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

voor 22 uur sterretijd, d. i. omstreeks half negen middel
baren tijd. Men zie het Octoberkaartje in de N. R. Ct.
Zenith: Cassiopeia, Cepheus, Hagedis, Zwaan;

Noorden: Groote en kleine Beer, Giraffe, Jachthonden, Lynx;
Noordoosten: Tweelingen, Wagenman;
Oosten: Andromeda, Driehoek, Perseus, Ram, Stier, Walvisch;
Zuidoosten: Visschen;
Zuiden: Dolfijn, kleine Paard, Pegasus, Steenbok, Zuidervisch,

Waterman;
Zuidwesten: Arend, Pijl, Schild van Sobieski, Schutter, Vos;
Westen: Hercules, Kroon, Lier, Slang, Slangendrager;
Noordwesten: Boötes, Draak.
De Melkweg loopt te half negen van het Noordoosten door het

Zenith naar het Zuidwesten. De merkwaardige plekken in Arend
en Schutter gaan nu laag staan, maar de zeer heldere groote
ovale wolk in den Zwaan is nog uitstekend te zien.

Algolmininia zijn waarneembaar:
den 3®!^ October te 7 uur,
den 17®° October te 3 uur na middernacht,
den 20®° October te middernacht,
en den 23®" October te 9 uur.
De ster Mira Ceti neemt nu snel in helderheid toe; zij was de

laatste week van September al in een binocle zichtbaar. Zij zal
deze maand naar alle waarschijnlijkheid de vijfde grootte berei
ken, en als de maan afneemt, met het bloote oog gezien kunnen
worden. Het is altijd weer verrassend, het aan heldere sterren
niet overrijke sterrebeeld Walvisch door de verschijning dezer
merkwaardige veranderlijke ster van aspect te zien veranderen.
De gevallen zijn zeldzaam, waarin men gemakk lijk veranderin
gen in de wereld der „vaste" sterren constateert, en, een enkele
zeldzame nieuwe ster daargelaten, is Mira wel het meest frap
pante geval.
Ik gaf in No. 5 van den zevenden jaargang van ,.Buiten" een

schetsje van de omgeving der ster, dat in staat zal stellen haar te
vinden, wanneer men zich door het maandkaartje van de N. R. Ct.
eerst aan den hemel heeft georiënteerd, en weet waar men
zoeken moet.

Voor de waarneming van het Zodiakaallicht is October een
der gunstigste maanden. Eenige uren na middernacht is gewoon
lijk deurnatte lichtpluim gemakkelijk in de sterrebeelden Leeuw,

,. Orv^themel te vinden. Dit jaarKreeft en Tweehngen aan den betrekkelijk zwakke licht
zal de glans van de planeet V enus het betrcKKc ij
wel moeüijk zichtbaar maken. Ccenschein, waartoe zich
Zoo wordt de waarneming beste leent, dit jaaranders met Februari de maand . maand in oppositie

door Jupiter onmogelijk gemaakt, die aeze
met de zon komt te staan. „pvvoonlijk na middernacht vrij
Van 16 tot 22 October zijn

veel vallende sterren te zien, met een P November haar
De tijdsveref/emng bereikt p-ebruari aldoor toe te

kleinste waarde, om ver\ olgens niinuten bij de klok vóór,
nemen. Den i®" October is de zon 10 minuten uij
den 31®" al x6 miriuten. maand banen over de schijf,
De zonnevlekken beschnjien deze 1

die sterk naar het Zuiden gekromd zijn. , 1 morgenster
Mercurius is in de tweede helit t-an de maand

t. .ie„. De grootste Westeltjke elongat»
slechts 18 graden, maar de stand ƒ P , zeer gunstig,
's morgens vroeg, gelijk 111 ^ebruar^ ^ jaargang over de
SbSSfciThlt^cïL^mSit m

16" af, maar de schijngestalte wordt .gf^^dewcg
dat men van een afname der helderheid nog met t eel .a
speuren.

"flSA prachtig te aren^ De planeet loog
langzaam terug, in het sterrebeeld Ram; den 23- October staat
^^^SatimuK^, in de Kreeft, is half October al voor middernacht
te zien. Den 25®" is deze planeet stationnair; daarna gaat zij
langzaam terug, d.i. westwaarts loopen. AAN

HET „JOHN GRIER HOME"
DOOR JEAN WEBSTER.

(17) (Geautoriseerde vertaling van „Dear Enemy")^
Donderdag.WAARDE Vijand,

,,Tijd is slechts de stroom, waarin ik ga visschen".
Klinkt dat nietzeerphilosophisch-eigenaardigPmetdien
,,Heer van het Heelal" toon? Thoreau heeft het gezegd.

Ik lees hem op het oogenblik met zeer \'eel aandacht. Ziet U, ik kwam
tegen Uw letterkundigen smaak in opstand en nam weer de toe
vlucht tot mijn boeken. De laatste twee avonden heb ik aan
,,Walden" gewijd, welk boek zooveel mogelijk venvijderd staat
van het probleem van het door liefdadigheid verzorgde kind.
Hebt U ooit den ouden Henry David Thoreau gelezen? U moet

het toch eens doen. Ik geloof beslist, dat U in hem een verwanten
geest zoudt vinden . Luister maar eens hiernaar:

,,Gezelschap is gewoonlijk waardeloos. Wij ontmoeten elkaar
te spoedig na elkaar en hebben dus geen tijd genoeg om telkens
weer nieuwe waarde voor elkaar te winnen. Het zou beter zijn
als er op elke mijl slechts één mensch zou wonen".
Wat zal hij een gezellige buurman geweest zijn. Werkelijk, hij

lijkt in veel opzichten op Sandjd.
Ik schrijf U om U te berichten, dat een van onze uitbestedings

agentessen ons heeft bezocht. Ze heeft o\'er vier kuikentjes be
schikt. Een ervan is Thomas Kehoe. Wat denkt U er\-an? zouden
wij het wagen? De plaats, die zij voor hem bestemd heeft, is een
boerderij in Connecticut, waar hij hard voor zijn brood zal moeten
werken en bij den boer in zal wonen. Het lijkt mij heel geschikt
en wij kunnen hem hier toch niet eeuwig houden. Öp een goeden
dag zal hij de wereld-vol-whiskey in moeten gaan.

mij, dat ik U \'an dat interessante werk over ,,Vroeg-
tijdig idiotisme moet afroepen maar toch zoudt U mij verplich
ten als U hier tegen acht uur aankwam om met mij en de agentes
over deze kwestie te confereercn. Als steeds.

Hoogachtend, S. McBride.

Lieve Judy, ' "
gewetenlooze truc tegenover een paar pleeg-

ppl-nmpTi p +"• pleegouders zijn in hun reisautn van Ohio
dochtprtip inteiessmnte doel om het land te bezien en een
van hun stad y n' schijnt ,dat zij de eerste ingezetenen
herimipm^ i °P 1^^^ oogenblik niet kan

gelukkin is hii ppn ^ gehuld kunnen worden. lïlaar
zelfs niet als men dlar'ïcr? ̂  zoodanigs doen,
benoemen. Hij woont in z.ou hem tot burgemeester te
dak en met twee torpntio- steenen huis met een leien
een fontein en een groote verz wildpark op na en
voor het huis (Hii bid ^ J^J-amehng van zeer fraaie boomen
meurd en edelmoedige vriendeim- goedgehu-
een beetje dik. Te ziet di'i< A+ , RlBwlachende menschen en
het zouden zijn. " ■ - at een begeerenswaardige pleegouders

17 Juni.
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En nu liadden wij precies het dochtertje, dat zij noodig hebben,
alleen was die juist op het oogenblik, dat zij hier kwamen, in
een flanellen ponnetje gehuld, en had ze haar gezichtje heelemaal
vuil gemaakt. Ze keken dus niet naar Caroline om, maar dankten
ops heel beleefd en zeiden, dat ze erover zouden denken. Voordat
zij wilden beslissen, wenschten zij eerst nog het New-Yorksch
vondelingengesticht te bezoeken. Wij wisten zeer goed, dat onze
kleine Caroline niet de minste chance meer zou hebben als zij
deze superieure kinderen hadden bewonderd.
Toen had Betsy een prachtidee! Ze bood hun lieftallig aan om

naar haar huis te rijden en daar dien middag te teacn. Mr. en
Mrs. Eersten van de Stad kennen hier niet veel menschen en
hebben dus niet de talrijke uitnoodigingen gekregen, die hun
rechtens toekomen. Dus waren zij naief blij met de invitatie en
het vooruitzicht op een kleine afwisseling. Zoodra zij naar het
hotel teruggekeerd waren voor de lunch, liet Betsy haar auto
voorkomen en verdween in vlug tempo met baby Carolme naar
haar huis. Ze kleedde de baby in het mooiste wit en roze gebor
duurde jurkje van haar nichtje, leende een hoed van lersche
kant, een paar roze sokjes en witte schoentjes en zette haar toen
schilderachtig op het grasveld onder een grooten eik met een
paar gekleurde ballen neer, terwijl een keurige, wit geschoide
nurse (eveneens van haar nichtje geleend) het kind met brood en
melk voedde. Toen nu de pleegouders in spe kwamen ,was Caroline
zoo goed door\'oed en zoo blij, dat zij de twee luidjes met wel-
komstgekraai en verrukte uitroepinkjes begroette. En van het
oogenblik af aan, dat die menschen het kind hadden gezien,
waren ze verrukt en dol verlangend. Geen tel dachten die twee
goede zielen eraan, dat zij hier hetzelfde kind van dien morgen
voor zich hadden en nadat dus een paar formaliteiten vervuld
waren, leek het werkelijk alsof baby Caroline in de belangrijke
stad zou opgroeien tot een van de eerste burgeressen.
Nu moet ik werkeUjk aan het werk om nieuwe kleeren voor onze

kinderen te koopen.
Met de meeste hoogachting verblijf ik, waarde dame.

Uwe dienstwillige dienaresse Sal. McBride.

19 Juni.
Mijn liefste, beste Judy,
Luister naar de laatste sensatie, die je hart met vreugde zal

vervullen:

ER WORDT GEEN BLAUW GERUIT KATOEN MEER GEDRAGEN

Daar mijn speurneus wel begreep, dat de aristocratische buren,
die wij er hier op na houden, zeer goed voor het gesticht te ge
bruiken zijn, bewoog ik mij den laatsten tijd veel in de goede
kringen van de streek en had ik gisteren het geluk bij de lunch
een allerliefste, mooie weduwe aan te treffen, die prachtige kleeren
droeg, welke zij zelf had ontworpen. Zij vertrouwde mij toe, dat
zij dolgraag costumière had willen worden en het betreurde, dat
zij met een gouden lepel inplaats van met een naald in haar mond
geboren was. Verder zeide ze nog, dat ze steeds, wanneer ze een
slecht gekleed jong meisje zag, den prikkel in zich voelde opkomen
om het kind in geheel nieuwe kleeren te steken. Heb je ooit zoo
iets heerlijks gehoord! Van het oogenblik af, dat ze haar mond
opende, was ze gebrandmerkt.

