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Aan onze abonné's.

Een boek dat vóór den oorlog voor een daalder kon
worden uerkoclit, kan tegenwoo7'dig niet voor het dubbele
worden gemaakt. (Westminsler Gazelle).

Toen in November l.I. de oorlog eindigde en de wapen
stilstand gesloten werd, meenden wij dat de aanmaakkosten
van ons blad zouden dalen. Helaas, het tegenovergestelde is
het geval. Zooals algemeen bekend is, stegen in de laatste
weken de loonen opnieuw, maar ook de prijzen der materialen.
Het papier b.v. waarop het blad thans gedrukt wordt, kost
per jaargang belangrijk meer dan wij aan abonnementsgeld
ontvangen. En toch is dit papier slechts „Ersatz". Het eigenlijke
kunstdrukpapier, waarop de illustraties zoo mooi uitkomen,
is tot heden niet te krijgen. Wij kunnen echter aankondigen
dat dit over eenige weken weer in ons bezit kan zijn. maar,
de helft duurder dan dit „Ersatz", dat reeds 5 maal zoo duur
is als het kunstdrukpapier dat wij vóór den oorlog gebruikten!
Wij moeten daarom onzen abonné's vragen ons blad door

deze crisis heen te helpen en het goed te keuren, dat wij een
crisis-toeslag van 25 pCt, op den abonnementsprijs leggen.
Dat is slechts 5 cent per week. Wij zijn daarmede volstrekt
niet geheel geholpen, maar hebben ons dan nog heel wat
kosten te getroosten om dit mooie blad in het leven te houden,
tot de tijden weer eenigszins normaal worden, wat naar wij
hopen voor het einde van dit jaar wel het geval zal zijn.

De uitgevers,
SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL.

DE STERRENHEMEL
IN APRIL.Het volgende overzicht geeft den stand der sterrebeelden

voor 10.5 uur sterretijd, d.i. omstreeks 9 uur middelbaren
tijd of 10 uur zomertijd. Men zie het Aprilkaartje van
de N. R. Ct. dat voor 10 uur sterretijd geldt.

Zenith: Groote Beer;
Noorden: Andromeda, kleine Beer, Cassopeia, Cepheus, Hagedis,

Zwaan;
Noordoosten: Draak, Lier;
Oosten: Boötes, Hercules, Jachthonden, Kroon, Slang,

Weegschaal;
Zuidoosten: Hoofdhaar van Berenice, Maagd; '
Zuiden: Schip Argo, Beker, groote en kleine Leeuw, Lucht

pomp, Raaf, Sextant, Waterslang;
Zuidwesten: Groote en kleine Hond;
Westen: Eenhoorn, Lynx, Orion, Stier, Tweelingen, Wagenman;
Noordwesten: Driehoek, Giraffe, Perseus.
De Melkweg is in den vooravond nauwlijks zichtbaar. Hij loopt

te 9 uur (10 uur zomertijd) van hel Zuidwesten naar het Noord
oosten en bereikt in het sterrebeeld Perseus een hoogte van
slechts dertig graden. Des te prachtiger vertoont hij zich echter
in den nanacht, als het sterrebeeld Zwaan dicht bij het Zenith

staat de Arend hoog gerezen is en de Schutter in het ZuidensLd.d,L, uu U & 6, J Melkweg te zien is omstreeks
te zien is. De beste tijd om den met de
TO uur sterretiid en dat uur komt in het voorjaar met ac19 uur stcrrcnjQ en u verwiis naar de uiteenzetting
vroege ochtenduren overeen. Ik verwijs
in Buiten IX No. 14. •, mnar zelden waarneembaar: in

Algoltmmma zijn in April nog maar ̂ la
den Vooravond staat het sterrebeeld Perseus vrij laag m het
Noordwesten, in den nanacht zeer laag m zomertijd)
Het minimum van 17 April, dat op 9 uur valt (10 uur zome t j ),
is echter nog vrij goed waar te nemen. Manrt nn Tomg
De ster r Cyni welker helderheid ik 23 Maart op 10 8

schalte ei die il ̂ nel toeneemt, kan in den loop d»''
in een binocle zichtbaar worden. Nova Aquilae f" ƒ
zijn den laatsten tijd vrij wel constant van heldeiheid g^^le en
resp. 6"^ en 6'^"'5. Mogelijkerwijs is de Nieuwe §
het bloote oog zichtbaar. .
Het Zodiakaallicht kan waarschijnlijk^ in de eerste dapn tan

April nog wel aan den avondhemel gezien worden, ma
spoedig gaat de maansikkel hinderen. _ , j j ..
Ook zal men misschien in het begin en in het eind der

maand den Gcgcnschein nog kunnen waarnemen, in de uur van
de ster Spica (z van de Maagd). «n • a -
De tijdsvcrcjfcning neemt in April nog af: den i is üe zon

vier minuten bij de klok vóór, den 30®" drie minuten achter,
zoodat deze heele maand een zonnewijzer nagenoeg den juisten
middelbaren tijd aangeeft.
Omstreeks 20 April zijn er na middernacht vallende sterren te

verwachten, met een straalpunt in de Lier en die naar dezen
radiant Lyriden heeten. Zij hebben naar alle waarschijnlijkheid
deel uitgemaakt van een heldere komeet, verschenen in 1861,
in de laatste jaren is de vroeger rijke Lyridenzwerm steeds
zeer arm geweest.

Mercurius is, als dit nummer uitkomt, al niet meer te zien.
Venus prijkt in voUen luister aan den avondhemel. In April

gaat zij meer dan drie uren na de zon onder. De schijngestalte
blijft ook deze maand nog voller dan Eerste Kwartier, de middel
lijn neemt toe van 12" tot 14".

loopt langzaam Oostwaarts in de Tweelingen. De planeet
is deze maand nog maar tot kort na middernacht te zien.

Saturnus komt 23 April eenige graden ten Westen van Regulus
tot stilstand, en gaat daarna Oostwaarts loopen. Deze planeet
is te zien tot dat de ochtendschemering begint.

DE WEEGSCFIAAL

Dit sterrebeeld komt onder den naam 7,vyói; is den Almagest
voor. De beide sterren der derde grootte z en |3 zijn ten Oosten
van Spica gemakkelijk te vinden: ik moet verwijzen naar het
kaartje, dat de volgende maal zal geplaatst worden. Het sterre
beeld verdwijnt begin Augustus in de avondschemering, en komt
in December in de vroege ochtenduren weer aan den Zuidoost-
hemel te voorschijn.
Het herfstnaclitcveningspunl (het teeken Weegschaal) ligt thans

in de Maagd, vrij wel midden tusschen de sterren (3 en vj. Men
zou geneigd zijn, den naam Weegschaal in verband te brengen
met het evenwicht tusschen dag en nacht: dan zou het sterre
beeld dateeren uit den tijd — luttele eeuwen vóór Christus —
toen teeken en beeld samenvielen.

Veel bijzonderheden biedt de Weegschaal den waarnemer niet.
De ster der derde grootte « is een wijde dubbelster- reeds in
een binocle kan men op 3'. 8 afstand van de hoofdster een bege
leidster van de vijfde grootte zien staan.
De ster ^ is gewoonlijk van de grootte 5.1; zij daalt op ge

zette tijden, eens m de 2 d. 7 u. 51 m. 19 s., tot de grootte
veranderkjke ster van de soort van Al^ol en

^  A. A N.

13)
BROEDERSCHAP

DOOR JOHN GALSWORTHY.
Uit het Engelsch vertaald door Leny Grondel-Chotzen.

D^offTnblir '^"Y'^'j^achts een zwaai. Het volgend
St hin en ^^^oot van een dame
Smallpeace, die hem met'een° wri'

groette en een weinig voor hem opsSoof glimlachje be-
,,Uw schoonzuster was zoo np+ "hii ^

is zij toch een bijzonder svrnoathiek? "^dnlieer DaUison. Wat
zij belangstelling. Ik trachtte haar „Y ̂ touw! Voor aUes heeft
vergadering, waL ik nu hee„ moh"°®

Zijn hoed afnemend, fronsde T-blart-
het eerst in zijn leven liet ziin h 1 ^^nkbraui^-en. Voor
„Oja.... Neemt „Lr^ierkSiïn^'''''
Mevrouw Tallents Smallplace keel? h "'S hij.

passagiers van de bus eens goed on 7 en nam toen de
dat van een man. die even on een hn- leek veel op
zekere dame naar een rendez vmu; . om zich met een
zijn tante ontwaart.... Maar in gegeven en haar nu naast
deze verdenking maar eenigerm-ifp tL niemand op vdc
,,Hilary Dallison was toch wel een P^^^ehjk zou kunnen zijn.
dacht mevrouw Tallents Smallpeace ̂ pYl-^'^l?!'^elijk tv-pe," over-
dersmodel, dat weer langs de stmnV l^g trok het schil-

,,0," dacht ze, „was het dat' Hnp sleriterde, haar aandacht.
verbazend interessant!"
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Hüary, die liever hét meisje niet zoo botweg wilde ontmoe
ten, sloeg een zijstraat in, waar hij een geschikt hoekje cm te
wachten opzocht. Het geval wekte zijn belangstelling. Als die
man haar lastig had willen vallen, had hij haar toch gemakkelijk
kunnen aanspreken toen zij voor den boekwinkel stond.
Ze liep langs de zijstraat, nog altijd met dien gemocdelijken

slentergang van iemand, die louter voor zijn pleizier wandelt.
Toen verdween ze uit het gezicht. Hilary tuurde scherp in het
rond om te zien of Hughs haar volgde en wachtte verscheiden
minuten. De man verscheen niet. De jacht was beëindigd. Plot
seling begreep hij, dat Hughs haar ileen had gevolgd om te
zien of zij met iemand een afspraakje had gemaakt. Beide mannen
hadden hetzelfde spel gespeeld. Beschaamd bloosde hij in die
kleine, donkere straat, waarin hij op dat oogenblik geheel alleen
stond. Cecilia had gelijk: het was een leelijk zaakje. Een man,
die meer met feiten in aanraking komt, zou wel dadelijk voor
zichzelf een uitvlucht bij een dergelijk geval weten maar daar
Hilaty zich door zijn aanleg en zijn werk steeds in gedachten
verdiepte, begreep hij niet goed hoe hij hiertoe was gekomen.
Zijn hersens, die niet gewend waren eenig onderwerp — met
uitzondering van een op letterkundig gebied — grondig uit te
werken, weigerden hem den dienst, vooral in een dergelijke zaak,
die zoo nauw verbonden was met de duistere, teere kwestie —
de botsing der verschillende klassen onderling.
In diepe gedachten verzonken verliet hij het schaduwrijke

laantje, dat van Notting Hill naar Kensington leidt.
Hier was het zoo eenzaam en verlaten, dat de vogels in de

aan weerskanten van den weg geplante boomen luidkeels hun
voorjaarslied uitjubelden. Nu de zonsondergang nabij was, ver
spreidde zich een flauwe, kruidige lucht van het vocht, dat de
boomen uitwasemden. SüUe vrede alom, een innig gevoel van
de oeroude moeder Natuur, die over de stad waakt, wilde jubel
zangen en het kalm, statig drijven der wolken. Hier in deze laan
kon de mensch nog van zijn somber dwalende gedachten uitrus
ten en voor een wijl in de goedheid van het groote schema ge-
looven, dat hem het levenslicht en de schoonheid van eiken
nieuwen dag, — die zich in slaap sust of in slaap lacht, — schonk.
Een paar seringenstruiken, welke uitbotten, verspreidden een
lucht, die hem aan meloen deed denken. Een rossige kat koes
terde zich boven op een tuinmuurtje in de laatste stralen van
de zon.

Midden in de laan stond een rij olmen, hun knoestige, besnoeide
takken uitspreidend. Een paar menschelijke wezens zaten op de
bank hieronder. Hun verwarde haren slierden om hun uitge
putte gezichten. Hun magere lichamen waren met lompen om
huld. Elk van hen had een stok, waaraan een vies bundeltje
was vastgeknoopt. Zij sliepen. Iets verder op een bank zaten
twee oude wijfjes, met tandelooze mummelmondjes, die on
rustig om zich heen keken. Een derde vrouw met een vuurrood
gezicht snurkte luid. Onder den volgenden boom zat een typisch
Londensch stelletje, dicht naast elkaar. Het was een treurig
paar: bleek en piepjong met slap neerhangende lippen, holle
wangen en rustelooze oogen. Een weinig verder zaten twee jonge
mannen in werkkleeren en keken recht voor zich uit met wan
hopig vermoeide gezichten. Ook zij zwegen.
Op de laatste bank trof Hilary het model aan, dat behage-

lijk tegen de leuning rustte.

