme takken en van hun
laatste bladeren afvielen, zijn voor eeuwig vervlogen jeugd be
weende, waaraan niemand ooit had gedacht om die te vernieuwen.
Martha had een doekje om haar schouders geslagen, waar zij
zich huiverend inwikkelde, terwijl zij haar bezoekers opwachtte.
Meneer en Mevrouw de la Boissière begrepen Viest, waar zij hen
naar toe bracht. Zij ontdekten in de verte een dubbele rij linden
en links den veelbesproken koejiel, waar Martha een gedeelte van
den nacht doorbracht.
Het was een klein rustiek houten koepeltje, met mos bedekt,

waai van het puntige dak met dikke ranke klimop overgroeid
was, als de jflmm van een ouderwetschen hoed ojigebonden.
De tl eden waai langs men oji het bordesje kwam, waren beschim
meld en brokkcflden af van ouderdom en vocht. Een worm
stekige houten leuning, die als men de hand erop steunde
doorboog, liep langs de traji. ^
Martha scheen ongeduldig.

knn ^'j iladehjk: „Hier
hociren m v?n\Tel 'i' '1 ^^'^SSen heb, niemand zal onshooren en van dtzc jilaats ai kunnen wij alles zien wat er ge-

dS ka,;; koSi *■
Over den muur zagen zij \-our zich in de vochtige schemering

^'iS ^troomendelag. Op dit verlaten hóekj^am^S ÖvverfSde schaduw van 't groejiji pojiuhcn-en ' bovendien nog
niét nakten^e^'zeggmn.^""^^'^'' '' mevrouw de la Boissière

iTia.a,i u \\Gct niet hoe niooi het liior ivü i i ■■IS, als hij net als Jezus «wer de riv CT zweeft maneschijn
hij over 't water looiit en het van 1 ^ V ^-eizeker u, dat

""''■ ■■■Jatques '„cV "wVVaimiicSh'.ai VViV scliuit komen!'; riep
rammelen van de ketting van de schnh li je hoort, is het
vastbindt." ■ chuit als hij die aan de wilgen„Maa, laat mev,-„„„. Saint-Fir,ni„ ,„o|, . . . . Je
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begrijpt toch \ycl dat als het zoo eenvoudig was, Mevrouw Saint-
rumin dat ook wel beinerkt zou hebben".

,,U heelt volkomen gelijk, Mevrouw, ik ben niet blind, noch
dool, noch gek, wat mijn man ook moge zeggen...."

ijTegen hoe laat komt hij ?" vroeg Fanny.
,,Gewoonlijk tegen vier uur, 's morgens. Mevrouw, maar ik sta

op elk uur van den dag gereed en word niet moede hem op te
wachten, nu ik weet, dat hij komt of kan komen, want het is hem
klaarblijkelijk niet mogelijk eiken nacht te komen; maar ik, ik
wacht iederen nacht op hem.... dat vertelde ik u immers al....
nadat hij aan wal gestapt is, meestal hier, maar soms verschijnt
hij zonder dat ik weet van welken kant, want eensklaps zie ik
hem. Hij strekt heel stil, heel stil, zijn armen naar mij uit, ik
hoor geen voetstappen, ik hoor alleen het zachte gerammel van
ketens, dat naar 't schijnt, altijd de geesten begeleidt, die in de
macht van den dood zijn".

,,Arrn kind, arm kind!" viel Jacques haar weer in de rede.
,,Waarin heb je dat toch gelezen? Waar heb je dit gedroomd?"
,,Hou toch alsjeblieft op, Jacques", zei Fanny uit haar humeur.
,,Ik heb gemeend, dat ik droomde!.... Maar nu ben ik zeker,

dat hij komt, dat hij op me wacht, dat hij mij altijd nog liefheeft",
verzekerde Martha, terwijl zij een engel gelijk, haar hoofd schudde.
,,De arme, lieve ziel is wel te beklagen, met de roode wond aan de
slaap. Zij rekent er waarschijnlijk op, dat ik haar zal wreken,
maar ik ben zoo zwak, och zoo zwak en als u mij niet helpt zal
't m'j nooit gelukken".

Zij gaf lien beiden een hand en drukte die met een kracht,
waartoe zij haar niet in staat hadden geacht.

,,Belooft u mij, dat u mij zult helpen, dan zal ik u vertellen,
wat hij mij vannacht gezegd heeft?"

,,Je weet wel, dat we veel van je houden, kleine Martha", zei
Fanny.
,,Dat wil ik niet van je weten, je moet tegen me zeggen: ik

zal je helpen!"
,,Goed, we zullen je helpen".
,,Ziezoo, dank je, nu ben ik gerust. Hij heeft me een groot

.geheim toevertrouwd, dat ons misschien van veel nut kan zijn.
Hij heeft diep bedroefd, o zoo bedroefd tegen me gezegd: ,,Martha,
Martha, ik wil in gewijden gi'ond rusten, ga mijn lijk zoeken!"
Toen heb ik hem gevraagd: ,,Vertel me dan eens, waar je lijk

is, André? Hij antwoordde: ,,Wel, mijn lijk is in mijn koller\
En daarop is hij als een rookwolk verdwenen. Wat zegt u daar
van — we weten nu, waar zijn lijk is, nu moeten we nog ontdek
ken waar zijn koffer staat.... dat zal misschien moeilijk wezen,
er is dikwijls maanden of jaren naar lijken in koffers gezocht.
Herinnert u zich de kwestie nog, waarover ons dokter Moutier
zooveel gesproken heeft, de zaak Gouffé. Ik geloof.... enfin, we
moeten erg voorzichtig zijn, want Saint Firmin zal wel voorzorgen
genomen hebben. Kom, laten we nu vlug naar beneden gaan en
naar huis toe, want mijn man komt weldra terug. Hij moet ons
alle drie in de salon aantreffen, terwijl we doodonschuldig over
den regen zitten te praten".
Maar toen ze van 't koepeltje aan het water terug waren, nam

Fanny met een paar woorden afscheid en zij sloegen op de vlucht.
Men kon 't niet anders noemen.
Jacques was niet in staat te spreken.
Fanny had nauwelijks een beleefdheidsfrase uit haar di^oge

keel kunnen stooten. Zij laeeg 't eerst wat van haar koelbloedig
heid terug.
,,Wij moeten te weten komen, wat dit alles beduidt.... Wij

kunnen niet meer om dit kleine ding lachen".
„Ik heb nooit om haar gelachen", zei Jacques, wiens bleekheid

Fanny verschrikte.
,,Kom tot je zelf", zei zij tegen hem. „Wij moeten ons vooral

niet kinderachtig aanstellen".
„'t Is verschrikkelijk!" mompelde Jacques, „toen ze 't mij

vertelde, dacht ik ineen te zullen zinken. Die kleine heeft visioenen;
ik begin te gelooven, dat Moutier misschien niet heelemaal ongelijk
heeft met te beweren...."
„Zwijg toch, Moutier houdt ons voor den gek! Je wordt toch

ook niet kranlczinnig, net als Martha hè? André ligt niet tevergeefs
erin! Als André haar werkelijk verscheen, als André iets kon doen,
zou hij ons zijn kinderen al afgenomen hebben.' Maar hij kijkt er
niet naar om!"

„'t Is waar, wat je zegt!"
„Weet je, wat ik denk? Ik denk, dat zij werkelijk iemand ziet,

geen verschijning, geen geest, maar _ een levend iemand, die
misschien, ik zeg misschien, maar die in elk geval bij de zaak
betrokken is," en zij fluistert in zijnoor: ,,die je in het bosch bezig
gezien heeft, met het lijk in den holler te leggen! Dat denk ik. Iemand
die zich niet wil in opspraak brengen, die geen enkele aanwijzing
wil geven, maar die Martha en haar mystieken aanleg kent en
dit middel uitgevonden heeft om haar op het spoor te brengen;
dat geloof ik en het is veel ernstiger, dan al jouw spook
verhalen." . .. , , ,

O", zei Jacques, die zich tegen een boom steunde, want hij
kon niét meer loopen, ,,we moeten weten waar we aan toe zijn —
en in dat geval. In dat geval?"....
,We moeten zonder een minuut te verhezen handelend op-

^'^^Fanny nam hem onder den arm, trok hem voort en trachtte
hem weer wat van zijn oude geestkracht bij te brengen. Maar
hij was als gebroken.

XVI. Vier uur 's morgens.

Twee onbewegelijke schaduwen stonden den volgenden morgen
om vier uur achter een haag oj) enkele schreden van het koepeltje
aan 't water. Van de plaats, waar zij zich bevonden, konden zij
den geheelen oever van 't boschje wilgen tot links den tuinmuur
bespeuren en \ erder overgaand in de duisternis van een schaars
door de maan \'erlichten nacht het boschje populieren, waar het
bosch van Sénart eindigde.
In den muur bevond zich een poortje, dat altijd op slot w-as.

In den koepel was niemand te zien, die over de rustieke leuning
hing, wachtend op het nachtelijke geheim.

,,Zij hebben vanavond elkaar misschien geen rendez-vous ge
geven", fluisterde Jacques Fanny in het oor.

Zij bleven geduldig wachten, want zij wilden de waarheid weten.
Half vijf.
Plotseling wordt het poortje zachtjes open gedaan en een witte

gedaante verschijnt oji den drempel.
Het is Martha.
Zij is evenals vanmiddag in haar witte japon en haar sjaal hangt

over de bibberende schouders.
Zij doet twee passen, als in een droom. — Zij loopt langzaam.

Zij lijkt wel een somnabule. ■— Zij strekt de armen uit, kjkt om
zich heen, staat stil voor het vormlooze vreemde schaduwbeeld
van de wilgen en roejrt met een diepe, hartstochtelijke stem:

,,André! André!"
,,Zie je wel, dat zij droomt?" vroeg Jacques.
Fanny kneej) zijn hand alsof zij die wilde breken.
,,Hou je toch stil! Hoor je niet het rammelen van een ketting?"
,,Jawel, maar dat is de ketting van de schuit!"
,,Wacht even!"
,,Maar Martha zal in het water vallen!"
,,Nu, en wat zou dat?" antwoordde Fanny's stem.
Maar Martha viel niet in 't water, zij liep langs den kant, boog

zich over de rivier en strekte haar beide armen e\ en wijd voor zich
uit: onrustbarend om te aanschouv\en, terwijl haar zachte, smee-
kende stem herhaalde: ,,André! André!"

Maar zij viel niet.
Een oogenblik stond zij totaal onbewegelijk, als in geestver

rukking, 't scheen wel dat zij tot iemand sprak en teekens met hem
wisselde. Toen ,met 't hoofd in de schouders en met slap neer
hangende armen, liep zij weenende naar het poortje terug!

