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DE STERREBRUID.
Japanscii Sprookje.GIJ allen, die waarlijk liefhebt, bidt de goden om mooi

weer oji den zevenden dag \-an de ze\-ende maan.
Ter wille van het geduld en ter wille van de lieklemoet
ge hopen en bidden dat er dien dag geen regen en
geen Iiagel, geen wolken en geen onweer zal zijn.

Luistert naar het treurige \-erhaal \-an de sterrebruid en bidt
voor haar.

Het weefmeisje was de dochter van den God van het Licht.
Zij woonde aan den rand van den Melkweg, die de glanzende
rivier des Hemels is.
Den geheelen dag zat zij bij haar weefgetouw — wierp haar

spoeltje heen en weer, en weefde de schitterende gewaden voor
de goden.
Schering bij inslag — uur bij uur, groeide het bonte weefsel

tot het, dun als spinnerag, in breede vouwen om haar \'octen \del.
Steeds voort ging ze met haar arbeid, want iemand was tot

haar gekomen en had gezegd: \'erdriet —■ eeuwenlang \-erdriet
zal het deel zijn van het weefmeisje als ze eenmaal haar weef
getouw verlaat.

En daarvoor was ze bang. Dus werkte ze altijd door, tot de
goden meer gewaden hadden dan ze dragen konden.

Maar zijzelve, het anne kind, was slecht gekleed. Ze gaf niets
om haar uiterlijk en om de edelgesteenten die haar \-ader liaar gaf.
Ze ging bloots\'oets en liet heur haar los en onverzorgd hangen
langs clen rug. Soms viel er een lok naar A'oren over het weefge
touw — dan legde ze hem snel terug over den schouder.

Nooit speelde ze met de kinderen van den Hemel — of met
de knapen en de meisjes.

Ze had niet lief en ze weende niet. Ze kende niet de blijdschap
en ze kende niet het verdriet.

Ze zat maar altijd te weven — altijd te weven —■ en weefde
haar eigen bestaan in het bonte web. Toen werd haar vader
— de God van het Licht —■ boos. Hij zei:

Dochter je weeft te veel.
Het is mijn plicht, zei ze.
Wie, die nog jong is, praat er nu \'an plicht, zei haar vader. Foei!
Waarom zijt ge boos 0]i mij, vader, zei ze en haar vingers wier

pen het spoeltje lieen en weer.
Ben je een stok, of een steen, of een bleeke bloem aan den

weg?
Neen, zei ze, dat alles ben ik niet.
Dan moet je je weefgetouw eens laten staan, kind en voor

je jilezier gaan leven — zooals anderen doen.
En waarom moet ik doen zooals anderen doen? zei ze.
Ploe durf je mij ondeiwragen? Kom, zal je nu opstaan van je

weefgetouw?

: weelmeisje als zij ei innua u . . vader, niet waard er
I-™ l,es|,(.lU'liiko .rmv'.ulana vorilrict.
Ze

(1. Men \ er-
,vt getouw,

kostbaar gewaad
'ingei -- \ an Paradijs-

■  r haar als bruid
kudde weidde

maanden en maanden gingen

het
Ee

zijn wij geen goden? Daan)]i nani iiij
uit de" hand en legde een kleed m'ei

Idaar zeh'C liet hij kleeden ni een
sierde haar met edelgesteenten "V"' .. .j.
bldcmen door lieur luiar. hn zoo g'i Vim
aan den herdersknaaj) \'an den Hiuk- .
langs de oevers \-an de 'b' j |jaar oogen warenNu was het meisje imlerdaad „.'luvUm dag danste
als sterren en liaar lippen .je kimleren van den
en zong ze. Lange men siiecUk /'E. _ . pj.pi .p,; ,,,,
Hemel en met de knapen en de meisjes, bj , . 1. .j Jbeld
zilveren voeten, en haar bruidegom, de lieideisknaap hield
haar bij de hand. . ,,,, a,, i,,„,rrpZij lichte zóó, dat zelfs de / werd zirSl^i
Hemelen weerklonken van hun \ 1 oolijkluid. >J - J-Wren
en dacht in het geheel niet meer aan haar jilielit cn aan
van de goden.

En wat haar getouw betreft
voorbij, zonder clat zij er naar omzag.

Tl . 1 -7oi •/!' Ik wil nu miin bestaan nietIk moet nu leven — leven, zei ze. ik o 00 j
langer weven in het bonte web.

En de herdersknaaj) — haar bruidegom —
armen, terwijl zij, met tranen en glimlachjes, het gezii litje hoig
aan zijn borst.

Zoo leefde zij haar kwcn.
Maar haar vader — de God %-an het Licht — werd boos.
Dat is te erg, zei hij. Is het meisje dwaas gewordeiD Begrijpt

ze dan niet, dat iedereen in den Hemel haar uitlai hen zal? En
bovendien, wie moet nu de ^•oorjaarskleedel en \ 001 de (loden
weven?

Drie maal waarschuwde hij zijn clocliter.
Drie maal lachte ze zachtjes voor zich heen en schudde het

hoofd. Het was uw hand, die de deur ojiende, vader, zei ze en
nu is er geen hand — noch in den Hemel — noch oj) de aarde,
die haar weer sluiten kan.

IMaar de vader zei, dat ze daarvan niet zoo zeker moest zijn,
dat ze dat anders onder\-inden zou.

En hij verbande den herdersknaaj) voor eeuwig naar de andiu'e
zijde van de glanzende ri\'ier. Er kwamen eksters aaiwliegen \ an
heinde en ver. Ze sjireidden hunne cdeugels uit en maakten
zoo een brooze brug o\'er de ri\ ier, waarlangs de lu'rdersknaai)
henen schreed. Toen \dogen de eksters teni,g. naar alle oorden x an
de wereld en het weelmeisje kon haren bruidegom niet \-olgen.

Treurig was ze om aan te zien.
Lang, lang stond ze aan den oexa-r \'an de glanzende rix ier

en strekte haar armen uit naar den herdersknaaj 1, die eenzaam
en verlaten zijn ossen dreel aan de andere zijde.

Lang, lang weende ze in het zand.
Lang, lang bleef ze denken aan wat ze x'erloren had — haar

hoofd gebogen naar den ,grond.
Toen stond ze oj) en ging naar haar weeigetouw . Den doek. die

liet bedekte, wierj) ze terzijde en ze nam haar sjioeltje in de hand.
Eeuwenlang verdriet, zei ze. Eeuwenlan,g verdriet. . . . Toen liet
ze het sjMieltje weer vallen. Ik zal het niet kunnen dragen,
snikte ze en steunde haar hoofdje tegen het getouw.

IMaar na een jioosje zei ze:
Toch zou ik niet meer willen zijn, zooals ik x roeger was. Ik

had niet lief en ik weende niet. Ik was niet blij en ik was niet
bedroefd. Nu heb ik lief en nu ween ik. Ik ken nu de blijdschaj)
en ik ken liet \ erdriet.

Haai tiancn \ ielcn als legendiujijTels, maar haar sjioeltje nam
ze op en xdijtig werkte ze aan de kleeren \'an de g.iden. .Soms werd
het web grijs van verdriet — soms rozerood xain haar droomen.
iMaar de goden wilden die \ reemde kleuren wel dragen en ook de
vader van het meisje, do God van het Licht, was tex redeii

Dat is weer mijn lief, vlijtig meisje, zei hij. Nu i-, ze weer stil
en gelukkig.

De stilte \'an de donkere wanhooj), snikte ze. Gelukki«'
ben het ongelukkigste schejisel van heel den Hemel. '

Dat sjiijt me, zei de God van het J.icht, maar wat is cr aan te
doen?

Geef mij mijn bruidegom terug.
Neen kind, dat kan ik niet. Hij is. oj, goddelijk bexel voor

altijd en eeuwig xerbanncn en dat kan nooit meer oimedaan
gemaakt.

Dat wist ik, zei ze.
Maar iets kan ik \-oor je doen. Luister!
Op den ze\-enden dag \-an de zemende maan zal ik alle eksters

te samen roejien uit alle einden van de wereld, oj.dat zii met
elkander een brooze brug x-ormen over de glanzende'muer
Srimar^wm-ht henengaan naar den henlersknaaj,;

En zoo gebeurde het.
Oj) den zex-enden dag x an de zcx-ende maan kwamen de eksters

van hemde en x-er. Zij sj.rcidclen hunne x leugelen uit en x'orm Rn
samen een brooze brug, waarlangs het weefme,sj(> ..x-er-

Haar oogen waren glanzend als sterren en heur hart
als een vogel in haar borst.Aan de andere zijde wachtte haar de herdersknaaj).

Ik

xxas licht
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En zoo is liet nog.

Gij allen, die lielhebt, luistert!
Op den zevenden dag \'an de zevende maan zijn die twee Irij

elkander.
Maar als het regent en onweert, met wolken en hagel, zoodat

de glanzende rivier woest en gezwollen is, dan kunnen de eksters
geen brug maken voor het weefmeisje om o\'er te gaan.
Daarom, gij allen die lielhebt, bidt dan den goden om mooi

weer! (Naar het Engehch).

VERDWENEN OUDHEID.
" Fout ils valoir leur tcrre ?

IIs rasent tout; ils rasent jusqu'au vif pour
grossir lenr revenu; car c'est lii la seule
frugalité de ces messieurs, gons d'aillcurs

Lqui. afargue.OP een laten herfstdag bleef ik stilstaan op mijn weg, in
mijn denken gestoord door het werk van een paar
mannen, dwergen, die bezig waren een heren woudreus
te vellen. De boom was al van zijn takken ontdaan
en venijnig klonken de bijlslagen, onder aan den

naakten stam. De eik, die daar zeker al honderd jaren zijn
schaduw neergeworpen had, was nog heelemaal gaaf, maar hij
stond in den weg en kon rente opbrengen; natuurlijk!

Dit vonnis, dat met zoo veel kracht voltrokken werd, trof mij
te meer, omdat ik nog onder den indruk was van wat ik, na
een afwezigheid \'an eenige jaren, in mijn mooi dorp ver
dwenen en vernietigd had ge\'onden.

Vol illusie, had ik nog eens al de mooie jjlekken opgezocht,
waarvan ik de liefste herinneringen had, maar heel mijn tocht
was désillusie!