HOOFDSTUK X.

De Uitzet.

Deze eerste keer, dat beiden elkaar toevallig ontmoetten,
bracht de twee klaarblijkelijk in groote verlegenheid. Het jonge
meisje bloosde en wilde haastig opstaan. Hilary nam zijn hoed
af en fronsde licht zijn wenkbrauwen terwijl hij op de bank plaats
nam.

,,Ga niet heen," zei hij. ,,Ik moet je spreken."
Gehoorzaam nam het meisje weer haar vroegere plaats in.

Beiden zwegen. Zij had haar ouden bruinen rok en haar gebreid
manteltje aan en haar groen-blauwen hoed op. De lijnen onder
haar oogen wezen er op, dat zij vermoeid was. Eindelijk vroeg
Hilary: ,,En hoe gaat het er nu mee?"
Het modelletje keek strak naar haar voeten terwijl zij ant

woordde :
„Heel goed. Dank u, mijnheer Dallison."
,,Gisteren heb ik ie opgezocht."
Ze keek hem verlegen aan met een blik, die even goed veel

zeggend als nietsbeteekenend kon zijn.
,,Ik was uit," zei ze. „Ik moest voor juffrouw Boyle posee

ren."
„Heb je dan werk gekregen?"
„O, het is al weer afgeloopen...."
,,Dus verdien je alleen die 2/— per dag van mijnheer Stone?"
Ze knikte.
„Hm."
De verholen drift, die uit dat gebrom sprak, scheen het kleine

model tot meer praten aan te moedigen.
„Ja. En mijn huur is 3/6 en mijn ontbijt eiken dag bijna 3d—

alleen maar brood met boter, — dat is 5/2 per week. En dan
de wasch ook op zijn minst lod. Dat is al 6/—. En dan waren
de kleinigheden vorige week alleen 1/— en daar zit niet eens
de bus bij in. Dat is al 7/—. Dan heb ik nog 5/— voor mijn eten
over. Mijnheer Stone geeft me altijd om vijf uur thee en brood.
Maar ik tob wel eens over mijn kleeren". Ze schoof haar voeten

wat verder onder de bank en Hilary waagde het niet er naar
te kijken. ,,Mijn hoed is afgrijselijk en ik heb...." Voor het eerst
keek ze Hilary recht in de oogen. ,,0, ik zou zoo verschrikke
lijk graag rijk willen zijn!" barstte ze uit.

,.Dat begrijp ik!"
Het jonge meisje klemde haar handen vast op elkaar en zei,

terwijl zij haar vuile handschoenen aandachtig beschouwde:
,,Mijnheer Dallison, weet u wat ik in de eerste plaats zou koopen

al ik rijk was?"
„Nu?"
,,Alles wat ik aan had zou ik nieuw willen hebben en dan zou

ik deze oude lorren weggooien en er nooit meer aan terug denken."
Hilary stond op. ,,Ga dan met me mee en zorg, dat je van

top tot teen in nieuw goed steekt."
„O!"
Hilary had al begrepen, dat hij een onhandig, ja bijna gevaar

lijk voorstel had gedaan. Daar zijn kieschheidsgevoel hem echter
verbood haar geld aan te bieden, zag hij geen anderen uitweg.
Hij zeide dus kortaf: ,,Kom mee."
Gedwee stond het meisje op. Hilary zag nu, dat haar schoe

nen gebarsten waren. Dit vervulde hem met zoo'n groote ver
ontwaardiging (eenzelfde woede, die zich van hem zou meester
maken als hij zag, dat iemand een kind afranselde), dat zijn
gewetensbezwaren spoorloos verdwenen en hij zich op d(; uit
voering van zijn plan verheugde, blij, dat hij bij deze gelegen
heid de conventie met handen en voeten zcu slaan.

Hij nam het meisje eens op. Zij hield haar oogen neergesla
gen en hij kon niet zien, waaraan zij dacht.
,,Nu moet ik eens met je praten," begon hij. ,,Dat huis, waarin

je woont, staat me niet aan. Ik vind, dat je ergens anders heen
moet. Wat dunkt jou ?"

,,'t Is mij goed. mijnheer Dallison."
„Het lijkt me beter, dat je verhuist. Je zou wel een ander

kamertje kunnen vinden, is het niet?"
,,Zeker mijnheer Dallison," antwoordde het meisje weer tocy

stemmend.
,,Ik geloof, dat die Hughs een gevaarlijke vent is."
,,Het is een vreemde man."
,,Valt hij je lastig?"
De uitdrukking van haar gezicht verbaasde Hilary. In haar

oogen glom een stille vreugde. Begrijpend keek ze op.
,,Hct kan me niets schelen, wat hij doet. Hij zal me niet op

eten. Wat dunkt u, mijnheer Dallison, groen of blauw ?"
Kortaf antwoordde Hilary: ,,Blauwgroen."
Verheugd klapte zij in haar handen, maakte een luchtsprong

en wandelde toen weer door.

,,Luister eens naar me," zei Hilary. ,,Heeft juffrouw Hughs
met jou over haar man gesproken ?"
Weer glimlachte het jonge meisje.
,,Dat doet ze eiken dag," antwoordde ze.
Hilary beet op zijn lippen.
,,Ach toe, mijnheer Dallison, wat denkt u van mijn hoed?"
„Hoe meen je dat ?"
,,Wat vindt u, dat ik nemen moet ? Een groote of een kleine ?"
,,In 's hemelsnaam geen groote," antwoordde Hilary. „Een

kleine en geen veertje er op."
„O."
,,Wil je nu weer even naar me luisteren ? Heeft Hughs of

juffrouw Hughs iets over me tegen je gezegd ? Dat zij bij mij
wilden komen of zoo?"

Het gezicht van het modelletje bleef onbewogen maar aan
de beweging van haar handen zag Hilary nu, dat ze luisterde.
,,Het kan me niets schelen, wat ze zeggen."
Hilary keek voor zich uit. Langzaam steeg een kleur van

ergernis naar zijn wangen.
Plotseling verraste hem het model met de woorden:
,,Als ik een dame was, zou het me natuurlijk heel veel kunnen

schelen."

,,Spreek niet zoo," zei Hilary, „elke vrouw is een dame."
Het effen gezicht van het meisje bewees hem meer dan een

spottend lachje had kunnen doen, dat zij de leegheid van dit
gezegde wel doorzag.
„Als ik een dame was," herhaalde zij simpeltjes, ,,zou ik daar

niet wonen, is het wel mijnheer DaUison?"
„Neen," antwoordde Hilary, ,,en in ieder geval doe je ook

nu verstandig daar zoo gauw mogelijk vandaan te gaan."
Daar het kleine model hierop geen antwoord gaf, wist Hilarv

niet goed wat te zeggen. Hij zag in, dat zij op het geval een heel
anderen kijk had dan hij, en haar zienswijze begreep hij niet goed.

Hij had het gevoel alsof hij zich op een onafzienbaar water
vlak bevond, bewust als hij was, dat het leven van dit meisje
duizenden dingen omvatte, die hij niet kende en dat zij duizen
den begrippen had, die hij niet kon deelen.
Hun twee figuren trokken op de drukke straat levendig de

aandacht want Hilary, lang en slank, met zijn smal bebaard
gezicht en zacht vilten hoed, was bepaald ,,een gedistingeerd
heer , en hoewel het kleine model allerminst op een gedistin
geerd uiterlijk kon bogen in haar bruinen rok en met haar ouden,
gedeukten hoed, had zij toch een gezicht, dat de aandacht van
mannen en vrouwen trok. Voor de mannen had zij een bepaalde
aantrekkelijkheid omdat zij iets buitengemeens over zich had en
heel anders was als het algemeene type van melk en bloed.

(Wordt vervolgd).
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DE „VOORKERK" TE A.ARDEN BURG.
BIJNA DUIZEND JAAR GELEDEN ]UERI) MET DEN BOUW W-IN DEZE EEN AANVANG GEMAAKT.

AARDENBURG.ZOO mijne herinnering mij niet bedriegt, dan heeft Louis
Couperus ccnigc jaren geleden in ,,het Vaderland," in
eene zijner litteraire feuilletons, de steden verdeeld in
mannelijke en vrouwelijke. Rotterdam en Londen waren

natuurlijk van het mannelijk geslacht. Parijs en den Haag be
hoorden tot het teedere gedeelte der steden. En als ik nu ons
stadje Aardenburg in eene dezer twee rubrieken rangschikken
moest, dan zou het zijn in de rubriek der vrouwelijke. Aarden
burg met zijn zeer aristocratisch verleden, met zijn aloude stam
boom, nu afgedaald tot een nietig maar net landbouwstadje,
maakt den indruk van eene oude adellijke dame, met zeer veel
kwartieren, wier financiën echter niet toelieten, den staat, die
haar toekwam, te blijven voeren en die nu opgenomen is in het
Stille ,,Jungfernstift," waar de eene dag op den anderen gelijkt
als twee druppels water, waar men aJleen zoo zalig droomen
kan van de grootsche jeugd.
Wie Aardenburg nu bereikt langs den breeden straatweg, waarop

nog steeds de Napoleonskeien opbollen, zou niet zeggen, dat
het eenmaal een zeer belangrijke koopstad was met een ruime
haven. Wie Aardenburg binnengaat, ontdekt, ja, sporen van
een oud vestinkje, zooals de Republiek er zoovele heeft gehad,
maar geen gedachte komt er in zijn hoofd op, dat hij een der
aanzienlijkste van de Vlaamsche steden der Middeleeuwen be
treedt. Alleen een bezoek aan het stadhuis zal hem dit alles
kunnen leeren; daar liggen de perkamenten en boeken, die ge
tuigen van Aardenburgs oude glorie, van zijn omvang, \'an zijn

■ handel, van zijn beteekenis. En een blik van het raadhuis op
de oude Sint Bavokerk, die zich in al haar lengte achter eene
geheele zijde van de markt uitstrekt, zal hem zeggen, dat dit
godshuis eens gesticht moet zijn voor eene gemeente, die veel
grooter was dan het nu zoo nietige, rustige plaatsje.
Men zegt, dat de oorsprong van Aardenburg reeds in de vijfde

eeuw te zoeken is, dat toen reeds hier een burcht te vinden was,
de Rodanburch geheeten, die door den Frankischen koning Chil-
deric zou verwoest zijn, maar spoedig herbouwd, en dat om dat
kasteel de stad Aardenburg, vroeger dan ook Rodanborch ge
heeten, zou ontstaan zijn. De bekende Sint Amandus zou er
een klooster gesticht hebben, de nog mcei bekende Sint Eligius
de eerste kerk, evenals in het naburige Oostburg, terwijl Sint
Ursmarus, bisschop van Soissons, omstreeks 700 er reeds een
tweede klooster zou gegrondvest hebben. Meer vasten bodem
onder dc voeten krijgen wij in 702; dan geeft n. 1. Engelwara,
dochter van Affon, aan 't klooster Sint Pieter op den berg Blan-
din, een deel van 't dorp Hollain in den pagus van Doornik,
IMerkoe in den pagus van Gent en twaalf moerassen in den pagus