Om geen enkele \-an haar bewegingen te missen, waren Fanny
en Jacques langzamerhand uit hun schuilplaats te \oorschijn
getreden.

Zij waren o\'erigens overtuigd, dat zij met iemand in den toe
stand van een somnabule te doen hadden en zij handelden niet
meer erg voorzichtig.

Fanny zei tegen Jacques:
,,Heb je haar gezien? Heb je haar tegen haar doode hooren

spreken? Morgen zal ze ons weer \-ertellen, dat zij hem gesproken
heeft!"

,,Het verschrikkelijkste is nog," antwoordde Jacques, ,,dat zij
ons misschien evenals vandaag zal vertellen wat de doode haar
geantwoord heeft!".

Zij hadden dit met gedempte stem gesproken, maar zagen toch,
tot hun schrik, plotseling de witte gestalte van Martha stilstaan
en zich tot hen wenden met de woorden:

„Neen, neen, vanavond heeft de doode niets tegen mij gezegd!
De doode is niet gekomen en toch heb ik hem wel geroepen en
heb ik tegen hem gesproken, ik heb alles wat ik op mijn hart had
aan hem verteld, maar hij is niet gekomen. Er is niets aan te doen,
dan misschien op een anderen nacht".

En zij veegde met een vinger haai" tranen af en vervolgde daarna
kalm:

„En wat u betreft, beste menschen, ik wachtte op u, o, ik wist
wel, dat u zou komen! Van 't oogenblik af, dat mevrouw de la
Boissière mij gisteren vroeg: „Hoe laat komt uw geest?" begreep
ik best, dat u zou komen. Gij wilt u rekenschap geven en wenscht
te weten of ik niet wakende droom, dat is heel natuurlijk, 't Treft
nu ongelukkig, dat hij juist vandaag niet verschenen is, want dan
zouden we alle vier met elkaar gesproken hebben!"

Toen zij dit niet in een droom, maar bij volle bewustzijn gezegd
had, drukte zij hen beiden de hand als goede bekenden, die zij
blij was ontmoet te hebben vóór zij naar huis terug ging en werke
lijk ging zij naar huis na zorgvuldig het poortje gesloten te hebben.

,,Wat het buitengewone is," zei Fanny tegen Jacques toen zij
alleen waren. . . .

„Dat wij hier zijn," antwoordde Jacques, ,,laten wij weggaan!"
„Ik heb haar nog nooit zoo helderziende ontmoet".
„Zij redeneert heel verstandig! En, zie je, zij heeft net als wij,

geen geest gezien. Laten wij nu weggaan". Maar plotseling rilden
zij beiden, want opnieuw vernamen zij in den donkeren nacht
het gerammel van een ketting.

(Wordt vervolgd).

SHETLANDSCHE PONIES.
Lezers van „Buiten", die in het bezit zijn van Shetlandsche

ponies en ons in staat willen stellen een geïllustreerd ariikel
over deze diertjes op te nemen, worden vriendelijk ^'erzocht
dit aan ons mede te deelen.

Red.
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OVERBLIJESELEN VAN HET BEGIJNHOF TE MIDDELBURG.

TWEE STEDEN VAN WALCHEREN.
I. OPKOMST EN STADSSCHOON VAN MIDDELBURG.Een der vriendelijkste streken van Nederland is het lieerlijke
eiland Walcheren, de ,,Tuin van Zeeland", In zijn be
koorlijke landelijke rust maakt Walcheren een scherp
contrast met de dikwijls woelige wateren welke het
omringen, en die aan alle zijden op het land aanstormen,

als het ware hun woeste wraakzucht bot vieren en trachten het
terrein, in den looji der eeuwen met stalen vlijt en onwrikbare
\-olharding aan de zee ontwoekerd, te herwinnen. Toch, te midden
\'an de dreigende zeeën ligt Walcheren vrij kalm achter duinen en
dijken, die heel wat stormen hebben doorstaan, en waarachter zich
een \'ruchtbare landouwe gevormd en een nijvere bevolking ge-
\estigd heeft, het land overdekkend met flinke hofsteden, wel
varende dorpen en mooie steden, en vroeger vooral, tallooze
schoone buitenplaatsen, alles teekenen, dat sedert lang hier wel
vaart haar zetel heeft gevestigd bij het flinke en stoere ras der
Zeelanders.

Zoo kalm als thans het eiland daar \K)or ons ligt, door landschap
en bevolking een schilderachtig Arkadië, is het niet altijd geweest.
De bodem en zijn cultuureigenaardigheden toont op vele plaatsen
nog aan, dat in een niet ver verleden dit thans gesloten, vrijwel
\-ierkante eiland, van breede wateren was doorsneden, die als
stralen uit het midden naar alle kanten liepen. Die wateren zijn
in den loop der eeuwen dicht geslibd en aan de andere deelen van
het eiland vastgedijkt, en de jongere gronden werden als vette
kleibodem meest voor akkerbouw gebezigd, terwijl het overige
oudere land van Walcheren meest grasland \'ormt. Zoo ge\^en de
graanvelden en bietenakkers in strooken te midden der groene
weiden eenigermate een beeld ^'an de geogra])hische gesteldheid
\-an het oude Walcheren, voornamelijk van de wateren, die het
doorsneden en waarlangs van alle zijden de schejien in het eiland
konden doordringen. Op de plek in het midden van het eiland,
waar de wateren samenkwamen, waar het terrein iets hooger en
dus beter geschikt was tot vestiging, waar de scheepvaart een
veilige rustplaats vond en de handel een centrum om naar alle
zijden betrekkingen aan te knoopen, waar men zich ook goed kon
\ erdedigen tegen aanvallen van buiten, werd een burg gebouwd,
die naar de ligging ,,Middelburg" werd geheeten. Deze burcht
\-ormde in aen tijd der Noormannen een veilige \'este voor Graaf
Edzard van Walcheren, en het valt niet te bevreemden, dat de
herhaaldelijk door plundering en brandstichting bedreigde bevol
king van cle omstreken zich het meest om den burcht vestigde, om
onder die hoede veilig te zijn. Zoo ontstond er een gehucht om
den burg; de eerste kiem van de nederzetting Middelburg.
Dit dorp, zoo gunstig gelegen aan een kruispunt van stroomen,

werd in den betrekkelijk rustigen tijd die op de rooftochten der
Noormannen volgde, niet alleen een marktplaats, welke men van
alle kanten te water kon bereiken om er de jiroducten des lands
te brengen, maar zelfs een stad met scheepvaart en nijverheid!
Daartoe was de economisch-geographische ligging buitengewoon
gunstig.
Ten zuiden van den breeden watermond de Schelde toch lag

het nijvere Vlaanderen, met aanzienlijke industrie en handel.
De belangrijkste steden, die het dichtst naar dezen kant lagen,
waren Brugge, aan het Zwin, en Gent. Dat Vlaanderen had een
levendige handelsbetrekking met de steden om de Oostzee, die
zich in de 13e eeuw vereenigd hadden tot het groote handels-
\'erbond ten behoeve van onderlinge bescherming, het Hanze
verbond. De zeilroute der schepen van de Hanze oji Vlaanderen

liep in den tijd \'óór dat het k()inj)as nog wei d gebi uikt langs de kust
of liefst over de binnenwateren. Zoo lie|)en cle scliepen \'an de Oost
zee naar Vlaanderen en Engeland het Vlie binnen, \"üeren over
het meer Fle\'o of de Zuiderzee, o\-er de l'trechtsche Vecht,
en verder langs den Hollandschen IJsel of andere lunnenwateren
naar het deltagebied der Hollandsch-Zeeuwsche eilanden, waar
de scheidende wateren destijds nog \-eel breeder en de eilanden
veel kleiner waren dan thans. In Zeeland kozen de schepen voi.r
Engeland bestemd de zee, en konden, eerst op korten afstand c.e
kust volgend, de Noordzee zonder bezwaar o\-ersteken. De schepen
voor den handel naar \'laanderen bestemd c'oeren het Zwin op
tot Brugge, of later de Schelde ojl
Zoo lag in dien ouden tijd Zeeland aan de splitsing en kruising

van belangrijke handelswegen, waar de sidiejien \ an \-erschillenc e
natiën elkander ontmoetten, en waar een \'olk, dat in het delta
land als \'issehers op de wateren geschoold werd tot de scheep-
\'aart, al spoedig de ^■isseherij met den handel \erbond, terwijl
bij de te luns blij\'enden eenige nijx erheid uit den handel voort
kwam. Zoo werd Zeeland naast een landbouwgebied een land van
scheepvaart, handel en nijx'erheid.

Die economisch-geographische conjunctuur kan men als de
verklaring van de uitbreiding der nederzetting bij den Middel-
burcht tot een dorp en later tot een stad aannemen. Omstreeks
991 werd hier het bestaan vermeld \-an een kerkgebouw, aan
St. IMaaiten toegewijd, en omstreeks het jaar iioo zou de buiten-
gracdit tot haven zijn ingericht voor de zeeschejicn, die vroeger
te Ainemuiden tei reede kwamen. Al is het niet zeker, wanneer
de nederzetting \'an een landelijk dorp ox'crging tot een stad, dit
15 bekend, dat Middelburg in 1217 een keure bezat, waarin de
stad genoemd wordt een besloten x-estc, een oiwiidum, voorzien
van lecht- of raadhuis, waar de ])oorters met klokgeklep werden
.mmen geroejien. Deze keure \erwijst zelfs naar een vroegere,
eeuw Middelburg in de 12e
reeds uittreLff ^ een id/O frcuica. Tn de 13e eeuw werd oestad
later nntr hc-f' ' m'm'i wallen en muren omgeven, watJatei nog heihaaldehik geschiedde. De o
onirpvppv „1 ■ 1 P " <>ors]ironkelijke stad was
aan den Burcht' de Burgstraat, die herinnert