,,Ik kan U 59 zeer slecht gekleede meisjes toonen", zei ik tegen
haar. „En U moet met me meegaan en nieuwe kleeren voor die
kinderen ontwerpen en ze allemaal er mooi laten uitzien".
Ze kwam daartegen in opstand maar te vergeefs! Ik geleidde

haar naar haar auto, stopte haar erin en mompelde ,,John Grier
Home" tegen haar chauffeur. Ons eerste kind, waarop ons oog
viel, was Sadie Kate, die naar het scheen, juist de strooppot had
uitgetikt. Voor elk aesthetisch aangelegd persoon moet ze een
vreeselijken aanblik geboden hebben. Buiten haar kleverigheid
had ze, o schande, een afhangende kous, haar schort was scheef
dichtgeknoopt en ze had haar haarlint verloren. Maar, als steeds,
volkomen op haar gemak, venvelkomde zij ons met een liefelijken
glimlach en bood de dame een kleverig pootje aan.
,,Wel Mevrouw", zei ik triomfeerend, ,,nu ziet U toch hoe erg

wij'om Uw hulp verlegen zijn! Wat kunt U voor Sadie Kate doen?"
,,Wasch haar", was Mrs. Livermore's antwoord.
Sadie Kate marcheerde af naar de badkamer. Toen de boen-

partij afgeloopen was en haar haar netjes gekamd was en haar
kousen op de aangegeven hoogte waren opgetrokken, liet ik haar
voor een tweede inspectie voorkomen en nu was zij een absoluut
normaal vondelingetje. Mrs. Livermore draaide haar als een

tolletje rond en be
studeerde haar lang en
zorgvuldig.

Sadie Kate is een
ware schoonheid, een
wild, donker Zigeuner
type. Het lijkt er veel
op, alsof ze zoo uit een
kamp is w-eggeloopen
maar met onze af

schuwelijke uniform
hebben we heel wat
van haar schoonheid
weggemoffeld.
Nadat Mrs. Liver

more vijf minuten zichE«n

in diepzinnig zwijgen had gehuld, vestigde _ze haar blik op
mij: ,. ,,
,,U hebt gelijk U hebt mij inderdaad noodig .
En toen ^'ormden wij ons plan. Mrs. Livermore zal aan het

hoofd staan van het Kleedings-comitc. Ze zal drie vriendinnen
uitzoeken, die haar zullen helpen en samen zullen zij met
bijstand van twee dozijn van de beste naaisters onder onze
meisjes, en onze handwerkondenvijzeres en onze vijf naaima
chines, het gesticht in een ander pakje steken. En daarbij doen
wij een zeer nuttig en goed werk, want op deze wijze zal Mrs.
Livermore het werk vervullen, waaiwan ze altijd heeft gedroomd.
Vind je mij niet handig om haar zoo uit te vinden?

Ik heb nog veel meer nieuws en zou nog een heelen brief kunnen
vullen maar Mr. Witherspoon heeft vriendelijk aangeboden om
dezen brief ■ te posten en hij staat al met een zeer hooge
boord aan en in pikzwarte avondkleeren gestoken, gereed om naar
een feestje van zijn club te vertrekken. Ik heb hem gezegd, dat
hij de allerliefste meisjes met wie hij danst mee moet nemen om
aan onze kinderen verhaaltjes te vertellen.

Ja, het gesticht verandert mij in een vreeselijk schepsel! Als
ik iemand zie, denk ik er al al over, welk nut ik er uit kan trekken!
Er is groot gevaar, dat de tegenwoordige directrice zóö-eeel

belang in haar werk gaat stellen, dat zij het nooit meer in den steek
wil laten. Soms zie ik mezelf als een sneeuwwit oudje, in een
rolstoel gezeten, door het gesticht rondrijden, nog steeds het toe
zicht houdend over de vierde generatie van de gestichtskinderen.
Toe Judy, verlos me, voordat die vreeselijke tijd zal aanbreken.
(Wordt vervolgd). Je Sallie.

HERFSTTINTEN.Als de koude vochtige Octobemachten er w^eer zijn, is het
of er een schilder door onze bosschen, parken en tuinen
gaat, die het groen, dat heel den zomer aUeen-heerscher
was, onttroont en hier wat geel, daar wat bruin of rood

of paars aanzet, hier een veeg en daar een streep, tot alles prijkt
in een kleurenmengeling, een schittering van tinten, die wedijvert
met de bloemenpracht van den zomer.
Het zijn vooral de Amerikaansche eiken met hun kleurengamma

in rood, de berken en tulpenboomen met hun geel, de beuken
met hun bruin, die dan tegen 't sombere dennegroen zoo prachtig
uitkomen, maar al treden zij meer bescheiden op, ook andere
tinten ontbreken niet. Het violet van de kardinaalsmuts, het
oranje van de ratelpopulier, het grijs van de wilg, het doffe
bruingroen ̂ ■an de els, het bruingeel van den eik, het komt even
goed op het palet voor van den geheimzinnigen kunstenaar, die
straks weer door onze bosschen gaat. En zelfs de Ideinere planten,
de boschbessen en vele kruiden vergeet Irij niet. Ook daar gloeit
ons het rood of violet tegemoet.

Wie is de kunstenaar, die zoo onze herfstbosschen siert ? De
een noemt hem nachtvorst, de ander herfstnevel, doch beiden
hebben het mis, de oorzaak der prachtige herfstlcleuren is elders
te zoeken.

Het is bekend, dat de groene kleur der bladeren veroorzaakt
wordt door de z.g.n. drlorophylkorrels, kleine, microscopisch
kleine korreltjes, die ondanks hun kleinheid toch het groote
vraagstuk hebben opgelost, het vraagstuk, waarnaar de mensch
tevergeefs nog zoekt, om van anorganische stof organisch voedsel
te bereiden. Heel den langen zomer hebben de drlorophylkorrels
in de bladeren met behulp rmn het licht voedsel voor den boom
bereid en daarnaast zijn allerlei andere, onbruikbare stollen
gevormd, die tijdelijk in de bladcellen zijn opgeborgen. Nu komt
de winter, de tijd waarin de sapstroom in de bladeren stopgezet
moet worden, omdat de wortels nu geen \-oldoende bodem\-ocht
meer aan kunnen voeren en bij vorst iedere circulatie \'an sappen
in de bladeren onmogelijk is. De boom heeft dus 's winters weinig
aan zijn bladeren, te minder daar zij cmak door zwammen misvormd,
door stof met een laagje vuil bedekt of door wind en hagel
gehavend zijn en dus toch al niet meer zoo goed functioneeren.
Daar komt nog bij, dat de tijdelijk in de bladcellen opgeborgen
bijproducten langzamerhand hinderlijk beginnen te worden.

Om al deze redenen ontdoet de boom zich tegen den winter \ an
zijn bladeren. IMaar voor hij ze afwerpt haMt hij er eerst alle
bruikbare stoffen uit en voert deze naar stam en takken. Deze
stoffen zijn de groene chlorophylkorrels, het zetmeel en het levende
protoplasma. Dat vervoer geschiedt met behulp van een stof,
die speciaal daarvoor gevormd wordt, het anthokyaan, dat soms
rood, soms blauw is, al naar er al of niet zuren in 't celvocht
zijn. Voorts treft men in de herfstbladeren groote hoe\'eelheden
afgewerkte, gestorven chlorophylkorrels aan, die de groene kleur
verloren hebben en geel zijn geworden. Thans is het duidelijk, van
waar de herfsttinten afkomstig zijn en ook zal men inzien, dat
de verbazende afwisseling in deze tinten slechts \'eroorzaakt
wordt door 't overheerschen van een der genoemde stoffen, dus van
't groene of gele chlorophyl, 't roode of blauwe anthokyaan.
Met hun hulp wordt 't prachtige kleurenspel in elkaar gezet, dat
in den herfst gedurende korten tijd in onze loofbosschen te be
wonderen valt. M.
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Foto C' Ste<n6ergh»

Jdtl HUIS DE WILDENBORCH. WATERPARTIJ IN HET PARK MET ACHTERZIJDE M.V HET HUIS.

T
HET HUIS DE WILDENBORCH.

IS opmerkelijk dat \'erscheiden van die eertijds ver
sterkte kasteelen op een lagen, vaak drassigen bodem
gebouwd zijn. De moeilijkheden, bij de stichting te
overwinnen, werden daardoor toch niet weinig \-ermeer-

derd. De grondslagen, waarop zulk een kolossaal steenen gevaarte
kwam te rusten, moesten buitengewoon hecht en sterk zijn. ]\Iet
de vestingwerken, die 't omringden, was dit e\'enzeer 't geval.
Men krijgt onwillekeurig een hoog denkbeeld van de bekwaam
heid en kunde der bouwmeesters uit die lang vervlogen dagen,
als we bedenken hoe ze met de gebrekkige hulpmiddelen uit dien
tijd vaak te midden van een moeras zulke hechte en sterke ge
bouwen konden doen verrijzen. En dat nog te meer, daar de
bouwmaterialen niet zelden moesten worden aangevoerd over
landwegen, die in een slechten staat \'erkeerden, terwijl de beken
en Ideine rivieren op de ondiepe plaatsen, voorden genoemd,
moesten doorwaad worden. Bruggen toch waren toentertijd en
zelfs nog in veel later eeuwen, althans in deze streken, zeer zeld
zame zaken. Het dorp Vorden zou zelfs zijn naam ontleend heb
ben aan zulk een doorwaadbare plaats in de Vordensche beek, die
de tegenwoordige Raadhuisstraat met de Nieuwstad verbond
en in de eerste helft der vorige eeuw door een brug werd ver\'an-
gen. De bodem der beek was er opgehoogd met steenpuin. Ten
gerieve der voetgangers waren er in die voorden hoopjes gras
zoden geplaatst, die even boven den waterspiegel uitkwamen en
waarover men, al springend, droogvoets den overkant kon be
reiken.

Toen daar in 1903 de brug voor den te leggen tramweg van
Vorden naar Hengelo (G.) moest verbreed en versterkt worden,
bezorgde het puin, 't welk er zeer dik den bodem bedekte, den
werklieden groote moeilijkheden.
De voorde door de Berkel, bij Warnsveld, is almede eerst door

een brug vervangen toen de straatweg van Zutphen naar Win
terswijk gelegd werd.
Dat men hier in de streek bijzonder gehecht was aan 't oude,

kan men duidelijk zien uit het bekend^e gedichtje van Staring
„De hoofdige boer". _

Die beken en kleine rivieren belemmerden alzoo vooral bij
wintertijd in hooge mate 't verkeer. Niet zelden werd de boer,
die in een naburige plaats naar de markt reed, met paard en
wagen door den vloed meegesleurd, zoodat hij ellendig het leven
verloor. Ook de onveiligheid in vroeger dagen was groot. Nog

in 't begin der \-orige eeuw werden de wegen door struikroovers en
ander zwer\ end \-olk onveilig gemaalct. üe oaicle weg \ an Vorden
op Lochem was \'ooral in de buurt \-an den Wildenljorch om zijn
onveiliglieid berucht.
Er bestond derhah'e eeuwen geleden, toen de ])ublieke veilig

heid vooral in boschrijke streken schier alles te wenscheir over
liet, een goede reden om zulke moeilijk te genaken en alzoo vrij
gemakkelijk te verdedigen plaatsen \-oor den bouw Aan een
ridderslot uit te kiezen.