Rodanimsis of van Rodenbnrch. In wordt Rodanburch met
veel andere Vlaamsche steden, waaronder Kortrijk en Antwer
pen, door de Noormannen ,,gedestrueerd en geraseerd." De kerk,
ïïcsticht door Sint Eligius, toegewijd aan de H. Maagd en ge
woonlijk de Mariakerk geheeten, werd echter spoedig herbouwd
en de plaats groeide zoo snel in zielenaantal, dat reeds in 939
een tweede kerk gesticht werd, ,,tcr eere en weerdichheit \-an
mijnheere Sint-Baefs," de nu nog bestaande Sint-Bavo, die on
getwijfeld echter niet ineens afgebouwd is, maar successievelijk
vergroot tot wat zij nu is. In 957 krijgt Rcdanborch reeds een
weekmarkt, voortdurend neemt'de plaats in grootte toe, totdat
zij omstreeks 1200 ineens optreedt als een der belangrijkste
handelssteden der Nederlanden. Het oudste charter, ten gemeen
tehuize aanwezig, dateert van 1201. Graaf Boudewiin IX van
Vlaanderen en Henegouwen geeft daarbij aan Ardenborg het
voorrecht, dat zij, die zich daar vestigen, het burgerrecht zullen
genieten. Beurtelings zien wij nu in de nog aanwezige perka
menten den naam Ardenborg en Rodanborch met variaties van
schrijfwijze gebezigd, totdat ten slotte de naam Aardenburg de
overhand behoudt en de ecnige is.
De oorzaak van den grooten Middt leeuwschcn bloei van Aar

denburg was zijn ligging, zieeuwsch-Vlaanderen vertoonde in
de middeleeuwen een gansch ander uiterlijk dan nu Inplaats
van de gesloten kustlijn van heden, met "alleen een enkel ha-
ventje en den diepen inham van den Braakman, vertoonde toen
de Noordkust van Vlaanderen een archipel van eilanden, waar-
tussxhen zeearmen en krceken. Aan een dier armen, de Ghod-
of Ghodanvhet inham van het gat van Co.xijde, dat weer een
golf van het Zwin was, was onze plaats tjestirbt terwiil tenW„tc„ dar «ad cle Ead.- „f Haoda liep'! dc aSto „g T'tet
Vlaanderen op het Zwin. Een zeer ii-nrKa+Occ. r ■
handelsstad dus, zelfs zoo dat eenmaal de stapcd^plaSsTr'Dm"-
sche en Spaansche kooplieden omstreeks 1280 verplaatS werd
van Brugge naar Aardenburg en dat de stad daardom <Uidi-
tige voorrechten van den Graaf van Vlaanderen verkreeg Boven
dien kwam daar nog b-, dat de Mariakerk in het bcïit w^i
een miraculeus beeld der H. Maagd dat 1 l a "
vaneers imr rln ^ , aiuzenden bede\'aart-gangeis naai üt plaats trok, waaronder konineen nlc PVdlins
dc Schoone van Frankrijk, Eduard de derdo • JT
van Engeland, die dan" ookT lad ^vciii j^iiKcuuiu, uie aan ooK üe stad daarnn

k  schonen. En dan nog bezat Aardenburg, evenals het^,?m n

het Heilig
-

e bloed, dat zelfs in dl tijdS vaiï A- -ï f
^•erval nog talrijke scharen bracht S diepst
denkbeeld te geven van wat AardenbïS in de do^""dtiende eeuw was, volsta de vermclding,^dat to^rzin ha ên veer-

,'en zes-

uk
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Rondere! schepen kon l)evattcn, dat de stad binnen hare \\'allen
73 bunder gronds bevatte, vijf markten, twee pleinen en vier
■en zeventig straten telde met twee hoofdkerken, benevens een
■aantal andere publieke gebouwen. De grootste kerk, de Maria-
kerk, bezat marmeren pilaren, een kapittel van zestien kanun
niken, omdat zij zoo rijk was een dergelijke instelling te kunnen
bekostigen. Wie de glorie van het oude Aardenburg wil begrij
pen, die leze de oude charters fen stadhuize; al zijn ze verre van
compleet, ze zullen een indruk geven r an de gouden eeuwonzerstad.

De oorzaken r^an den dood van Aardenburg als handelsstad
•zijn r'elerlei. De grootste ervan is wel de dichtslibbing der havens,
Avaaraan alle Zeeuwsch-Vlaamsche handelssteden gestorven zijn,
<ie een na de ander. Reeds omstreeks 1250 moest de westelijk
van de stad stroomende Eede gekanaliseerd worden voor den
handel r'an Aardenburg, omdat de inham van het Zwin,
waaraan Aardenburg lag, meer en meer aanslibde en voor
de zeevaart ongeschikt werd. Na 1325 verplaa,tste de handel
zich langzamerhand naar het jongere, maar nu gunstiger gele
gen Sluis, dat echter een paar eeuwen daarna om dezelfde re
denen een zelfden ondergang tegemoet ging. Voeg daarbij de
beroeringen die Vlaanderen gedurende de middeleeuwen teister
den, waarbij Aardcnbm-g herhaaldelijk geplunderd en „gesacca-
gierd" werd door ,,geëxperinrentecrdc mannen te oorlog," dan
is het wel duidelijk dat de stad omstreeks 1500 nog maar een
schaduw was van b.etgeen ze eens was geweest. Uit een stuk
A'an 1406 blijkt, dat onze plaats toen nog maar 60 Imishoudens
telde, dus eenc bevolking van hoogstens 300 zielen. Vooral de
overval door de Gentenaren, in 1452, waarbij ook Oostburg in
brand werd gestoken, gaf den genadeslag. Onder de rustige re-
geering van Karei V leefde Aardenburg weer wat op, voorname
lijk door de drukke bedevaarten naar het Mariabeeld, maar het
was en bleef een r'ervallen grootheid. En de daarop volgende
tijden, in de 2e helft der ibe eeuw, met den strijd tusschen Her
vormden en Katholieken in gansch Vlaanderen, met zijn stroop
tochten der Watergeuzen van Vlissingen uit, die zoo o. a. de
Idaria- en Sint Bavokerk plunderden, met zijn geweldige water
vloeden, die het omliggende land deden vloeien, maakten Aarden
burg tot een armoedig oord, dat alleen nog maar krijgskundige
waarde had, toen Prins Maurits in 1O04. liet aan di; Lhiie terug
bracht, w'aaraan het oorspronkelijk in 1579 met gansch \daan-
deren verbonden was geweest. En toen de Oranjevorst de stad
opnieuw tot een vesting maakte, viel een groot gedeelte van
het oude Aardenburg buiten de nieuwe wallen en werd opge
ruimd, opdat geen vijand zich in de oude bouwvallen zou kunnen
nestelen. Zoo \-crdwecn ook, wat nog over was A'an de schit
terende Mariakerk, en het grootste deel van het middeleeuwsche
Aardenburg is nu vredig bouw- en weiland. De bevolking spreekt
alleen nog van ,,do oude stad" en de gemeente heeft er nog cijns-
gronden liggen. Dat zijn, naast de oude perkamenten ten stad-
ïnüze en naast enkele instellingen, maar bovenal naast den Sint-
Bavo, do eenigc getuigenissen van de oude glorierijke handels
stad der dertiende en veertiende eeuw.

Laten wij dan beginnen met den Sint Bavo te bezien, die
reeds van verre zichtbaar is met zijn open spitsen toren, den
hoogstel! uit het land van Cadzand, ver uitstekend boven het
omringend geboomte. Deze kerk, de tweede in rang van het
oude Aardenburg, is na de opruiming der Mariakerk in orde
gemaakt voor den kerkdienst. Aarden burg werd eerst na afloop
van het twaalfjarig bestand weer tot vesting gemaakt, en tot
1625 schijnt een gedeelte van de Mariakerk nog gediend te hebben
voor de Hervormde godsdienstoefeningen.Daarna werden,,middelen
geschaft tot het maken van een predikkerk binnen de stad, tot
het opmaken van een gedeelte van de oude, A'ervallene Sint
Bavokerk." Oorspronkelijk zal dat herstel zeer bescheiden ge
weest zijn, want in 1650 waren al nieuwe reparaties noodig en
in 1653"'werd de herbouw ernstig ter hand genomen. Met sub
sidie van de Staten Generaal en met steun van het kapittel van
Sint Bavo te Gent, dat hier het recht van tiendheffing had
en dus verplicht was bij te dragen in het herstel der kerk, kwam
de vernieuwing tot stand. I.ater werd er nog meer voor den her
bouw uitgetrokken, maar tenslotte stond dan de kerk daar, zooals
ze er nu nog grootendeels is.

Het gebouw is veel te groot voor de Hervormde gemeente
van Aardenburg en is dat ook steeds geweest. Tot het midden
der vorige eeuw diende liet oudste gedeelte voor preekkerk,
daarna is het jongste gedeelte, het minst schoone, voor den eerc-
dienst in gebruik genomen, terwijl het voorste gedeelte tot wan-
delkerk is gemaakt. Terstond valt in het oog, dat het gebouw
•men eenheid van stijl vormt, dat het moet ontstaan zijn in verschil
lende tüdperken en gegroeid zal wezen met de behoefte der oude
stad. Het oudste deel der voorkerk is Romaansch, daarna komt
er als het ware een overgang tusschen Romaansch en Gothiek,
!-an rondboog tot spitsboog, terwijl het jongste deel, dat nu als
orcdikkerk dient, late Gothiek is uit de tweede helft dei yijf-
ticnde eeuw. Vooral de wandelkcrk is zeer schoon en verdient
opeenomen te worden onder „'s Rijks monumenten"; onder de
witkalk onzer gereformeerde voorvaderen zit overal de blauwi-
hardsteen de fijne zuiltjes van de zoogenaamde „nonnengang
ziin van een teere bekoring. In die voorkerk hcersclit een mid
(-lolccuwschc stemmincj: wanneer men daar denkt aan het icit,
dat tijdgenooten van Bernard van Clairvaux en van andeie groot emkldeneeuwers daar reeds predikten en God dienden en eerden
wanneer men daar de oude grafsteencn leest, als de op blz. 163
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afgebeelde, van ,,zuster Godelive, die moeder was van het con
vent," n. 1. van het Grauwzusterklooster, vroeger het Beeijn-
hof, dan komt men onder den adem der eeuwen A'an voorheen.
Het is en blijft te bejammeren, dat de voor- of wandelkcrk niet
afdoende gerestaureerd is en dat de gemeente haar als predik
kerk verlaten heeft voor het lichtere, maar vee! minder eigen
karakter vertoonende laat-gotlhsche stuk der kerk. Dc Hervorming
heeft voor aan dc kerk een portaal aangebracht (zie blz. 162)
zooals men ze uit hot begin der 17e eeuw zoo veel ziet, op zich
zelf niet onschoon, maar niet behoorend bij den stijl van het gebouw,
waarbij het geplaatst is. Ook dc buitenzijde der kerk vertoont
bekorende deelen, zoo het oude poortje, toegang tot dc wan
delkcrk van cuds, waarvan een afbeelding op blz. 163 te zien is.
!Maar het merkwaardige is, hoe een gebouw in verschillende stijlen
gedurende een viiftal eeuwen gebouwd, toch tot een eenheid
geworden is. M'ant een eenheid is het, de Sint Bavo v.an
Aardenburg, vooral van buiten. {Slot volgt). P.

ONTVANGEN BOEKEN.
Van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ontvingen wij een

exemplaar van het boekje ,.Nederland één", uitgave van de firma
Weenenk en Snel te 's Gravenhage, dat met zijn goedgeslaagde
foto's van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Zuid-Limburg
en Zeeuwsch-Vlaanderen, waarvan bovendien het een en ander in
beeld is gebracht, een aardige herinnering vormt aan de annexio-
nistische voornemens van sommige Belgen en de wijze, waarop
de bevolking dezer streken daarop heeft gereageerd.

jPoic C. Stccnbergk,
HOEK VAN DE VOORKERK TE AARDENBURG.
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HUMOR IN DE VOLKSTAAL
Het is een eigenaardig verschijnsel dat de ongeletterde menigte

een sterke zucht naar humor aan den dag legt. Men kan deze
eigenschap telkens weer in de gesprekken opmerken. Het is
alsof men, bij gemis aan kennis, waardoor het vaak moeilijk
is te uiten wat men zou willen zeggen, zijn toevlucht neemt
tot een of andere aardigheid. Prozaïsche naturen behelpen zich
door het te pas brengen van een of ander spreekwoord of —• en
dit geldt van de minst ontwikkelden — eenvoudig van een
stopwoord.
Over den humor in de volkstaal zouden kolommen te vullen

zijn. Zij er hier slechts op gewezen hoe men gaarne namen
van stad of dorp laat dienst doen om uitdrukking te geven
aan een of andere gedachte. De voorbeelden liggen voor 't grijpen.
Ieder kent het tot spreekwoord geworden: ,,Duren is een schoone
stad" om aan te duiden dat het bestendige te verkiezen is
boven hetgeen van korten duur is. Zoo zegt men van iemand,
die gaarne aan anderen zijn gezelschap opdringt, dat hij van
Kleef komt, terwijl het van een, vasthoudend, gierig mensch
heet dat hij van Houthem is.
Een grootspreker weet men niet
gemakkelijker en duidelijker aan
te duiden dan door te zeggen
dat hij van Grootebroek komt.
Een aardige bijdrage tot het

bovenstaande levert het gesprek
tusschen een onderwijzer en een
zijner leerlingen bij de aard
rijkskundige les. Op de ,,blinde
kaart" wees de eerste een plaats
op Zuid-Beveland aan en Piet
moest haar naam noemen. Maar
het geheugen van den jongen
liet hem in den steek, waarop
de onderwijzer, als een handig
paedagoog, hem tegemoet trachtte
te komen door even op diens
kruin te tikken; hij zou zich
dan aanstonds herinneren dat

de plaats Kruiningen heette.
Intusschen leidde de goede be
doeling van den onderwijzer niet
tot het verwachte succès, immers
het antwoord klonk kordaat:
,,Krabbendijke". En toen daarop
een, van verbazing getuigend:
,,Maar, beste jongen!" volgde,
riep Piet triomfantelijk uit: ,,0,
neen, nu weet ik het, 't is We-
mcldingenV' Meester moest een
beetje doen alsof hij boos was,
dat bracht zijn prestige meê,
maar een met moeite onderdrukte
glimlach bewees dat hij toch
eigenlijk schik in het geval had.