Ik was, langs een omweg over Rozendaal gegaan, om nog
eens weer de mooie herkenlaan te zien, aan den rand van het
dennenbosch; maar ik kon mij niet goed oriënteeren en vond
eindelijk een kale vlakte, met afgezaagde boom-wortels en o]>
gestapelde takkenbossen ; daarlangs onbeschut, aan zon en storm
prijsgegeven, de zilverachtige stammen der ,,I^adies of the wood"
zooals Thomson ze noemde.

Teleurgesteld liej) ik door naar Velp, het eertijds aristocratische
dorp, met deftige kasteelen en buitenplaatsen. Al oj) weg daar
heen vond ik zwaar belommerde tuinen door huizen vervangen;
het oude Overbcck, dat groen omhuift en koel omspoeld door
frisschen sti'oom in stille rust daar eeuwen had gelegen, was
verdwenen; met geweld van dynamiet zoo 'k hoorde, uit elkaar
gehaald en moderne villas tierden welig op de jilek, als padde
stoelen op de vermolmde wortels van een afgezaagden boom.

Beekhuizen leek ingesnoerd en kaler geworden en onwillekeurig
dacht ik aan de woorden van Guido Gezelle :

,,Heb toch meelij, menschen, meelij.
Met de mooie boomen Gods."

Mijn doel was verder: een tusschen zwaar geboomte liggend
landhuis, waar 'k vaak in jonge jaren had getoefd en dat als
een oase in schaduwkoelte, voorbij zonnige korenvelden lag. Al
naderend was 't of ik droomde; ik zag slechts daken van
arbeiders-woningen en, zoekend naar de oude opilj-laan, stond
ik op een slagveld, bezaaid met boomen-lijken ; hier en daar lagen
hoopen steenen als ruwe graftomben op de graven van die daar
gestorven waren.
Ik stond geërgerd om mij heen te zien en vloekte haast de

sterke hand die daar zoo meèdoogenloos had neergeveld, toen
een stoere werkman op mij toetrad en hoofdschuddend sprak:
„Daor stao je van te kieke! 't Is God geklaagd! dat huus had
nog wel honderd jare kenne staon". Ik kon niet antwoorden;
'k voelde een prop in mijn keel, en gaf den man een kwartje
uit sympathie.
Ik wendde mij om en voelde mij onweêrstaanbaar aangetrokken

naar de plek waar 'k zoo menigmaal in jeugddroomen had rond
gedwaald. Ik stapte over al de gevallen boomen, die den weg
versperden en wier stammen, eens vol welig loo\"er, nu lagen te
blakeren in de zon.
De vijver, waaromheen goudgele Irissen hun zomerpracht in

het water weerspiegelden, was volgegooid met vuil en takken
bossen. Ik zocht naar een greep eeuwen-oude bosch-esschen op
het groote grasveld, die echt aartvaderlijk, hun armen strekten
over wie er onder rusten wofi; maar overal slechts kale woestenij.
Een eenzame den waar vroeger een ooievaarsgezin, vroolijk

klepperend, als geluksbode veru-elkomd werd, was nog ge
spaard, maar 't nest was weg, even als het oude huis, waar ik
zoo menigmaal van gulle gastvrijheid had genoten; 'k herdacht
de vroolijke uren die 'k er had doorgebracht, en de droevige die
'k er had mee doorleefd, en eindelijk, in stug materialisme vroeg
ik me zelf af, welk voordeel voor eigenaar en dorpelingen er wel
zou zijn in een kale vlakte bouw- en weiland, om het ontijdig
sloopen van bosch en gebouw te rechtvaardigen ?
In Frankrijk en in Italië heeft men de treurige gevolgen van

overdreven boschuitroeiing ondervonden, en kosten noch moeite
gespaard om terug te krijgen wat vroegere generaties hebben
vernietigd.
In Nederland was 't noodig dat een verecniging zich \'ormde

tot het behoud van natuurschoon, om het ruwe vandalisme

tegen te gaan. Dank zij deze vereeniging werden, in de laatste
jaren, de twee uitgestrekte bosschen, het Leuvenumsdie Bosch
en Hagenau gesjjaard, en wie zijn vaderland lief heeft, kan dat
o]) schoone wijze toonen d<jor deze Vereeniging met een jaar-
lijksche Ihjdragc te steunen. R-

BUITEN.Het is de laatste dag in Juli ; duizend werkten in den om
trek strekt zich Kusland, het vaderland, uit.
De gansche hemel is als overgoten met blauw: slechts
een enkel wolkje, half ermee samengesmolten, zweeft
voorbij. Het is warm: men voelt geen zuchtje! De

lucht ruikt naar c'ersch gemolken melk.
Helder klinkt het gezang der leeuweriken; de kropduiven

kirren; bijna geluidloos vliegen de zwaluwen x'oorbij; de paarden
snuiven en kauwen: de honden lilatfen niet, maar staan rustig
te kwispelstaarten.
Het ruikt naar rook en naar gras — ook een beetje naar teer

en leder. De henne]) staat krachtig en \-erspreidt zijn bedwel
menden, maar niet onaangenamen geur.
Door een diejie, zacht glooiende klooi, die aan lieide zijden

met wilgen begroeid is, stroomt een riviertje. Onder de lichtende
schuimende golfjes schijnen de kiezelsteenen oji den bodem te
trillen. .Aan den verren horizont, daar waar aarde en hemel inéén-
smelten, teekent zich de blauwe lijn af van een breede ri\ier.
.Aan deze zijde van de kloof staan eenige goed onderhouden

graanschuren met stijl gesloten deuren. .Aan den o\erkant ziet
men vijf, zes hutten c^an dennenstammen, met daken van ge
schaafd hout. Boven ieder dak steekt een spreeuwennest uit
O]) een hoogen staak, en boven iederen ingang \ indt men een
uit blik geslagen ])aardje met steile manen. Het oneffen glas
der vensters schittert in al de kleuren vap den regenboog. De
luiken zijn beschilderd met bloem\'azen. \ i)or elke hut staat een
nette, kleine bank; hier en daar ligt een jioes, de doorschijnende
oortjes gesjiitst, als een kluwen in elkaar gerold, te slapen. Koel
en donker ligt het woonvertrek achter de hooge stoep.

Ik lig o]i een uitgespreide jiaardendeken \'lak aan den rand
van de kloof; groote bossen [ras gemaaid hooi \a'rspreiden een
bijna al te sterken geur. De slimme boeren hebben het hooi
voor hun hutten uitgestrooid om het nog wat in de zon te laten
drogen eer het geborgen wordt. Wat zal het dan lekker zijn,
erin te slapen!

Kinderen steken al si)elend hun krulkopjes l)o\en de Ixissen
hooi uit: ki])i)en hai>|)en naar \liegen en kex'ertjes: een jonge
hond woelt met zijn witte snoetje in cle dooreen gewor])en halmen.

Ginds staan een jnuir jonge mannen in hun witte hemden met
de lage gordels en hun zware, geboorde laarzen tegen een uit
gespannen boerenwagen geleund: hun tanden glinsteren terwijl
zij elkanders grapjien gtwat beantwoorden.

Uit een der vensters kijkt het ronde gelaat van een jonge
vrouw: zij lacht, nu eens om hun woorden, dan weer tegen de
kinderen lieneden in het o])gestapelde hooi.
Een ander boerinnetje haalt met krachtigen arm den zwaren,

natten emmer uit den ])Ut omhoog. De emmer trilt en slingert
aan het touw, waardoor lange, glinsterende dro]i];els naar heneden
vallen.
Vóór mij staat de oude waardin, in een geruit jak en met nieuwe

schoenen aan.

Drie rijen dikke kralen \-an geblazen glas omsluiten liaar mageren
bruinen hals. Om het grijze hoofd draagt zij een gele doek met
roode moesjes, die laag over de glanslooze oogen is getrokken.

Alaar die oude oogen glimlachen zoo \Tiendelijk: het gcheele
rimpelige gelaat glimlacht. Het oudje zal niet ver van de ze\-entig
zijn, maar men kan zien dat zij in haar jeugd een schoonheid is
geweest.
In de bruinverbrande rechterhand houdt zij een kan koude,

niet afgeroomde melk, zoo juist uit den kelder gehaald: dikke
drujrjiels hangen als ])aarlen langs den rand.
Op de c'lakke linkerhand biedt het \-rouwtje mij een dikke

snede nog warm broed aan.
— ,,Eet smakelijk, reiziger, en wees welkom!"
Een haan begint te kraaien en slaat haastig met de cdeugels.

Uit het stalletje antwoordt een kalf met langgerekt geloei.
— ,,Wat een ha\'er!" klinkt de stem \'an mijn koetsier.
O die tevredenheid, die overc'loed, die zalige rust van het

vrije Russische landlec'en! Zelfs de stilte is weldoend.
En ik denk onwillekeurig: Wat kan ons hier het kruis op den

koe];el der .Aya Sofia te Constantinop.el schelen en al dat andere,
waarover wij stadsmenschen ons zoo druk maken.

(Naar het Russisch van Iv.w Tfrgenief)
Uit de ,,Gedichten in Proza".

AERBETERING.

Ter verbetering van een minder juiste mededeeling in het
artikel: Het tuindor]) ,,Het Lansink" te Hengelo, opgenc men in
ons nummer van 5 October I.I., bericht de schrijver, de heer
De Greeff, ons, dat het wegenplan voor het park is ontworpen
door den heer P. H. Wattez, tuinarclritect te Apeldoorn, en
dat door dezen, in o\'erleg met den heer Karei Muller, architect,
te .Amsterdam, dit plan is uitgec oerd.
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HERING.-\-ST.ATE. HOOFD- EN POORTGEBOUW, r.4.V DEN WESTK.INT GEZIEN.

HERINGA-STATE EN HET POPTA-GASTHUIS

TE MARSUM BIJ LEEUWARDEN.Aan de zuidelijke helling \-an de ter]i, waarop het dorp
Marsum (gemeente IMenaldumadeel) is gelegen, verheft
zich te midden van lommerrijk geboomte, als eenig
overgebleven rejrresentant der adellijke huizen ten plat
ten lande in Friesland: Heringa-State. i)

In uiterlijk komt zij geheel ox^ereen met de meeste dier —■ helaas,
thans verdwenen! — herinneringen aan den machtigen Frieschen
adel, zooals die daar in het laatst der 15e en vooral in de i6e eeuw
zetelde in betrekkelijk kleine ridderhuizen: breede dwarshuizen
met hoog zadeldak, smalle zijgevels, en een traptoren aan den
achterkant, waar soms een \deugel aangebouwd was. Maar be
halve om dit typische, is zij wegens de aantrekkelijkheid harer
vrije omgeving, te midden van breede singels en grachten, om
hare schilderachtige inrij|roort en rijke interieurs een bezoek van
landgenoot en vreemdeling ten x-olle waard.