*  *Buitengewoon drassig was de bodem, waarop men — wanneer
IS onbekend ■ het kasteel den Wildenborch deed verrijzen.

Vooi heen \\ as daar alles bosch en moeras, water en veen.
Staiing noemt terecht de streek, die vooral door zijn ijverige
emoeiingen m bebouwd en bev\-oonbaar land herschapen werd,

een ,,bedwongen woestenij".
Uit \ei schillende gegevens is af te leiden, dat er reeds in den

Heidenschen tijd menschen hebben verblijf gehouden,
ppu sti'ik jaren geleden bij 't omspitten van
hoo<Te zmidnitr^'r <jermaansche offerplaats ontdekt. De
zhdln onÏÏoof' li' eek hoefijzer aan di'ie
schiinliik In ri» ge\ uia w ai en. De meeste er van, waar-
brokkeid. Eenige vim gaïe^ix^^^'T gedeeltelijk ver
in Zutphen te zien. exemjdaren zijn nog in 't museum

een vuuktewmiTbeitkd^'^^ Wildenborch, o.a. een offermes en

geloopem°'^Emiïeta£nlL^^^ rkhting te hebbenwerd er in 't veen gevonden. Romeinschen oorsprong

Wildenborch 't eest genoemd

Hij'frerJop|"vofgd^Sor°,r*'''S" Rodebaert van Wiscll.was met den hertog van Gelder^ broeder Hendrik, die bevriend
Dc zoon V3,n dczon Is.s.tsi'p T v»

gevreesd roofridder. ' Jonan, kenmerldie zich als een zeer
HMet zijn troep lien hii 't 7f.+ n
streken van Overijsel af en nlee^l zelfs de aangimnzendeen pleegde er allerlei gewelddadi|heden.
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Fcto C, Steetióergh^

Na zulk een rooftocht trok hij zich
■vveer terug in zijn slot, te midden van
ontoegankelijke moerassen en wouden.
't Was toenmaals een geduchte sterkte,
omringd door een hoogen muur met vier
zware hoektorens, uit diepe grachten
oprijzend.

Een leger van gewapende burgers uit
Deventer kwam in 1490 den Wildenborch
bestoken. Zij hakten 't zware geboomte
om den burcht neer. Toen zag het er
daarbinnen erg donker uit. De levens
middelen raakten op. Der bezetting
dreigde de hongerdood. Slechts nog één
varken was er over en om de belegeraars
in den waan te brengen, dat men nog
overvloed had, liet men 't arme dier eiken
morgen zoo erbarmelijk schreeuwen, alsof
het gekeeld werd. De belegeraars, daar
door misleid, trokken ten slotte mismoe
dig af.

In 1497 zwierf een bende van 4.000
afgedankte soldaten, de zoogenaamde
Groote Garde, plunderend door de streek.

Johan van Wisch voegde zich daarbij
€11 werd een der mede-aanvoerders. ,,Het
woest gespuis nam Goor in en verspreidde
schrik en wee in gansch Twente. Doch
ditmaal sloegen bisschop Frederik en her
tog Karei de handen ineen en joegen
met hun leger de bende uit elkaar. Velen
werden door de verbitterde boeren dood
geslagen. Eén der belhamels. Hans van
Éallingen, werd met 150 anderen ge
vangen genomen, en allen werden te Deventer onthoofd. De
lichamen werden in een kring op een rad gelegd en de hoofden
op pinnen geplaatst met dat van den aanvoerder in 't midden.

Men verhaalt, dat er ook een welopgevoed jongeling met in
nemend uiterlijk bij was, die, toen hij den slag verwachtte, tot
Hans van Ballingen sprak: ,,Och Hans, daor heb 'j mij toe
'ebracht!" waarop Hans, koelbloedig tot het einde, kortaf ant
woordde: ,,Spin ik er zijde bij?" wat beteekent: ,,Heb ik er voor
deel van? Ben ik er beter aan toe, dan jij?" 't Is een uitdrukking,
die in de Graafschap en Twente nog telkens door 't volk wordt
gebezigd.

Johan van Wisch ontkwam en hield het uit wrok met Oosten
rijk. Maximiliaan schonk hem in 1499 het hooge gerecht over
Barchem met het Sek en Mossel met het Wiersche broek. Filips
voegde er in 1304 nog 't gerecht van Voerden en Ruderloo bij,
waarop heer Johan onder Vorden een galg plantte". (H. W.
Heuvel: ,,De geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek")
Vandaar de naam Galgengoor.

In 1506 sloeg hertog Karei voor de tweede maal 't beleg voor
den Wildenborch, maar bij die gelegenheid werden een aantal
belegeraars door de bezetting in een blokhuis overvallen en
gedood. Nog heet die plek ,,de Doodenkamp".

Eerst in 1512 onderwierp Johan van Wisch zich ten deele aan
hertog Karei. Dit succes had dezen laatste volgens zijn zeg
gen meer dan / 100.000 gekost, waardoor hij bijna tot een ver
dreven heer was geworden. Hij liet den
Wildenborch voor een deel ontvesten en
stelde er een drost aan. In 1523 werd het
huis echterweerversterkt.'tBleef nog altijd
een sterke vesting, voortdurend door een
bezetting beschermd, o.a. in 1530 tegen
de aanslagen van Joachim van Wisch,
Johans zoon en erfgenaam. Zelfs lag er
nog garnizoen in 1569, in I5Q5. en in 1604.
In 1665 werd het vermeesterd door de
Munsterschen.

In 1527 kwam Anna, de natuurlijke
dochter van hertog Karei, met een dienst
maagd en een kind op het slot. Ze werd
■er goed ontvangen, maar streng bewaakt.
Het volgende jaar ontving ze er bezoek
van de edellieden H. de Groif van Er-
kelens en Claes Vijgh. De laatste was
door haar vader tot haar echtgenoot be
stemd Zij trouwde hem. Dne harer
zonen hebben later dapper tegen Spanjege^tredem^ bleef zij op den Wildenborch
huizen. Toen ging ze wonen op 't huisSchoonderbeek bij Putten, dat verwoest
was. maar door haar werd herbouwd.
Eerst in I377 is zij oveileden.

't Slot Wüdenborch is een bezitting
der heeren van Wisch gebleven tot ditSslacht uitstierf. Toen kwam het dooi
len erfdochter aan de gi'aven van Limb^^^^^^

HET

'1 . -iV'is'si'N;.

'<"V

m

 HUIS DE WILDENBORCH. IN HET PARK.

naar. In 1769 kwam 't weer aan een van Limburg Stirum, tot het
in 1781 gekocht werd door Damiaan Hugo Staring, colonel en
kapitein ter zee, de vader van den dichter A. C. W. Staring.

Craandijk schijnt in zijn wandelingen door den Gelderschen
Achterhoek den Wildenborch niet te hebben bezocht. Hij ken
schetst den weg, die er van Vorden uit heenvoert, als vrij gewoon
en ongeveer i-J- uur lang. Ook zwijgt hij van 't grootsche bosch,
dat er ettelijke jaren geleden stond en in hoofdzaak door den
dichter Staring was aangelegd. Om tijd te winnen, zal hij op monde
linge bescheiden, die hier al zeer onnauwkeurig waren, zijnafgegaan.
De weg van Vorden naar den Wildenborch toch is slechts één uur
lang. Aan weerskanten is er 't golvend terrein grootendeels met heide
en dennen gestolt'eerd. Hier endaar is een stuk ontgonnen grond in
de omgeving der weinige eenzame, schilderachtig gelegen hoeven.
Rechts ziet men op eenigen afstand de spits der R. C. Kerk van
den Kranenburg bo\'en 't geboomte uitsteken. Links r'oeren \'er-
schillende landwegen naar de uitgestrekte bosschen van dennen,
afgewisseld met het zachte groen i-an wit-stammige berken, naar 't
Galgengoor, het Groote Veld en de huizen 't Enzerink endenBramel,

*
^  *

Naarmate men 't kasteel den Wildenborch nadert, komt er-
meer verscheidenheid in 't geboomte.

Accasia's en berken geven met hun sierlijk groen een aan
gename afwisseling aan 't landschap.

Stirum wien ook de bannerij Bronkhoisttoèbehóorde. De Van Heydens en enkele
andere familiën werden vervolgens eige-

'
•• -'C'-i'-cSsr.. »S.r r't, >

■-•-.'■v' ■"-"p" 1-^
■■r ..V

Foto C. Steen&ergh,
HET HUIS DE WILDENBORCH. VOORZIJDE.
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Eenige jaren geleden bereikte men nog, als onder een natuur
lijken eereboog doorgaand, een open vlakte, met koren en andere
veldvruchten bezet, welke vlakte door 't bosch aan alle zijden
werd omsloten.
Na onder een tweeden, soortgelijken eereboog te zijn door

gegaan, had men links de laan, die leidde naar een boerderij, het
Schoolhuis geheeten. Deze school werd in 1797 gesticht ter na
gedachtenis van de op 27-jarigen leeftijd overleden vrouwe
Everdina Maria Staring, geb. van Löben Seis.
Thans vindt men daar in de buurt een christelijke school.
Aan de rechterzijde is het bekende ijzeren hek, de voormalige

poort der stad Wageningen, dat toegang gaf tot het majestueuze
bosch.

Een weinig verder, rechts, verheft zich op eenigen afstand
van den weg het kasteel met zijn halfronden toren in Gothischen
stijl in 't midden van den voorgevel, 't Overige van 't gebouw is
met Idimop als bekleed.
De toegang tot den ouden Wildenborch was daar, waar men

nu 't voetpad naar 't Huis heeft. Drie voorpoorten, met twee
valbruggen over de dubbele buitengracht sloten den weg af.
Dan kwam nog de hoofdpoort met ophaalbrug en ronden toren
en 't spitsje, dat zich boven 't dak verhief, „de poorte mitter
kappe". De toren in 't front van het tegenwoordige huis is daar
van een overblijfsel.
Voor ettelijke jaren verhief zich hier nog het uitgestrekte,

heerlijke bosch, waarvan Heuvel in zijn boven aangehaald
werk de volgende beschrijving geeft;
,,Geen gerucht uit de woelige menschenmaatschappij dringt

hier tot ons door.