Merkwaardig is het, ten slotte,
dat door menigeen op humo
ristische wijze gesproken wordt
over hetgeen de meest ernstige
zaak ter wereld is, n.1. den dood
en het sterven. Tal van uitdruk
kingen zouden er te noemen
zijn, welke inderdaad niet zoo
zeer aan lichtzinnigheid zijn toe
te schrijven dan wel beschouwd
moeten worden als „euphemis-
men," d.w.z. men heeft een
zekeren afschrik om den dood
bij zijn waren naam te noemen.
Naast het deftige ,,Ad patres"
zijn, om aan te duiden dat iemand
overleden is, zegt het niet ge
schoolde volk dat zoo iemand „om zeep" is. En dit zijn slechts
een paar voorbeelden uit een reeks van uitdrukkingen, welke
men kan hooren bezigen. Immers ook hier heeft de volkshumor
zich niet onbetuigd gelaten, waar soms van een overledene
gezegd wordt dat hij naar Kuilenburg is of naar Aardenburg.

F. W. Drijver.

BARON ZIEP.IN ons stamcafé, een gezellig, warm intiem ouderwetsch huis,
kwamen wij wekelijks bijeen om er een kaartje te leggen.
Wij hadden daar vlak aan het raam op onze vaste avonden
een gereserveerd tafeltje, en.voelden ons dan ook niets minder

dan de deftige, besloten clubs van de haute fiance, wier voor
naamste bezigheid evenals bij ons immers bestond in het be
spreken en bekritiseeren der nieuwtjes, intrigetjes en schandaal
tjes van bekenden en onbekenden. Wij vormden met ons vieren
een afgesloten, ongenaakbaar geheel voor vreemden, die wij
zonder uitzondering gedurende onze clubavonden hooghartig ne

Fato C, Steenbergh.
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geerden, hetgeen door de aanwezige
betaald werd, ofschoon wij ̂ ehswaar

ï

den aller aandacht en " de ïn verband met de
zoekers waren, vooral door dc wee^' énkele kantoorbe-
verphchte vervroegde sluiting niet talr J ^ ^ doorbla-
dienden, ter besparing van vuur en ncnr i j
derend nunctueel Idokslag tien uur opstaand, na net geDrui-aeicna, punciueti lYuiv.mg ten einde er langer van
ken van een kopje slappe,koffie dat ̂te gemeten, op verfijnde wijze prepareerden, n wolkie
tje melk er bij gietend, langzaam omroeren, g
er bij, een nieuw lepeltje suiker, proeven o cfppds dezelfde
nog een tikje suiker en de Godendrank is gere ,
bewegingen, op dezelfde tijden, ..getrouwe afspiegeling het
sleur-kantoorbestaan, waaraan zij zich verkeerend
niet kunnen onttrekken, als het ware onder hyp
van een magnetische nawerking. . . . ,^ ™ i,r<-
Het gezelschap was dan ook weinig mtere^a ,

vermelden niet waard geweest zijn, indien zich on , ,, _
een man van een jaar of veertig bevond, die stil en ^
in een hoek, zonder zich met iemand te bemoeien, ge g jn

potje bier gebruikte, gevolgd
door een tweede, derde en meer
dere volgelingen, schier van geen
ophouden wetend, zoozeer in
eigen gedachten verdiept, dat
hij het sluitingsuur meer dan
éénmaal vergat en eenigszins hard
handig aan het politie-beduurtje
herinnerd moest worden. De
man intrigeerde ons allen. Geen
der kaartspelers had nog een
woord met hem gewisseld, zijn
barsch, hermetisch gesloten uiter
lijk leek als een onoverkome
lijke hinderpaal voor het aan-
knoopen van een van die steeds
o]5 hetzelfde neerkomende koffie
huispraatjes, waar trouwe stam
gasten behagen in plegen te
scheppen, zelfvoldaan na vol
brachte dagtaak in de verbeelding
dat de eerste de beste medebe
zoeker zijn gebeuzel bijzonder
interessant zal vinden. Wij hadden
ondertusschen reeds de aller
dolste conjectures gemaakt over
beroep en levenswijze van den
vreemdeling; dit laatste leidden
wij af uit een typisch belgisch
accent waarmede hij zijn tradi-
tioneele ,.lichte" bestelde. De
ecne hield hem voor een handels

reiziger, een tweede voor een
spion, een derde voor een Oweër,
terwijl een vierde weer de mee
ning was toegedaan, dat het heel
goed een smokkelaarswerver kon
zijn. Een belangrijk deel onzer
discussies kwam steeds weer op
dit doode punt terecht. Wij
kibbelden er zelfs in dier mate
over, dat hevige twistgesprek
ken waarbij niet zelden heftige
woorden vielen, onze innige ja
renlang beproefcle harmonie dreig
den te verstoren, leder wilde
het produkt zijner fantasie zien
zegevieren, de hegemonie be
houden ten koste der andere on
derstellingen. Wij zouden echter
zonder twijfel nooit de ware op
lossing van het onze verbeelding

,  ,, 1. X X 1 ■ prikkelende raadsel gevondenhebben, ware het toeval met gunstig geweest waardoor ik den
sleutel van het raadsel verkreeg;
Op een avond, dat de clubleden reeds vertrokken waren was

ik nog wat a^ de leestafel gaan zitten om de tijdschriften'door
te bladeren. Vlak over me de onbekende, blijkbaar weS in zijn
diepzinnige mijmeringen verdiept. Het café was geheï veriaten
de klok stond reeds op halftwaalf. Een zekere stfmr^iL Sldem:
Trfn^T hrif 7XT/'' volkomen lan bevaStwaren. De half gedoofde en deels reeds uitgedraaide lichten
noodden tot vertrouwelijkheid. Als door een r ncnten
gedreven, wellicht geïnspireerd door de onen i;l mge^me,
prenten, de gruwelen van het arme geteiiterdrRi
leidde ik plotseling het gesprek ovfr dit ̂ nde^
„Toch vreeslijk daar m België, wat mopt^^ a-

schen geleden hebben," zoo begon ik ioTwft arme men-
eerder tot mezelf het woord voerend Ln tot eigenlijk
hoorder. Een lakonieke diepe zucht wdsnlo^ ^°™beren toe-hart^ochtehjk betoog, was^;e?tnige'-l^^^^^^^^^^
„U komt zeker ook uit Beleië ton Jj- x x , ,

naar uw accent...... zoo verv„U ik lS°

ORTAAL DER SINT BAVO.
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behoefte de pijnliikdrukkende stilte te verbreken. „Tuist
meneer , antwoordde de vreemdeling,
Ijlijkbaar om niet al te hondsch te lijken
maar toch angstvallig zijn schaarsche
woorden als staatsgeheimen op een goud
schaaltje wegend voor ze aan de open-
baarheid prijs te geven. Een pijnlijke
stilte volgde op deze weinig aanmoedi-
gende inleiding en ons onderhoud zou
hierbi] gebleven zijn, indien niet, ongeveer
kwart voor twaalf, de vreemdeling, door
een onverldaarbaren drang naar mede
deelzaamheid en vertrouwelijkheid, plot
seling zijn lijdensgeschiedenis begon te
vertellen.

,,Ziet u, meneer, ik ben hier een vreeim
deling, u hebt het juist gezien. Ik kom
uit België. Ik heb hier vriend noch ken
nis, leef er als een hond. O, ik ben geen
arme man, integendeel. Ik heb goed,
heel goed zelfs mijn kost daarginder ver
diend. Ze noemden me daar bij ons in
Brussel ,,Baron Ziep." Baron Ziep moet
u weten, dat is de belgische, min of meer
onvriendelijke benaming van Oweër. Niet,
dat ik in zeepsurrogaten het meeste geld
verdiend heb. Nee, je pakt zoo van alles
aan. Alles is goed als je er maar wat aan
verdienen kan. O, we hebben het vroe
ger niet breed gehad, rejoresentaties daar
verdien je maar amper je kost mee, en
met een huishouding van zes kinderen dan
komt er niet veel van sparen voor slechte
tijden. Enfin, toen de oorlog uitbrak heb
ben wij het het eerste jaar zwaar te ver
antwoorden gehad, totdat ik bij toeval in
aanraking kwam met een handelaar in
levensmiddelen. Het zaakje was niet zonder gevaar, mijn taak
bestond in het verhandelen en vervoeren van artikelen waar
voor de bezetters een vervoerverbod hadden uitgevaardigd. Ik
riskeerde zware gevangenisstraf, doch de nood dwingt, en dan
de lust den „Duts" eens een poets te bakken, deed mij gretig
het aanbod aanvaarden. Het geluk was mij gunstig. Ik wist
weldra de geheimste opslagplaatsen te ontdekken, de hamste
raars namen mij in het geheim en in de tweede helft van het
derde oorlogsjaar had ik .een klein kapitaaltje bijeengegaard om
zelf mee te handelen naar eigen goeddunken. In een minimum
van tijd wist ik dit te verdubbelen. U zoudt me nu wellicht voor
het gelukkigste menschcnkind der wereld houden. Maar schijn
bedriegt meneer, schijn bedriegt! Mijn gezin had ik verwaar
loosd, geheel in mijn zaken opgaand. Terwijl mijn vrouw en ik,
vóór onzen rijkdom, al onze vrijen tijd aan de kinderen besteed
den, namen mijn zaken mijn geheele denken zoozeer in beslag,
dat ik niet merkte welke verwoesting zich in eigen huisgezin
bezig was te voltrekken. De weelde deed ons plotseling en geheel
onvoorbereid een hoogeren trap der sociale ladder betreden. Wij
voelden ons aan deze stijging verplicht een huisknecht, een bonne,
een keukenmeid te huren, terwijl mijn vrouw het wenschelijk
vond voor de kinderen een Fransche gouvernante te nemen. Wij
baadden in weelde en overvloed. Ik zie het, het verwondert u.
Maar in België ging het als hier. Overdadige weelde of afschu
welijke ellende en gebrek.

Alles ging goed tot dat ik allerlei onbeteekenende kleinigheden
opmerkte waardoor ik de zekerheid kreeg, dat mijn verhouding
tot mijn vrouw aan het veranderen was, er een soort van pijn
lijke, vlijmscherpe verwijdering tusschen ons ontstond. Zelfs de
band welke de kinderen anders zouden vormen, werd hoe langer
hoe losser, stond op het springen. Mijn zaken namen mij steeds
nog te veel in beslag om de volle draagwijdte er van te besef
fen. Ook mijn vrouw, zij was een tiental jaren jonger dan ik,
vertoefde den ganschen dag buitenshuis. Terwijl zij vroeger een
waar huissloofje was, zelfs het ruwe werk deed, daar mijn scha
mele inkom.sten ons niet in staat stelden een dienstbode er op
na te houden, bracht zij nu haar middagen van de eene deftige
tea-room in de andere door.

