2. De boomgaard
Ik ging dikwijls met Marguerite in het park spelen.
Zij had een geit Esmée, waarvan haar vader de
horens had geschilderd in goudkleur. Er was ook nog
de ezelin Martine en de jonge ezel Printemps. We
maakten leuke ritjes op de ezels. We liepen de wilde
konijntjes achterna en in de boomgaard konden we
appels rapen. Tuinman Hector deed dan alsof zijn neus
bloedde, hij kon goed geheimpjes bewaren. Op een
dag was Marguerite heel verdrietig. De oude hond was
namelijk doodgeschoten. Wat had ze toen verdriet,
zeg! Soms gingen we tot aan de hoeve die even buiten
het park lag. Daar viel ook altijd wat te beleven.
foto boven: Marguerite (4 jaar) in de boomgaard
foto onder: Marguerite (6-7 jaar) op haar pony
Het kasteel op de Zwarteberg

Het kasteel deed dienst als zomerverblijf. De
Cleenewercks gingen overwinteren in een herenhuis
in de rue Marais in Rijsel. Michel verkocht het kasteel
in 1913 aan mensen uit Armentiers. Het kasteel werd
vernield tijdens de bombardementen van de Slag om
de Kemmelberg in het Lenteoffensief van april 1918.

Volg verder het rode grindpad en daal juist voor de
uitgang van het domein, bij een mooie linde, links
het pad af. Je passeert een Japanse notenboom of
Ginkgo biloba aan je rechterkant en in april een mooi
hyacintenveld aan je linkerkant. Wandel nu door een
stukje bos tot aan de boomgaard.
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Californië op de Zwarteberg

Californische cipres of Chamaecyparis lawsoniana

foto boven: Marguerite (6-7 jaar) met kindermeid Barbe in het park
foto onder: De boomgaard

12

Mensen die van reizen hielden, plantten dikwijls
vreemde bomen in hun tuin. Zo ook Marguerites
vader. Hij had twee bomen laten planten die uit
Californië kwamen: een Chamaecyparis lawsoniana
of Californische cipres. In Amerika kan de boom wel
60 m hoog worden, in Europa is 40 meter het maximum.
Wat verder in het gazon staat een Sequoiadendron
giganteum, of mammoetboom. Zijn natuurlijke habitat
is Californië, op de westelijke hellingen van de Sierra
Nevada. De grootste mammoetboom is de General
Sherman Tree. Deze boom is te vinden in het Sequoia
National Park en heeft een hoogte van ruim 83 meter,
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