In die gi^oene schemering komt over ons een plechtige stemming.
Hoe majestueus verrijzen die forsche, statige dennen! En welk
een afwisseling van kleuren en tinten geeft die rijke verscheiden
heid van houtgewas! Als een donkere spiegel ligt de stille vijver,
groen en zilver getint, tusschen 't hoog geboomte. We denken
onwillekemdg aan Schiller's lied:

,,Aus des Lebens Mühen und ewigen Qual
Möcht ich fliehen in dieses glückseliges Thai".

Hier, zittend onder dit geboomte en uitziend op de met klimop
omrankte achterzijde van 't kasteel, ruischt het ons tegen, zoo
zacht en teeder, dit lied van den meester-zanger van den Wilden
borch:

,,Wij schuilden onder dropp'lend loover,
Gedoken aan een ]5las;

De zwaluw glipte 't weivlak over
En speelde om 't zilv'ren gras;

Een koeltje blies, met geur belaan.
Het leven door de wilgenblaan "

Starings naam is voor immer aan den Wildenborch verbonden.
Hij woonde er bijna een hah'e eeuw (van 1791 tot 1840).
De zon van den voorspoed bleef onbewolkt voor hem streden

tot het jaar 1822.
Gedurende het tiental jaren, dat nu volgde, verloor Staring

vier volwassen kinderen en een schoonzoon en zijn vrouw, J. C. A.
van der Muelen, werd blind.

Ï3JÏ-!s

■  T 4- .„vUpffpTi boven de smart en zijn ouder-Maar hij wist zich te \ul , welbesteden dag.
dom trad in als een schoon beroerte getroffen
Den I2den Augustus ̂ ^40 ̂ eiü mj u stoffelijk over-

en hij overleed den i^den d , Vorden binnengedragen
schot werd met eerbied h opening dezer begraaf-

,Uit nacht rijst morgenrood.
Het leven uit den dood .

Het schoone boscl., - zijn schepping is voor ettelijke jaren
gesloopt.

't Was éénig in zuil sooi • van forsch geboomte, door
Hoe stil en " mossen en slingerjilanten verlevendigd.

' f°;"iraTrhnï rdeï« "3 eens op e'ln'.nooien najaarsavondün v _ie, ais sLi j jp, boog geboomte rdak \-ooi den

ïbr er ̂ ferwijHe zinkende zon door de hooge toppen der reus-
IchtTge beul en en berken scheen en 't gelend gebladeite, datïaiïlS de hoogte ecm,raai
Sjemd'en nog e'en'jiaar vogels, door zooveel stille heerlijkheid

lieflijke tonen slaakten, - h.j vergeet met hcht weer
die oogénblikken van diepe eenzaamheid en onbeschnjfelijke
aandoeningen. groene en goude lover!

Die staetsi (ging) haast over.
Vondel.

*
♦  *

Met 't oog op den drassigen bodem had Staring dat bosch op
singels doen aanleggen. Doch door 't grar-en der zoogenaamde Veen-
goot vooral verbeterde de toestand in die mate, dat zijn kleinzoon,
mr J I Brants, de slooten kon doen dempen en door 't bosch
wandelpaden doen aanleggen. Ter'cns ber orderde deze 't leggen
van den gidntweg door den Wildenborch naar Lochem en hij wist
aan zijn landgoed den schoonen aanleg te geven, waardoor 't een
harmonisch geheel \-ormde. Bor-endien was hij gedurende zijn
meer dan 50 jarig r-erblijf aldaar, \ an zijn huwelijk met vrouwe
C. Z. J. M. r an Löben Seis af tot zijn dood in 1901 steeds be
dacht op de welvaart zijner ondergeschikten, die hem gi'oote
liefde en vereering tocdi'oegcn. Tevens behartigde liij een lange
reeks rmn jaren als Wethouder en Lid r-an den Raad \ an Vorden
met gioote toewijding de belangen zijner omgeving. Dat zijn
streven rijk gezegend werd blijkt wel hieruit, dat zijn pachters
thans voor 't meerendeel eigengeërfden zijn geworden.

Foto C, Steetibergh,

HET HUIS DE WILDENBORCH. DE HAL.

fj Maar, om nog even ojr den dichter terug te komen, deze was.
gelijk wel van zelf sjueekt, een man r-an grooten invloed. Dat
hij 't algemeen \-ertrouwen genoot blijkt wel uit het feit dat hij
niet enkel lid was van Vordens Gemeenteraad, maai" ook van de
Provinciale Staten r-an Gelderland.
En hij had dien invloed ook zeer noodig, want de verbeteringen,

die hij wenschte aan te brengen, vonden vaak gi'ooten tegenstand
zelfs bij lieden, die ambtshalve verplicht waren om hem bijstand
te verleenen.
Dit was o.a. 't ge\"al met het door hem voorgestelde jrlan om

dooi middel van een te giaven beek het overtollige water van
de streek naar de Berkel af te voeren. Toen de Lochemsche
gemeentel aad eindelijk verlof gaf om die proef te nemen, ver-

daai aan de voorw aarde, dat de uitgegi aven aarde nevens
,,de Veengoot moest blijven liggen, om deze in geval ze hinderlijk
was, terstond weer te kunnen demjien.
Dat ze intusschen een weldaad werd voor de gansche streek,,

is wel te denken.
De w ei kzaamheid, door dezen merkwaardigen man ontwikkeld,

IS buitengewoon gioot geweest.
onderw ees hij zelf in de beginselen der verschil-

wiis bnrirlpn^'^ ̂ ajDpen, tot ze een im"ichting voor voortgezet onder-
Dr W r "R het beste ger olg. Zijn derde zoon
de'pi on+; la'r, 1808 op denWüdenborch, werd
de BoeSioiït r algemeen bekend als Staring van
en de aardriii-sknw^Vi" geheele omwenteling in 't landbouwbedrijfen ae aai dnj kskundige wetenschap voorbereidde
De merkwaardiee man cic n- "=^cLue.

streefde om o,^ , dichter — die er nooit naar
zijnde ontslacr aL komen, nam, nog in de Icracht
Wfldenborch aan zijn y"uhti™"aa°®le\''"''

om schrijver dezes het t°e^^ dichter, de vriendelijkheid
toonen, en hem vcrscliill Wildenborch te
borch en zijn^-oormaliè^^f bijzonderheden, op den Wilden-
te deelen. Het is ons een p ^, ^ ̂kking hebbende, mee
openlijk dank te zeggen '-'hoefte, hem hier c'oor een en ander
Het ecitijds zoo stcrlco "u

nog aan de achterzijde van 't ^'^hsch, (wier wapen
is), dat slot, te midden van \-rm tegen den muur bevestigd
scholen achter reusachtine liol "^^'^^^-ssen en w ouden, als ver-
vriendelijke w oning^"^^ bolwerken, is nu herschapen in een
Aan den ouden'Wildenlmi ru i •

ki-uisbogen in de hal (zie de echter nog de hechtelai (zie de afbeelding hiernaast) en die in de
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het ifC/7S E£ WILDENBORCH. BOERDERIJ OP HET LANDGOED.
keldeis, die nu tot berging van huishoudelijke zaken, o.a tot het
bewaren van den wintervoorraad dienen.

keldeis vormt een ruime zaal, waarin misschien eer
tijds de ^bezetting haai bacchanaliën vierde. Opmerkelijk is 't,
dat er m sommige kamers een boekenkast staat, gevuld met
wei ken m yei schillende talen en over verschillende wetenschap
pen. Er zijn boeken bij, die in de 17de eeuw werden uitgegeven.
Waarschijnlijk behoorden vele dezer werken nog tot de bibliotheek
van den dichter en heeft men die daar uit piëteit laten blijven.

Door de ramen, niet het minst door die van de boven-ver-
treldcen, heeft men een verrukkelijk uitzicht over de nog altijd
zeer schoone, boschrijke streek.

De naaste omgeving vooral heeft prachtige boomgi'oepen,
waaronder opmerldng verdient een fraai getakte cederboom.

In de verte ziet men de hoogten bij Lochem en Barchem zich
afteekenen tegen de lucht.

Het ruim, in ouden stijl fraai betimmerd woonvertrek, waarin
men komt door de antieke hal, geeft uitzicht op den ruimen,
met fraaie bloemperken versierden tuin achter en op de basse-
cour aan de voorzijde.

*  * *

Het schoone bosch van Staring is grootendeels verdwenen.
Maar in den naasten omtrek van 't Huis is het jong plantsoen

al een aardig eind opgeschoten en 't belooft mettertijd weer een
sieraad te worden van de schoone streek.

Overneming verboden. H. J. KrEBBERS.

DE OUDE MUUR.Plomp en massief stond de oude muur van den steenoven
onder de kruinen van de hoog opgeschoten iepen.
Eene schaduwrijke plaats was het, waar de muur aan de
Zuidzijde de zonnestralen belette binnen te komen en

de boomen aan den Oostkant de opkomende zon het u^jken
moeilijk maakten. De oude, verweerde muur wist veel te vertellen,
had veel gezien, had in het heerenhuis menschen zien komen en
gaan, den een in voorspoed, den ander m armoede. Nu \vas hij
geen muur van een steenoven meer, niets meer dan eene Mschei-
ding was hij geworden, de steenoven werkte niet meer, de eige-naa? was vmirokken, en ongestoord altijd door, zonder vei^^^^^^
zing loiaagde de tand des tijds aan zijn ruwe huid, maakte diepevorlt m SISten daarin en leed hem ?tLfnTevenï
zijn tijd. Een eenzame oude was de muur ^^ter met en zijn ev^^^^doel was er niet minder door geworden ^en het steen^^^^ophield en de dikke ,gore smook met meer , Waar een

In den muur bevonden zich vele g^ten en scheuren^ Maa^^
steen was losgeraakt en door ^j Qok de boomen
was gevallen, bevond zich nu een diepe hoite^ uok
hadden het hunne er toe bijgedragen schuilplaats voor vo-zooals hij nu was, ^ameli^c eenegels en insecten, een doolhof van g g j^ brokstuk natuur.

Lang hadden de

zwarte muur een bezoek van ® vastgeklampt en met
hadden de meesjes zich aan d ^joorzocht naar insecten. Rijk
spiedend oog de spleten en g^, -1 ^poot zich bhksemsnel in vei-was de vangst en toen eene duYondpom zligheid had trachten te hangen m een ^^P^g^ zochten, namelijk
volgd en hadden plot^ehng g , , slechts een meter van den
een plaatsje om te nestelen. i viianden, maar het gat wasgrond, niet onbereikbaar voor hu^^^ bezochten trok
diep, droog en warm. lelkens ais j

hun hart meer en meer naar deze plek en ten laatste besloten zij
om liet werk te beginnen.

Weldra was het nestje van mos, veertjes en paardenhaar gereed
en niet lang duurde het, of een g tal eitjes beloofden een talrij k
kroost.