eTl'Jkf hellte,, verdeeld

,  , ■•r.r)'-'»- Aiarkt wnm

opï;n(,men.''^Dj'ui't^eggLg
om dit oudste gedeelte en noax-o^ t concentrisch

alleen voor den omtrek, inaar'zyu handelsplaats, met
rl 1 . _ 1 ' ■* ' 1 - \ (

"IJ
een slingerende

verlandden al vroe ■'oor xTcemde landeng de meeste
voerden, maar de Arne. die

. Vel
die naar dit middeljnint

bruikbare haven voor'rle'si'^nd Arnemuiden liep, bleef een
burg zich, in weerwil van iimri ■ handel breidde Middel-
tiende eeuw was de stad eeliil-pI' en in de veer-
groeijende" en kwam hier veH '""^""ichschrijx-er zegt, ,,seer
koosd van de graven, met aanvip wonen: zij xverd gelief
steden xmorzien, gestijfd mnt' 1' " 'Jhe x-rijheden boven andere
met xveinig trotscdi op haar Roede xvetten en xvas
De koo])handel breidde zich step 1^' ■ macht en haar gezag,
de zoogenaamde Oosterlinpen ^ "d, x'ooral xx as de handel met
langrijk, zoodat de regeerinp- t-ppU • der Oostzee, bede overige Hanzesteden een x-erh ^ samenxx erking meteen xerbond sloot met koning Waldemar
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Aan Denemarken. Vooral be
langrijk werd de wol- en laken
handel met Engeland, de scheep
vaart op Spanje en Portugal,
de visscherij en niet het minst
de scheepsbouw, lang een ver
maardheid der Zeeuwen. De
liandel met Engeland over Wal-
t heren bestond al zeer vroeg.
De geloftsteenen aan het wester-
■strand van Walcheren ge\'onden
uit den Romeinschen tijd of
x-roeger, die men in het Museum
te Middelburg bewaart, wijzen
oi') den veelvuldigen overtocht
\ an hier naar Britannië. Hoewel
ook al vroeg van Texel, 's-Gra-
\ esande en via Schouwen werd
uitgevaren naar Engeland, was
toch Walcheren het best geschikt
\-oor een veiligen overtocht. En
geland was destijds nog een land,
■dat ruwe producten x'an den
landbouw leverde, en Middelburg
werd door zijn ligging een voor
haven van het continent, die op
jingeland en de kusten van West-
Europa handelde, en vanwaar de
handelsartikelen werden afgezet
aan de handelaren op het ach
terland in Europa. Ook voerden
■de Zeeuwen zelf dien handel
uit. De Zeeuwsche steden Zie-
rikzee en Middelburg dreven
belangrijken handel in zout op
\'enloo en Keulen, waren vrijgesteld van^den stapel van Dor
drecht, een vrijdom in 1350 van Gravin Margaretha ontvangen.
In 1253 was Middelburg door Koning Willem met vele vrijheden
liegunstigd, en het verkreeg in 1271 van Graaf Floris de bevestiging
der instellingen of willekeuren van de ,,broederschap der koop
lieden" aldaar. Geen personen, die ambachten uitoefenden, mochten
in deze broederschap worden opgenomen, evenmin als de ver-
koopers van vette waren, kleermakers, pakdragers of schuite-
\merders, kleerkoopers, koperslagers of ketellappers en baard
scheerders; terwijl tevens bepaald werd, dat niemand der leden
van de broederschap voor loon mocht scheeren, hout op zijn hals
naar de hegge dragen, hout hakken, schapen scheeren of wol uit
de hand te koop aanbieden. Molenaars en fruitverkoopers mochten
geen leden van deze broederschap zijn. Om toegelaten te worden
moesten aan den Graaf 40 penningen, aan de broederschap
2 penningen worden betaald. Het maken van lakens uit vlokken
was verboden op een boete van 3 ]iond, en de straf van zeil die
lakens te moeten dragen. Alleen de leden mochten wijn verkoopen
Geen lakens mochten in de hal te Middelburg te kooj) worden
gesteld door personen, geen lid zijnde, op eene boete van drie
pond.

Middelburg bloeide ook door de lakenweverij, ontstaan uit de
schapenhouderij op de Zeeuwsche schorren, enz. Om deze tak
van industrie te beschermen bejiaalde Hertog Willem in 1355,
dat niemand op Walcheren, behah-e die van Middelburg, Vlissin-
gen, Veere, Domburg en West-Cappelle, vollerijen of weefgetou
wen' mocht hebben. Dat was een begunstiging der steden tegen
over het platte land. In 1383 kwamen hier Italiaansche en Sjiaan-
sche kooplieden, aan wie bescherming werd beloofd; in 1390 ver
schenen er kooplieden uit Portugal. In Walcheren werden vreemde
kooplieden vrijheden en voorrechten geschonken, welke den geest
\-an den tijd verre overtroffen. De vaartuigen, die door stormen
n-enoodzaakt waren een haven binnen te loopen, waren niet ver
plicht tol voor hun goederen te betalen. Bij het ontstaan van
een oorlog bleef lijf en goed den kooplieden verzekerd. Zij moch
ten te Middelburg een stapelhuis oprichten, een rechter kiezen,
aldaar zoo dikwijls vergaderen als zij verkozen, en recht spreken
on het stuk van schulden en koopmanschap.

Door die vrijheden en door de gunstige ligging der stad m een
voor dien tiid uitnemend economisch-geographisch milieu, werdde stapel dr Engelsche wol in 1380 te Middelburg gevestigd
.en dat lokte hier de Italianen, gelijk gezegd is, om de Engelsche
vvol toen over geheel Europa beroemd, te koopen en die m hun
abrieken te verwerken. Daarvoor in ruil brachten de Italianen te

s

DE KOEPOORT.

product van Haarlem.
S steL ging de economische ontwikkeling van Middelburg•  l ,rt liln Machtige concurrenten waren de Vlaamschem stijgende li S Antwerpen en andere. De Engelsche■steden Brugge^ Gen^^^ verplaatst naarwolstapel bleef laatstelijk naar Galais. Maar bij clenBrup, Gent e p gaven de moedige en kapitaalkrachtige

omslag stad steeds een nieuw karakter, passendZeeuwen den hand Vooral de zeevaart werd er be-
voor de tijdsomsta g daarbij steeds aan. In de 15e
S de scheepvi^irt' =„ «heepebome in Zeeland firoole

uitbreiding. Vóór den tijd, dat
Amsterdam als handelsstad over-
heerschend werd in de Nederlan
den, lag het zwaartejiunt van het
economische leven m het zuid
westen, op het Zeeuwsche eilan-
dengebied. De Wielingen en het
Veergat werden druk binnenge-
loopen door allerlei schepen, en
Zeeland werd rijk door den han
del. In het laatst der 15e eeuw
x'oeren de Zeeuwen niet alleen
naar Denemarken en de Oostzee
in het noorden, maar ook naar
Spanje en Portugal in het zuiden.
Te Middelburg was de stapel der
Fransche, Spaansche en Portu-
geesche wijnen; door den wijn
handel was de stad in de 15e eeuw-
zoo rijk geworden, dat zij in staat
was de haven van Arnemuiden
te koopen van den eigenaar.

Middelburg was in de ibe eeuw-
geheel midden in het land gele
gen. De oude Kromme haven de
Arne, die van iioo dagteekende,
en niet ver van Arnemuiden
uitkwam, was ook onvoldoende
geworden voor de toenemende
groote scheejivaart der stad, en
bij octrooi van Keizer Karei
\ an 13 Maart 1530 werd haar
vergunning x'erleend een nieuwe
haven te graven, die in 1335 ge-
oj-iend is, en in rechte richting
,,wijd en groot genoeg om de
Wegens de toenemende scheej..

naar het dorp Nieuwland liep,
grootste schejien te ontvangen",
vaart werd zij \-ervolgens breeder uitgewerkt en door stadssingels
en vesten geleid, zoodat de schepen in de stad konden komen

De bloei van Middelburg duurde nog een tijdlang x oort, toen
de gouden eeuw van de Republiek aanving. Na den val van Ant
werpen in 1585 \'oor de Sjianjaarden, verlieten vele Antw'erpsche

Foto C. Steenbe^gh.

MIDDELBURG. GEVELGEDEELTE VAN DEN LOMBARD.
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kooplieden die stad en vestigden zich te Middelburg. Hiertoe
behoorden de Ter Hoef's, Moucheron's Coolen, e.a., mannen van
inzicht, kennis, durf en kapitaal, die weldra de Middelburgsche
vlag met de Bourgondische kleuren: geel, wit en rood, in alle
zeeën deden wapperen. Aan de stoutste tochten der Nederlanders
naar Indië namen deze handelaars deel; met klokgelui werden in
1599 de eerste Oost-Indiëvaarders ,,de lange Berdsche" en ,,de
Zonne" bij den terugkeer verwelkomd. Later had de Oost-Indische
en ook de West-Indische Compagnie hier belangrijke kantoren.
Zoo bleef Middelburg in de 17e eeuw een levendige, rijke stad, met
vele reederijen en scheepstimmerwerven, met druk verkeer en
handel. De Kamer van Zeeland der Vereenigde Oost-Indische
Compagnie te Middelburg was van niet geringe beteekenis, waar
voor in 1670 het kolossale Oost-Indische Huis op de Rotter-
damsche kade werd gebouwd, in 1720 met deftigen gevel versierd.
Ook in de West-Indische Compagnie had te Middelburg veel deel
neming; zij had hier een eigen gebouw in de Lange Delft, dat vóór
dien tijd (1582—1621) aan de „Engelsche court" was afgestaan.
Doch in de 17e eeuw ging de handel van Middelburg langzaam

achteruit. De gouden eeuw der Nederlanden bleef niet voor
Middelburg gunstig.
De stad lag in dien tijd te zeer in een uithoek der Repu

bliek, te dicht bij de Spaansch-Oostenrijksche-Nederlanden,
om een goed achterland te hebben, en Amsterdam, gunstiger in
het centrum des lands gelegen, overvleugelde alle andere steden,
ook het oudere Middelburg. De handel dezer stad klemde zich
meer en meer aan de Kamers der Compagnieën vast, en toen deze
handelslichamen vermolmd ten val neigden in het eind der i8e
eeuw, was ook Middelburgs grootheid als handelsstad voorbij.
In het laatst der i6e eeuw telde Middelburg nog 30.000 inwoners,
in 1729: 25.000, in 1796: 20.000, in 1822: 13.000.
Het geographisch zoowel als het economisch milieu waren in

de 19e eeuw zooveel veranderd, dat aan hernieuwden handelsbloei
van Middelburg niet te denken viel. Wel werd na 1819 onder
Koning Willem I een nieuwe haven voor de stad aangelegd,
maar deze voldeed niet, en hoewel in 1873 door aanleg van het
Kanaal van Walcheren de verbinding met de Schelde is verbeterd.

;„+ Uorippfd Alleen de houthandel
de zeevaart emii als marktstad voor het eiland
is er zeer aanzienlijk de bevolking sedert hetis er zeer aanzienlijk j qj- jg de bevolking sedert het
heeft zij steeds beteekenis schaarsch toegenomen; Middelburgbegin der 19e «mv ̂  e.V ™dt doc/Nlnangen met 21.30,,
telt thans ruim 19.500 zieren, ci
zielen (1910) overtroffen. . , „pnw als stad geen krachtige

Heeft kiddelburg in de ^ï stad zich niet als Leconomische ontwikkeling g . uitgebreid, het stedelijk
groote koopsteden op Middelburg heeft niet het
schoon IS daarbij wel g smakeloosheid en karakter-
vandahsme geheerscht dat eldt^^ Daardoor is in Middel-
tarï°iT?tadSoo,, be,vaard gebleven dan in de meeste steden
het geval is.