Dat althans dit monument uit Frieslands verleden tot op den
huldigen dag nog bewaard gebleven is, dankt men aan de gun
stige beschikkingen van den kaatsten eigenaar, Dr. H. Popta,
die het bij zijn versterven in 1712 naliet als eene stichting, waar
aan verbonden is het op korten afstand gelegen in 1711 door hem
opgelichte gasthuis, dat sedert den naam draagt van Popta-
gasthuis.

Alvorens echtei de beschrijvhig van het Popta-Slot (zoo wordt
n.l. m de wandeling Heringa-State genoemd) en lr?t Gasthuis te
doen volgen, enkele woorden — tot beter begrip van een en
ander — vooraf. '

Als eerste bewoners van het Slot*zijn ons bekend Jhr. Eelcke
diens tweede vrouw, JVr. Womck van Jongema;

llffr ""t '"ri vrijheidminnendenVestmet vele andere Edelen uit zijn gewest verbannen
Daarna schijnt „Heringa" voor korten tijd bewoond te zijn ge-wees door hun zoon Jhr. Eade Heringa van Jongema, „Holf-

mg tho Rauwerd ende Marsum zooals zijn grafztük in de kerk
i) stote-, in l'rieslaiid (elders stede) of)r.snronk(>liil- ^ ii' i t igoed, terwijl satc aldaar een buitengoed aanduiclde v m enn I ' l 'i j

cigencrtdc, thans de naam van alle groote bo •rderii,.n ! (o" edele)sleten vorm van sticnhüs = steenhnis) bozVml
kasteel van een Fricsch edelman in de middelctnnven.

te Kauwerd aangeeft, en die om dezelfde redenen als zijn vader,
met zijne vrouw Anna van Roorda de vlucht nam naar Einden,
waar zij in 1585, hij het jaar daaroji, cn-erleed.

Hun dochter, Jvr. Womck van Heringa, huwde met Jhr. Tjal-
lingh van Eysinga, Grietman \ an IMenaldumadeel; beiden woon
den O]) Heringa-State. Hij stierf oji 41-jarigen leeftijd in ibo.j
op H.-St.; zij overleed in het kraambed in isgb, na bevallen te
zijn van twee zoons, Hessel en Tjallingli.

Deze laatste, Jhr. Tjallingli van Eysinga (geb. gest. ibsj).
vermoedelijk eerst Grietman van Kauwerderhem, was later
Grietman van Menaldumadeel; hij was gehuwd met Jvr. Eets van
Hiddeina. Veel oudersmart is door dit echtjiaar op , .Heringa"
geleden, want zes hunner kinderen moesten zij in betrekkelijk
korten tijd missen: Eade in ibib, Womck in 1(127, Otto in 1(128,
Womck in ibji, Gtto in 1(1,31 en Eade in ib 3 5; alle zes liggen
in de kerk te Marsum begra\-en. " ' '

De laatste der Eysinga's, die de State bewoonde, was hun
dochter Juffr. Anna van Eysinga, die ongehuwd gebhwen zijnde,
in Oct. 1(17(1 overleed. -Van haar herinnert nog de besneden eiken
houten bank in de kerk te Marsum met het jaartal 1(171.

In i()88 werd Dr. Popta eigenaar \-an Heringa-State door kooii
van de erfgenamen van wijlen vrouwe .Valtje \ an E\-singa (zus
ter van de zooeven genoemde Anna,) weduwe \ an "wijlen haar
neef, Frans van Eysinga van Jongema, in zijn kwen Grietman
van Leeuwarderadeel. De State, groot (10 Pondemaat (> > Hec
tare), werd door hem gekocht jier jiondernaat voor KurGoud-
guldens a 28 stuivers het stuk, versmeltende alles in den koop
zoowel de State enz., als het gestoelte onder den kelder in die
kerk. i)

*

Dr. Henricus Popta, 2) gesproten uit eene Doopsgezinde
linger, misschien vroeger Leeuwarder familie, was'de zoon
Tiebbe Jacobs Pojita, Schrijxer bij

Har-
nn \-an

,  . uf 1 ■- ^ '>mpa,gnie te N'oet teLeeuxvarden en \\ alckien Hendcnca Hanenburg. Hq xxvrd 'ge
boren te Leeuwarden, den ,5011 Mei 1(133, ^^■èmig had het cre-
scheeld, of hij was vroeg gestorven, want in zijne' jeugd had'ïiij

1) Blijkens Froclamatiebook van Menalihimadeel j.,
2) Soms Van Fopta genoemd, doch ton onrechte voVh-u-. hri.'v.-n ter

Prov. Bibliotheek tc Leeuwarden.
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,,\vel seven \ ierencleels jaaren geworsteld met de o\-erb]y\-seIen
de pcstilente sieckte" welke in het jaar 1656 en'daarna

Nvoedde, en waaraan zijn eenige broer Jacobus inmiddels o\'er-
icclen was. Henricus kwam evenwel de gevreesde ziekte te bo\-en,
udeeide daaruj) aan de Universiteit te Franeker en werd aldaar

■clen 15 bept. 163^ ,,tot Leeraer in de Regten jniblijce] ingeluildigt".
ne-en-vijl tig jaren lang heeft hij daarna met veel succes de

ACiVocature bekleed voor het Hof van Friesland.
I e Leeuwarden bewoonde hij het huis oj) de zuidzijde der Xieuw-

stad (thans lett. (i., N'' 58), waarnaast het fraaie Popta-jioortje i),
diagende het jaartal ibgh, nog aan hem herinnert.
i».^ I wee-en-twintig jaren lang behoorde hij tot de acht oudste
■advocaten van den Hove \'an Friesland, en was zelfs acht a negen
jaren lang hun hoofd.

,,Een matig capitaal van syne Ouderen geërfd heltbende, heeft
,.(hij) verder door Suinigheit en groote Practijk in syn lange leef-
,,tijd seer considerabele goederen byeenvergadert", waardoor
hij o.m. in staat werd gesteld in ib88 de State Heringa nabij de
])laats zijner inwoning aan te koopen.

Van zijne ,,suinigheit" getuigt ook de vervaardiger zijner
,,Rouwklacht" 1 2)

Besiet men verder eens, sijn gantsche Levens Wandel,
,,Hy was beleeft, en gansch minsaam in sijnen handel,
,,Sijn dagelijcks ommegangh, was altoos even recht,
,,Sijn Stoet die was niet hoogh, sijn Kleed'ren waren slecht.
,,Sijn Rijckdom was wel groot, die kond' de toets wel dragen,
,,De nedrigheid nochtans, dat was sijn gansch behagen".

Bij al die nederigheid schijnt hij echter — zooals ontegenzegge
lijk uit zijne uiterste wilsbeschikking blijkt — op sommige jiunten
overdreven ijdel te zijn geweest, eene eigenscha]), welke met
betrekking tot zijn wapen aan eene ware wapen-manie grensde.

Dr. Popta was een bijzonder godsdienstig man, een ijverig Men
noniet, en de weldadige geest, welke hem bezielde, was aanleiding,
■dat hij — naast, de vele milde daden gedurencle zijn leven —
als teeken van dankbaarheid na zijn dood een huis voor nood-
druftigen binnen zijne geboorteplaats Leeuwarden wenschte te
■doen oprichten. Doch dit jilan werd bij het klimmen zijner jaren
gewijzigd.

Niet Leeuwarden werd daartoe aangewezen, maar Marsum, de
plaats ,,welke in syn jonge jeugd 't voorwerj^ van syne kinder-
,,lycke uijtspanningen en vermaakingen is geweest, en welke in
,,syn ouderdom en luijster soo meenigmael verstreckt heeft tot een
,,soete ruste van syne meenigvuldige bezigheden". 3) En nog bij het
leven van Pojita werd aangevangen met den bouw van zijn ,,arme
Vrouwen Gasthuis", dat hij tot zijne universeele erfgenaam maakte.

Naast deze philantropische instelling stichtte hij nog zes beurzen,
■elke van / 200 's jaars, om ,,ses jonglingen manspersoonen"
(blijkbaar was hij de emancipatie der vrouwen niet toegedaan)
te ,,laten studeeren hetsy in de rechten, medicinen off Theologie
,,otf diergelycke faculteit nae des jongelings verkiesinge", en
legateerde hij verder verschillende sommen aan kerkgenootschap-
]5en, bijzondere instellingen en personen, alles breeder omschreven
bij zijne testamentaire beschikking, welke van tijd tot tijd, stuksge
wijze, eigenhandig door hem geschreven en slechts negen dagen
vóór zijn dood voltooid werd. 4) Na eene onverwachte ziekte
van achttien dagen cntsliej^ hij kalm den 7 Nov. 1712, 's a\'onds
•omstreeks zeven uur en werd, ,hoogh-
,,statelijck ter Aerden bestelt, den
„XXI des selven laers" (volgens
de ,,Rouw-Klacht") in de Galileeër
kerk te Leeuwarden, waar een kuns
tig bewerkte, dubbele grafsteen, van
zijn wapen voorzien, de laatste rust
plaats dekt van den man, die —
zelf ongehuwd gebleven zijnde —
na zijn dood aan honderden vrouwen
een onbekommerden ouden dag be
zorgde, aan tal van jongelieden het
\'erwerven eener eervolle carrière
mogelijk maakte en aan Friesland
het ongestoord bezit van het eenig
overgebleven adellijk slot schonk.

over tot eene
trekken \'an

Fcto II',

HERINC.A-SrATI-: Hirr poojiTGiujorw, ivi.v thuzijde
GEZIES.

bovengenoemde gebouwen, aan de hand van de bij dit artikel
gejdaatste fraaie afbeeldingen.

Herinc,.\-St.\te.