*
^  9fC

In warmen gloed, \'ol gouden schijn neigt de zon ter kimme.
Langzaam zinkt zij in de verfrisschende golfjes der zee en zendt

als avondgroet een bundel van guldenen stralen o\er het land
schap. Ook de oude muur ontr angt hare liefkoozing en het gras
en de planten, die uit de spleten weelderig te voorschijn komen,
wuiven met het donkergroene blad een tegengroet.

Maar eerder dan elders sluipt de avondschemering hier aan.
Het schijnt wel of de nacht hier geboren wordt, want temauv er-
nood is de zon verdwenen of donkerte heerscht onder de hooge
iepen, en zwarter, plomper clan ooit verrijst de steenovenmuur
onder hunne dichte, hooge kruinen.

Het nachtelijk leven, elders nog sluimerend, ontwaakt hier en
een legio van insecten komt te voorschijn om hun schijnbaar doel
loos leven te beginnen.

Daar vliegt o\'er een steenenrij een donkere gestalte voorbij,
snel als de bliksem, zich steeds verschuilend waar de nachtelijke
duisternis het dikst is.

De zwarte oogjes gaan sluw van steen naar steen tot hun blik
plotseling blijft hangen aan het gat in den muur, waar de mees
te broeden zit.

De gore, kale staart van de rat beweegt zich zenuwtrillend heen
en weer, de neus\deugels sidderen van emotie, de korte, vierkante
oortjes spitsen zich en wreed licht fonkelt uit de bloeddorstige
oogen.

Geheel het roofdier is in de rat wakker geworden. Zij is de prooi
op spoor en zal niet rusten ah'orens de buit binnen is.

Onhoorbaar glijdt zij nu van steen op steen, grijpt zich met de
klauwtjes vast in de voegen, laat zich met den kop beneden
waarts zakken en heeft dan weldra de plaats bereikt, waar het
meesje, van gevaar onbewust, aan het droomen is van een talrij ke
kinderschaar en een groote menigte insecten.

Omzichtig nadert de rat het gat, ruikt hare prooi, doch durft
zich — voorzichtig van nature als ratten zijn, nog niet in het hol
letje wagen.

Halfverwege kniipt zij er in, snuift de lucht op en door dit ge
luid ontwaakt de vogel.

Dadelijk begrijpt deze het gevaar dat dreigt en een onheilspel
lend gesis — als dat van een slang ■— doet de rat een oogenblik
terugdeinzen.

Nogmaals begeeft zij zich halverwege in het gat en tracht nu
met den poot de mees te grijpen, doch juist als hare pogingen geluk
ken zullen, wordt zij met een krachtigen ruk uit het gat getrokken,
voelt zij een sterken klauw in haar nek.

Een doodskreet verbreekt even de nachtehjke stilte. In de
rozenhaag werpt de kat hare prooi neer, de lippen krullen zich
vol van walging en onhoorbaar sluipt zij weg, de phoohorlichten-
de oogen spiedend naar beteren buit.

*
*  *

Vol levenskracht breiden de dikke jonge loten van het klimop
de annen uit als wilden zij den geheelen muur om\-atten. Owral
dringen de zuigworteltjes door en in, zetten zich r-ast in de \-oegen
en groeiend steeds hooger siert het de besmookte plekken met
een weelderig dek rmn glunmende bladeren. Achter dit scherm
heeft het winterkoninkje eene nestplaats gevonden. Druk, \ol
beweeg zoekt het naar nestmateriaal en met plokken mos, bijna
grooter dan het zelf is, vliegt het af en aan en bouwt met zenuw
achtige haast aan het reusachtige nest.

Neen, een eenzame oude is de muur niet, want op een arm \-an
den iepenboom heeft de vink zijn nestje gebouwd en vol rmn zang
is van zonsopgang tot zonsondergang de schaduwrijke omgeving
van den steenen muur. Bij het lengen der dagen verstomt het voge-
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Icn lied, doch niet minder luidruchtig is het nu, wanneer de jonge
vogels om voedsel roepen, dat onvermoeid wordt aangedragen
door de ouders.

Te dringend, te luid klinken vaak de jonge stemmetjes der kin
deren, die onbewust voor het gevaar daarin gelegen, steeds met
wijd geopende bekjes om voedsel schreeuwen.
Onder de pannen, op een dikken balk, rust hun vijand. Ofschoon

meestentijds den dag slapend doorbrengend, doen hem de vogel
kreten dikwijls ontwaken en met knipperende oogleden tracht
hij het helle daglicht te doordringen met zijn scherpen blik. Reeds
bevroedt hij de aanwezigheid van jonge vogels en zijn roofvogel-
aard doet hem vurig naar het malsche vleesch verlangen.

Straks, als de nacht zijne schemeringen over het landschap
spreidt, als diepe duisternis den ouden muur zal omhuiven, dan
zal de roover op jacht gaan en het eerst van alles zal zijn scherp
oog de jonge vogels trachten te ontdekken
Alles slaapt; in zware rust staat de massieve steenen hoop onder
de ruischende iepenkruinen. Ook de altijd roepende vogelkeeltjes
zwijgen nu en wann bij elkander gedrongen slapen ook zij.
Langs den muur zweeft op onhoorbaren vleugelslag het steen

uiltje, de oogen priemend door de duisternis, de ooren wijdgeopend
om het minste geluidje op te vangen.

De geringste beweging in het klimop, het minste woordje door
een der jongen gefluisterd, de lichtste 1 laddering van vleugeltjes
zal hem de plaats verraden, waar zijne buit verborgen is.
Maar zelfs zijn goed geoefend oor, Z'jn aan de duisternis gewend

oog zeggen hem de plek niet en als een geluid bij den vijver door
hem wordt opgevangen, brengt eene machtige zwenking hem op
de plaats waar het veldmuisje zich zoo zeker waande en nu reeds
vóór het zijn vijand bemerkt heeft, gegrepen wordt door den grijp
klauw, die het medevoert naar de
schuilplaats op den balk.

Vol van vogelgepiep is gansch de
omgeving. De meesjes zijn uitgevlo
gen, de winterkoninkjes hebben het
nest verlaten; de vinken loopen op
een dikken arm van den iepenboom
heen en weer en een houtduif brengt
met veel lawaai van fladdering zijn
jongen voedsel.
En de oude vogels zijn vol onrust,

zorgvol zien ze de gevaren, die zoo'n
uitvliegdag medebrengt.
De kat kent dat piepen der j ongen,

hoort aan den klagcnden, onrustigen
roep van de ouders, dat er buit te
halen is.
Eén onvoorzichtige bew^eging, één

te waaghalzerig ondernomen vliegoefe-
ning brengt de jonge vogels op den
grond, vanwaar zij met hun zwakke
vleugeltjes de hooger gelegen takken
niet spoedig kunnen bereiken en zoo
ten prooi vallen aan hun loerenden
vijand.
Beschermend echter biedt de muur

begroeiing eene schuilplaats aan de
nieuwe wereldburgers,en gretig maken
deze dan ook hiervan gebruik.
Onder de donkergroene bladeren

van de klimop zit een klein meesje,
de oogjes knippend tegen het helle
zonnelicht en toch, al schijnt het in
te dommelen, gaat het kleine bekje steeds open en dicht, bij her
haling roepend om voedsel. Een donzig plokje veeren lijkt het,
te teer nog om de wereld in te gaan, zoo liulpeloos fijn van vor
men, en niettemin groeide er in dit lichaampje het begeeren om
uit te vliegen. En nu, nu wordt het overweldigd door die wijde
wereld om hem en angstig, nietig klinkt het vragend piepen.
De winterkoninkjes zijn vlugger van ontwikkeling en ofschoon

niet zoo vaai'dig in het vliegen, kruipen en klauteren zij als muizen
langs den muur en krachtig en flink klinken hunne stemmetjes
door de lucht.
Geen angstig wegkruipen, geen knippende oogleden, neen dapper,

vol levenslust veroveren zij hun wereldje dat zich echter op den
duur niet zoo ver zal uitstrekken als dat der meezen en vinken.

Zij zijn gehecht aan hun geboorteplaats en toeven hier zoo lang
mogelijk, kruipen des avonds tezamen in hun nest en zullen dage
lijks nog langen tijd den ouden muur komen bezoeken.
De meesjes gaan de wijde wereld in. De zwerfkoorts zit hen in

het bloed, het nomadenleven trekt hen aan met onbedwingbare
kracht en na de eerste dagen van angst zal groeiend met den dag
in hen ontwikkelen en vermeerderen de lust tot reizen en trekken.
Dan vereenigen zij zich in groote getale en gaan over bergen en
rivieren naar het land van dennen en sparren en eerst wanneer
in de hooge kruinen der iepen de lenteliedjes zingen, zullen zij
weerkomen om in het gat in den ouden muur een nestje te bouwen
voor het toekomstig kroost.

*
stf *

De zomer heeft zijn volheid bereikt, vol zonneklatering is heel
de lucht, warmte golven vloeien af en aan en een ontembare groei
kracht doet zelfs uit den ouden muur de bloemen en planten te
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voorschijn komen zoodat hij één
lijkt. Toch heerscht er niet meer die gezellige
het gezang der vogels is verstomd en een J ^ de
de vochtwarme sfeer onder de boomen. . upeft want
oude muur verlaten zijn door allen, die hij herfst hier-
ofschoon nu nog uitgroeiend hun ^oen insluimeren
aan een einde maken en fjoom en plant zac hlarlcren zul-
voor den langen kouden winter. Dan verdon en ^ kleed
len nog even voor hun sterven den miiur bedekke
van goud en brocaat en dan gaat ook deze rus e . • „-gkt
ontwaken, totdat het vogelgezang hem uit zijne
En weer zullen uit zijn voegen groeien pjaats onderten, wederom zal vol stemmetjes zijn de schaduw j ^ ; .^ifipijike
de iepenkruinen en opnieuw zal de oude muur me v ^jipJ
koesterende zorgen waken over hen, die m zijne ^
hun dierbare schatten nederleggen en aan hem toev

H. E. Kuijlman.

DE DRIEHOORNIGE MEST
KEVER OF DRIETAND.

MINOTAURUS TYPHAEUS (Ceratophyus).

I)

D
E

LIEGENZWAM.
{AGARICUS MUSCARINUS).

Deze paddenstoel is zeer vergiftig. Een aftreksel cr van in tnelk is
een uitstekend middel o/n vliegen te dooden. Opmerking verdient,
dat de Russen er een sterken drank uit bereiden^ die ivel benevelt,

maar niet doodt.

 wetenschappelijke naam, waarmee het ondenverp van
dit artikel wordt aangeduid, vereenigt de namen van
twee geduchte figuren der oudheid, den Mmotaurus, den
stier van Minos, die in 't labyrmth op Creta met men^chen-

vleesch gevoed werd en Tvphaeus, een der rcuzenzonen der Aarde,
"  die het durfde wagen den Hemel te

jjestormen. Met behulp \'an t kluvs'en,
dat Ariadne, de dochter \-an Minos,
den Athener Theseus ter hand stelde,
slaagde deze er in den .Minotaurus te
fiereiken, en vervolgens te dooden,
waardoor hij zijn land \-oor eeuwig
\-erlüst heeft van de afschuwelijke
scliatting, ten behoe\'e van de voe
ding c'an 't monster.