Plotseling kwam de uitbarsting. Op een avond ontving ik een
anoniem schrijven waarin mij gemeld werd, dat mijn vrouw in
tieme betrekkingen onderhield met een Duitsch officier. Een
Duitsch officier, meneer! U kunt dat als neutrale niet zoo voelen,
het schrijnend beleedigende dat daar voor mij in stak. Een Duitsch
officier! Ik kon het bijna niet gelooven. Want al werd het over-
groote deel van mijn denkvermogen nu in beslag genomen door
mijn zaken, toch heb ik nog gevoel, ik hou van ons mooi
Belgenland ik ben steeds een trouw patriot geweest Ik kon
het dan ook van mijn vrouw niet gelooven. Beschouwde het als
laaghartieen laster, geboren uit afgunst op mijn sne verworven
rSom Ik trachtte het afschuwelijke denkbeeld van den ontrouw
Sijner vrouw uit het hoofd te zetten, _ vermeed angstvalhg er
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is niet de zekerheid eener catastrofe, dat
is de twijfel. Dat slingeren tusschen twij
fel en zekerheid, dat zou den sterkst en
mensch krankzinnig maken. Toen ik enkele
weken later de waarheid vernam, had ik
het bijna als een herademing beschouwd,
indien de slag niet zoo verpletterend was
geweest. In een lakoniek briefje meldde mijn
vrouw me dat zij de roepstem van haar
geluk moest volgen. Het was sterker dan
haar wd kon dragen. Het echtelijk juk
werd haar te zwaar. Zij voelde zich ver
plicht er een einde aan te maken. Enfin,
ik spaar u den verderen brief. Zonder af
scheid was zij vertrokken. Zoo leeft men
jaren met elkaar, lief en leed deelend, en
plotseling alles uit uit Het leven
kan wel wreed zijn. Toen volgden de ge
beurtenissen elkander vlug op. Mijn leven
te Brussel werd ondragelijk. Men bespotte
en beschimpte mij, de domme lieden be
grepen niet hoe schrijnend ik leed en er
geheel inwendig door verteerd werd....
Ik was de speelbal, de lachlust der buurt.
De bedrogen echtgenoot!.... Nog een
beetje en men zag mij zelfs voor den
schuldige aan, alsof ik verantwoordelijk
was voor het schandelijk bedrog mijner
vrouw, die heulde met den vijand. Mijn
zaken verliepen, de klanten waren mij
vijandig gezind, men schuwde mij als een
schurftige hond. O, meneer, u kunt u
geen voorstelling maken van wat ik gele
den heb. Dat ik dat alles nog heb door
leefd, grenst aan het bovenmenschelijke.
Indien ik u vertel, dat zelfs de kinderen
door het wangedrag hunner moeder te
lijden hadden, dat sommige ouders den

omgang aan hun kinderen met de mijne verboden! Men
beschouwde mij als een gevaarlijk, besmet dier. Slechts de
vrees voor de sterke vuist der bezettende macht weerhield,
de menschen van handtastelijkheden. Mij kon dit weinig sche
len, ik voelde mij voor mijn leven geknakt, maar mijn arme,
onschuldige kinderen, dat kon ik niet verdragen, dat mocht
zoo niet langer duren. Toen besloot ik naar Holland te trekken!
Ik had een klein gedeelte van het zoo snel en gemakkelijk ver
diend vermogen weten te redden, en kwam er mede over de
grenzen teneinde mijn kinderen voor ondergang te behoeden.
Geld is niet alles, meneer, de weelde alleen brengt geen geluk,
als ik denk aan vroeger toen mijn vrouw en ik hard voor ons
kostje moesten werken. Toen waren we gelukkig, terwijl nu....
wrakstukken zijn wc, meneer, armzalige wrakstukken van een des
tijds gelukkig echtpaar. Zooals ik onlangs vernam heeft die of-

knaaede "^'t'denkbeeld meedoogenloos weer aa.n mijn
hersenen Het werd als een obsessie waaraan ik met meer kon
oSkomen. Het ergste wat een mensch kan lijden meneer, dat

r  te soreken Doch zoodra miin
i;+ no,.ui-.PPld meedooeenloos weer aan mijn vermoeide
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ficier mijn vrouw verlaten. Zij leeft nu God
weet hoe, kan me ook niet schelen. Zij is dood
voor me.... dood...." De vreemdeling verzonk
weer in zijn droef gepeins. Het kwam mij voor,
•dat hij gedurende zijn geheele monoloog niet de
minste notitie van me had genomen, doch zich
zelf nauwgezet pijnigde met het hardop uiteen
rafelen van zijn doorgestane ellende. De klok
stond twaalf uur, de kastelein waarschuwde me
door een handgebaar, dat het sluitensuur aange
broken was. Ik kon geen woorden van troost
voor den vreemdeling vinden; die zouden, dat
voelde ik bij intuïtie, slechts als belachelijke
holle phrasen klinken. Zwijgend drukte ik hem
de hand tot afscheid; een vluchtig gewisselde
blik, het duizendste van een seconde, keken wij
elkander oog in oog. Toch was dit voldoende om
te begrijpen, voor zoover twee menschenkinderen
elkander begrijpen kunnen. Langzaam stond de
vreemdeling op, een gebroken schepsel, jong van
jaren en oud van harte. Waggelend, als in een eeuwigen droom,
verliet hij het lokaal. Kort daarop volgde ik, waarna de kastelein
de lichten doofde.

Nooit vertelde ik mijn vrienden dat ik door het toeval van
een bijna onbewust gedane ontboezeming achter het masker van
•den ongenaakbarcn vreemde had kunnen kijken. Een dergelijk
leed vertelt men niet aan onverschilligen, die er wellicht den spot
mede zouden drijven. Ik voelde mij niet gerechtigd hen uit hun
fantastische beelden in de harde, wreecle werkelijkheid te ver
plaatsen. Een spion, een handelsreiziger, een smokkelaar, hoe
\Teemd klonken mij nu deze benamingen, waar slechts een diep
rampzalig mensch overbleef.... Max van Wf.sel.

DE AUS

KLEINE TRAQEDIETJES.
De pad.

,,Wat ligt daar toch voor zwarts tegen den muur?" zegt mijn
man op een avond.
We staan op 't punt de veranda te verlaten en ruimen den

boel wat op.
,,Toch geen muis of rat?"
Wc kijken eens goed toe ,Een pad," roepen we gelijktijdig.
,,Best beestje, jij," zegt mijn man. Hij is in zijn schik met

'de ontdekking. De vorige jaren hadden we namelijk heel wat on-
.gedierte in bloem- en moestuin.

Sinds dien avond vinden we onzen tuinbewoncr meermalen
in of bij de veranda. Eens zelfs, als wc om het gure weer binnen
gebleven zijn, treffen we hem in de keuken aan. Wat hem lokt,
begrijpen wc niet. Volgens Willia.m Long zou hij vaak op 't geluid
\'an muziek of stemmen afkomen. Maar als wij stil wat zitten
lezen, komt hij ook wel. Misschien trekt het lichtschijnsel van
de lamp hem wel aan. Hij is in 't geheel niet schuw. Wanneer
we hem naderen, blijft hij bedaard zitten. Onze gewone groet
voor hem is:

,,Zoo jongen, ben jij daar weer?"
■Ook in den tuin vlucht hij nooit voor ons.
Op een avond zitten we weer in de veranda. Dan hooren we,

in de stilte, opeens een kleine plomp in 't water van een groo-
ten teil, die men vergeten heeft te leegen.

,,Wat was dat?"
,,D'r valt iets in 't water, een takje misschien," zeg ik, af

getrokken.
Geen van beiden denkt aan den pad. . . .
Den volgenden morgen, bij 't leeggooien van den teil, vinden

we hem onderin, in zittende houding — opgezwollen van het
water — jammerlijk verdronken. Hij schijnt er van boven af
ingesprongen te zijn, maar heeft tegen den steilen kant niet meer
•omhoog kunnen komen. We hebben ons dankbaar getoond voor
zijn trouwe diensten en hem een eerlijke begrafenis gegeven, in
•den tuin — onder een rozenstruikje.

Hondje.
't Is me, of 't gister gebeurd is, zoo helder staat het me nog

voor. Toch is 't al meer dan vijf-en-twintig jaren geleden.
Een drukke straat, met vele wagens. In 't midden een jong,

spelend hondje, 't Heeft toch zoo'n schik! 't Is voor een oogen
blikje zijn kleine baasje ontloopen en speelt nu, raidden op de
groote straat! Wat is dat toch voor een lang, zwaaiend ding
achter hem ? Hij keert zich om en wil er naar happen! Mis! 't
Ding gaat achteruit. Weer, hap! Weer mis! ,,Waf! waf!" Vlug
ger! En even vlug als hij, wijkt dat wuivende, zwaaiende ding
terug! Hap! weg! hap! weg! En als een tol draait hij in de rondte,
niet in staat, zijn eigen staartje te bereiken. Daar nadert, lang
zaam, een zware wagen.

'tHondje merkt niets, is steeds op jacht. . . . 't Gevaarte
nadert. . . . is vlak bij. . . . 't Paard is hem langzaam, statig
■voorbij gestapt.

Dan plotseling. . . . een heftig gejank. . . . het eerste wiel is
o\-er het pootje van het kleine spelende ding gegaan. . . . Eén
seconde duurt het maar, dat hij, angstig jankend, snuffelt aan
het groote, leelijke ding, dat hem daar zoo'n pijn deed. . . . Dan
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"1 n r het t'weede wiel dwarsgaat, langzaam diertje heen. . . -
over hals en rug van hetDe wagen is voorbij gejankt.

Het hondje heeft , -tgje diertje, het
Stil, als slapend, hgt he , Qggn spoor vankopje op de pootjes rustend. Geen sp
bloed is er te zien. vonrbii

Menschen gaan onverschillig
't Is maar een hondje. . Laxgerhuizen.

Weerstandskracht
van Plantenzaden.

Het is algemeen bekend, dat ^"f ̂ ïn
zonder nadeel de
kunnen passeeren en onder bescnem ë
dierlijke excrementen lustigwijze wordt een groot aantal planten, zooaE^the^^^^

lijsterbes, braambes, framboos, „ .^anneer zij
spreid. Men kent zelfs zaden, die eerst dan ontkieme
met het maagsap van bepaalde dieren in aanraki g h„t maaesan
Om vast te stellen, hoe ver plantenzaden aan het maagsap
van dieren weerstand bieden, heeft men ^ ^
genomen. De onderzoekers vermengden het voei onder
paarden met zaad van bepaalde onkruidsoorten BiJ bet onaer
zoek der excrementen vond men een groot aantal on t ®
zaden, waarvan een groot percentage kiemkrachtig was. Daar
mengde men zaden, die reeds een paardenmaag gepaste c ,
onder het voer van essen. Ook hier leverde het on erz ^
excrementen nog een flink aantal onverteerde en kiem 'laci g
zaden op. . , ,,

Deze zaden werden daarna aan varkens gevoerd en ook thans
nog werden in de uitwerpselen, zij het slechts in geringen om
vang, levenskrachtige zaden gevonden. Deze zaden hadden dus,
ofschoon zij driemaal de maag van \'erschillende dieren warengepasseerd, niets van hun klaarblijkelijk buitengewoon taaie levens
kracht verloren. ■"••

TRALISCHE
TELEGALLA.

De Australische Telegalla,

D
veel sla
van lan

E  , ,brush turkey" der Australiërs (Telegalla lathami)
behoort tot de familie der grootvoet-hoendcrs en is een
merkwaardige vogel in velerlei opzichten.
De haan is ongeveer zoo groot als een groote kip maar

slanker gebouwd. Hij heeft groote zwarte pooten voorzien
lange gebogen sterke nagels. De staart is waaiervormig en

de kop en het bovenste gedeelte van den hals zijn naakt en alleen
voorzien van enkele zwarte haren.

Aan den hals zijn huidplooien die in den paartijd zich kunnen
uitzetten tot een blaasvormig aanhangsel.

De naakte deeleii zijn over het algemeen bloedrood, alléén de
huidplooien zijn helder geel.

De kleur van het geheele gevederte is dofzwart met uitzondering
van den buik, die grijsachtig wit is.

De hen gelijkt op den haan maar is kleiner, en de gele huidplooien
zijn minder ontwikkeld.

Het zijn loopvogels die zich met groote snelheid door het struik
gewas kunnen bewegen.

Ze vliegen echter ook goed en overnachten vrij hoog in de
boomen.

Het merkwaardigste aan deze vogels is zeker de -wiize van
voortplanting. De hen toch maakt geen nest en gaat ook'niet op
de eieren zitten om ze uit te broeden. Voor den nestbouw zorgt de
haan en voor het uitbroeden zorgt het nest zelf.

Op „Gooilust" loopcn een paar dezer vogels vrij in het park rond
en de haan, die een ijverige nestbouwer is, heeft al meer dan
nest gemaakt.