In de jaren iqob—1908 is de state grondig gerestaureerd door
den Haagschen architect J. F. L. Frowein, bij welke gelegen
heid de van herstelling afkomstige kleine steen der buitenmuren
geheel vervangen is door zoogenaamde .,oude Friezen" in het
zware formaat, afkomstig van elders afgebroken gebouwen, o.a.
van den ouden toren te Peins, uit terpen, enz.

Behalve deze jongste restauratie zijn in hoojdzank twee bouw-

*

Gaan we thans
beschouwing in grove

1) Later genoemd ,,Stnuvings"poortjc;
zie hiervoor; EcUholï, . ..GeschiedK.
Beschr. v. Leeuwarden", Dl. I, bl, 193
cn .■\ant. 54 op bl. 347.

2) Rouw-Klacht over het droevig af
sterven van den Hoog-geleerden en
Wydt-bcroemdcu Heer, de Heer Henricus
van Popta, etc. 1712. X. Tarquinii.

9 Volgcn.s de liiwijdmgs-redc v. h,
Gaslhiiis door Dr. S. Gerroltsnia.

4) Van dit testament, dat verscheidene
interessante bijzonderheden bevat en
waaruit ook voor onzen tekst meermalen
geput werd, komt eene copie voor ter
Prov. Biblioth. te Leeuwarden; gedeel
telijk vindt men het afgedrukt bi] een
artikel over hetzelfde onderwerp van de
hand van Majoor F. de Bas 111 ,,Dc
Huisvriend", Jrg. 1S85,

Foto A'ig, F. ir. Fogt.

HERINGA-STATE. Ad rr ERG EV EL.
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15erioden te onderscheiden l). De oudste, waarin het slot gebouwd
werd, valt omstreeks het tweede kwartaal der zestiende eeuw,
den tijd alzoo, waarin o.a. de karakteristieke toren van liet na
burige Deinuin ontstaan is. De tweede jieriode begint onge\'eer
tegen het jaar ibji, in een tijdjierk van bloei voorgebed Friesland,
dat van tegen iboo tot omstreeks het jaar ifiyo duurde en zich
door een algemeen o])leven kenmerkte. 2) Jhr. Tjallingh van
Eysinga, de toenmalige bewoner, niet meer te\'reden met de oude
inrichting, liet toen belangrijke veranderingen aanbrengen, zoo
als we terloojis zullen ojimerken.
Tegenover de kerk te Marsum is een weg, die naar de state

leidt. Vroeger grensde zij aan het bedehuis, zooals men op vele
lilaatsen in Friesland nog kan nagaan, b.v. Martena-State te
Kornjum, Wiarda-State te Goutimi enz.
Met het front naar dezen weg gekeerd staat het geheel vrij

staande, monumentale jioortgebouw met zijn door gelen zand
steen versierden fraaien trajigevel.

Dit belangrijk overblijfsel uit de periode ibji, niet geheel in
oors])ronkelijken toestand, is buiten de jongste restauratie ge
houden, en wint het met zijn uit het lood gezakte lijnen in schil
derachtigheid van het zeer
correct gemet.selde slot.
Boven de bovenste wa

terlijst van den frontgevel
(zie de \-oorplaat) vindt
men tusschen twee smalle

venstersi n een versierde nis
een in zandsteen gehouwen
wa])enschild: de dubbele
adelaar in het veld, ge
dekt door de keizerskroon;
beneden die lijst komen
ü]5 een zandsteenen band
vier tweetallen wapen
schilden, thans met in
kleuren geschilderde wa-
]ientiguren \'oor. De na
men der geslachten, die
ze voerden worden naast

elkaar en relief gevonden
op de twee cartouches tus
schen die schilden, aldus:

Evssin'ga. Ivccam.v

Harin-Xma Iovsma

I Hering.a. Ion'gama
Roorda Sassixca [

klaarblijkelijk de namen
der geslachten van de ou
ders, groot- en overgroot
ouders, zoo van moeders
als \'an \'aderszijde van
Jhr. Tjallingh van Eysin
ga, 3) den vierden slot-
bewoner en blijkbaar stich
ter van het poortgebouw,
volgens het oiwchrift van
de zandsteenen cartouches
boven de benedenste wa

terlijst: Anno D° (sic!) i()3i

I  Anno D^
j ClO.Io.CNXNI

De smalle vensters, uit-
waarts boven deze car
touches, kunnen voor de
onderste helft gesloten
worden door luiken, welke
evenals de overige \'oor
de vensters van het eigen
lijke slot, thans overlioeks beschilderd zijn
kleuren van het Popta wapen: blauw-wit.
Tusschen deze vensters treft men het hoofdwa))en aan, met

het hehnteeken \'an het Eysinga-wa])en (een uitkomende naar
rechts gewende leeuw tusschen twee struisveeren), doch waarvan
de oors])ronkelij ke figuren in het schild, de drie heraldieke rozen der
Eysinga's, geplaatst 2, i, vervangen zijn door die van Dr. Po])ta,
twee zes])untige sterren naast elkaar met eene lelie er onder. 4)
Onder het hoofdwa])en staat: Dr. H. van PopTA

O]) Heekinga.

1) Volgens Boeles, .Mr. C, P. J. A. in het Bulletin v. d. Ncd. Oudheidk,
Bond Jrg. blz 34 v. d. overdruk.
2) dc Boer, Dr. T. J., ,,De Priesclie klciljocr", in het Tweemaandel

Tijdschrift etc. Jrg. 1807/08; blz. 40(3.
3) Ecnc omschrijving van deze acht wapens wordt aangetrolïen in

,,De Kriesclie .Adelaar", Jrg. 1887, bl. 4 en 5.
De kwartierstaat van Jhr. Tjallingh van Eysinga vindt men in de

Eriesche Volksalmanak, Jrg. 188S, bl. 203.
4) Zie omtrent die wapcnveranderiiig: Wenning, II. lU-t Popta-

wapcn op lleringa-Slate te .Marssura en op den Popta-schotel; Er. X'olks-
alm Jrg. 1888, bi. icjy—214.

/•'. /F.

HERINGA -STA T

in de lieraldieke

ybouw is opgetrokken uitDe geheele voorgevel van het poortgel
roode baksteen, het overige deel, evenals het bevallige zeven-
zijdige torentje aan den noordkant uit gele: door overstiijking
met eene matte bruin-roode verlstol heelt men sommige gek'
steenen rood geïmiteerd en eene doorloopende roode horizontale
band aangebracht om de eentonigheid eenigsziiis te breken,
wat O]) een afstand gezien geen onaardig effect oplevert: zie de
bovenste afb. o]) blaclz. 4(jii, waaroj) men tevens hef eenige
ziet waarvan het kozijn ni •' ' ' " i-..o.,..o
kozijnen van het ])oortgebouw ziji

vensier

: alle o\ erige raam-
.■an hout. In de poorl

vormen twee zware eikenhouten deuren de alshiiting tot liet
\'oor])lcin. O]) de rechterdeur \'indt men eene massiew ijzeren
kloi)))er, terwijl in de linker een kleiner deurtje is gelaten. In dit
deurtje bcwindt zich op manshoogte eene merkwaardige, ste\ ig
getraliede opening, om te kunnen zien met wie men te doen had.
als er geklojit werd (!), eertijds noodig om \eilig te zijn, al was
'  ' 1 ,1,.)^ Iierin-

er geklojit j
liet maar voor de zoogenaamde ,,nachtbidlers , .. .. ......
nerende aan de dagen toen, liij het gedurig toenemen der tal
rijke bedelaars en landloopers, over de geheele ])ro\incie tor
meele boex'enjachten werden georganiseerd, i)

.1-yj >

E.-rooieG/- 1 dl.

Achter de beide groote
toegangsdeuren der jioort
be\indt zich links eene
deur welke toegang \'er-
schaft tot de tra]) in het
torentje. Deze oj)gaande
komt men oji eene
dering, welke —
getuigenis \ an ouden \ an
dagen — omstreeks het
begin der \'orige i'euw nog
si'hijnt bewoond te zijn
geweest, hetgeen ook liii'i"
en daar door den tegen-
woordigen toestand nog
wordt bec'estigd, ^'an
hier leidt een trap naar
een tweeden en \ er\'olgens
naar een derden zolder, de
laatste schaars c'erlicht
door het ruitje in de bo-
censte zandsteenen car
touche \ an den x'oorgewl.

De twee liovenste zol
deringen strekken tot wr-
blijljilaats \ an een groot
aantal hall-wilde wlddm-
\'en, zoogen. ..gibbeii"..
zeker wel ten getale \ an
een jiaar honderd stuks. 2)
De jioort doorgaande komt
men o]) 't kleine voorjilein
(vergelijk de afl). o]) deze
blz.),langs de beide gracht-
zijden omge\ en door een
laag muurtje, als voortzet-
tin.g van de steil uit 't water
o])rijzende wahmmr.en aan
den zuidkant begrensd
door het bewaaixlershuis,
de \'oormalige boerderi]
of ,,het koe-lmis met de
boerecamer": aan het
noordelijk uiteinde \'inden
muurtje en wal muur \ (» ut-
zetting in den noordeh|ken
(of water-)geve!.

De oostelijke ge\'el met
haar trajitori'ii, geiieet
door de zorg\ uldig onder
houden tuin met hare
frissche gazons begrensd,
doch minder schilderach-

onderste atb. van de vorige blz.tig, komt vollediger voor o]) dc
Daaro]) ziet men links ook duideh,'irde ^erst hu de longste
restauratie gebouwde se.-re, door den heer Froweiu nt v.ümen
naar de gaanderijen rondom het Haagsche Bimienb, 1 'De hoofdtoren aan den westkant welke dc fr .u^^ " c
deelen scheidt (zie de afb. op deze 'blz ) frul in I tnieuwen mantel gekregen. hIj dc'lal^'^ltmimtiwille der cenvormiglieul, tot den gnrnd^toe afgebroken en 'veul

„Boevenjacht op 'den o J unij"''''.s avLuirvn -''•Keni. cne
„dag en nacht:, met liniszoekiiigen, gevaiwennemin,. \
..Vagebonden, Knevelaars, IdeerloozJ Sold-Uen H 3 1 ^ "^''rbn-ng van alle„die zij zullen kunueu ontdekken" 3! .mJi ^ ^ ''"«-b-r geboelte,

2) Deze„gibben" trof num vroeger nl' 'mm'''^ ' ■
zoowel op het platteland als in de sted.-i, / friesland aan.
o]) de .straten, broedden op torens _ '''in bun voedsel
gaten" waren aangebracht — 011 oude ..cbuio n' ' ^Izcmdei lijke ..gdsbe-
voort geheel zonder 's menschen toedciiu? I , , b'.'lden alzoo
was o.ni, zulk een ..gibbetoreii" en ook als z.' ' i 'be'iove W laamwarden
eene merkwaardigheid uit vroegere dagem. "".h dit puortgel.ouw
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Mr. W'. B. Bunia '— in aansluiting aan de (Ininte Zaal eene
smaakvol gemeubelde ontvangkamer, in Bodewijk XV'l-stijl is
ingerielit, naar een \'oorbeeld o]) Harsta-State te Hogebeintum.
Van twee bestaande kamers werd bier één gemaakt ; het
seJioorsteenstid-c van één daar\-an, een geschilderd i)loenTstuk,
dat ges])aard bleef, is gesigneerd: F. Swarl 1782. In deze
kamer trekt r'oornamelijk eene besneden notenhouten kast de
aandacht. ,

(]]'(>rill vcnolgd). J- Vakinga.