Asr- UpiaKpn een schets gegeven van ae economische geschiedenisde* lad Die bloeit.jd voor Middelbarg was geens^^
de heerschappij van het materialisme. Zooals in cte ouü uaiiaan-sche handelsltlden, zooals in de Waamsche en later in Amster-
dSi wS^de gouden eeuw der xs ehmart ook het bloeitij dperk van
MgTmlenen kunstzin in deze stad, die zich uitte b.j alle burgers,
rfen leid werd er gespaard om de woningen mooi te maken,
fcht artistiek, en dfarln ontstond een wedijver. De geestelijke
lïarde van dat schoone werd zelfs in het midden der negentienc e
eeuw en de jaren die daarop volgden m MiddelburgeninZeeland
beseft, en dientengevolge heeft men het behoud daar\an, evenals
van de nationale kleeding, oj) jinjs gesteld. Lit alle tijdperken
van economischen bloei zijn inMiddelburg schoone bouwgewrochten
bewaard gebleven, die de hoofdstad van Zeeland maken tot een
interessante en mooie stad als weinige, tot ,,de schoonste bloeme
in 't Zeeuwsche jirieel", waar nog hooger sternming gewekt wordt,
dewijl de fijne en aristocratische kunstuiting uit verscheiden
tijdperken hier nog \uij goed in harmonie is met het stadsbeeld
door pleinen en straten.
Wat Neurenburg is voor Duitschland is Middelburg ongeveer

voor Nederland. Bij dit oude stedenbeeld past de nationale lands-
kleederdracht, die in Zeeland nog beter dan ergens elders gehand
haafd blijft, en welke in Middelburg de marktdagen ,als uit alle
deelen van het eiland en de provincie hier boeren en boerinnen
samenkomen, tot schilderachtige voorstellingen maakt, die door
vreemdelingen, welke uit verre landen hierop afkomen, ten
zeerste bewonderd worden.
Wij willen niet geheel IMiddelburg beschrijven, noch zijn historie

volledig nagaan, maar alleen stilstaan bij enkele der meest artis
tieke gebouwen en jdekjes, welke men in Middelburg kan be
wonderen. Het korte economisch-historische schetsje, dat wij
vooraf deden gaan, diende enkel om het milieu te doen kennen,
waarin die aristocratische schoonheid tot ontwikkeling is ge
komen.

(Wordt vervolgd). D»-. H. Blink.

KOEIENTROUW.
Een onzer lezeressen deelt ons mede, dat ̂ haar het volgende

als werkelijk gebeurd is verteld:
De koeien, die na de overstrooming der Noord-Hollandsche

polders naar het Entos-terrein te Amsterdam werden gebracht,
werden gemerkt, zoodat ieder eigenaar weder gemakkehjk de zijné
kon herkennen.

Het geschiedde echter, dat een boer een ziiner koeien mistte:
?®20cht, maar te vergeefs. Eindelijk gaf men den

nptrSl gezegd, zoo gedaan.
ïilïlr P ^ de groote menigte koeien, al
ïoc f" n'nééni Blauwtje waar ben jetoclL Opeens hooide zij luid loeien, en op het geluid afgaande
vond ZIJ haar eigen koe, die blijkbaar de stem der^oerin h?d heié

S^non ^iij het boerenechtpaar.

VAN EEN OUD WI/VEKEN.r"J^RIEN Rlnvp.; . .
'^^zhSebibpl^^L''''''''' gcschakdd in de lange reeks

winkel K ^"''^bjes, hangende aan de giuotere
vS het Statiestraat.^

Fato C, Steenhergh.

MIDDELBURG. POORTJE VAN HET HUIS
„DE ZONNESTERRE".

een smal tirhef^-^ m gi'asjdeintje dat doorsneed
't midden van cll' narl-ci-^^^ ^?elijke perkjes en in
met kort stammeke en daaron^of" rhododendronplantie
- dat „as , bladerbosch^^^^
hing een zwart plankskon binten hekken. Aan het poortje
lettl-tjes ^^^eeve.' witte
witte raamkens.^^AclitTr delub^è'^ deurtje en een venstertje met
ringskes waaraan hing een heldelbD ''«edje met beenen
Nok en goot van T gramv in ""i^^b'ordijntje.

wijdige lijntjes mede met de IndèrrdaS*^ i""
Een schouw ken, met zwai-t h daakjes van het huizenrijtje,

boven de vorst kijken waaruit mudken, kwam plomp
kuiltjes, dan nog een donkerprrao dunne, blauwe wolk-
heldere lucht met witte wolklkpl*^ geplakt op een
schermend over hun woonste sjireidde zijn takken be-
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A;m de wanden van 't kamer-
je hingen: oude reklaampren-
en, familieportretten in vergulde

hjstjes een groote. tikkende klok
met beschilderde wijzerplaat,
waarop traag rondfaopen twee
slanke naalden.... en de lange
shngei zwaaide gezwind heen en
weer achter 't ruitkastje.
Boven het deurtje pronkte een

plaatje, waarop een gi'ijzen drie
hoek met een stralend oog — die
tuurde in 't kamertje — en daar
omheen in dikke,gele,met rood om
zoomde gothieke lettertjes „God
ziet mij, hier vloekt men niet".

In het kamertje bevonden zich
nog: een ledikantje in den hoek,
twee biezen zeteltjes om een
blozend kacheltje, waarvan het
nikkel van pootjes en staafjes
blonk in het daglicht, dan nog
vier stoeltjes met leeren zitting
en rug om een rond tafelken.
De vloer was altijd netjes ge

boend en langs de muren, om het
tafelken en stoofken waren op
de vuurroode steentjes kronkel
lijntjes getrokken met nat, wit
zand.

Bij dage zat Trien achter 't
gordijntje te gluipen naar de
straat, terwijl de zwarte kater
spinde op 't vensterblad. Ze zat
daar altijd in stillen peins achter
het raampje in het rustig kamer
tje....^
— ,,'t Was nu al twee jaar

dat heur Felix overleden was. Ja,
maar goed dat hij gestorven was,
hij zou misschien nog veel moe
ten lijden hebben aan die ver
schrikkelijke borstkwaal Het
was toch zoo'n brave vent ge
weest. Ze zag hem weer in heur
geest.... met zijn grijs hoofd,
zijn gerimpeld gelaat en een kop
pel goedige oogjes, die zóó vrien
delijk konden kijken uit de diepe
oogholten. Ze zag hem nog altijd
door de velden kuieren of rookend

bij 't vensterken zijn doorrookt
pijpken....
En Hase, de hond, die was

ook al dood, ook nog een oude,
goede beest.... Wat kon hij
aardig grommen, als iemand aan
de deur kwam, kwaad kijken met
zijn versleten, kwijlende oogjes,
en wat kon hij dan zijn grijze
neusvleugels doen trillen Ja,
het bordje aan 't poortje liet ze
maar gerust hangen, 't was ook
een schoone herinnering, een
troost "
— „En nu, eh poezemien, nu

zijn wij maar alleen meer eh?"
Ze nam den kater op heur schoot

en streelde hem terwijl hij de pooten ^
zijn langen staart, als een boog, omhoog stak. Dan nam ze hem
in haai- armen, kuste hem lang op f bii onzen

'' É'dS in ■stille eentonigheid, 't Wasali? d^lt" itten prakkeaeeren achter 't vmslerke, van ̂ s morgenstot 's avonds, de e%'Ód™n haai-'stramme beentjes
SSfefde: ha^fvStm "veke nog arrover te dragen. ... Ze
gewillig met Gods wil mee.

*
*  *

~  +o rtii+ten in haar zetelke bij het ven-Dien dag zat Tiien we zwarte kornetje en het hoekig,
sterke. Haar kopke, met ^ mager lijveken,gerimpeld gelaatje f gen kater aan en heur scherp
De matte oogjes keken droomena ^ i;„„oi-oc mpt

Feia C, Steenhergh,

MIDDELBURG.
DEUR- EN RAMENOMLIJS-
TING VAN EEN HUIS AAN

DE LANGE DELFT.

en

Plots ging er een helsch geschreeuw en geroep op en de men-
schen uit het dorp vluchtten in allerhaast. . . .

Trien schrok op. . . . ze nijgde heur kopken naar de ruit en kee-k
verbaasd de geburen aan die aarzelencl vóór hun deuren rond
liepen. . . . vrouwen en kinders die zich bevreesd aan hun vader
vastklampten. . . . Medelijdend schudde Trien het gi'ijs kopken.
ze wist niet wat peinzen.

En ze nam den kater in heur armkes en kuste hem op zijn snot-t
en haar knokkelige, magere vingerkes omstrengelden het rillend
kattelijf. . . .

In gi'oote kudden nu stroomde het volk, gebogen onder den last
der in allerhaast bijeengescharrelde pakken, over den steenweg.. . .
en wee slenterden ze voort. . . . En wagens en karren bonsden en
schokten over de hobbelige kasseien. . . .

Opeens knalden geweerschoten, ratelden mitrailjeuzen en de
zware stemmen der fortkanonnen mengden zich in 't koor en
braakten en sjmwden lood en \-uur en dood en vernieling in de
rangen van den vijand. . . .

Trien werd benauwd, heur adem stokte in haar keelgatje, haar
hartje klopte geweldig, een koude rilling liep door heur lijveken
en ze drukte den kater dicht tegen heur borstekens. . . .

De projektielen vlogen sissend over heur dakje en braken in
hun vaart de takken van Trienes perelaar. . . .

Maar Trien dacht niet aan 't gevaar dat komen kon, ze bleef
in haar zetelke bij het vensterke en ze pre\'elde gebeden, meenende
dat zoo alles wel zou voorbijgaan. . . .

De kater tuurde angstig rond en hij spinde en hij rilde en hij
zat vreesachtig op haar schoot. . . .

Heviger en heviger sisten de bommen door de lucht, bulderden
de kanonnen, tokten de mitrailjeuzen en knalden de geweren. . . .
en Trienes huizeke daverde en de ruitjes trilden in haar raampjes^

Een bom viel op de straat. . . . een zware slag, een zwarte stof
wolk ruiten rinkelden, muren scheurden, daken stortten
in. . . . een schreeuw. . . .

En onder de puinen van Trienes huizeke kwam proestend en
miauwend de zwarte kater gekropen. . . . Hij staarde een wijle
verbluft rond, krabde dan met zijn pootjes en lekte met zijn
tongske de vuiligheid van zijn pels, schudde zijn lijveke, rekte
de pooten en liep dan den steenweg over en vliedde langs de
t'eldvoren naar het struikgewas van 't bosch. . . .

Daar wentelde hij zich in 't malsche gi'as en bleef er dan hijgend
en stil weenend liggen uitrusten. . . .