T3'phaeus werd in den krater c an
den Etna geworpen, waar hij thans
nog ligt. Zijn adem is de rook van
den vulkaan. Als hij hoest, werpt de
krater stroomen van lava uit; als hij
zich omlceert om op zijn andere zijde
te gaan liggen, brengt hij heel Sicilië
in rep en roer: dan teistert hij het
met een aardliec'ing. Het is niet on
aardig de herinnering aan die oude
verhalen in de geschiedenis der dieren
terug te vinden. De m^'thologische
lienamingen, zoo welluidend en liefe
lij Ic voor 't oor, spreken gewoonlijk
de werkelijkheid niet tegen, iets wat
\-an de uitdrukkingen, die met behulp
\'an een woordenboek gefabriceerd
zijn, niet altijd getuigd kan worden.
Als er boN'endien een vage overeen
komst op te merken is tusschen de
legende en de historie, zijn naam en
bijnaam doorgaans gelukkig gekozen.
Dit is O.a. ook het ge\-al met dit insect
{Minotaiirns-Typhaeus Lin). Hiermee

duidt men een zwart coleopteer aan, van een tamelijk gunstig
uiterlijk en nauw \-ermaagschapt aan de in een vorig artikel be
handelde Geotrupen. Het is een volkomen ongevaarlijk, vreed
zaam beest, hoewel zijn horens geduchter zijn dan die van den
Stier van Minos. Geen onzer wapendragende insecten heeft een
zoo dreigend voorkomen.
Het mannetje draagt op het borststuk een drietal scherp ge

punte, evenwijdig ingeplante en naar \-oren gerichte stekels.
Geven we hem voor een oogenblik de gestalte van een stier, dan
zou ze fs Theseus, mocht hij hem in 't veld ontmoeten, voor zijn
gevaarlijken dnetand terugwijken.
Den Typhaeus uit de fabel bekroop de lust, om het verblijf der

goden te plundmen, waartoe hij de vanïhun voet gerukte bergen
opstapelde, de Typhaeus der natuurkundigen stijgt niet omhoog,
maar daalt daareiitegen tot op groote diepte in de aarde af!
Brengt de eerste, door eén stoot met den schouder een gansch
gewest m beroering, de tweede doet door den druk c-an ImUkhram
S ™rroert.P ^^^ert als zijn bewoTr

het insect, waarover we het aanstondsmeer in bijzonderheden zullen hebben
Doch, waartoe dat alles, waartoe

O,ik ' - .
dat minutieus onderzoek.

wórferzllTdft S eïnV^SverLtging^vL^ïeV'L ̂ oedkooper

I) De driehoorn komt op onze heiden veelvuldig
voor. S. L.
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doen aanscliouvven in de onuitputtelijke verscheidenheid zijner
openbaringen, het helpt ons een weinig het meest duistere boek
— dat van ons zeil — te ontraadselen
Gemakkehj^k te vangen niet veeleischend wat de verzorging

betieft niet terugstootend bij het organisch onderzoek, leent dit
dier zich beter nog dan de hooger bewerktuigde aan de bevrediging
van onze weetgierigheid. Hebben deze laatste, onze naaste buren,
ons doorgaans niets nieuws te vertellen, hij,de hoofdpersoon van
deze schets, met zijn eigenaardige zeden en gewoonten, ontsluit
ons een nieuwe wereld; bij hem is 't, of we in aanraking zijn ge
komen inet de bewoneis eener andere planeet. Ziedaar de reden,
waaiom ik dit insect zulk een hooge achting toedraag en waarom
ik met hem steeds in onaigebroken relatie sta.
De diiehoornige mestkever bezoekt het liefst open, zandige

streken, waar de schapenkudden haar tocht naar de weilanden door
slierten zwarte pillen vei iaden. Dat is voor hem 't meest gebrui-
kelij ke voedsel.

Tegen de eeiste dagen van Maart beginnen zich de paartjes te
vormen, die tezamen het nest zullen maken. De beide sekten, die
tot dat oogenblik afgezonderd in oppervlakkig gelegen holen
hebben gewoond, komen nu, tot het bereiken van een gemeen
schappelijk doel, voor langen tijd bijeen. Herkennen de beide
samenwerkers elkaar te midden hunner gelijken? Bestaat er tus-
schen hen wederzijdsch vertrouwen? Bestaat er voor het wijfje
weinig of geen aanleiding tot schending van den huwelijkstrouw,
omdat ze langen tijd haar onderaardsch i'erblijf niet verlaat, het
mannetje daarentegen, dat door zijn bezigheden dikwijls uit is,
staat meer aan verleiding bloot. Zooals we zoo aanstonds zullen
zien, is hij zijn leven lang belast met de zorgen der provisiekamer
en met 't verwijderen van 't mijnpuin. Op verschillende uren van
den dag brengt hij alleen de door 't wijfje afgegraven aarde naar
buiten, alleen verkent hij 's nachts den omtrek om de pillen op
te sporen, waarvan 't brood voor 't nageslacht zal gekneed worden.
Zou het nu niet kunnen, dat de proviandmeester, wegens de

nabuurschap der nesten, zich bij ongeluk in de deur vergiste en
in een verkeerde woning binnendrong? Zou het tot de onmoge
lijkheden behooren, dat hij op zijn zwerftochten wandelaarsters
tegen kwam, die nog geen onder-dak hadden gevonden en dat hij
zijn eerste gezellin ontrouw werd? Ik vond de kwestie belangrijk
genoeg om er mijn aandacht aan te schenken. Ziehier hoe ik het
aangelegd heb. Ten tijde, dat het graafwerk in vollen gang is,
heb ik me van twee paartjes meester gemaakt. Ten einde ze van
elkaar te kunnen onderscheiden heb ik ze met een naald een dui
delijk merkteeken op den benedenrand der dekschilden aange
bracht. Hierop heb ik ze alle vier losgelaten op een zandig terrein
ter dikte van een paar voet, dus wel voldoende voor 't graafwerk
\'an één nacht. Voor 't geval dat ze behoefte aan eten mochten
hebben, heb ik een handjevol schapendrek te hunner beschikking
gesteld. Een ruime schaal, die ik er omgekeerd overheen heb ge
plaatst, heeft de ontvluchting belet en een duisternis doen ontstaan,
die het kalme werk slechts ten goede komen zal.
Den volgenden dag is er reeds een prachtig resultaat verkregen.

Er zijn op 't etablissement niet meer dan twee holen gegraven, de
paartjes hebben elkaar weergevonden, zooals voorheen. Een
tweede proef, den volgenden dag herhaald en vervolgens nog een
derde, hebben geheel hetzelfde succes: ik tref het gemerkte en
het niet gemerkte paar afzonderlijk op den bodem van hun eigen
alenj. . • , • x • ui
Nog vijf malen daarna verplichtte ik ze op nieuw zich in te richten,

maar toen liep alles mis. Nu eens vestigde elk der geplaagde stum-
perds zich afzonderlijk, dan weer waren in hetzelfde hol de beide
mannetjes, of de beide wijfjes vereenigd; ep anderen keer trof
ik in dezelfde woning de beide seksen aan, doch anders ppaard,
dan in den beginne. Ik heb mijn proefneming te vaak lierhaald
en daardoor de grootste wanorde doen ontstaan. Mijn dagelijte
terugkeerende vernielzucht heeft de Stayers gedemoraliseerd;
een telkens opnieuw instortende woning, die telkens weder opge
bouwd diende te worden, heeft de wettige bmtems verbro^
Een geregeld huishouden is met denkbaar, als de w oning lede en
dag 4to?t. In ieder geval schijnen mijn allereerste proefnemingen,
toen mijn herhaalde verschrikkmgsmethode den teeren ver
bindingsdraad nog niet verbroken had,

T n m blijven elkander weder-
k°"&rèu" !te?g=en ee., groote zddgaamheid Is b,j de msecten.
die Imn edrtelijke ™'-pl™'S%rs?Mk,lafden kiank, aan

Wij hei-kennen eikand p ^ dooi en kunnen geen
de buiging der stem. de reuk over. De
geluid voortbrengen. blif ggnken aan vriend Tom
Mmotaurus, die zijn wijfje vind , „„ngtige maan, den neus in
den huishond, die ten J^^'^fLhdng fpringt om aanstonds
den wind steekt oproep; Mj
te gehoorzamen aan den „„„o- m herinnering, die ver-
breV me den
scheidene kilometers heeft n verschenen wijfje,
komen brengen aan het pas p ^ 2ijn
De vergelijking gaat echter la g x De Minotauruster bruilolt gUodigd ve™ richt zijn

daarentegen, die n^et gevvoon omgang
schreden aanstonds tot haa , jpr-scheidt haar van de andere,
heeft gehad; hij herkent haar, i J zekeren persoonlijken geur,
door zekere uitwasemingen, door een zekeren p

DE DRIEHUÜRNIGE MESTKEVER
BOVEN: M.-}\NErjE E.V WIJFJE.

BENEDES: HET VlTGR.-iVEN IM.V HET HOL \'.4N DEN
DRIEHOORNIGEN MESTKEVER.

die alleen voor den minnaar waarneembaar is. Waarin bestaan
deze stroomingen? Het insect heeft er me immers iets \-an gezegd,
hetgeen te bejammeren is, daar het ons dan zeker sterke staaltjes
van zijn reukzin verhaald zou liebbcn.
Hoe worden nu in dit huishouden de werkzaamheden verdeeld?

Het is zeker niet gemakkelijk dit te weten te komen. Wie het
insect een bezoek ten zijncnt zou willen lirengen, moet niet tegen
een beetje moeite op zien. Men kan bij hem, ei enals bij den pillen-
kever, den copris en zooveel andere, niet volstaan zijn kamer met
behulp van een zakspade open te breken; hij bewoont een diepen
put, waarvan men den bodem niet bereiken kan zonder met een
stevige spade uren lang ijverig te gra\-en. En schijnt dan boven
dien liet zonnetje, dan \-oelt men zich na afloop eenvoudig ge
radbraakt.

Ach! mijn arme van ouderdom verstijfde ledematen! De zeker
heid te hebben, dat er in de aarde iets schoons verborgen ligt en
niet bij machte te wezen het op te deh en! De ij \ er is nog even vurig
als in de dagen dat ik op de sponzige berghellingen naar x\nthopho-
ren zocht; de lust tot onderzoek bestaat nog even onverflauwd,
maar.... de kracht ontbreekt me. Gelukkig beschik ik over een
compagnon, mijn zoon Paul, die de kracht zijner vuisten en de
lenigheid van zijn lichaam graag te mijner beschikking stelt.