J'o/o .tu^. F. II'. I'ojii.

HERINGA-STATE. GANG OP DEN INSTEEK.

opgetrokken uit de vroeger vermelde zware steen. Uit eene
daarbij ontdekte boog met schuif (tot waterinlating) aan
de voet van den toren i) bleek toen, dat ook de front-
gevel vroeger uit het water oj^rees en de toreningang
dus oorspronkelijk over eene brug bereikt werd.
De hoofdingang van den toren dagteekent iht de

periode 16.51.
De steen met het Popta-wapen boven den ingang

bevond zich oorspronkelijk in eene boerderij —eigen
dom van Dr. Popta — onder Kornjum en droeg het
jaartal 1687; in 1879 kreeg zij hare bestemming in den
toren, nadat het jaartal er afgebeiteld was. 2)
Op elk der vier hoeken van den toren bevindt zich

bovenaan een zittend leeuwtje, dat een wapenschild
■vasthoudt met de wapenfiguren van Dr. Popta.

Onmiddellijk links van den toren ziet men gedeelte
lijk de deur, waardoor men, een traj5 afgaande van
het slotplein, de keuken betreedt.

Boven een gedeelte van den hoofdingang werd bij
de jongste restauratie eene insteekverdiejhng aange
bracht, traarvoor de architect aanwijzingen vond in
het muurwerk. Van die uitgebroken, doch thans her
stelde verdieping is nog het kleine raampje, dat men
onder de gootlijst, rechts van den toren, ziet.

Door de denr van den toren binnentredende komt men
in eene breede gang (zie de afbeeldingen op deze bladzijde)
aan den wand waarvan men o.a. het kunstig besneden
wajienbord van Dr. Popta met zijn overlijdensdatum

O

-oUi V" A-O,.
MDCCXII

benevens het geschilderd portret van Gerlant van
Plemmema ziet hangen.

Het fraai gemetselde poortje, thans rechts aan het
uiteinde van den gang, bevat in zijn top, in zandsteen,
de bekende voorstelling van den geketende, door diens
dochter in zijne gevangenschap gezoogd, teneinde hem
aldus den hongerdood te doen ontgaan.

Dit poortje geeft door een jxirtaal toegang tot een
deel der onde boerderij van het slot, waai in na de
laatste restauratie — onder leiding van den Voogd

i) Mede werd toen diep onder den toren een dichtgeraakte
Zoo vindt men tlnims nog in den frontgcvel der boerderij,

even ten westen \'an Marsnin en eigendom der Sticliting een
steen met het dubbele Popta-wapen onder het helmtecken der
Eysinga's; een tiental jaren geleden zag schrijver dezes haar
ingemetseld in een varkcushok (!) nabij dc keik.

EEN BUK IN DE DIEPTE.
Naar Edwi.n IM.vKKH.rM. i)

Ik blikte 's nachts en zag Semiramis
Met al haar droeve duiven om haar hoold
Zich wiegen oji een ouden weg der Hel,
Verflenst en blind, al neurend naar de maan
Refreintjes lied, die eertijds men haar zong
Op Niniveh's verlichte dakenstad.
En schaat'rend ging haar stem met ratelklank :
,,De horens! o, zij gillen weer terug —
Zij boorden door den nacht \'an Babyion,
En gilden t-erder voort door Ninit'eh.

Terug, terug, gij bevende onheilslK.ón!
Laat los mijn haar: ik ben de Koningin,
Een wervelwind, een zwaardengloed die denijit
Ojiroer'ge steden. Schokke de ijz'ren tred.
Van legers de aarde. Ziet, gij torens hoog,
Assyria trekt langs u o]) den wind!"
Zoo beuzelbabbelt ze op den ouden weg,
Nu steden, oji deze aard tot stof vergaan,
Weer levend worden in haar dwar'lend brein —■
Zij beuzelt aldoor; — is haar stem reeds dood,
Nóg gaan haar moede lij)];en zonder klank.

Edw.'Vkd B. Koster.

1) Edwin ilarUham, dc grootste .Amcrikaanschc dichter van dezen tijd.
Aan liet eind van een ojiste! over hem in mijn ..Studiën in Kunst en
Kritiek" vertaalde ik zijn beki'iulste geilicht ,,The Man with the Hoe",
dat hem in de eerste plaats beroemd heelt gi-maakt. E. B. IC

m
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Foto Axig, ƒ. //*

HERINGA-STAIE. GANG OP DEN INSTEEK MET VEOEGEREX ZTITGANJG.
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STADSGEZICHT TE ENKHUIZEN. DE DROMMEDARIS EN DE SCHUTKOLK.
HET GEZICHT OP DEN DROMMEDARIS IS ER ÓOK AL NIET MOOIER OP GEWORDEN DOOR DE NOG NIET LANG GELEDEN

DAARBIJ IVJN RIJKSWEGE GEBOUWDE CHOLERABARAK MET ONTSMETTINGSOVEN. MEN VRAAGT ZICH VERBAASD AE. OE 'T
NU BEPAALD NOODZAKELIJK ir.-lS, DIT LEELIJKE GEBOUWTJE VOOR HET OUDE BOUWWERK TE PLAATSEN.

EEN MOOIE STAD IN GEVAAR.WE bedoelen Enkhuizen, de aloude veste en havenstad,
uiterste wacht van West-Friesland in de Zuiderzee.
Het zal aan weinigen ontgaan zijn, dat de bladen
in de laatste weken telkens weer melding moesten
maken, hoe ettelijke der schoonste overblijfselen

onzer zeventiende-eeuwsche eigen bouwkunst ginds in gevaar zijn.
Afbraak en amovatie, schade aan den schilderachtigen stads-

aanblik door voorgeplaatst modern bouwsel, niets minder dan
dat moest vermeld en begrijpelijk is de verontwaardiging
daarover bij allen in den lande, die voelen voor onze archi
tectuur, ons eigen Hollandsch stedenkarakter, onze nationale
beteekenis en de ideëele fondsen, waarvan onze oude bouwwerken
zulk een onmiskenbaar kenteeken uitmaken.

Enkhuizen! — We kennen de stad, zoo rijk nog met haar
overblijfselen van een roemvol verleden en een afgesloten, hoog
staande beschavingsperiode, niettegenstaande de nivelleerende
moderne verkeersmiddelen haar heliben doen herleven uit de rij
der villes-mortes, welke zich als een immortellenkrans om de
Zuiderzee slingerde. Aan haar denken is haar weer vóór ons zien,
de blonde stad, beheerscht door den typischen Drommedaris-
toren, het ranke lijnensjiel van den veel ouderen St. Pancras- of
Zuidertoren, het kloeke en statige Raadhuis in den breeden
stijl van Jacob van Campen en den massalen bouw der Sint-
Gomarus- of Westerkerk.

Enkhuizen, de frissche stad van roode daken en grijs verweerde,
eeuwenoude gevels van boom en tuinengroen doorschoten,
in 't zonlicht dommelend achter de luchteblauw spiegelende
havenkom, waar de voorgrond gestoffeerd is met het pittig be
wegen van botters en schokkers en het rustig gebaren der in
kleeding zoo echt aan hun bedrijf aange])aste Zuiclerzeevisschers.
Aan haar denken is over die Oud-Hollandsche stad weer het

hooggestemde, zilveren klokkenlied van de torentransen te hooren
o]dinkelen en verijlen in de van zeewind doorwuifde lucht. Als
een visie zien we haar hoofdstraat met de nog op vele plaatsen
bewaard gebleven zeventiende-eeuwsche tojigevellijn, brokkelig
van geveltrajjpen en hoog aangebrachte behouwen stcenen of
zijstukken en grauwgele banden, waar bovenuit het veelkleurige,
schitterende, rood der oude pannendaken in blij lachend kleuren
spel'wegschiet.