Langzaam, stillekes slurpte de duisternis de deemstering op. . . .
De vijandelijke troepen uaren afgeslagen en de overwinnende
Belgen lieten vroolijk hun triomfeerende liederen schallen, die
stierven langzaam weg in de verte. . . . En de avond viel in en,
hing nu holzwart over de akkers en het vernielde dorp.

Alles was stil nu. . . . geheimzinnig stil. . . . slechts bij tusschen-
poozen klonk nog in 't verschiet een dof geweerschot. . . .

Voorzichtig, met stillen tred sloop de kater over de kouters.

van de hoeken verloren beleerde zacht monkelend,
stekende kaakbeendertjes. Ze spiKKeiee
terwijl ze den kater aaide. . ..

Foio C. ^teenher^h»

MIDDELBURG. KUIJPERSPOORT.
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Ijijwijlen bleef hij staan, gluipte rond, kroop dan weer voort en
liet zijn staart over den grond slepen
Behoedzaam naderde hij de j)uinen der werkmanswoninkjes,

liep heen en weer, snuffelde, horkte nog eens goed.... en dan
begon hij de stoenen weg te krabben, vlug en onvermoeid....
de gleuf grootte en diepte....

Traag, met stille schokjes, gleden tastend de stralen van het
zoeklicht over den grond, verlichtend de puinhoopcn en schoven
dan weer verder.

Eindelijk legde het gat Trienes hand bloot.... De kater snuifde,
nriauwde en bleef stom, met zijn r'onkelende fluweclen oogen de
hand van zijn meesteres Irekijken.... hij likte ze schuchter en
dan snikte en steende hij....
De kater knauwde kleine brokjes van heur vingers, sloop er

mede naar het struikgewas aan den boschkant en dook ze weg
■onder een dichten heester. . . . Zoo lie]r Irij heele dagen en nachten
lieen en weer van het woud naar de puinen en van de puinen naar
het woud en telkens bracht hij
klompjes vleesch of beenderen,
die hij zorgvuldig bij het hoopje
lei. Hij deed het zoolang tot er
niets meer van het wijveke onder
den bouwval restte en hij al de
brokjes vergaderd had onder de
heesters. . . .

Dan bleef hij het overschot van
zijn meesteres bewaken. . . . zijn
dik behaarden staart bestopte de
klompjes en zijn kop rustte op
zijn voorpootjes. . . . En de zon
spekkerde tusschen de heesters
en roosterde de brokjes vleesch
-en beenderen van Trien Blox. . . .

Maukits Pheters.

OVERWINTERING.

D
r VOGELLEVEN.

lage groene deur
SCHETS ITT

IEP bukkend voor de ,
Tiaastra uit 't kleine visschershuisje
Daarbinnen hing de broeiige, dompige
bekrompen vertrekje, buiten
kou als een muur bo\-en 't

stajrte Tjeerd
aan de Warren,

warmte in 't
stond de Irissche vries-

Frvske km. Diep ademde

Een kostbare plant.
Tot de merkwaardigste streken

van de oude wereld behoorde
eenmaal Cyrenaïca, in Noord-
.\frika, met de hoofdstad Cyrene,
welker naam nog voortleeft in
dien \'an de Cyrenaische School,
van welke Aristippus, leerling
van Socrates, als stichter geldt.

De groote weh'aart, waarin
dit land zich verheugen mocht
en die o.a. kan blijken uit het
feit, dat het de ,,Lybische Schat
kamer" werd genoemd, dankte
het voor een goed deel aan de
groote vruchtbaarheid van zijn
bodem. Het hoofdprodukt van
den landbouw was het Silphion,
dat een wonderplant mocht hee-
ten, welke, toen zij in later tijd
al zeldzamer werd, tegen zih'er
werd opgewogen en spreekwoor
delijk werd, ter aanduiding van
iets, dat buitengewoon kostbaar
was.

Het sap van de welriekende
Cyrenaische soort van deze plant,
het zoogenaamde ,,Laser Cyre-
naïcum", of ook wel ,,Lacrima
(= traan) Cyrenaïca", was een
even geliefde specerij als heilzaam
geneesmiddel.

Hoe belangrijk de handel in dit
artikel was, kan uit twee dingen
Irlijken, ten eerste uit het feit,
dat, ten tijde van Cyrcnaïca's
zelfstandig bestaan, de munten

rn

JiriiisüeiiiL

de

ig kwam
jiarehnoer was

Tjerd de jjrikkelcnde ochtendlucht in, welke hem weldacig aan
deed als een dronk koel water. ,• , . r + .

Dan knoopte hij de blauwe duffelsche jekker dicht, diej)
kleurig-wollen wanten uit den zak ojr en ging klomji-Klo senc
ovei" 't hard-bevrozcn binncnjiad naar het meer.
't roode winterzonnetje langzaam uit 't bed, licht , ■ i -■ +
de stille Januarilucht getint en de weiden strekten zich wit-beiijj»
langs de ijslievloercle vaarten en jroelen uit.

Welgemoed stajite Ciaastra ovei
'  't jiad, nog even omziend naar

Tjietske, die de groene luiken
\'n.n woonstt^c niet n zwaai,
opklinkend in de klare stilte, los
gooide en 'm toewuifde. Onbewust
nam Tieerd 't bekoorlijke sthil-
derijtje', dat de stroo-gedekte,
beijzelde visscherslnrt, die wel van
oud-Hollandsch zih er scheen te
wezen, bood, in zich op, blij van
zin zijn vrouw met breed arm
gebaar terug groetend.

Links lag de boot \'astgevro-
ren in de zijtocht. (laastra nam
er 'n draagnet uit en schuifelde
't ijs oj), naar de gaten, die hij
\-oor de jKiling-visscherij ginds in
de groote Warren gehakt had.

De rietkraag van de sloot sui
zelt in de morgenkoelte, de baard
mannetjes twinkelen in de jilui-
men en hun fijne geluidjes wor
den in de ijle lucht tweemaal
\'erder gedragen dan anders.

't IJs is mooi. Donker scha
duwt het weg onder 't riet, gezond
klinkt het ojr onder de klejrpe-
rcnde klomjien van den visschers-
man. Hier jrlekken duizenden
witachtige cirkeltjes, luchtbellen,
waarop de l ijj) liangen bleef, wat
vcrderoj) glanst het glimmend-
zwart in de zonnestralen, daar
weer strekt het zich betrouwbaar-
sterk uit langs 't gele, vergroe-
zelde biezenstruweel, dat als goud
öjdicht in de zon. 0)5 'n enkele
jilaats hol-bonzend bom-ijs of 'n
stuk, dat er als borst jilaat uitziet
met zijn vele poriën.

-Mies hier maagdelijk, ongere])t
ijs, glimmend en glinsterend, nog
cloor geen schaatskras gekerfd,
door geen sjhjkerzool beroerd,
krachtig, gezond ijs. Ver over de
weilanden piekt n' slank torentje
omhoog en fleurig kleurt 'n en
kel roodgcdaakt huisje aan den
verren einder. (Boeiend rood en
goud staat de zonnebal boven
't winterlandschaji, dat slechts
door 't krassen van een kr;raai

p.oto C. SUenbergh,

Arkesilaus \nor-
oji het afwegen

\"an het land een afbeelding \'an
deze jrlant vertoonden en, ten
tweede, uit een oude schilderij, welke koning
stelt, terwijl deze persoonlijk toezicht houdt
r'an het kostbaar jrrodukt.

*
*  *

In Abraham Munting's ,,Nauwkeurige Beschrijving der Aard-
gewassen", — in 1696 bij Picter van der Aa te Leijden verschenen
—■ waarin ook een afbeelding der jrlaat \-oorkomt, wordt met
betrekking tot het Silphium of Laserpitium Lucidum o.a het
volgende gezegd; ,,'t Sap, geperst uit de bladeren en wortels,
,,met wijn ingenomen, strijdt, tegen alle vergif; 't is goed voor
,,hoest, ingenomen met suiker en honig, en geneest beten van
,.dolle honden en scorpioenen, en verhindert zelfs het uitvallen
,,van 't hoofdhaar".

Als dat alles, en ook het laatstgenoemde, waar is, bevreemdt
bet ons niet, dat dit jdantensap tegen zih-er werd ojrgewogen!

F. W. Drijver.

MIDDELBURG.
HET GEBOUW DER PROVINCI.-il.E BIBLIOTHEEK

\-erlcvendigd wordt. Met holle
\lcugels zeilt een broodmagere
blauwe reiger uit een kreek weg.
ojigeschrikt door 't naderbij ko
men van Tjeerd. Ojigewekt door

^  jirikkelende winterweer stai.thij monter voort, glijdend en glibberend van tijd tot tijd over 't vlak
n Lustig deuntje fluit hij luid-uit, zoodat de adem als een CTÜze

mistjrluim voor 'm staat. ° ■' '
Frisia non. cantat. . . .
Intusschen nadert hij 't groote rietbosch, dat

vüoniitdringt, vroolijk neuriënd:
Ja, reisgje frij de wrald yn 't roun
Hwer wirdt in twade Fryslan foun?
\yy doare drystwci roppe;
Us aldc Fryslan spant de kroan,
Gjin km op ierde komt d'r oan,
Wy sjonge: Fryslan boppe!

Doch vóór Gaastra aan 't einde van 't couplet is, breekt lui
plots af. Den hoek van 't rietvak omslaande, ziet hij onvenvachts.ets .„ een t.plct van de kobbefled.t glippen, 'n voil op 't eeral

\-er in 't meer
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Folo Burdet,

OVERWINTERING.
nOERDOMP OP HET NEST.

^Fet 'n korten, snellen aanloop Ijereikt de visscher dra den in-
itang van de. tocht,

Diclit tegen den beschermenden rietwaiid gedrukt staat, den
snavel omhoog, een vrij groote geelbruine, i'eigerachtige \'Ogel.
In die zonderlinge houcling gelijkt hij sprekend o]') een ouden
paal of halfverganen boomstomp, zooals die hier en daar in 't
moeras te vinden zijn. De kleur van het gevederte vertoont door
de donkere lengte strepen op rug en hals een opmerkelijke mimicry
en wanneer Tjeerd niet de onverwachte beweging van den ,,Reit-
domji" i) gezien had, dan zou hij er ongetwijfeld zonder erg aan
zijn voorbij gegaan.