Ik ben het hoofd, hij is de arm. De rest A-an 't gezin, zelfs de
moeder — en die is zeker niet de minst ijverige — is doorgaans
ook tegenwoordig. Er zijn waarlijk geen oogen te veel als, bij 't
steeds dieper worden r-an den put, men \'an verre de nietige docu
menten wil bekijken, die de spade aan den dag brengt. Wat aan
'toog van den een ontsnapt,wordt allicht door een ander opgemerkt
Toen Huber blind geworden was, bestudeerde hij de bijen met be
hulp van een even scherpzinnig als vertrouwd dienaar. In ver
gelijking van den grootcn Zwitserschen natuurvorscher verkeer
ik in veel gunstiger conditie. Het scherpe oog van al de mijnen
komt mijn, nog vrij goed, doch door de jaren verzwakt gezicht te
hulp. En zoo ik nog in staat ben mijn onderzoekingen voort te
zetten, dan ben ik dat aan hen c'erschuldigd; een enkel woord van
dank daarvoor vinde hier een plaats.

's Morgens al heel vroeg zijn we op onzen post. Een omvang
rijke molshoop doet ons met recht de aanwezigheid van een hol
vermoeden. We ruimen dat zandbergje op en.. . . een diepe put
gaapt voor ons oog. Een flinke riethalm, onderweg geplukt en
dien ik al dieper en dieper in 't gat steek, dient me tot gids. Ein
delijk, na ongeveer anderhalven meter in den grond verdwenen te
zijn, blijft de rietstok plotseling steken. We zijn er, we hebben de
kamer van den Minotaurus bereikt.

(Slot volgt). J. H. F.\bre,
(vertaald door P. G.)
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DE WAAG TE ENKHUIZEN.De veronderstelling is niet te gewaagd, dat het oude
Waaggebouw op den hoek van Vischmarkt en Waagstraat
in het Enkhuizen der i6® en 17® eeuw niet door buiten
gewone fraaiheid opviel. Oude prenten, overgebleven

huizen uit die tijden vertellen het op welsprekende wijze, dat
geheele huizenrijen, ten minste die aan de voornaamste straten der
stad, met een even of bijna even sierlijken gevel prijkten. Maar nü
vertoont het kostelijke gebouwtje zich als een lichtend punt te
midden van de duistere karakterloosheid of smakeloosheid, die
ook in de oude Haringstad in de laatste eeuw overvloedig tot
uiting gekomen is en — nèg komt, wat des te meer hindert door
de groote tegenstelling met het karakter-, met het smaakvolle
dat hier gespaard bleef in gelukkig grooter getale dan in menig
andere stad.

Enkhuizen's Waaggebouw treft niet door grootsche afmetingen,
spreekt niet, gelijk zijn Stadhuis, van heren burgertrots. Geen
wonder: het werd gebouwd een eeuw vóór de stad het toppunt
van haar bloei bereikte, in een tijd, toen het haren inwoners wel
reeds voor den wind ging maar zij van een uitleg der stad, die
een bijkans driemaal grootere oppervlakte binnen de wallen zou
beslaan, van een zestal nieuwe havens, nog zelfs niet droomden;
zoo min als eenig Hollander toen nog voorzag, welk een rol zijn
gewest reeds binnen een halve eeuw zou spelen op het wereld-
tooneel, zijn Holland, zéker niet het minste der Nederlandsche
gewesten, maar toch in beteekenis nog zeer achterstaande bij
Brabant en Vlaanderen. De opstand tegen Spanje had vérstrek
kende gevolgen, ook voor Enkhuizen, dat waarschijnlijk nooit
berouw heeft gehad over den spoed, waarmee het zich, na de
verovering van den Briel door de Watergeuzen, voor den Prins
van Oranje verklaarde; in de vrije Republiek der Zeven provinciën
zou het een der machtigste koopsteden worden. Allerminst ook
kon de vroedschap voorzien, welke gewichtige gebeurtenissen
reeds over een luttel aantal jaren zouden voorvallen, toen zij
— in 1557 i) — het besluit nam de oude waag, staande op den
hoek van de Breedstraat en de Koopmansstraat en aldaar in
1394 gesticht, te vervangen door een nieuw gebouw, in welks
twee gevels, als een betuiging van trouw aan den oppersten
landsheer, het wapen van Philips II werd aangebracht, geflankeerd
door den leeuw van Holland en de haringen \'an Enkhuizen.

Voor zoover ons bekend is, vertoont het Waaggebouw zich
uitwendig nog even zoo, als het er na zijn voltooiing heeft uit
gezien; alleen steekt de zandsteen waarschijnlijk thans nóg gees
tiger af tegen den warm-gekleurde oude baksteenen muren.
Nóg staan er de beelden van Gerechtigheid, Hoop, Geloof, Liefde
en Kracht op de kroonlijst, nóg zijn de topgevels aan noord
en oostzijde een lust der oogen.
Het behoeft niet te verwonderen, dat de kleine waagruimte

ook in den tijd, toen Enkhuizen's bloei zijn hoogtepunt had
bereikt, aan de behoeften voldeed (want ongetwijfeld is dit het
geval geweest: de rijke koopstad hadde anders niet geaarzeld
zich een nieuw waaggebouw te stichten): als marktplaats inzon
derheid voor boter en kaas heeft Enkhuizen nooit groote beteekenis
gehad en werd het verre overvleugeld door de zusterstad Hoorn,
met zijn omgeving van malsche weiden en welvarende dorpen,
die dan ook, toen het wereldhandels\-erkeer andere banen betrad.

■'7"
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J^oio C. Steenbergh,
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niet tot dien grooten val gedoemd was. Wel verre van te klein,
is Enkhuizen's Waaggebouw steeds te groot geweest: niet alleen
is de bovenverdieping— gelijk trouwens ook elders—steeds \-oor
andere doeleinden gebruikt, doch ook de kamer gelijkvloers
(achter de waagruimte) waardoormen tot deze \-erdieping toegang
verkrijgt.

Dit laatste vertrek deed vroeger als Stadsaccijnshuis dienst,
later alleen als bureau rmor den waagmeester, nog later als
bureau van politie.' Omstreeks 1910 verhuisde dit naar de omge-
ving van het Stadhuis;, daarna werd dit vertrek gerestaureerd en

daarna geleidelijk in ouden stijl aan
gekleed en \morzien van voorwerpen,,
die hier vroeger wel nooit gestaan zul
len hebben, maar toch in deze omgeving
min of meer tehuis behooren; wat tin en
koper, enkele plaatjes van oud-Enkhuizen
sieren er de wanden. In 't geheel niet
thuis behooren hier de op zich zelf niet
leelijke stoelen, welker stijl vloekt met
bijkans de geheele rest. De schouw-rand
is een geschenk \-an den heer E. Crone te
Amsterdam en oorspronkelijk bedoeld
voor het bovenvertrek, waarvoor ze
echter te klein bleek.

Maar allereerst heeft men zich bij de
restauratie toegelegd op herstel van de
z.g.n. "Chirurgijnskamer" daarboven, die
in t begin dezer eeuw in zeer verwaar
loosden toestand verkeerde. Deze kamer,
eigenlijk eeii kleine zaal, werd in 1637 —
we V gebruik er \noeger van gemaakt
werd, IS ons met bekend — met eenbe-
Jinuva 1-7" ^ "-"rtrekje afgestaan aan hetg 1de der ( hirurgijnen, aan hetwelk in dat

ffildebrief was,  .end, waarschijnlijk mede ter eere van
Bemard ten

fr7fl 'i noemende Paludanus, de,,tretlijcke medicijnmeester der stadt

L'tf5.h,„h.. x?ij 5'.
bouw eener nieuwe waa<T is besloten r
voltooid was. be.sloten. die m 1559
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gers: Hippocrates en Galenus, en daarin „cru3'dtboeken", allerlei
instrumenten en opgezette beesten, enz Op de tafel ook kruid
boeken en oude medische werken benevens een schedel.
Weer getrokken tot den fraaien wand, waartegen de katheder
staat, zien we rechts en hnks daar\'an twee dooreengekron-
kelde slangen, waarboven een kroon, en vallen ons de woorden
boven het spreekgestoelte op : Honora medicinum propter neces-
sitatem (Eer de geneeskunde wegens haar noodzakelijkheid) en
links daar\-an, boven de deur van het kleine vertrekje: Scientia
medici etollit caput illius, atque ille potentibus admirationi est
(De wetenschap \'an den medicus \-erheft hem en hij is den
machtigen tot bewondering); reeds in de 17de eeuw vóelden de
medici zich Idaarblijkelijk geducht.
In het kleine \-ertrekje. waar de medische sprekers en docen

ten wellicht vóór hun lezing of les verbleven, trekken de ara
besken, waarmee de wand is versierd en de mooie eikenhouten
paneelbetimmering met drie korinthische pilasters, de aandacht.
Wie Enkhuizen bezoekt, verzuime niet op te gaan naar het

sierlijke gebouwtje aan de \hschmarkt, (die tegenwoordig Kaas
markt genoemd wordt) en de zich daarin bevindende chirurgijns
kamer te bezichtigen, welke zoo krachtige herinneringen oproept
aan een tijd, waarin deze stad \-ermaard was door haar handel,
maar niet verzuimde èn kunst ên wetenschap de verschuldigde
eer te geven. A. Doosjes.

l;DE WAAG TE ENKHUIZEN, GEZIEN VAN HET
NOORDOOSTEN.

Enkhuisen", een der beroemste mannen van zijn tijd, die in 1633
was overleden, en aan wien de stad o.a. de stichting van de Librye
in het Zuiderportaal der Westerkerk dankt. Ongeveer anderhalve
eeuw deed deze zaal dienst als gehoor- en vergaderzaal van het
Collegium Chirurgicum; hier woonden zij, die zich in de medi
cijnkunst wilden bekwamen, de lessen door practiseerende genees-
heeren bij. hier werd het meester-diploma uitgereikt aan hen, die
voldoende bewijzen van bekwaamheid gaven, hier vergaderden
Dekens en Overlieden van het Chirurgijns-gilde. Inden Franschen
tijd werd het gilde opgeheven, doch nog vele jaren werd deze zaal
gebniikt ten dienste der geneeskundige praktijk. In het midden
der igde eeuw werd er de teekenschool in gevestigd, die in 1870
naar de H. B. S. verhuisde. In 1908 werd een Commissie \'oor
de restauratie benoemd, aan welke het
mogelijk was, dank zij de hulp van parti
culieren, de gilde-kamer binnen korten
tijd grootendeels in den ouden toesta.nd
terug te brengen, ook wat de stoffeering
aangaat. Grootendeels — want ook hier
dezelfde stoelen als in het benedenvertrek,
die zoo schrikkelijk misstaan in deze om
geving. i)

Zeer eenvoudig is de schouw, die, ver
moedelijk hier eerst bij de restauratie
aangebracht, van 1775 dagteekent en
waarop we, behalve een viertal namen,
een opschrift lezen, dat hier al zéér
weinig van pas schijnt: Omnibus hic
mutae praecellunt artibus a-rtes. (De
beeldende kunsten overtreffenalleandeie).
Maar overigens maakt deze chirurgijns-
kamer een treffenden indruk van oud-
Hollandsche smaakvolle voornaamheid,
zü biedt bij nadere beschouvymg nog
veel bezienswaardigs, zooals de aam-
kal ven, de schooi-steen-,javelmg , de
vensters met de wapens in g^s
van Dekens en Overheden van t Chirur-
ffiinsHilde in 't midden der 17de eeuw,
IS niet het minst, het buitengewoon
fraaie snijwerk van rd redS
vooral, van het demonstratiebord redits
^^Wr?anschouwen in dit f
oude kast, met een voorstelling van den
dood „ultunalineareruin en zijne bedwan
O Wie helpt Enkluiizen aan eenige ond Hol

landsche meubelen?