We willen niet opsommen wat daar het schoonheidsgeN'oelig
oog wacht bij zomerzon en wintergrijs, — genoeg, 't is een mooie
stad. En dat Enkhuizen nu is in gexaiar en zijn burgers zijn
door een aldaar bedreven handel in steden-mooi in miskrediet.
Er is daar nl. bekend geworden hoe door een ])articulier voor

II a 1200gulden een,keurig oud i^oortje, staande in de Paktuinen,
verkocht is aan een Heldersche firma. \\'erd aan\'ankelijk vermoed
dat deze o]itrad voor buitenlandsche rekening, wij" \ernamen
dat de aankoop meer sjieculatief is en het jKiortje dus \-oor zijn
omgeving of voor ons land nog niet geheel als \ erloren beschouwd
mag worden, daar het nog ter plaatse aanwezig is en cooralsnog
geen nadere bestemming verkreeg. Intusschen zijn onder leiding
van den Directeur \-an het Rijksmuseum afgietsels \'er\aardigd
naar dit fraai gebeeldhouwde 'bouwwerkje en is reeds een aan-
\-ang gemaakt met de ojistelling daaiwan in de gipszaal \ an 'ge
noemd museum, terwijl de voormalige eigenaar \-an plan is te
Enkhuizen een m beton uitgevoerde copie voor bet poortje in
de jilaats tc stellen.
Dit poortje is eigenlijk de omlijsting \ an de deur die toeoan"

geelt to^ het kantoor \an de Directie der Si
1  n 1 i • T , • heeiistimmerwerfin de Paktuinen; aan die laan stonden oudtijds

koopmanshuizen, jiakhuizen en wer\en ' aanzienlijke
langs den waterkant ;

TT . , ,, - ^ , o\ergel)le\en.Het vraagt allereerst de aandacht uit
artistiek t[iunt

\-an die gebouwen zijn er slechts enkele

door zijn fraaie bewerking. De... . •
.

l'cdestallen, e\-enals de sluitsteenjuijken met leeuwenmaskers. In de fries ziet men een nrins en'
een vrouwekoj), verder twee schilden met: Anno i(,2s I) r,rtn
schen de inscrijitie: ui -

D. B. X. E. A. D
S. P. F. D. O. S
V. E. V. S

wat bcteekent: Die

. S. T.

benijt een ander sijn jirofijt
Die quelt syn vleesch en \-erslvt

SN'u t\-t.
Hij, die ojKlracht gaf tot 't bouwen \-an het ni.onin i-].,, , , ,

hjk rijk geworden m den handel, gelijk zoo \ldnnz.oo \ t len \'an zipi stad-genooten m dien tijd, heeft in dit imort je uitdr
aan zijn voldoening over 't welslagen \ a
Daaroji wijst de \-oorstelling bin en' de dèiir
aan a.jn "var 't walJapat

een schild met'een
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SCHILDERACHTIG KIJKJE .4.4iV DEN ZEEKANT TE ENKHUIZEN.
HET GEVAAR, DAT EEN MODERN VISCHAFSLAG-GEBOUW DIT MOOIE STADSGEZICHT AAN HET OOG ZOU ONTTREKKEN,

SCHIJNT VOORBIJ TE ZIJN.

krijgsman en een vrouw,4die een anker en een vogel houdt, met
hoornen des overvloeds als bekroning, terwijl de Iceuwentiguur
in den top spreekt van strijd en moeite. Het rijmpje, bo\-en de
deur gebeiteld, is gericht tot hen, die, naijverig o]) zijn succes,
hem met schimpscheuten lastig vielen.
Nieuw gevaar dreigt, waar een der mooiste ge\-els dezer stad

■eenzelfde lot zal ondergaan. Dit ju'achtige bouwwerk, waarvan
weliswaar het onderstuk gemoderniseerd is, wordt door zeer be
voegden de wellicht mooiste antieke woonhuisgevel genoemd,
in ons land nog bestaande. Op de breede lijst bcwen deur en
ramen zijn de in steen uitgehouwen wapens van Prins IMaurits
en West-Friesland, vastgeliouden door een kinderfiguurtje, aan
gebracht, benevens verder beeldwerk en het jaartal 1617; liooger
een paar keurig bewerkte steenen, voorstellende den geki-oonden
Hollandschen leeuw met pijlen en zwaard in een omtuihd perk
en het devies ,,Hollandia", rechts een voorstelling van Jacob en
Rachel aan de put (Gen. 29), nader aangeduid door het onder
schrift; Dar.was.iacobs.waterput! De Enkhuizer stedemaagd,
dragend het blauwe schild met de drie haringen, kroont den
geveltop. Ornamentatie boven de ramen, muurankers, jdaatsing
der gehouwen banden, alles aan dezen gevel vraagt de aan
dacht.

Een bod van / 3000.— voor dezen monumentalen gevel is, naar
we vernemen, reeds gedaan, terwijl de eigenaar er / 5000.— voor
vraagt en tot dien prijs hem voor een zekeren termijn in handen
gaf.

Ook hier valt dus nog te loven en te bieden. We begrijpen dat
er o]3stand is in heel ons land tegen zulke treurige feiten, welke
menigeen aandoen moeten als een handeldrijven in den tempel
en we protesteeren mede.

Wezenlijk! het moet voor een Enkhuizer van goeden wille
niet plezierig zijn zich tegenwoordig buiten zijn veste te wagen!
We waren er dezer dagen getuige van, hoe er een arriveerde in
den kring zijner Amsterdamsche kennissen.

— Daar heb je de stedenslooper! Vandaal! Barbaar! Moordenaar
van je mooie stad! waren de lieflijke uitroepen, waarmede hij
begroet werd. De onschuldige Enkhuizer liet den storm \'an
verontwaardiging der enthousiaste minnaars van stedenschoon
kalm langs zich heen gaan, gaf hartelijke handdrukken en repli
ceerde: Weten jullie wat? Geef me net zooals jullie daar zitten
ieder even een paar mille en de brand is voorloopig gebluscht!
't Kwam er voor een buitenman heel leukjes uit. We hadden
schik in hem, want met zijn antwoord zette hij de aanvallende
partij ineens schaakmat.

Want zoo waar als het is, dat de mooiste eikenboom met zijn
forsche kruin, zijn storm trotseerend takkengestel, zijn door de
eeuwen breed uitgegroeiden reuzenstam een wondermooi dingjg 200 waar is het ook, dat hij aan hout zoovele kubieke meters
x' den kubiekenmeterprijs van eikenhout waard is.

Al wie voelt voor Mooi-Nederland moge bij de alarmeerende
berichten over de ginds dreigende schade, aangebracht aan de
monumentale schatten onzer nationale architectuur, rechtmatig
verontwaardigd zijn, hij zal moeten erkennen, dat hier niet valt
te generaliseeren in localen maar in nationalen kring, daar wat
wij in idecelen zin ons nationale bezit mogen noemen, zoowel
daar als op meerdere plaatsen, nog maar al te vaak in werkelijk
heid ongebonden particulier bezit is en als zoodanig steeds ver
handelbaar blijft, ondanks protest en wraakgeroe]i der natie.

Wat baat het toch of we menschen, die, hetzij uit nood en brood
of bij gelrrek aan gevoel voor ons nationaal karakter en onze
volkskracht verwijten gaan voor een handvol zilverlingen het

Foto C, Steoilergh,

HET BEDREIGDE POORTJE IN DE PAKTUINEN,
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lieste wat liet voorgeslacht ons ziclitliaar naliet uit zijn oinge\'ing
te rukken, het zelfs naar het buitenland te doen \-ersjacheren. *)
Al lieten ze het alleen maar om de geldelijke voordeelen, welke
het bezit van architecturale en ])icturale schoonheden een stad,
een land bij vreemdelingenverkeer opi)rengen. Dan bleef de
kunst althans bestaan in ons midden, ware ze dan ook den eene
,,die hohe, die edle", den andere ,,eine tüchtige Milchkuh".
Doch — eilaci! Waar geld de zaak drijft, kan alleen méér geld

de zaak anders drijven.
Of — de macht van de \-ertegenwoordigers der natie in dezen,

welke gehouden zijn voor het algemeene bezit van ons \'olk te
D
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waken en ()]■) de bres te staan!
zelf niet vrij van onbedacht
zaamheid met het aanvankelijke
voornemen om een modern bouw
sel vóór het mooiste stadsaspect
te willen plaatsen, kan en zal,
•—■ we twijfelen daaraan niet, —•
haar j^lannen wijzigen. Het zou
ook te jammerlijk zijn als het
zoo schilderachtige oude stads-
brok, — waarvan ïholen ojj de
vierjaarlijksche nog zulk een ge
voelig mooi doek te zien gaf, —
zou moeten schuil gaan achter
een vischaf'slaggebouw van mo
derne allures. We mogen den
te Enkhuizen wonenden schilder
Tamson en de daar dezer dagen
werkende heeren Bastert en
Wiggers, welke initiatief namen,
benevens de bonden Heemschut,
Architectura, Arti, St. Lucas enz.
dank weten, dat het in dit op
zicht dreigende ge\'aar wordt af
gewend. Allen gemeentebesturen,
allen gemeentearchitectenstrekke
dit geval tot een vermaning om
toch vooral te waken, dat het hen
toevertrouwde stedemooi een kost
baar, nationaal bezit is en dure
plichten van bewaking en bevei
liging oplegt. Bij kennisneming
van het gevaar, dat Enkhuizen's
mooie gevels bedreigt, heeft het
gemeentebestuur de regeering zoo
sjroedig mogelijk daarvan in ken
nis gesteld; de raad der gemeente
betuigde zijn instemming met
een protest van een zijner leden
tegen den gepleegden aanslag op
de Enkhuizer oude gevels, doch
bij den nood der gemeenten mag
een zelf ingrijpen van gemeente
besturen moeilijk verwacht wor
den. Het Koninklijk Oudheid
kundig Genootscha]r, de Maat
schappij tot be\'ordering van
Bouwkunde, de Vereeniging Rem-
brandt, de Bond Heemschut en
meerderen, ze wendden hun in
vloed aan waar ze konden. Ter
bevoegder plaatse heeft men het
gevaar gelukkig reeds ingezien
en zich met den eigenaar der
bedreigde bouwwerken in ver
binding gesteld; we hopen van
heel er harte dat de noodige hulp
geboden zal kunnen worden en
steunen gaarne alle verzoeken,
welke daartoe in zee gingen. Men
bedenke: wie spoedig helpt, helpt
dubbel! We \"ertrouwen op den
goeden afloop der bemoeiingen
van regeeringswege, welke naar
we vernamen actief en met be
leid gevoerd worden, om te her
stellen, en te behouden wat hier
verloren te gaan dreigt.

Moge dit geval voor menigeen

e overheid der stad, hoewel

i

uiiiismi

eevolg heeft; de vereenigingen, welke behoud onzeibouwwerken en de schoonheid van ons hel . eigen land m imnvaandel schrijven, zullen die Iflijde aanvaaiden.
r'.ls tn„ht ,k. h.rr C. va„.K.kk.;n, V"'" i

seum \-oor Middeleeuwsche kunst m Haarlem, tt LnkI lu/cnz I
door aanbod van kunstlezingen ,
een te stichten Wreeniging .,()ud-Enkhuizen vdkc ten doelhVeft de instandhouding van de eigen bouwkundige nioiiumenten
mcclc Ic N'crxckcrcn. , iDe regeering kan thans in Enkhuizen oimieuw spoorslag vinden

at in \ederland nationaal bezit beliooide te zijn aan deonttrekken of het aldoende en on-
.  \-er\'reemdbaar te beveiligen om

het te kunnen bewaren voor ons
en het komende geslacht !

om alles w
lianden \'an iiarticulieren te

BIJ DE MEER
KOETEN.