Al de opmerkzaamheid van den visscher vestigt zich o]) den
roerdomp, die onbeweeglijk als een beeld aan den rietzoom staat,
den groenen scherp-gepunten snavel als een bliksemafleider in
de lucht. Gaastra ziet met het hem aangeboren jagersinstinct
aldra in, dat hij moet zorgen, den vogel — wil hij kans hebben
'm te bemachtigen —• van 't riet en op 't vlak te drijven. Want
hij weet wat der reitdompen manieren zijn . Wanneer het dier
't beschutting biedend struweel kan bereiken, dan is de kans tot
\oangen glad verkeken, want 's zomers heeft de visscher vaak
genoeg gezien, hoe de roerdomp met zijn lange teenen de stengels
omvattend, met aap-achtige behendigheid door 't riet sprong,
zonder één keer mis te tasten, zoodat 'n golvende lijn zijn weg
afteekende.

iMaar op de vlakte, op 't hier spiegelgladde ijs kan de vogel niet
zf)o goed terecht, dat weet Tjeerd uit ondervinding. Want had
hij er niet 'n jaar of N'ier geleden ook eentje op 't ijs gevangen en
voor goed geld aan den Dierentuin verkocht? Opvliegen doet
z.oo'n overwinterende rommeldoes — er blijft maar zelden eens
'n enkele hier, want eigenlijk is 't een trekvogel — bijkans nooit,
't zij dat door ellende en ontbering te veel van de krachten werd
gesloojrt, 't zij dat 't gladde ijsvlak hem het belet, en als de vis
scher hem maar den pas kan afsnijden naar t rietveld, dan is
't ideit al half gewonnen. » • -
En in gedachten ziet hij al 't tientje, dat ,,Aitis m vooi

beest zal geven. , -i^- i..
In een gi-ooten boog omgaat Gaastra t moerasgewas. Dicht

bij den vogel komt een klein slootje uit in t meei en gedekt cooi
't meer dan manshooge riet kan de visscher naderbij sluijien.
Zachtjes glijdt hij op de klompen naderbij, de pahng-bijten zijn
i-ergeten, 't draagnet ligt op den oever. Onderwijl knooj.t hij de
jekker los, want die zal 'm zoo meteen te pas komen, en giaait
in den broekzak naar 'n stuk touw. .-oj+UniTi,-,
\og vijftien, nog tien, acht.... vijf meter De leitdomp

staatlktaor stijf ah 'n hout, kan den v,,and "j:
niet zien naderen. Uitgeput van koude en voedselnood is hij,
schraalhans is al drie weken keukenmeester en de gewone waak
zaamheid verslajite door al de naiighei ... -

ife Tangl tah wordt gestrekt en de groote, langteenige pooten
dragen het magere lichaam snel t ijs op.

Sh IpïaSe toreador bij d trSrï.lergïiïS
soo houdt Gaastra de duffel ™or sicli u.t om haa.^ op em g
Tlïfgliï'gltelSe'flltolbo^^ telkens „itghjdend, moei-
,) Kriesche benaming voor den Roerdomp (Botaurud stellarus L.).

zaam over 't ijs, klots klots klots klejijierkloinjkt de visscher er
achteraan. Zichtbaar mat zich de afgetobde c'ogel af, langzamer
wordt zijn moeilijke gang en 't riet aan de overzijde lijkt nog
zoo eindeloos ver.
De ongelijke strijd tusschen den moeden reitdomp en den ster

ken jongen visschersman kan niet lang meer duren. Eens slaat
het dier finaal over den kop en meent Tjeerd met goed gevolg
zijn jas te kunnen werjien, doch 'n halve meter te kort helaas.
De onverwachte aanval geeft het beest nieuwe krachten.
Doch voor enkele minuten slechts; dan draait hij zich plots om

en stelt zich te weer. Fel flikkeren de gele, groenomrande oogen,
nijdig houwt de puntige lange snavel toe en de nekveeren staan
boos overeind, doen denken aan 'n kroezige \'eerenboa.
De visscher springt van links naar rechts, voor- en achteruit,

maar ook de roerdomp is vlug en behendig in zijn bewegingen;
niets ontgaat zijn loerenden blik en onderdoende weet hij nog
tijd te vinden nu en dan achterom te kijken, waar hem in den
dichten jilantenwirwar een zekere, veilige schuiljilaats wacht.
Eer Gaastra 't kan voorzien, sliert het liecst weer op z'n lange

pooten voort, doch het is slechts voor cenige oogenblikken. Dan
zit zijn x'ervolger hem weer op de hielen en moet hij zich wederom
te weer stellen.

Maar Tjeerd voorziet zijn kans. Nauw draait zich de butoor
om, of met 'n plotselingen zwaai werjh hij hem dc jas over 't lijf.
'n Oogcnblik is do vogel o\'erbluft en versclirikt in 't onver
wachte donker en \'oor hij tot bezinning is gekfjinen, heeft Gaastra
hem de groenige pooten bij elkaar gestrikt en de duffel over den
kop gebonden. Zulks ter bescherming tegen de scherjie, lange
nagels en den telkens verraderlijk uitschietenden snavel.
Hevig spartelt de gevangene in den aanvang tegen, doch dra

schijnt hij in te zien, dat 't liem toch niet baat en gedraagt hij
zicli wat kalmer.

Den roerdomp onder den linkerarm gaat Tjeerd o\'er 't ijs
langs den koristen weg huiswaarts. Al is hij maar op de blauwe
schi])i)erstrui, toch is hij warm bezweet en moe, want die vangerij
viel niet mee.

Met verwondering ziet Tjietske haar man 't binnenpad af
komen, en als hij den gevangen reigervogel behoedzaam heeft
losgemaakt en in 't kipjrenhok ondergebracht, waar hij 'n half
uur later al begeerig de kleine wit\'isschen en paling-afval naar
binnen slokt, dan zijn beiden ervan overtuigd, dat de dag goed
geweest is. En veertien dagen later, als de zeldzame v\untergast
wat meer doorvoed en op zijn verhaal gekomen is, dan krijgt
Tjeerd een brief van ,,Natura Artis Magistra", houdende verzoek
den gCA'angen Botaurus stellaris levend op te zenden tegen een
belooning \"an zoo- en zoo\'eel, méér nog dan de vorige maal.
Don volgenden Zondag droeg Tjietske een nieuwen wollen

omslagdoek, de kleine Oene viltgevoerde schoentjes en Tjeerd
zelf rookte sigaren \'an de \-icr, onderwijl met instemming lezend
wat er in 't wekelijksche jacht krantje stond o\-er de dierenwereld
der Friesche marren, boven welk artikel geschreven was;

Hwa ca oer Fryske marren driuw
Forjit se net.

Oan Fryskin en syn marren bliuw
Syn hert....

Hetgeen hij. \-ooral nu, van harte licaamde.
A. B. WiC.MAX'.

Foto Burdet.

OVERWINTERING.
JONGEN EN EIEREN DEN ROF.RnOMT.
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Ontwerp eener Moderne Schoon
heidsleervoorden Tuinaanleg.

(Vervolg).De architect moet in dezen arbeid — den aanleg van den
wild-garden — verwerkelijken zijne denkbeelden om
trent redelijke ordening, hij zal onophoudelijk moeten
kampen met de natuur, die zich verzet tegen elke
beperking, en hij zal juist met deze voortdurende

machtige levensuiting der natuur zijn voordeel doen: door haar
wordt hij voortdurend gewaarschuwd tegen een verstarde vol
maaktheid, tegen te gi'oote verstandelijkheid in zijn arbeid.
Tot de bekoring der oude tuinen draagt niet weinig bij een

verschijnsel van dezelfde soort als de verweering, die de oude
steenen der gebouwen zoo fraai van toon maakt; wij vinden dit
verschijnsel aangegeven in deze omschrijving van een tuin: „o,
wonderlijk avontuur van een stuk grond: de hof, dien de natuur,
nadat er niet meer in getuinierd wordt, weer welig zou doen
groeien". (Victor Hugo). Het is het beeld van het Paradon, be
halve de woeste wanorde die de planten over de grenzen der
perken deed uitbarsten.
Met nuttige doeleinden N^oor oogen ontrukt de mensch aan de

natuur haar bezit, en hij ordent dat in perken van regelmaat;
zoo bindt hij de wilde krachten, die steeds gereed zijn om het
verloren bezit, terug te winnen. Eveneens brengt hij regel aan
uit schoonheidszin, waar hij de onweerstaanbare kracht, die in de
wilde natuur verloren gaat, in ongerepte wouden, op ontoegan
kelijke bergen en in vergeten moerassen, tot zich uitle\'en en
zich vertoonen noopt op een bepaald terrein, u-aar het alles tot
een overvloedige schat wordt.

Als deze opvatting juist is, zal het verdienstelijk zijn haar ook
overal toe te passen, of men te doen lieeft
met. een uitgebreid domein, welks grenzen
als vervloeien in het omringende landschap,
terwijl de bosschages als een achtergrond
zijn waartegen de sierplanten afsteken, of
uitheemsche groepeeringen zich vormen, zoo
wel als in den wild-garden, die de benutting
is van alle hulpmiddelen der acclimatiseering,
buschikkend over een middelmatige of Ideine
ruimte, steeds moet men van dezelfde begin
selen uitgaan, zoowel waar het keurige rots-
werken met een overvloed van berggewassen
betreft, als waar het gaat om een gewoon
vijvertje, omgeven door oeverplanten en
waarvan het blauwe oppervlak verlevendigd
is door het stille spel der waterlelies.

*
*  *

In Engeland is men ervan teruggekomen
den modernen tuin als ondergeschikt aan de
woning te beschouwen; dezelfde geest als
in het huis heerscht ook daar: evenals de

woning vóór alles er op ingericht wordt den
bewoners gerieflijk te zijn, — juist het tegen
deel van wat men ziet op het vasteland van
Europa, waar het huis en het park beide meer zijn ingericht om

EEN DER VIJVE

den bezoekers te be
hagen, — zoo is de
tuin ook, in beginsel,
een inrichting van
doelmatigheid, welker
waarde er in bestaat,
dat zij aan haar bestem
ming beantwoordt.
Maar met welke be
koorlijke planten weet
men in Engeland het
kleinste hoekje op te
smukken! In een tuin
is daar alles wat \ er-

siering aanbrengen
kan, gewettigd, als het
maar aan de doelma
tigheid niet in den weg
staat en ook zelfs het
keurigst smaakgevoel
bevredigt. Het plan
\'an den hof is gewoon

HET MEER IN HET TER K.iMEREN
BOSCH VAN BRUSSEL.

Dit bosch is nochtans een acr beste iiitm.t^en t an den
Jandclijken stijl". Het is ook oorspronkelijk een decC
-oan het Zomênboseh gr.oeest en desondanks thans

kiinstmc.tioer dan het kunst?natiite.

RS VAN ROBIANO
TE TERVUEREN, EN HET KASTEEL

VAN ROBIANO.
Een ander voorbcela van een regelinotig gevormden
vijver, een techthoek. Het schilderachtige van dezen
vijver is heel wat natuurlijker dan bij het „landelijk"

meer, boven op deze bladzijde afgebeeld.