Die nestbouw gaat als volgt in zijn werk. De haan zoekt ergens
onder het hout een plaats uit waar veel afgevallen blad ligt en
begint dan te krabben, het blad achter zich uit Merkende oo een
hoop. Dat achteruit krabben geschiedt met de grootst mo'geliil-.^
energie en m enkele weken is een reusachtige bladhoop ontstaan
die vele boerenwagens vol materiaal be\-at

Als dit geschied is dan is de broedmachine in hoofdzaak kDnr
ua„t door g.st:ng van het blad ontstaat zoo
warmte. Tegen dat die warmte ^'oldoendc is om de eierV^ iuf +broeden komt de hen naar den bladhoop, krabt er van boven S ecm

in. Dat ei
bvormig.
weer dicht

malen zal herhalen, zoodat een aantal' aantal

een

gat m en legt er een voor haar grootte reusachtig vat ei in Dnt e,
IS met puntig aan een kant maar bijna evenredi»Als het ei in het gat ligt dan maakt de hen fe JTZ
en haar werk is afgedaan behalve dat zij hetzelfde nn^
malen zal herhalen, zoodat r'pn • _ ^
k

eieren in den bl
omen.
Voor den haan begint nu echter

adhoop
een drukke tijd, want het is

rmtf kdjgen°'Dit'''r^'^'''iooDendltw;..v!L^^"§t natuurlijk af
zijn werk om er zoo veel mogelijk
de goede hoeveelheid warmte krij
van het broeden van den hoop en dit weer van de v'
Men ziet den haan nu dagelijks aan den hoon '
te ivarm dan verwdjdert hij materiaal In he^ e "" ^ordt deze
geval voegt hu er materiaal bij en het scbn,-,+
de naakte halsplooien dc. temperatuur beproeH
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De jongen komen zeer ontwikkeld uit den dop zoodat zij direct
mnnen vliegen en voor zicii zelf zorgen en de ouders bekommeren
zien niet om de jongen. Deze zouden daar ook geen tijd voor heb-
^:)en want de Jongen komen met vrij groote tusschenpoozen uit

in den bladlioop vragen r'oortdurend toezicht.
Jpij mij op „Gooilust" is het helaas nooit gelukt jongen te ver-

Of dit aan den haan ligt of aan het klimaat is moeilijk uit
te maken. In Engeland, in het park van Woburn Abbey van den
hertog van Bedford, zijn echter een aantal kuikens geboren die
ook volwassen werden.
Men heeft daar meer dan eens oen kuiken in den hoop gevonden

dat op het punt was deze te verlaten en men vond dan dat het
pas uitgekomen kuiken zeer luchtigjes was ingegraven zoodat
bet zich boven het diertje bevindende blad het niet drukte. Takjes
on bladsteleri vormden een soort beschermend dak er boven.
Op de, hieronder geplaatste afbeelding ziet men een op

,,Gooilust gemaakte broedhoop die zich van den eenen zwaren stam
naai den anderen uitstrekt, na het photografeeren echter nóg
omvangrijker geworden is.

Ongelukkig gelukte het niet den vogel op het beeld te krijgen
daar die voor den photograaf de vlucht nam.

F. E. Blaauw.

ELZAS! ELZAS!E ENIGE jaren geleden heb ik 'n reis gemaakt door den
Elzas, welke tot een van m'n aangenaamste herinnerin
gen behoort. Niet zoo'n flauwe reis per spoor, waarvan
je niets mee thuisbrengt dan visioenen van land, door

sneden met rails en telegraafdraden, maar een reis te voet, met
den ransel op den rug, 'n stevigen stok, en 'n metgezel, die niet
a.1 te druk praat.. .. Wat 'n mooie manier van reizen, en wat
blijft alles, wat je op die manier gezien hebt, je goed bij!
Nu vooral, nu de Elzas is afgesloten, dringen zich de indruk

ken van vroeger van dat land aan mij op, met dat aangename
van het onverwachte bij lange tochten door een bewonderens
waardige streek, waar de bosschen zich verheffen als groote, groene
gordijnen voor de stille dorpjes, badende in het zonlicht, waar
men, bij de kromming van 'n bergweg, torentjes, werkplaatsen
aan beekjes, zagerijen, molens, dé heldere kleuren van 'n onbe
kende kleederdracht plotseling uit de frissche, groene velden ziet
•opduiken....

Eiken morgen waren wij, bij het krieken van den dag, op de
been.

,,Meheer! MeheerI 't is vier uur!" schreeuwde de
huisknecht van de herberg ons toe. Vlug sprongen we dan uit
bed, en, nadat de ransel toegegespt was, gingen we op den tast
de kleine, krakende, houten trap af. Beneden dronken wij voor
het \'ertrek 'n glas kirsch, in de groote herberg-keukens, waar
het vuur al vroeg wordt aangelegd, met dat eigenaardig geknip-
per der wijngaardranken, dat je doet denken aan mist en besla
gen ruiten. Dan, op marsch!
De eerste oogenblikken ging 't niet gemakkelijk. Op dat uur

voel je al de vermoeienis van den vorigen dag opnieuw. Er zit
nog slaap in de oogen en in de lucht. Langzamerhand verdwijnt
•echter de koele dauw, trekt de nevel op. Je loopt, je komt voor
uit .... Als de hitte al te drukkend werd, hielden we halt bij
'n bron of bij 'n beek, om te ontbijten, en we dutten in, in het
gras, onder het geluid van stroomend water, om weêr wakker
te worden gemaakt door den een of
anderen bromvlieg, die, gonzende als 'n
kogel, je even aanraakte.... Als de
hitte wat minder werd, gingen we weêr
op weg. Weldra begon de zon te dalen,
en in gelijke mate scheen de weg korter
te worden. We zochten een doel, 'n
schuilplaats en afgemat legden we ons '
te slapen, hetzij op het bed van 'n her
berg, hetzij in 'n open schuur, dan wel
aan den voet van 'n hooiberg, in de open
lucht, te midden van het gepiep van
vogels, het gewriemel van insekten, onder
de blideren, lichte sprongetjes, stil ge
vlieg, al die geluiden van den nacht,
die bij groote vermoeienis het begin van
'n droom schijnen....

Hoe heetten al die aardige Elzasser
dorpjes, welke wij, op eenigen afstand
van elkaar, aantroffen aan den kant
van de wegen? Ik herinner me nu geen
enkelen naam. meer, maar ze gelijken
allemaal zoo sterk oj") elkaar, vooral
aan den Boven-Rijn, dat, na er zoovele
op verschillende uren van den dag te
zijn doorgetrokken, het mij nu voorkomt,
alsof ik er maar één gezien heb; de lange
straat, de kleine, in lood gevatte ruitjes,
omlijst door hop en door rozen, de tralie-
deuren, waar de oudjes op leunden, onder
het rooken van hun groote pijpen, en
de vrouwen zich overheen bogen, om dekinderen van de straat te roepen. Als we
's morgens vroeg voorbij kwamen, dan
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shep dat allemaal nog. We hoorden ternauwernood het kraken van
het stroo in de stallen of de snuivende ademhaling van de honden
onder de deuren, 'n Paar mijlen verder begon het dorp wakker te
worden. Er klonk leven van blinden, die opengegooid werden,
van emmers, die ergens tegenaan botsten, van water, dat over-
hep; log en loom bewogen zich de koeien naar de drinkplaats,
onderwijl de vliegen verjagende met hunne lange staarten. Nog
verder, was 't steeds hetzelfde dorp, maar met de groote stilte
der zomermiddagen, niets dan het gegons der bijen, die tot aan
den nok opklommen, bij het bezoeken der zich langs de huis
jes slingerende takken, en het sleepend les-opzeggen in de scho
len. Vaak, heelemaal aan het eind van de streek, 'n hoekje plat
teland, 'n wit huis van twee verdiepingen, met 'n fonkelnieuw,
blinkend plaatje van de verzekering, en het bordje van 'n no
taris of de schel van 'n dokter. In 't voorbijgaan hoorde je n
wals op de piano spelen, 'n verouderd wijsje, dat door de ge
sloten jalousieën doordrong tot op den weg. Later, in de sche
mering, kwamen de beesten thuis, keerde men terug van de spin
nerijen. Veel leven, veel beweging. Iedereen aan de deur, troe
pen blondkopjes op de straat, en de ruiten verlicht door 'n breede
straal van de ondergaande zon, zonder dat je wist, waar rüe
vandaan kwam....

Wat ik mij altijd nog met bijzonder genoegen herinner, dat
is het Elzasser dorp op Zondagmorgen, onder kerktijd; de stra
ten eenzaam, de huizen leêg, met enkele oudjes, die zich voor
de deur in de zon koesteren; de kerk vol, de ruitjes gekleurd
met die aardige, matte, rozeroode tint, welke kaarslicht op klaar
lichten dag geeft, het zingen, in 't voorbijgaan, bij vlagen ge
hoord, en een koorknaap, in scharlaken koorhemd, blootshoofd
en met het wierookvat in de hand, vlug het pleintje overste
kende, om vuur te gaan halen bij den bakker....
Soms ook gingen er heele dagen voorbij, zonder dat wij in

'n dorp kwamen. We zochten het kreupelhout, de beschaduwde
wegen, die kleine, dunne boschjes aan den oever van den Rijn,
waar zijn mooi, groen water zich verliest in hoekjes moeras, vol
gonzende insekten. Hier en daar kregen wij, door het dunne ge
bladerte, 'n kijkje op de groote rivier, beladen met vlotten, schui
ten, vol gras van de eilanden, en die zelf wel geleken op kleine,
verstrooide, door den stroom meegevoerde eilandjes. Of 't was
het kanaal ^'an den Rhöne naar den Rijn, met de dubbele rij
populieren er langs, welker groene toppen elkaar ontmoetten in
dat r'ertrouwelijke water, opgesloten, gevangen als 't ware, tus-
schen twee nauN\e oevers. Hier en daar 'n sluiswachters-wonmg,
kinderen, die op bloote voeten over de sluisdeuren liepen, en
in het voortschietende schuim groote houtvlotten, die, de ge-
heele breedte van het kanaal beslaande, langzaam vooruit kwamen.
Dan, als we genoeg hadden van het dwalen langs bijpaadjes,

zochten wij den grooten, rechten, witten straatweg weêr op, die,
beplant met koele schaduw gevende notenboomen, tot Basel
doorloopt, rechts de keten der Vogezen, aan den anderen kant
het Schwarzwald.
O! wat heb ik, in de drukkende Juli-hitte, daar aan den kant

van dien weg naar Basel vaak lekker liggen rusten, languit in
het droge gras van de greppels, met de patrijzen, die elkaar riepen
van veld tot veld, en boven onze hoofden den grooten weg met
z'n melancholiek geraas. Vloeken van 'n vrachtrijder, rinkelen
van belletjes, knarsen en piepen van 'n wagenas, hamerslagen

^
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van 'n steenklopper, de haastige galop van 'n gendarme, welke
'n troep ganzen uit elkaar joeg, marskramers, zwoegende onder
hun zware pakken, en de postbode in z'n blauwen, met rood
afgezetten kiel, opeens den grooten weg verlatende, om 'n dwars
weg, tusschen twee heggen, in te slaan, aan welks uiteinde men
'n gehucht, 'n boerderij, 'n eenzaam bestaan vermoedde

En dan die aardige verrassingen bij het reizen te voet, de kor
tere wegen, die, op stuk van zaken, langer blijken te zijn, de
bedriegelijke paadjes, welke de wielen der karren en de hoeven
der paarden maken, en die je midden in 'n stuk bouwland bren
gen, deuren, waar je geen gehoor krijgt, volle herbergen, en de
stortbui, die lekkere stortbui van den zomerdag, heel gauw weêr
verdampt in de warme lucht, en die de velden, de wol van de
schapen, ja zelfs den mantel van den herder doet rooken.
Ik herinner me nog één verschrikkelijk onweer, dat ons in

het bosch overviel, bij het afdalen van den Ballon d'Alsace.
Toen we de herberg daar boven verlieten, waren de wolken onder
ons. Enkele dennen staken er, met hun top, bovenuit; maar,
naarmate we daalden, kwamen wij in den wind, den regen en
den hagel. Weldra waren wij omgeven als door 'n net van blik-
semstr^en. Vlak bij ons viel een door den bliksem getroffen
den om, en terwijl we een smaUen schlitiweg (*) afholden, zagen
wij, door 'n sluier van water, een troepje Ideine meisjes, die 'n
schuilplaats hadden gezocht in een rotskloof. Vol angst tegen
elkaar aangedrongen, hielden ze hun boezelaars en kleine, teenen
mandjes, vol pas geplukte boschbessen, met beide handen kramp
achtig vast. De vruchten glinsterden met kleine glimlichtjes, en
de Ideine, zwarte oogjes, die ons van achter uit de kloof aan
keken, leken ook wel vochtige boschbessen. Die groote den, uit
gestrekt op de helling, die donderslagen, die kleine, havelooze,
bekoorlijke woudloopstertjes, 't had wel iets van 'n sprookje
van den kanunnik Schmidt....

Maar wat 'n helder, vlammend vuur vonden we, toen we te
Rouge-Goutte kwamen! Wat 'n prachtig haardvuur, om onze
spullen bij te drogen, terwijl de omelet in de pan danste, de
ongeëvenaarde omelet van den Elzas, knapperig en goudgeel als
'n koek.