E
R

een wakkerschudding zijn, een alarmstoot over ons land, welke
in breeder kringen belangstelling en daadwerkelijkcn steun tot

Elier zijn wij het niet geheel en al met den geachten schrijver eens:
wat ons inziens wel degelijk versjacheren van de nalatenschap onzer vatleren
kan legenhoudeu, dat^ is de onverholen afkeiiring van zoo''n daad, door gehéél
Knkhuizen, door gehéél Nederland uit te spreken tegenover iemand, die door
ieder als_ een vijand van de gemeenschap moet worden gebrandmerkt. Ilero-
stiatus, die den beroemden tempel van Artemis te Ephese vernielde, stierf tien
marteldood in 356 v. C., en zóó groot was de verontwaardiging bij de Orieken,
dat de Grieksclie sleden verklaarden, dat zijn naam niet waardig was in herinnering
te blijven. Uit is ons wat te sterk, maar wat wij wel zoiuleii willen; dat in
dergelijke gevallen ieder weldenkende op de meest krasse wijze prolcsleenle.
omdat mede de vrees, door een ganscb volk geminacht te worden zulke on-
vadcrlandsche daden lot de onmogelijkheden kan doen behooren' Red.

Poto C, Siceiihcrj^Ji.

HET BEDREIGDE GEVELTJE AAN DE WESrERSTRA.VE
TE ENKHUIZEN.

EEN DHR MOOISTE ANTIEKE WOONHUISGEVELS VAN ON SLA ND.

 zijn hifi" maar heel
weinig iiienschen. die
weten, dat we vlakbij
de stad \-ogels kunnen
aantreffen, die wél vrij

algenu'en in ons lage land x'oor-
komen, maar tncli doorgaans
niet zoo (licht iiij de woningen
der mensehen. Ik bedoel de
koeten, die ik dezer dagen op
nog geen hal ven kilometer af
stand \"an m'n liuis aantrol. Ze
lielihen er don fieelen zomer stel
lig al gehuisd, en dat ik ze niet
eerder ontmoette \'indt z'n oor
zaak in mijn tijdelijk alwezig-zijn,
waardoor ik de zaken in de Iniurt
nolens volens moest \'erwaar-
loozen.

Wel wist ik al 'n jiaar jaar in
de jilassen achter den Rijndijk
waterhoentjes te zitten, maar dat
is niets bijzonders. Die hebben
zich langzainerhand een zekere
\ermaardhci(l \erwor\en, door
zich zoo \"njelijk mogelijk o\"eral
te \"ertoonen, waar 't menschelijk
leven en bedrijf in x'ollen gang
is. 't Was dan ook volkomen in
den haak, dat oji dit moerasje,
waar telkens de \ isschers schar
relden, de waarden rondom be
weid werden door koeien en paar
den en dat ten o\'er\ loede \ lak
tegen den druk-lieganen dijk aan
lag, de waterhoentjes nestelden
tussrhen de hooge oe\'erbiezen
en het dichte rief en zich zoo
onbevangen mogelijk aan den
observator \"ertoonclen. 's Win
ters waren er altijd wel 'n \"iji-en-
twintig jiresent. Dat erzidiecliter
ooit koeten zouden \"cstigen. had
ik niet gedacht. In Brabant en oji
Schouwen cond ik deze zwartjes
altijd oj") jikiatsen, die eenigszins
buiten de wegen van homo sa-
JtCHs lagen, en daar zijn ze lang
niet gemakkelijk na te gaan. Ten
minste in den broedtijd, dan zijn
trouwens haast alle \"ogeh wat
meer gereser\-eerd dan in herfst
en winter.

Daarom \ iel 't me oji, in m'n
jilassen, die ik niet anders he\'olkt
wist dan door rietgorzen, water
hoentjes en '11 enkelen keer 'n ge
len kwikstaart in de dichte oe\"er-
flora, na m n reisje naar Si lion-
Midden Juli ontdekte ik ze 011 deojien jilekken water midden in 't moeras: 'n jiaartje met zes jongen

Boven van den (.lijk af kun je er zoo mooi op zien, en daarom is
deze plek gemakkelijker voor den ornitholoog dan de in den polder
ot de uiterwaard gelegen plassen, waar je altijd met 'n bootje moet

den dichten plantenrommel , zoodat je de dieren
je ze eigenlijk zag.

van de jioclen achter den (lijk,
\t-el gemakkelijker is.

dieren, die
kunnen leven, w èl met

wen, meerkoeten aan te treffen.

scharrelen door
al verjaagd hebt, voor je ze

Daarom houd ik ook zooveel
waar de observatie van 't gevogelte

De meerkoeten staan in de vogelboeken liekend a
niet in jiais en \;ree met hun naburen
soortgenooten h b. In
hoentjes en koeten.

et Xaardermeer
maar nu de laat:

roedden \roeger waler-
'fen, na aankooji xan dit
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Foto Bickcrlon,

oj) was gtwostif^d door mijn ojilettend kijken naar liet
f^odoe in 't moeras.

lèntin. één ol twee keer hei) ik, desf^eN'raagd. wel
willend nitle,e: .^e,t,'even en liij 'n Amsterdammer die
loivns was, dé satislaetie ̂ ekrei,;en, dat hij van den trein
uit diezelfde ..heissies" in 't Xaardermeer ook wel's
iiad zien zwemmen. ..Oeh. maar kaik, m'n Iromv
en ik, we noemen ze allemaal maar linkies ol eenden"
zei hij. 1 oeh heloolde hij me, den naam Meeikoet
x'oortaan bij zijn ornitholojjiseh \"oeabulaire te zullen
inlijven. Ik hooji, dat iiij deze re.iaiels onder oogen zal
krijgen.

i)c meerkoet Iiewoont ons heele land. mits het hem
niet aan jiassende nestgelegenheden ontbreekt, d.z.
dicht riet, biezen, waterplanten enz. In zijn serie
,,de Vogels van Schouwen" heelt de heer J. \'ij\ erberg
't vorig jaar een en antler van nest, eieren. \'ogelbe-
•schrijving enz. onder bijx'oeging N'an n mooie al beel
ding van 't nest, verteld. Om niet in onnoodige
herhalingen te vervallen, \'erwijs ik den belangstel
lenden lezer daarnaar, en \'oor uit\'oeriger bijzonder
heden naar mijn bijdrage ,,0\'er den .^Ieerkoet , 23
l\laart 1912 in ,,Eigen Haard" verschenen.

Daarbij staat ook 'n aflieelding (foto) \ an een koet
OJ) het nest, de eerste, die ik ooit zag. t Schijnt een
zeer moeilijke vogel te zijn om te lotograleeren.
Daarom moeten we den Engelschen sjiortsman \\ illiam
Hickerton, een uitstekend \a)geltotograal, bij wiens
kieken ik al eens meer het genoegen had in ,,Buiten"
te schrijven, dankbaar zijn. dat hij zich voor een al-
beelding ervan zoo'n moeite getroost heelt. Zonder
de jilassen te behoeven in te gaan, kan elk zich nu van
den meerkoet en zijn home gemakkelijk een voorstelling
maken. Zoo iets is al veel waard, maar er zeil op
uitgaan, en den vogel in levenden lijve en in zijn mooie
natuurlijke omgeving gadeslaan, is toch nog \-eel
aardiger en leerzamer. Dat is een feit.

Wagcningcn. A. B. V iom.an.

MEERKOET OP HET NEST.

asyl door de Vereeniging tot Behoud van Xatuurmonumenten
in Nederland, niet meer vervolgd worden, breiden ze zich zoo
sterk uit, dat de kleinere en zwakkere waterhoentjes, die maar
'tjliefst hebben, dat men hen rustig aan hun jdaats laat, langzaam
maar zeker 't ondersjrit moesten delven, zooclat men nu middelen
beraamt om van den meerkoetenoverlast bevrijd te worden,
om voor de verdrukte gallinula chlorojrus betere dagen te laten
aanbreken. Doch gemakkelijk gaat dat niet.
Met vreugde heb ik daarom geconstateerd, dat in mijn jilasjc,

dat maar 'n jraar aren ojjjjervlakte beslaat, de koeten en water
hennetjes in volkomen harmonie leven. Er is van elk één jiaartje.
Of de meerkoeten, die zich vermoedelijk dit jaar N'oor 't eerst
hier geïnstalleerd hebben, nog niet brutaal genoeg zijn om nn
reeds daadwerkelijk oj) te treclen of wel dat deze bij uitzondering
wat zachtzinniger van gemoed zijn, zou ik niet durven ze.ggen,
maar 'k vermoed 't eerste.

Toch kan je goed merken, dat de waterhoentjes hen eigenlijk
te veel zijn. Zij dulden hen, nu ja, maar meer ook niet. Beider
jachtgebied is streng gescheiden, 't grootste deel is \'oor de koeten,
terwijl de hoentjes 'n breede sloot voor lief moeten nemen. Waar
de gebieden aan elkaar grenzen, komt 't wel eens tot geharrewar
en vechterij, waarbij de kleine waterhennekes meestal sjjoedig
retireeren. Hoewel 't leven in den ])las dus niet heelcmaal vrede
en lankmoedigheid is, verdraagt atra toch z'n familielid in 't zelfde
moeras, en dat is al heel wat waard. In Brabant behoort 't vinden
van 'n waterhoennest in een door koeten bevolkte streek tot de
bijzonderheden, 't Zal me dan ook benieuwen of het aanstaande
r'oorjaar beide families weer terugkomen, wie er het eerste is, en
wie voor de ander baan moet maken, 'k Vrees, dat gallinula het
jammerlijk zal moeten afleggen. Enfin, we zullen zien.
Er waren dan, zooals ik zei, op dien Julia\-ond twee ouden met

zes jongen, en ik verwonderde me er o\-er, dat dit gezin zooxx-r
heeft kunnen komen, want x'an de meeste nesten komt hier niets of
weinig terecht. Ook de waterhoentjes hadden in hun rex'ier 'n jong
broedsel, dat ze, ex-enals hun witsnuitige broeders, met \-oor-
beeldige zorg bewaakten. Als de koetjes maar even hun kiek-kiek-
kiek lieten hooren, dan verdween 't heele stelletje direct in 't be
schermende riet en zeggegras. 'n Enkelen keer was er wel eens
'n veelbelovende sjiruit minder gehoorzaam, en die werd dan door
vader of moeder onverwijld met 'n stex-igen jiik oj) 't onxx-elvocge-
lijke van zijn handelxvijze attent gemaakt, zoodat hij ijlings z'n
reeds verdxx'enen broertjes en zusjes volgde.