GEZICHT OP EEN DER VIJVERS, IN HET TER VUEREN-PARK, OMBOORD
MET HOOGE BEUKEN.

Zuiver geordend en nochtans in overeenstemming met het karaktei van het woud gehouden.

vernuftige samenvoeging der vakken, waarbij de veideelmg van
het geheel de hoofdzaak is. Deze gelukkige samenstelling bepaalt
het architectonisch karakter van den hof. De weloverwogen aan
leg van geriefelijke wegen versterkt de oide. , ■ ,
De moestuin, de zoogenaamde kitchen-gtirdcn, bij ons altijd mm

of meer achteraf gelegen, vindt men in Engeland in de onmidde -
lijke nabijheid van het huis, zoodat de meid of haai meesteres
maar een klein eind naar buiten hoei-en te gaan orn de groenten

te plukken. De vrurhtentuin ligt daar vlak
achter, of is er ook wel mede vereenigd,
daarachter ligt ̂  de eigenlijke boomgaard.
Doch men moet eens zien met welk een
kunstigheid men poogt te allen kant ook de
kleinste ojipervlakte aantrekkelijk te maken,
en hoezeer men daarin ook slaagt. In den
tuin is de bloem hccrscheres, en overal, waar
het nijvere volk der groenten zijn nederige
taak vervult, is ook het volk der bloemen
daar, om naast dit nut de weelde en liefe
lijkheid van'zijn kleuren en geuren te brengen.
Er is daar geen boomstam, geen haag, geen

muur, geen schutting, of een rijke vacht van
bloeiende slingerplanten of fraaibladige klim-
struiken is er langs uitgespreid, glycinen,
klimrozen, clematis, jasmijnen, kamperfoelie,
klimoj) en wilde wingerd. In de Ideinste-
spleten van de muren groeien sierjrlanten en
met hun afwisselend kleurenspel breken zij
de eentonigheid der steenmassa's. Boven oi>
de muren bloeien dc bruine nagelbloemen, ver-
bascum en leeuwenirekken, zij steken de
kopj(?s op, als om te neuzen wat bij de buren

geschiedt. Ojr de daken bespeurt men de \-leezige bladschclpjes
der vetplantjes. Er is geen waterplas, hoe
klein ook, te bekennen, waar langs de
oevers geen irissen of butomus opschie
ten of o]i welker ojrjiervlak zich geen
lelies wiegen. Er is geen trajrje, geen
stoep, of de \-üegen herbergen plantjes,,
er is geen rabat langs muur of heining,,
dat niet tot een fieurigen, geestigen border
werd. Geen groejr ooftboomen, geen
vruchtenheesters, waartusschen men niet
de wilde amandel-, kersen- nf appelboom
pjes of uitheemsche ooftboomen, ge
kweekt om hun prachtige bloesems, kan
aanti effen. En ziet eens, rondom de wo-

liggen als reusachtige trajitreden
de terrassen uit. Men loojT daar op de
rnollige tapijten \-an \-ersch gesneden ,gi'as,
of op de groene tegelvloeren, in welker
voegen zoo guitig veelkleurige strooken
van lage bloemsoorten bloeien. En men
kan zich eeiiigszins een \-oorstelling ma-
ken van de mogelijke verscheidenheden
m den tuinaanleg bij den aanblik van
trappen en muren, leuningen en putran
den, prieëlen en afdakjes, die van bloe
men overvloeien. Fantastische perken
breed als lanen en onafzienbaar lang"
omlijsten het geheel en spreiden de von
kelende kleuren van bloemen ten toon
in zoo verbazende afwisseling, dat wii'
M de soorten met zouden kunnen noemen,
aai van zijn ons het gemeenzaamst de

papavers de delphinium, de

mnn 'rl de akeleiën, pentste-mon, de campanulen, de floxen, de ma-
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luwrozen en dt asters.
Wij zagen dus dat,

evenals de wüd-garden
ons ons jialet verschaft,
de moestuin, die oor
spronkelijk reeds het
schoone aan het nuttige
N'oegt, ons naar het be
grijp dei" ordening voert.
En niets weerhoudt ons,
dit denkbeeld verder te

ontwikkelen tot wij de
groote decoratieve com
positie bereikt hebben.
Louis v. d. Swaei.men.

( Wordt vervolgd).

SCHEMA VAN HET SEFTON-PARK

TE LIVERPOOL.
Dit is vrijwel het eenige openbare park in Engeland
dat in den dwazen bochten-stijl, den quasi-Engelschen
stijl, is aangelegd, door een Franschman trouwens;

Ed. André.

DE BLAUWE MUUR.
Uit het Engelsch van

(32) RICHARD WASHBURX CHILD.Geen sensatie, geen toegevendheid, geen uitspatting leek
mij te bedreigen. Ik wist dat mijn moeder's theorieën
over genoegens van de mijne verschilden, en toen ik
reeds vroeg tot man gerijpt was, verborg ik voor haar
het feit, dat ik reeds \'oorzichtig en met een zekeren

trots geproefd had van 's levens genoegens. Voor ik mijn jongens-
tijd_achter den rug had, hadden mijne natuurlijke schranderheid

en mijn keuze van
vrienden, mij reeds
vele dwaasheden doen
leeren kennen, welke
ik elk op zichzelf be-'
schouwde als een voor
smaak van het leven,
en geenzins als zwak
heden. Zwakheid, zoo
meende ik, was een
karaktertrek, dien ik
geërfd had, en het ont
ging mij, dat ik nu
niet langer met kleine
slokjes proefde van de
verschillende giften die
de wereld aanbiedt,
doch er met koortsige,
lange teugen van
dronk.

Het ontwaken kwam

in een eigenaardigen vorm. Nog voor ik mijn achttienden ver
jaardag achter den rug had, gebeurde het, dat, op een mooien
maannacht in de lente, een man en een vrouw, beiden veel
nuchterder en ouder dan ik, mij tot voor het hek van
mijn woning reden, mij verzochten het paard dat zij zich nat
\mn zweet hadden laten draven, wat minder te prijzen, waarna
ik, na uitgestapt te zijn, het pad met reusachtige platte steenen
naar het huis afliep.
Er brandde licht in de vestibule. Ik bleef daar langen tijd in

den spiegel van den ouden mahoniehouten stander staan kijken,
met de steeds sterker wordende overtuiging, dat het beeld, dat
ik voor mij zag, buitengewoon veel leek op iemand dien ik al eens
meer gezien had. Eindelijk drong het tot mij door, dat ik jrrecies

geleek op het portret van
mijn over-overgiootvader.

) Hoewel het een nieuw idee
was, schokte het mij toch
niet. Ik herinner mij dat ik
lachte en een beetje wit
poeder van m\\n mouw vee?^-
de. Het poeder wilde er niet
dadelijk ai; en met 't idee te

i  zoeken naar een borstel wijd
de ik mijn r'ollen aandacht
aan een van de laadjes. Mijn
onhandige pogingen leidden
er onkel toe, dat ik het er
geheel uittrok. Op dat oogen-
hlik bracht het toeval een
voorwerp aan het licht, dat
lang in die lade verborgen
had gelegen. Het viel op den
gi-ond; hoewel de beweging
mij duizelig maakte, bukte
ik mij toch om het op te

cw®0>i5./ar"»TiKvir
H\u. „wMnmTOr?
> 1^ 0 nus-c vr

ö". 'I

plan VAN EEN GROOT LAN- raken. Het was een oude
DELIJK PARK NABIJ handschoen!

Het was een oude hand
WINDERMERE,

DOOR THOMAS H. yiMII'.S'OA.
dc omstandghcd.n hier ook al kromme

wegen vroegen dan zijn die wegen toch door
de verdere groepering weinig opvallend

gemaakt.

schoen, schimmelig van ou
derdom en toch nog door
trokken van de individuali
teit van den man die hem
gedragen had, terwijl ook de

plooien van zijn hand nog duidelijk te zien waren. Terwijl ik
hem vastliield, r-erbeeldde ik mij, dat hij nog warm was van de
aanraking van le\-end rdeesch, dat er nog vleugjes van de jiersoon-
lijkheid van den vroegeren eigenaar uit op stegen, alsof hij hem
eerst een oogenblik tevoren had uitgetrokken. Ik weet niet welk
een dronken dwaasheid zich van mij meester maakte. Ik herin
ner me enkel, dat ik mijzelven woorden van zeif-genegenheid
toeriep, zooals ook Narcissus zijn eigen beeld in den poel aanbad.
Ik drukte den handschoen tegen mijn gelaat, verheugd over zijn
gelijkenis met mijzelven, naar het mij leek. In mijn door drank
verhitte verbeelding gaf ik het ding de eigenschappen van een
levend wezen. Het leek mij toe levenswarmte uit te stralen. Het
had daar lang gelogen als een onbezield ding. Mijn aanraken had er
weder leven in gewekt, zooals ook zijn aanraking nu mij doortrilde.
En terwijl ik hem nog tegen mijn wang drukte, wendde ik mij

om naar de jiortières A-an de bibliotheek, en, zooals het toeval
wilde, deed ik een misstaji, omdat mijn hoofd duizelde, en viel
voorover in de jilooien \'an het gordijn. Hierdoor kwam ik plat
op den houten vloer te zitten, bi'ablielend als een idioot tegen
het duistere licht dat mij de boekenkasten toonde, die zich overal
langs de wanden der kamer \'an vloer tot zoldering \'erhieven.

Eindelijk zag ik door den ne\'el van mijn dronken brein mijn
moeder. Zij zeide niets; zij huilde niet. Zij was naar beneden
gekomen, en nu glansde haar gezicht door den nevel van andere
dingen, kalm, strak,
onbewegelijk als een
doodenmasker. Zij
kwam naar mij toe,
en terwijl zij mij den
handschoen uit de
hand nam, bekeek zij
hem, zooals een toe
komstig kooper zou
doen. Den volgenden
morgen temidden van
de verschrikking van
verblindend zonlicht,
vertelde zij de waar
heid omtrent mijn va
der. Hij was niet
dappei" en niet goed
geweest.