Foto C. Sieenhergh.

DE BOV

DE VOGELTREK.October, de maand van kille herfstnevels en warme
zonnige dagen, de maand \'an herfsttinten in 't loover
der boomen en heldere \-ogelgeluidjes in de lucht, de
maand van den scheidenden zomer en van den grooten

vogeltrek naar het Zuiden.
Langs de kust \-an ons i-aderland en meer Oostwaarts, langs

het dal van de Maas, loopen de twee heirbanen der lucht, waar
langs die vogeltrek zich beweegt. Daarlangs trekken zij, dag en
nacht, soms in kleine vluchten, families als 't ware, soms in
legers zoo talrijk, dat zelfs die van de strijdende volkeren er
bij in 't niet zinken. Ieder jaar heeft hij weer plaats, die
geheimzinnige tocht naar het Zuiden, van welks oorzaken wij toch
eigenlijk nog zoo weinig af weten, ieder jaar ziet men de vluchten
overtrekken of hoort men 's nachts hoog uit de lucht het
vreemde geluid van het groote heir. Ieder jaar weer wordt
hij ingeleid door kleinere zwerftochten door 't land, door
bijeenkomsten, vergaderingen als 't ware van de zangers en
krassers, die straks de groote reis zullen ondernemen.
Wie aan vogelstudie doet kan thans zijn hart ophalen, want

niet alleen ziet men de gevleugelde vriendjes in de steeds dunner
bebladerde kruinen der boomen thans beter dan 's zomers, doch
ook brengt de trek vaak zeldzame gasten in 't land. Wie thans
door de duinen, over de Brabantsche velden, of door de Maasvallei
zwerft, krijgt vaak iets aardigs te zien. Wie niet zoo direct ,,aan
den grooten weg" woont, heeft wel-is-waar minder kans, maar
toch, tot zelfs in het kleinste stadstuintje wil wel eens zoon
overtrekkende reiziger even neerdalen om uit te rusten, of om
den honger te stillen. Wil men dergelijke zwervers lokken en dus
nog eens iets anders in den tuin zien dan ruziemakende musschen
dan heeft men voor den winter een prachtig hulpmiddel in het

11
DE WAAG TE ENKHUIZEN.

ENKAMER, ZAAL VOOR HET CHIRURGIJNSGILDE.
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voederhuisje. Daarop komen echter alleen de vogels die ook
's winters ons trouw blij ven, al zwerven zij dan ook vaak in
troepjes rond. Om de minder geharde zangers, hen, die ons straks
gaan verlaten, wat meer van nabij te zien zouden wij iederen
tuinbezitter aanraden een vogelboschje in zijn tuin aan te leggen:
wat struiken, liei'st bessen dragende, een paar boompjes en een
dichte onderbeplanting van stekelig goed, doornstruiken, brand
netelen dergelijke, is al wat de vogels s'ragen. Maar vooral bessen-
dragende struiken. Nu, de keus daarin is groot en de meeste zijn
tevens een sieraad voor den tuin.

De lijsterbes met haar warmroode vruchttrossen opent de rij.
Ook de sneeuwbal met haar hangende trossen is in rood gedoscht,
evenals de berberis, waarvan de zure vrucht geconfijt ook ons
wel smaakt, de kardinaalsmuis, wier roode vruchtjes zoo mooi
afsteken, vooral als de zaden met hun oranje zaadmantel er aan
witte draden uithangen en de vuurdoorn met haar vruchten die
gloeien als vuur.
Zwart is de vlier, die bij vele vogels in hooge gunst staat,

trouwens de .vlierbessen worden hier en daar ook wel door den
mensch voor moes gebruikt. Zwart ook is de bes van de liguster,
ofschoon er ook witte, gele en roode voorkomen. De Kamper
foelie, die zoo heerlijk geurt, onthaalt de vogels op roode bessen,
de olijfwilg draagt roodbruine vruchten, de duindoorn gele, de
dwergmispel roode, de hulst, die minder in den smaak valt, roode
of gele, de rozen roode bottels en de arbutus-appel, wiens vruchten
een lekkernij voor allerlei vogels vormen, kleedt zijn peertjes
in 't dofrood of zwart.

Al deze planten worden nog veel te weinig aangeplant. In
geen tuin moesten zij eigenlijk ontbreken, dan zou de vogel
wereld een goeden tijd tegemoet gaan en in ruil daarvoor zou
zij ons vergasten met haar gezang en verlossen van menig insect
dat ons thans schade berokkent. M.

EEN BLOEM VOOR MOEDER.
Een uitvoerig artikel zou te schrijven zijn over plaats en

beteekenis der bloem in de samenleving der menschen. Wij
tooien er het wiegekleed van jonggeborenen, wij bestrooien er het
pad van 't bruidspaar mêe en leggen haar nêer op de graven
onzer dooden.

Eenige j aren geleden kwam Miss Anna Jarvis van Philadelphia
op de treffende gedachte een bloemendag in te stellen ter eere
van de moeders. Zij wees daartoe den sterfdag harer moeder aan;
n. 1. den tweeden Zondag in Mei en beval de „white camation",
de witte anjelier — dianthus caryophillus — aan, als ,,bloem van
den dag", mede uit piëteit jegens haar moeder, wier lievelings
bloem deze was.

Volgens Miss Jarvis' wensch zou deze hulde zich niet slechts
bepalen tot de gestorvenen, maar ook de nog in leven zijnde
moeders zouden er in deelen:

„A colored flower for mothers living
,,a white flower for mothers dead".

Een bewijs voor de populariteit van dit gebruik ligt o a. in het
feit, dat sommige spoorwegmaatschappijen in Amerika op
„Mothers Day" den reizigers een bloem aanbieden.
In 1914 vaardigde de Volksvertegenwoordiging een resolutie

uit, waarbij gelast werd, dat den tweeden Zondag van Mei

voortaan van alle openbare gebouwen de
als uitdrukking van eerbied en helde jegens de Moeders die
zoovele goede diensten bewijzen aan het huisgezin en den Staat^
Dat deze bloemendag krachtig gepropageerd uerd door de

bloemenkweekers, daarvan getuigt ,.The Ame cm
Florist" elk jaar opnieuw. De Icweekers, die ,,nooit zoo iets gekend
hebben als deze dag", boden zelfs Miss Jarvis een aanzienlijke
som gelds, ten einde zich een huis te bouwen, uit dankbaarheid
dat zij hun dit middel „for money makmg aan de hand
^'""èoof ?en Commandant x an het Leger des Heils werd het
initiatief genomen om den Moeders Dag ook hier e an e e
doen vieren, waartoe Zondag 3 September werd aangewezen. Ik
ontmoette betrekkelijk weinigen, die aan zijn opwekking hadden
gehoor gegeven, voor zoover 't betreft degenem die buiten die
Organisatie staan. Toch ligt aan zoon Mothers Day een sympa
thieke gedachte ten grondslag. Een eenvoudige en hemj ke hu de....
een Bloem voor Moeder! F- Drijver.

OCTOBË^
De zware wolken gaan hortend en grijs
En mee met den wind zwiept hun woehge reis:

De dag is \'oorbij als een avond.
De hemel, die vreemde kleuren verzon.
Vergrijsde norsch de verbijsterde zon.

En hangt nu, door nawee gehavend....

Zóó heb ik de boomen nog nooit gekend:
Zij pruilen, de oogen star afgewend

Als pijnlijk miskende dooden;
De huizen zijn met de smart vertrouwd.
En schreien, alsof zij mij, zwart en oud.

Hun eigene treurnis boden....

De bladeren hadden 't tè lang verkropt-
Hun tranentrage water dropt

Langs de arme, glibbrige zuilen;
De wolken staan nu, leedbewust
Laag over de dake' in verlepte rust.

Als vochtige vleugels van uilen....

Nu schijnen de smarten wat ingedut:
De nevels ademen uitgeput

Als doodvermoeide horden.
Maar heel hun verslagen wereld ligt
Als 'n somber puin op het aardelicht.

Dat wacht om nacht te worden....

Martin Permys.

l-

WAAR DE ZEPPELINS HUN JONGSTE AANVALLEN DEDEN.
HET K.4 STEEL TE ROCHE.STEh\

OUDE KLOKKEN.
In het begin der negende eeuw zond de vorst der Perzen,

Haroun-al-Raschid, een vernuftig ingerichte waterklok ten ge
schenke aan Karei de Groote. Daarin was reeds het slagwerk,
algemeen in klokken uit latere eeuwen, op eigenaardige wijze
aangebracht. Gifford's geschiedenis van Frankrijk vertelt van

dit prachtige werkstuk, dat,de wijzer
plaat twaalf deurtjes bezat, welke ach
tereenvolgens opensprongen, wanneer het
nieuwe uur verschenen was en uit dit
deurtje kwamen dan evenveel knikkers
rollen als het aangegeven uur luidde.
Vallend op een koperen trom lieten ze
het uur hooren, terwijl aan het aantal
open deuren het uur afgelezen kon wor
den. Telkens om twaalf uur verschenen er
twaalf poppenruitertjes, die een rondreis
over de wijzerplaat maakten en alle deur
tjes onderweg sloten. Raderklokken \-ond
men onge\-eer in de elfde eeuw reeds in
kloosters. Tot het einde der i6e eeuw wer-
den de raderen en klokkenkasten uit ijzer
en staal gesmeed, 't was smidswerk en
hun gang was zwaar als \-an elke primitieve
machine. Geen wonder, dat ons uit 1340
een dichtervloek werd overgeleverd, ge-
richt tegen den verstoorder van zijn droo-
merijen : — Ver\ loekt zij het zwarte aan
gezicht van de klok, die me op deed
schrikken van mijn legerstede! mogen
kop, tong, kettingen en raderen in elkaar
% allen, met al dien rommel van plompe
gewichtkogels en hamers, het eeuwig
knarsende en knarsende uurwerk! Ver
vloekt zij de klok, die kw aakt als een
eend bij het aanbreken \-an den dag, die
klopt en hamert als een dronken schoen
lapper, de klok, die krijscht met echo 's
van hondengekef, de naargeestig klap
perende molen, welke den nacht knar
send vermaalt! q