't Was 'n leuk gezicht, die kleine dingen met de txvee ouden
aan 't xx'erk te zien tnsschen 't kroos. Verschillende keeren xverden
er mcnschen door aangetrokken ('t kan ook zijn, dat 't nieuxx's-
gierigheid xvas naar mijn gemanoevreer met den kijker, dat xvect
ik niet) en allerlei hyi)othcsen xverden dan ojxgexvorpcn omtrent de
identiteit der zxvart-xvitte vogels. De mcesten bleken de meening
xx)or te staan, dat 't eendjes zouden zijn, en ik had telkens xveer
gelegenheid om me te bedroeven over de geringe x-ogelkennis x-an
pension-mensclien en stadgenooten. Eigenlijk geloof ik, dat ze de
dieren niet eens hadden opgemerkt, als hun aandacht er niet

De groote Plantenkeuring der Nederl. Mij.
voor Tuinbouw- en Plantkunde, op
8 Oct. II. te Amsterdam gehouden.

HERESr.ïSTERS.

De maanden Sejitember en October kunnen somtijds nog
zeer mooie dagen gexxm. De Inidit is dan helder en dun,
de booinen prijken met najaarstinten, alles xvekt dan o]>

om naar buiten te gaan en te genieten xxm den tuin. Jammer

/ ,lo C.

.ASTER AMELLUS N.ANVS COMPACTUS MULTIFLORL'S.
BEKROOND MET CJCiniFJCA.IT IVLY VERDIENSTE OP DE

PLANTENKErh'lNG lOA" S OCTOBER L.L.
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is Jict, dat er dan nog maar zoo weinig vaste-])lantcn zijn, die
zich op haar fraaist \'ertooncn. Het meerendeel is nitgehloeid,
talrijke zijn reeds aan het afster\-en en zijn de \ <)orgaande dagen
winderig en regenachtig geweest, dan leveren de boordhedden in den
regel een toonbeeld van ver\'al o]), waar men lies'er niet naar kijkt.

Juist in dien tijd is het. dat de Herlstasters zicli op haar
fraaist vertonnen en voor het Irejilanten van vakken of bedden,
die in de laatste hellt \'an Sejitemher en het grootste gedeelte
van October ojr haar fraaist moeten zijn, kunnen zij dan ook
niet warm genoeg aanbevolen worden.
De tijd is nog niet zoo heel lang geleden, dat er van deze

fraaie najaarsbloemen zoo goed als geen notitie genomen werd
doch wanneer men de prachtige \'erscheidenheden ziet, die ei
tegenwoordig \'an aangeboden worden, dan blijkt daaruit, hoe \ci
onze kweekers het gebracht hebben in het verbeteren van bloem
planten, wanneer zij maar weten, dat die door het jiubliek ge
vraagd woi'den.
Een onzer vaste-plantenkweekers, die zich steeds hijzonder

voor dit geslacht geïnteresseerd heeft, is de heer K. Wezelenburg
te Baarn en naast een aantal an
deren, bood hij op den 8"^" October
1.1. gehouden Plantenkeuring een
aantal nieuwe verscheidenheden
ter beoordeeling aan, die als
werkelijke aanwinsten kunnen
worden beschouwd. Een der
fraaiste was zeker wel de .\stcr
A inellus nanus coiiipcictus nuiltiflo-
riis een, zooals de naam aanduidt,
zeer laag blijvende variëteit met
niet zeer groote, doch mooi ge
vormde, levendig rose bloemen
met gele hartjes. Zij \'erwierf
dan ook een Certificaat van
Verdienste.

Een paar andere zeer aanbe
velenswaardige verscheidenheden
zijn: Askr Scliönc van Ronsdorf
met vrij groote, paarsroode bloe
men, Aster hybridiis albiis grandi-
lloriis met groote zuiver witte
bloemen. Aster hvbridiis azurens,
een zeer bloemrijke verscheiden
heid met kleine, hemelsblauwe
bloemen en A ster F. 11'. Burhidge,
met licht blauwe bloemen.

Deze Asters zijn betrekkelijk
zeer gemakkelijk in de kuituur,
zij nemen bijna iedere \'oed-
zame grondsoort voor lief, doch
haar standplaats moet beschut
wezen voor weste of zuid-weste
winden. In het voorjaar moet
men goed toezien, dat slakken
de jonge scheuten niet afvreten.
Dikwijls worden de Asters ook
aangetast door het z.g.n. wit.
Zoodra men deze ziekte bemerkt,
moeten de planten liespoten wor
den met Bordeauschc pap, waar
door zij spoedig genezen zullen
zijn.
Ook op het aanbinden moet

men acht geven. Bij iedere jilant
zette men vier a vijf stokken,
die schuin naar buiten moeten

staan, waardoor de scheuten
ruimte zullen hebben zich be
hoorlijk te ontwikkelen. Zoodoen
de komen de honderden, somtijds
duizenden bloemen, die zij in
het najaar ontwikkelen, r'oldoen-
de tot haar recht.

E. Tii. W.

Foto C, Steenhergh.
CATTLF.
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dat m.fs
en van onze lieste kweeke-
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zij veel Irisscher worden algele\ eu
lijen op dit gebud en d it ilie goed op de hoogte
ha-elt, t^.Aerden umt HaaHun en de Planten-
van zijn \ toch waren door hem ingezonden

van 8 Oclobe. ' ,,en kruising tus.chen
V'US en die als het ware de goede

l e de ouders heeft overgenomen. T)e (att
nder bloemrijke plant, iedere bloemstengel

(f adit bloemen dragen, doch haar
wat licht van kleur. De Catt. gtgas

minder biiemrijk, haar bloemen zijn groot
en sprekend. \ nn de ( ciii. hii-
niiiia nu zijn de kelk- en bloem
bladeren helder zacht lila, de
laatsten zijn aanmerkelijk bree-
der dan die \'an de muedei, waar
door de bloem in vorm gewonnen
heeft. Het lijije of labellum is in
de keel moei heldergeel en toont
oj) den \-oorlob een sprekend
purnere \ lek.

keuring
etn aantal planten van
Catt. Jjhidigesn tn (i'.itt.
eigenschap] en der
Loddigesii is een bijz
kan \'an vier tot z.twtn
bloemen zijn niet groot en
daarentegen is veel

lDe jilanten uulden liet voor

komen c-an gemakkelijke en
sterke groeisters te zijn en rijk
te bloeien, zoodat deze bij uit
stek fraaie bloemen zeker wel
voor een niet al te hoogen prijs
in den handel r-erkrijgbaar zul
len zijn.
Dat deze ('attleva werkelijk

als een \-erdienstelijke aanwinst
wordt beschouwd, 1 leek wel daar
uit, dat de keuringscommisssie
haar een Certificaat le klasse
toekende.

E. Th, W.

Vreemde

Luchtschippers.
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EEN NIEUWE CATTLEVA.

De Orchideeën behooren nog steeds tot de meest gezochte
snijbloemen. De waarde van een bloemstuk wordt door zeer
velen nog altijd afgemeten naar het aantal Orchideeën-bloe
men, die het bevat en \-crwondering zal het dan ook wel niet
baren, dat de bloembinders met dezen smaak behoorlijk rekening
houden.

Eertijds was het zeer moeilijk om steeds voldoende Orchideeën-
bloemen te kunnen bekomen. Deze jilantcn waren toen be
trekkelijk zeldzaam en gewoonlijk in handen van gefortuneerde
plantenliefhebbers, die, uit den aard der zaak, geen zin hadden
hun bloemen te vcrkoojicn. Naar mate het verlangen \-an het pu
bliek naar Orchideeën-bloemen toenam, begonnen enkele kweekers
zich in het bijzonder toe te leggen oji de kuituur van die soorten,
welke rijk en gemakkelijk bloeien, met het doel de hloemcn af
gesneden te verkooj-.en en zoo zijn er gaandeweg sjuciale
kweekerijen \'an Orchideeën snijbh.emen gesticht.

Eertijds be.stond in enkele onzer groote steden bij zeker jnibliek

S straks het jnibliek
\-erzadigd is \'an het
zien naar de groote
luchtballons, \-lieg-
machines, enz. dan zijn

wij langzamerhand in October
gekomen.

Duizenden bij duizenden
luchtreizigers zullen dan hun
ne tochten gaan ondernemen,
zonder dat iemand er zijn aan
dacht aan wijdt. (leen aaniilak-
biljetten of reclamewagens wor
den gebruikt om jnibliek te lok
ken. Het zien is trouwens koste
loos. Zij maken in enkele minu
ten ieder hun eigen ballon, gaan
0]i, drijven iirmilang ten speelbal
van de grillige winden en dalen
eindelijk, \'an 't zwerven moede,
kalm en zeker naar beneden.
De balliin wordt samengevou
wen, en zonder horten en stoo-

ten eindigt de gexaarlijke reis.
Velen zullen ze misschien nog niet kennen in hun bedrijf, de

kleine spinnen (Thomissus cdaticiis), die in den herfst op een
schoonen morgen het eind \'an een tak of grassjirietje beklimmen,
daar een briesje afwachten en dan onmiddelijk, het achterlijf iii
de lioogte houdende, bundels allerfijnste draden te voorschtjn
bren.gen. In enkele tninuten is de vlossige en lange draadimndel
groot genoeg, de jiooten laten los en voort gaat het, de wi]de
wereld in. Zwcr\ ensmoede, wordt gewoonlijk de n i-, die teen
10 ttur be,gon, ongevt er te 4 uur gestaakt,' of ook, als er een
hevige storm opsteekt, zoo sjtoedig mogelijk een \eiiigv hawn
oiigezocht,

Daarti.e wordt vaardig en tnet overleg zooveel \ an den vlos-
sigen draad tot een kluwen vergaard, dat het o\'erbhj\'ende
jmst .genoeg draagvermogen behoudt 0111 den val te breken

Misschien kiinmn de
diertjes neg er nut \-an
gevaarlijke machines.

a\ iateurs, door het lies] i^ den \ au die
trekken voor hunne zware en nog altiid