,,De handschoen
was van hem", zeide
zij met toonlooze, kou
de stem. ,,Ben je niet
bang?"
„Waarvoor?" vroeg regENTS-PARK

■„Voor jezelf", fluis- LONDEN.
terde zii yergelijk met dc vorige figurcti dc ecnvoudijjc ranjj-

Ta" 7ei ik vree- van dit park, loanrin dc lijnen der tvegenselijkl"' ' ' verd-wijnen.
Ik had in mijn kracht geloofd, en nu hadden een paar uren

mij de verschrikkingen van vrees voor mijzelven geleerd.
Het vreeselijke verhaal van dit legaat van wilde hartstochten,

dat was overgegaan van grootvader op gi'ootvader, \-an vader oji
zoon, drukte op mijn hersenen als een looden discus, die in mijn
brein geworpen was. Eerst had ik de vreugden leeren kennen
van het experimenteeren met mijn kracht; nu zou ik kennis
maken met de folteringen, welke mij de geesten deden ondergaan
die mij voortdurend schenen te bespotten als ik mijn wil wilde
doen gelden. Een heele linie dezer spookgestalten, vaders en
zonen, wezen met den vinger naar mij, en lachten mij uit. ,,Er
rust een vloek op u", zeiden zij op zakelijken toon. Ik bracht
mijn dagen door, geslingerd tii.sschen mijn besluit toe te geven

aan mijn lusten, met het doel om te zien in hoeverre ik mij zou
kunnen behcerschen op een gegeven oogenblik, en de ppnlijke
verslapping van geestkracht, die het bewustzijn vergezelt, dat
men aWc \\oop op ov er -
winning moet laten ^
varen. Nooit wist
iemand zulke listige
verontschuldigingen te
bedenken voor on
matigheid als ik tóén.
De bloote waarheid,
dat ik mijn lichaam
geneugten had leeren
kennen, die het nooit
weder zou kunnen af
schudden \-oor mijn
ouden dag of \'oor ze
door ziekte buiten mijn
bereik geraakt waren
was nooit iemand be
ter bekend dan mij.

Gelukkig stierf mijn
moeder nog \'oor het
losbreken \-an mijn
barbaarsche natuur
den trots geknakt had,
die oorzaak was dat

i

ft

DE AANLEG VAN PARKEN
IN ENGELAND.

Bij den aanleg van de parken van de jiouren hier
naast en hierboven is het karakter van het groote
landschap jje'eerbiedii^d, iets vat een eerste voorsehrij't
hij het maken van een park is. Hierboven een karak

teristiek voorbeeld er i'an.
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ik mijn ware persoonlijkheid verborg voor het dagliclit. Ik ver-
]<ocht het landgoed, en vloekte de vochtige, oude boomen en
paddestoelen en stille, sombere kamers op den dag dat ik de acte
van overdracht teekende. Ik trok van de eene stad naar de
andere, en \-erliet ze weder zoodra ze mij dreigden te gaan ver
velen, of mij mijn rechtmatige straf te zullen toebedeelen. Het
geld vloog naar alle kanten heen.

Misschien zou alles nog anders gegaan zijn als ik niet achter
volgd was door een duivelachtig goede fortuin bij kansspelen.
Het is me wel gebeurd dat mijn laatste stuiver hing aan den

worp van één kaart, en dat hij naar mij terug kwam rennen inet
een klein fortuin achter zich aan. Overal begon men, daar men
de resultaten verkeerd uitlegde, over mijn wonderbaarlijk
geluk te fluisteren. Slechts éénmaal werd mij de waarheid
ronduit gezegd, en dat was te
Monte Carlo, waar een ]5aar rood
geverfde, teringachtige lippen
met vreeselijke coquetterie over
de tafel tegen mij pruilden, en
zeiden: ,,Bah! Als we ons zelf
aanmelden, neemt de Duivel ons
allemaal aan,maar het zijn er
maar heel enkelen, die hij zelf
kiest! Monsieur heeft alweer

gewonnen!"
Zij had gelijk, maar er komt

een eind aan alles, en het einde
van mijn ruïneuze geluk kwam
in Venetië. Het kwam met Mar-
garet Murchie; het kwam, ge
loof ik, zoodra ik haar in 't café
zag zitten, alleen, goud van het
hoofd tot de voeten, goud van
haar, goud van huid, gouden stra
len, die uit haar oogen schitter
den, en stortvloeden van goud in
de bewegingen van haar lichaam
— een levend wezen r'an goud,
glinsterend als een goudklomp,
warm en schitterend en onbezoe
deld als een muntstuk, dat zóó
vanonder de muntstempels van
daan komt. Ik nam haar met
mij mee naar Toscane — stal
haar van een oude feeks van een

waarzegster. Ah, ik zie dat zij
u niet alles verteld heeft. Maar

dat, doet er niet toe. Er stak
geen schande voor haar in — zij
had u zeer goed alles kunnen
vertellen! Zij behoefde bij haar
verhaal niet te blozen. Het was
het eenige mooie in mijir leven.
De boomen in dat land gi'oeien
aan den rand van groene wielden,
hoog en statig als de boomen
op Lorrain's doeken. Schapen,
met zacht-klingelende belletjes,
grazen op de vruchtbare hellingen.
Bij het aanbreken van den dag
zingen de vogels in het kreupel
hout. De heuvelen zijn vol van
bronnen van wonderbaarlij ke
helderheid. Vlinders zweven over
de heggen en schieten half-\-er-
borgen tuinen in.
Een maandlang speelden wij

daar als kinderen. Haar onbe

dorvenheid was bekoorlijk. Haar
geest was als een onbeschilderd
doek. Ik kon erop afmalen wat
ik wilde, en daar ik haar lief
had, sclhiderde ik enkel schoone
tafereelen, tafereelen van de god
delijke dingen die nog over waren
in het misbruikte, sterfelijke hei
ligdom van de ziel van Morti
mer Cranch.
Wat bereikte ik met het voor

haar uitspreiden van al de vruch
ten mijner opvoeding en mijn intieme bekendheidTnet verfijning?
Wat bereikte ik met mijn geestelijke overheersching? Ik vol
tooide er mijn eigen ondergang mee. U behoeft niet te vragen
hoe. Ik zal het u vertellen. Ik maakte dat dit gezonde, stralende
lersche kind begon te gelooven in de schoonheid van karakter,
die ik haar almaar toedichtte. Ik veroorzaakte dat zij begon te
gelooven dat zij een edel schepsel was, in staat tot schoone, vrouwe
lijke onbaatzuchtigheid. Het was als de invloed van den hyp
notiseur. Mijn eigen geïdealiseerd idee van haar, dat ik haar in
het begin enkel vertelde om in haar de genoegens der bewondering
te wekken, begon eindelijk door het steeds herhalen, maar al
te werkelijk voor mijzelven te worden. Ik begon de vaste o\-er-
tuiging te krijgen, dat zij de zeldzame eigenschappen bezat, die

F^to C. Sievftderxh.

DE MOLEN „DE STIER", AAN DEN MARESINGEL TE
LEIDEN, WELKE MET AFBRAAK BEDREIGD WORDT.

macht

ik haar toegedicht had. Ik bemerkte, dat ik wanhopig verlietd
op haar was — niet enkel bedwelmd door de schoonheid van
haar lichaam en haar lach, doch of werkelijke, of ingebeelde
schoonheid van karakter evengoed. Dit oefende grooten invloed
op haar. Ook zij legon het te geloo\ en. Haar vermogen om goed
te zijn groeide aan." Een zekere droefheid begon langzamerhand
over haar te komen.

,,Waarom ben je toch zoo nadenkend?" zeide ik op zekeren
middag tot haar, terwijl wij samen oj) een jflateautje zaten, van
waar men de vreedzame \-allei o\'erzag.
,,Dat moet je niet \-ragen", zei ze bitter, naar den grond kijkend.
Ik werd dol van nieuwsgierigheid. Tw ee dagen lang vervolgde

ik haar met wreede vragen. Ik meende, dat zij verdriet had om
het een of ander geheim in haar verleden. Eindelijk vertelde zij

mij wat liaar scheelde, en ik ge
loof dat zij waarheid sprak. Zij
zeide eiwan overtuigd te zijn
dat een meisje zonder opvoeding
en verfijning niet mocht w enschen
door mij mede door het leven
genomen te worden. Zij sjirak
enkel over het ongeluk dat het
mij brengen zou als ik mij voor
goed aan haar bond.

,,Zeg me dat je me liefheb !"
riep ik uit.

Zij schudde het hoofd.
,,ïk ben je gelijke niet", zeide

zij. ,,Jij bent het geweest die
me goed gemaakt hebt, als ik
tenminste goed bèn. Hel) je zelf
niet gezegd, dat ik in staat zou
zijn tot iedere ojioffering \-ooi" di'
liefde?"

,,Ja, dat heb ik gezegd", zei ik.
,,Stir', fluisterde zij en legde

haar hand op de mijne.
Den \'olgenden dag was zij \ i'r-

dwenen. Niemand wist wanneer

of hoe, of waarheen zij gegaan
was. Zij was sj.oorloos verdwe
nen, en liet geen bericht achter.
Haar kamer was leeg. En daar,
üj) den met tegels ingelegck'ii
vloer, lag de rosette van een vrou-
weni)antofïcl. Het sprak van
haast, \'an afscheid voor goed:
was voldoende om er mij van te
overtuigen, dat Margaret niet
louter een ju'oduct mijner ver
beelding was. Doch het niets
waardige ding en de luchtige
jxTsoonlij ke geur, die er nog aan
te besjieuren vielen, was al wat
wal mij nog restte \-an haar en
van mijn zelfzuchtige droomen.
Ik reisde al de groote steden af
om haar of mtwrouw Welstoke

te vinden, doch tevergeefs. Mijn
middelen raakten op. De roulette
tafel en de kaarten sjiotten met
mijn jiogingen om ze weder aan
te vullen. De Fortuin had mij de
redding r-oor de oogen heen en
weer doen bengelen, en laclite
nu om mijn pogingen om mij
middelen te verschaften. En zoo
ontbrak mij het middel om te
kunnen zoeken naar mijn geluk.
Toen ik gesj)eeld had om geld te
krijgen dat tot mijn ondergang
zou strekken, en als het ware
niet de hulp van den Booze, had
ik gewonnen; en nu, nu ik
trachtte een ander leven te be
ginnen, leidde een boosaardige
duivel het spel, en ruïneerde mij.

Ik herinner mij hoe ik eraan
dacht hoe ik het leven begonnen
^vas in het volle besef \-an mijn

over de geheele wereld, en bovenal, over mijzelven. Ik
zat op een stoel oj) den boule\'arcl voor een armoedig cafétje te
Brest, en keek naar mijn c'ersleten schoenen.
„Enfin , zei ik haidoj), ,,wat absinthe — een dag van vergetel

heid — en dan — begin ik een nieuw leven"
Het was dc^.elfde bedriegelijke belofte — het heden dat de

toekomst voorloog en het deed x'oorkomen alsof alles was zooals
het moest zijn. Ik klapte in de handen. Een slordie; meisje be
diende m.j, en bleet_ met haar dikke handen op haar heujum
staan kijken, terwijl ik in mijn glas staarde. '

,,Drink dan", zeide zij.
,,Moet ik?" vroeg ik.
Zij knikte ernstig. En toen dronk ik. (Wordt vervolgd)