't Was in den morgen, volgende op dat onweer, dat ik iets
aangrijpends zag:
Op den weg van Dannemarie, bij 'n bocht, lag een prachtig

korenveld, dat door den regen en den hagel heelemaal was ver
woest, zoodat de korenaren, hot en her, geknakt tegen den grond
lagen. Het mooie, rijpe koren lag in den modder, en heele troe
pen kleine vogels streken op dien verloren oogst neêr, sprongen
in de holten tusschen het vochtige stroo rond en deden het koren
naar alle kanten heenvliegen. In den vollen zonneschijn, onder
den helderen hemel, was 't 'n droevig gezicht, die plundering....
Voor zijn verwoest veld staande, keek een groote boer, met 'n
door den ouderdom gebogen rug en gekleed naar de mode van
den ouden Elzas, zwijgend toe. Ware smart lag op zijn gelaat
uitgedrukt, maar tevens iets berustends, iets kalms, ik weet niet
wat voor vage hoop, alsof hij bij zichzelf overwoog, dat hem,
onder dat gelegerde koren, toch nog altijd zijn grond overbleef,
levend, vruchtbaar, trouw, en dat men, zoolang de grond er
nog is, niet moet wanhopen.

Naar het Fransch van Alph. Daudet.

*) Glij-weg, om met 'n soort slede het hout naar het dal te brengen.

J'oto Lcipziger Presse-büro,

KARAKTERISTIEK ELZASSER LANDSCHAPSBEELD

ELZAS, DE TUIN VAN FRANKRIJK.Toen kardinaal de Richeheu zijn vertrouwehng, Père Joseph,
bekend om zijn machtigen invloed op de regeenngszaken,
OD diens sterfbed de heuglijke tijding bracht: „Breisach
is onsi" werd die mededeeüng wel met door de feiten

bevestigd, maar toch was het oogenbhk nabij, waarop Elzas aan
drOostenrijksche monarchie zou worden ontrukt en inderdaad
werden bij den vrede van Munster 101648 de rechten en aan-
Tpraken vin Bodewijk XIV op den Elzas erkend en bevestigd
en werd deze landstreek bij Frankrijk gevoegd
Toen nu in den zomer van 1673 koning Lodewijk XIV met

zijn gevolg zijn intocht deed in den E ps, sloeg de hertogin de
M^ontnensier de „Grande MademoiseUe", die ook grooten invloed
op de regeering uitoefende en zelfs op het punt gestaan had de
gemalin des konings te worden, de schnk om het hart, zooals zij
ichreef- Wij gingen langs onbegaanbare wegen door donkere
wouden met eige paden, steile afgronden en brmsende stroomen.
Men kon den hemel niet zien door het dicht en sornber gewelf v^
het reusachtig geboomte." Geheel anders was de indruk, dien de
koning van het landschap ontving, en in verrukking nep hij uit
„Welk een heerlijk land; het is de tuin vm Frankrijk! En dat is het
zeker, het schilderachtige bergland, minder aangrijpend weUicht dan
de Alpen of de Pyreneeën maar van een eigenaardige bekoorlijkheid
met zijn heuvelen en dalen, vruchtbare vlakten en rijke
velden, schUderachtige dorpen en beroemde steden. Vooral biedt
de weg van Belfort — Saveme tot aan den voet der Vogezen
een verrukkelijk schouwspel aan. Grasplateau s en bosschages op
een tapijt van dennennaalden wisselen elkander af, mtloopende
op onafzienbare heidevelden, waar de herder zijn schaapjes laat
weiden. Dan weer murmelt een beek onder neergevallen boom
stammen en kronkelt in 't verschiet de 111, waaraan volgens
sommigen de Elzas zijn naam ontleent, als een zilveren lint
door de vruchtbare landouwen of besproeit de ontzaglijke steen
klompen, gelijkende op onze Hunebedden, evenals deze op-
eengetast door reuzen of Titans in een voorhistorisch tijdperk.
Ginds verrijzen trotsche bouwvallen, waaraan zich allerlei sagen
en legenden vastknoopen. Op een kleinen heuvel te Sainte
Odile ligt een rand van steenen, de overblijfselen van het
klooster Ste Odile, waar eeuwen achtereen de Elzassers hunne
gebeden kwamen offeren en waarheen nog eiken Zondag een
pelgrimstocht wordt ondernomen: ,,de berg des geloofs en der
stilte", zooals Paul Acker dien heuvel noemt.

Schilderachtig rijzen huisjes omhoog met hun witgekalkte
muren, en roode daken, waarvan het getimmerte als een Sint
Andrieskruis zich afteekent tegen den blauwen hemel rondom
het kerkje, waarop de ooievaar zijn nest heeft gebouwd.
Naast de golvende korenvelden bieden in het najaar de rijke
wijngaarden een tooneel vol afwisseling, als onder het gezang
der Vendangeurs de oogst wordt binnengehaald.
De dorpen verschillen eenigszins van de onze. De huizen

zijn als 't ware gegroepeerd, voldoende om het oog te houden
op hetgeen er in den omtrek gebeurt. Elke groep heeft haar
eigenaardig karakter, haar oude brug, hare gothische kapel,
haar heihgenbeeld, haar vervallen put en een aantal steenen of
houten voorwerpen, waaraan een geschiedenis verbonden is.
De Elzassers zijn een rehgieus volk en hebben hunne traditiën

trouw bewaard, ook in hun kleederdracht, die tot de meest
fantastische van Europa gerekend mag worden. De mannen
zien er vrij eenvoudig uit in hun zwarte broek, dito buis en
roode vest met dubbele rij knoopen, waaronder het witte hemd
tevoorschijn komt, terwijl het hoofd gedekt is door een vüten

muts. Het costuum der vrouwen is even
prachtig als kleurenrijk. Het bestaat uit
een om het midden geregen en nauw
sluitend overkleed of jupe, geboord met
een lang fluweelen lint met veelkleurige
bloemen, rood voor de katholieken, groen
voor de protestanten; een fluweelen of
zijden laag uitgesneden corset met een
rijkdom van bloemen; een plastron of
borstbedekking met gouden en zilveren
loovertjes en glazen kralen bewerkjc, een
kraag van echte kant; onder het keurslijf
het chemiset. Het borduursel der mouw
opslagen in denzelden toon als de kraag.
De onderrok of jupon sluit nauw om het
midden en is van onderen gegarneerd met
een breed schotsch lint; over het corset
een geborduurde halsdoek of fichu met
lange franje van weerschijnzijde, over de
borst gekruist en aan den hals geplooid;
aan den ceintuur een zijden boezel in
de kleur van den halsdoek en bevestigd aan
een zijden lint, dat om de taiUe geslagen is
en m lange slippen of brides van voren af-
hangt; witte gebreide kousen en schoenen
met fluweelen kwastjes, het hoofd gedekt
door een coiffe of kap van fluweel met
gou en en zilveren loovertjes geborduurd
en daarboven de groote zwart zijden strik,
„Ie noeud al^cien", waarvan de aanleg
een bizondere;,vaardigheid vereischt.BIJ ERKIRCH.
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De Elzasser keuken was de eeuwen
door beroemd, getuige o.a. een diner der
kanunniken in de 17e eeuw, dat uit 9
gerechten bestond en een gastmaal in
1449, <l6n aartsbisschop van Straatsburg
aangeboden, dat niet minder dan 15 scho
tels telde behalve het dessert.
Thans nog is de Elzasser zuurkool,

in de i6e eeuw ,,uitgevonden" door
zekeren Calumelle, de beste, die er te
krijgen is en laten we niet vergeten de
ganzenlever (Ie foie gras), waaraan in
de i8e eeuw door den kok van maar
schalk de Contades de troffels werden
toegevoegd en die thans als ,,paté de
foie gras" de „reputatie" van Straats
burg over de geheele wereld verspreidt.

Eindigen wij onze beschouwing van
den schoonen Elzas en zijn fantastische
bewoners met de gloedrijke woorden van
Erckmann-Chatrian:

Est-ce la France ou l'Allemagne?
C'est un pays de plaine et de montagne.

La terre, oü vit la forte race,
Qui regarde toujours, les yeux en

face,....
C'est la vieille et loyale Alsace!

K. L. Schamp.
£'oto Leipziger Presse-büro.

'30)

DE PELSJAGERS.
Een verhaal uit Athabasca
DOOR HULBERT FOOTNER.COLINA meende nu den weg voor zich geëffend te zien.

Ze vroeg Marya of zij haar over een uur wilde opwachten
op het spoor naar Enterprise buiten het kamp. Het was
nu drie uur. '

Met haar oogen op den opaal knikte Marya toestemmend. Ze
gaf Colina te verstaan, dat zij haar zou opwachten op een punt
waar het spoor door een beek leidt en naar een kleine prairie stijgt,
omringd door boschjes.

Colina verliet Marya en begaf zich naar de politie-tenten. loen
zij den heuvel besteeg, had zij de voldoening te zien, dat het In
dianen-meisje haar elandenhuid in den steek gelaten had. De zoom
van het kreupelbosch was dicht bij; het zou haar dus niet moeilijk
vallen onopgemerkt te verdwijnen. Ontmoediging voorwendend,
vertelde Colina Sergeant Plaskett, dat zij niets vernomen had en
dat ze bereid was naar Fort Enterprise terug te keeren.

,,Ik wou dadelijk wel vertrekken," zei ze. „maar mijn paar
den zijn moe."
Plaskett gevoelde zich verlicht. „Ik zal L versche paarden geven,

zeide hij onmiddellijk. ,,Laat Uw paarden maar hier, dan kunnen
ze rusten. Ik zal ze met de eerstvolgende patrouille opzenden,
dan kunt U de mijne mee teruggeven." ^ ^ ,

Dit was juist wat Colina gewenscht had. Ze beloonde den
politieman met een bekoorlijk glimlachje.

Plaskett zond een van de manschappen om de paarden en be
geleidde Colina terug naar de plek aan den voet van den heuvel,
waar zij de Grampierre's en Cora had laten wachten.
Aan Germain deed zij hetzelfde verhaal. De half-bloed, die

intusschen met Plaskett gesprokeri had, was zeer verheugd dat ze
terug gingen. Hij begon onmiddellijk op te pakken.

Binnen een half uur vertrokken ze naar huis. Toen zij den heu
vel bestegen, wuifde Plaskett galant met zijn pet. Ze verdwenen
in het kreupelbosch. Colina dacht; „Wat zal ik doen als ze bang
is en niet durft komen?" 1. , j

Minder dan een mijl van de rivier, waar ze door een beek waad
den en een lagen heuvel beklommen, stond Marya echter, als een
standbeeld te? zijde van het spoor. Colina wendde groote verwon
dering voor, steeg af en nam haar ter zijde. Marya begreep, dat de
anderen ni?t in het geheim waren en gesticuleerde levendig om

^'^''zïzSf dïze weet waar Nesis verborgen is,''_ zei Colina tegen
Ge'rmain. ,',Ze zegt, dat ze mij er zal brengen,

nar. traan we terug, zei Germam.
cSiJkIchudde haar hoofd. „Jullie behoeven niet mee te gaan,

zei 2 Dat zal den sergeant van politie alleen inaar boos maken,
jt en Georges moeten maar naar huis gaan. Ik zal wel iemand van
^'^r^^aL^ïoteMeerde, doch heimelijk wenschte hij de orders,

1 Tsprreant OP te volgen en Colina had niet de minste moeite
hem te oveneden. Ze scheidden hun bagage onmiddeUgk en gin-hem te overreue Grampierre s gingen naar Enterprise
gen ieder h™ ̂ S ademde vrijer. Plaskett

meendf da^^e naar huis was met Germain, en Germain meende,

ze het teeken ^ ^ei ze"„het is niet waar, dat ik naar
de'^'iweSg

ZILLHART IN DEN BENEDEN-ELZAS.

dorp te gaan om het meisje te halen. Je behoeft niet mee te gaan.
Je kunt Germain inhalen en hem zeggen, dat ik het wel buiten
je kan stellen."
„Ik ga mee," zei Cora vastbesloten.
Colina zag haar dienares stralend aan en gaf haar de hand. Ze

was bereid het gevaar alleen te trotseeren, doch het was haar
een steun de kalme, betrouwbare Cora aan haar zijde te hebben.
Bovendien was Cora een bewonderenswaardige koldn en pakster.
Colina hield niet van het gezwoeg in een kamp.
Marya reed langzaam voor door het ongebaande bosch in zuid

westelijke richting. Colina vermoedde, dat ze een grooten om
weg om het Indianendorp maakten. De tocht was niet moeilijk,
want er groeiden slechts lage populieren en berken. De woudreuzen
waren vele jaren geleden door het vuur verteerd.

Zij hadden, naar Colina giste, ongeveer vijf mijlen cifgelegd,
toen zij voor zich den horizon door de boomstammen zagen en
Marya het teeken gaf om af te stijgen. Ze leidden de paarden
naar de laatste boomen en bonden ze daaraan vast.
Ze overzagen een met gras begroeide vlakte, eenigszins gehjkend

op die, waarop het Kakisa-dorp stond. Aan den anderen kant
van de grasvlakte stroomde de bruine rivier. Een twintigtal Indi-
anenpaardjes graasden op de vlakte.
Marya beduidde Colina, dat het spoor naar het Kakisa-meer

over de vlakte en langs de rivier leidde. Zij gaf haar bovendien
te kennen, dat eenige mannen uit het dorp dien dag den terug
tocht zouden maken en dat zij moest wachten tot zij voorbij waren.
Ten slotte wees ze met begeerige bhkken naar den ring met den
opaal.
CoHna gaf hem haar. Het Indianenmeisje schoof hem op haar

vinger en nam het effect op met een ongeloofelij ke verruk
king. Cora zag afkeurend toe. Zonder de anderen een enkelen
blik te gunnen, stond Marya plotseling op en verdween ze ge
luidloos in het bosch. Zij hield den ringvinger met de andere hand
omkneld, alsof zij vreesde vinger en al te verliezen. Dat was het
laatste, dat ze van Marya zagen.
Voor zonsondergang zagen ze inderdaad een groepje van vier

man op de vlakte verschijnen. Zij staken het veld over, stegen af,
lieten hun paarden loopen en verborgen de zadels onder de -^gen.
Ze gingen te voet verder. Colina wachtte tot ze zeker was, dat er
niet meer zouden komen; toen stegen zij en Cora op en volgden het
spoor.

HOOFDSTUK XXII.

Nesis gevonden.

De namiddag liep ten einde en Colina, die wist, dat ze bijna
zestig mijlen had afgelegd, begon scherp uit te kijken. Ze hadden
geen avonturen onderweg gehad, behalve dan, dat ze onder den
blooten hemel hadden moeten slapen, zonder mannelijke bescher
mers in de nabijheid te hebben, hetgeen op zich zelf reeds een
avontuur voor Cohna was. Cora beschouwde het, zooals ze alles
beschouwde, als iets natuurlijks; Cora was aan den weg opgevoed.
In haar ongeduldig verlangen haar bestemming te bereiken, had
Cohna de rust van de paarden te veel bekort, zoodat de met gras
gevoede dieren vermoeid waren.
Toen ze uit het bosch op een van de bekende, grasvlakten kwamen

welke aan de rivier lagen, zagen ze grazende paarden en wisten ze,
dat ze hun doel nabij waren. Een heuvelrug verborg de rivier
nog voor hun blikken. Doch toen ze er omheen getrokken waren
lagen de tepees voor hen. Zij lagen in een door heuvels omringden,
halven cirkel, amphitheatersgewijs, en de rivier hep er dichtbij langs.
Cohna was tot de overtuiging gekomen, dat het succes van haar
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stoutmoedigheid afhing. Zij zette haar paard daarom tot spoed
aan en reed in een kranige houding het dorp binnen; zij verscheen
te midden van de Indianen, voor ze gewaarschuwd waren. Dit
dorp verschilde in geen enkel opzicht van de andere. Sommige
der teepees waren op de oude wijze van gelooide huiden gemaakt.
De menschen waren van denzelfden stam en misschien nog minder
met de beschaafde wereld in aanraking geweest. . Zelfs weinigen
van hen waren ooit te Fort Enterprise geweest.
De plotselinge verschijning van Colina's blank gezicht had het

effect van een mirakel. Allen lieten hun bezigheden in den steek
en staarden met open mond. Anderen liepen de tepees uit en bleven
onbewegelijk aan de opening staan. Eenige oogenblikken lang
bewoog er zich niets in het dorp. Doch zij kenden Gaviller's dochter
van hooren zeggen en het bericht deed de ronde, dat zij het was.
Er kwam eenige ontspanning. Langzamerhand verzamelden zij
zich om haar heen en onvriendelijke blikken vestigden zich op haar.

Snel liet Colina haar oogen rondgaan, doch zij zag niemand,
die aan de beschrijving van Nesis beantwoordde. Er was geen meisje
bij, dat ook maar de minste aanspraak op schoonheid kon laten
gelden. Colina had geen lust hun den tijd te geven haar te laten ver
dwijnen en riep daarom plotseling met luide stem:
„Nesis!"
Er kwam geen antwoord, doch verscheidene hoofden in de me

nigte keerden zich onwillekeurig naar een zekere tepee. Colina
merkte de beweging op en ging er heen. Cora volgde met het pak
paard. De Indianen sloften er achteraan. Bij de bewuste tepee
aangekomen hoorde Colina de doffe geluiden van een worsteling.
Ze sprong van het paard af, wierp den voorhang open en zag oen
gestalte op den grond, neergehouden door eenige oude vrouwen.

,,Laat los!" riep Colina, zoo plotseling en zoo gebiedend, dat de
oude vrouwen, ofschoon ze de woorden niet verstonden, gehoor
zaamden.

Lenig en vlug als een lynx maakte Nesis zich uit hun greep los;
ze sprong op en snelde naar buiten. Alles gebeurde in een enkel
oogenblik, naar het
scheen.

De twee meisjes
zagen elkaar aan,
Nesis hijgend en be
vend. Dezelfde blik
van bittere nieuws-

girigheid lag in bei
der oogen. Beiden
erkenden zij eikaars
schoonheid met een
gevoel van jaloezie.
Doch uit de oogen
van het roode meis

je sprak geen hoop.
Ze sloeg haar oogen
neer. Colina vond
dit de treurigste
oogen, die ze ooit
gezien had. Ze zag,
dat er weinig over
eenkomst tusschen
haar en haar Kaki-

sa-zusters bestond.
Nesis was slank als
een jonge populier en haar wangen vertoonden een olijfkleurige
bleekheid. Haar hppen waren rood als de bloembladeren van de
Jacqueminotroos. Het schoot Colina te binnen, dat Ambrose ze

■ gekust had en ze voelde in zich iets hard worden.
,,Ben jij Nesis?" vroeg ze ofschoon ze het wist.
Het meisje knikte zonder op te zien.
,,Ken je Ambrose DoaheP"
Weer dezelfde stomme hoofdknik.
,,Wil je met mij gaan om voor hem te getuigen?"
Nesis keek verward op.
,,lk bedoel," legde Colina uit. ,,of je mee wilt gaan en de rechters

vertellen, dat hij de Kakisa's niet tot kwaad aangezet heeft."
Door levendige teekens beduidde Nesis aan Colina, dat Ambrose

als gevangene onder de Indianen geweest was.
Het trof Colina als iets vreemds, dat dit meisje teekens gebruikte

terwijl^ zij Engelsch verstond. ,,lk weet, dat hij gevangene is ge
weest", zei ze. ,,Wil je meekomen en dat aan de politie vertellen?"

Nesis keerde zich om en vestigde Colina's aandacht meteen
wanhopig gebaar op de zich verzamelende Indianen, die haar niet
zouden laten gaan. Geen geluid kwam over haar lippen.

,,Trek je van hen niets aan," zei Colina vol minachting. ,,Ben je
bereid mee te gaan?"

Nesis lichtte haar oogen naar Colina op, oogen glanzend van
verlangen en emotie, en vlug knikte zij weer.
„Waarom spreekt ze niet?" dacht Colina. Hardop zei ze: „Goed,

zeg hun dat ik je meeneem. Zeg hun, dat ieder die zich verzet, zich
aan levensgevaar blootstelt." Ze wees naar haar geweer.
Tot Colina's verwondering liet het meisje haar hoofd hangen

en hield zij een arm voor haar oogen.
„Wat scheelt er aan?" riep ze. ,,lk zal voor je zorgen." Ze trok

den arm weg. ,,Zeg het hun," zei ze weer.
Nesis richtte langzaam haar hoofd op. Haar oogen kropen in

die van Colina, nederig en onzegbaar treurig. Ze opende haar
mond en wees er in.

Foio Leipziger Presse-büro.

HET SLOT SCHÖNBRUNN BIJ WEE

ffi!

NEN, HET GELIEFKOOSD VERBLIJF
VAN WIJLEN KEIZER FRANS JOZEF, DAT INGERICHT WORDT ALS

HOOGESCHOOL VOOR TUINARCHITECTUUR.

Colina keek — en gevoelde zich ziek worden. Een kreet van de
grootste ontzetting ontsnapte haar en ze deed een pas achteruit.
Ze zag waarom Nesis niet sprak. De ontdekking was plotseling en
vreeselijk. Voor de eerste en de laatste maal gedurende deze avon
tuurlijke onderneming begaf haar haar geestkracht. Ze werd
lijkbleek en ze drukte de handen tegen de borst. Cora, die het
opmerkte, gleed uit den zadel en ging naar haar toe.
De zwakte duurde slechts een oogenblik. Haar wangen her

kregen spoedig hun gewone kleur. Zij duwde het halfbloed-meisje
op zij en, snel naar de Indianen loppend, zag ze hen aan met vlam
mende oogen.
,,Lafaards!" riep ze met luide stem. ,,Ellendige, laffe beesten.

Ik weet niet wie van jullie het gedaan heeft. Het komt er niet op
aan. Je hebt het allen toegelaten. Jullie zult er voor boeten! Dat
beloof ik je!"
Onder de striemen van haar oogen en haar stem deinsden zij

achteruit. Colina gaf haar rijzweep aan Nesis. ,,Ga op dat paard,
beval ze, op het pakpaard wijzend.,,Opstijgen!" riep ze tegen Cora.
Intusschen maakte ze van haar eigen zadel haastig het geweer
los. Vastberaden opende en sloot ze den grendel. Bij dit onheil
spellend geluid schoven de Indianen achter elkaar of zochten ze
dekking achter de tepees.

Nesis en Cora zaten te paard. Colina hield de lndia,nen in het oog
en zeide: ,,Ga maar vooruit. Ik volg wel." Toen wierp ze zich in
den zadel. Cosa en Nesis reden langzaam het dorp uit. Colina volgde
schuin in den zadel zittende om de Indianen niet uit het oog te
verliezen. Niem.and volgde onmiddellijk, doch Cohna merkte op,
dat zij, die achter de tepees verdwenen waren, de paarden reeds
opvingen. Anderen waren het dorp uitgeloopen en verdwenen
achter den heuvelrug. Blijkbaar waren ze niet voornemens Nesis
zonder verzet weg te laten voeren.
De meisjes kwamen eindelijk buiten het dorp en zetten hun

paarden tot een draf aan. Cora reed voor, haar uitdrukkingloos
gezicht onveranderd; van tijd tot tijd keek ze om, ten einde zich

te vergewissen of
haar meesteres vei
lig was. Verblind
door haar tranen,
liet N esis haar paard
zijn eigen gang
gaan; Colina kwam
achteraan. Haar

vastberaden gezicht
drukte gereedheid
tot den strijd uit.
Toen ze den heu

vel omgereden wa
ren, zagen ze, dat
zij, die vooruit ge
gaan waren, ver

dwenen waren. De
paarden, die daar
graasden, waren
eveneens verdwe
nen. Het was niet
aangenaam aan de
mogelijkheid van
een hinderlaag in

,  . , T ,. , de bosschen te den
ken. Andere Indianen kwamen hen achterna om den heuvel. Toen ze
de meisjes zagen, hielden ze hun paarden in en reden ze langzaam.
Cohna wensclite te weten wat ze zouden doen en liet haar paarden
stappen. Blijkbaar wilden ze de meisjes op hun gemak besluipen.

(Wordt vervolgd.)

DE LAURIER.
De bevallige dochter van den Thessalischen riviergod

Peneios, de nimf Daphne, werd om het vurigst bemind door
den koningszoon Leukippos en de godheid Apollo T?n eiS
zooveel mogelijk m haar nabijheid te kunnen verkeeren. ver
momde de eerste zich ̂ s meisje doch werd weldra, toen Daphné met
haar gezellinnen baadden, door toeleg van ApoUÓ herlcendS aan
stonds door de nimfen gedood. Hoewel ApoUo zij^ïns TuSSs
waande, nu zijn mededinger uit den weg was e-emirnH un +if
zijn smart ervaren dat de kuischheid der • i ^
verijdelde. Toen hij eens op het punt was ^
haar meester te maken smeekte zii 7pn= geweld van
togen over zooveel eerbaarheid uitkomst WH H
der schoone kuische plotseling' te doTn verstt

haar hm-en i^blad^^'^^^"' ^^^ar armen m
met een zachte
takken en

T^i„+o..,u ' DooQ üoor de leden

korst tp tï H^ui doen verstijven en daarna
hij haar armen in

en schonk
verwekken voor hetschoone en goede. Van"" de Pvtbip w'vv

verhaald dat zij, alvorens den drievopt +» kJ phisch orakel, wordt
dezen boom
van

at. En nos? bestijgen, bladeren van
de edelen van ons geslacht lai^wertak tot sieraadons geslacht, die hun inspiratie van Boven

ontvangen.

F. W. Drijver.


