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DE JONGE HERDER
3) Naar het duitsch van Ernst WiechertZELFS voor Christoph, den koning van het dorp,

zou het moeilijk geweest zijn, om aldus tusschen
hemel en aarde het passende in woord of daad te
vinden, ook al had het lot hem door een gouden

tand hoven al het volk verheven. Michael echter,
„de zoon eener weduwe", die zich in niets onder
scheidde dan in jeugd en vroegtijdigen arbeid, had
geen ander voordeel dan het recht der geschiedenis
en de verhevenheid van zijn standpunt. Ook be
schouwde hij zonder weifeling de gevolgen dezer
ontmoeting en begreep met jeugdig verantwoorde
lijkheidsgevoel, dat voor zijn dorp slechts in de
beste wapenrusting gestreden mocht worden en hij
dus tijd diende te winnen, daar immers, volgens
zijn vroeger geuite meening, de „Geest Gods" niet
geheel toereikend zou zijn, om de geschiedenis van
dit strijdperk verder te schrijven.
Hij klom daarom bedaard uit den boom, riep
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Natuurlijk slaakte zijn moeder
dorpsvrouwen dat meermalen doen zaï
hoog. zooals een hoen onder een havik, maai„mSelde vraag werd door Miebae] ot.jl-'-A™
doordat hij verder vroeg, of <leze regel ook m ̂e

old. En dit kon de moeder gerustgesteld
m ook de lange gesehiedeiiis van de

krijgsgevangen Franschen daaraan vastknoopeii die
ten tijde van Keizer Wilhelm den (iroote de brug
over de beek gebouwd badden en tegen haai, daai
zij een aardig en opgewekt kmd was. ..(.herie ge
zegd hadden, waarvan de baas in de kampkantine,

" " ■ ^ beweerd had. dat het eeneen jolig en spotziek man

werkte, goe
onder-

d

wijnsoort beteekende.
Maar Michael lachte sleehls verstrooid,

zocht eens of de valdeur, waaraan hij
dichtsloeg en liej) toen nog een ki'er naar de wviden.
waar hij drie mollen ving. die hij. reeds in het donker,
den hond thuis als extra oorlogsrantsoen gal. Hier-
mede meende hij op dezen dag al het voor den god
van den strijd noodwendige gedaan te hebben en
sliep evenals anders, de handen over de borst ge
vouwen, terwijl zijn moeder nog kruiden boven den
haard kookte, als verrichtte zij, gelijk een moeder
uit lang vervlogen tijden, het hare voor den komen
den dag

odan bij zich, nam den hazelaarslinger uit de half Dauw lag op de grashalmen en de iirille zon stond
insfestortf* mollr^no-ana VppV T.QViïiningestorte mollengang, keek Lahan aan en vroeg, nog laag en rood boven het veen. toen de kudden
reeds wegmand: „Je Avilt ter dus op aan laten en hun leiders bij den rand van het bo^ch op elkaar
komen? En toen deze, den grashalm hoorbaar stietten. Laban droe" treen irrashnliii t t.
uitspuwend, slechts verachtelijk grijnsde als was de lippen en ook zijïl zorgen omtrent den d!mdn"e
elk antAvoord op zoo n domme vraag overbodig, ja, schenen verdwenen te ziin
als was het volkomen in strijd met de waardigheid was niet voldoende om té he 1.''"
van een herder, die Labans lengte bereikt had, om hem al dadelijk het nadeel vmi 7 1
met een tegenstander van deze afmetingen anders niet door haar verblinrl t T
dan door middel van teekens te spreken, keek bcAvuste kennis van nrimit 7^'" f"' «ndei-
TVTichflftl liftm nnh<a-vi-Afic<I L 1 j • j niti(\e oorlogvcein g trachtte

bedekte oTèreii! lol-le vrX™'"!'
via^in ot deze zoon van

Michael hem onbevreesd onderzoekend tusschen de
dicht opeenstaande oogen, zei zachtjes: „Morgen
ochtend dus en vergeet niet, nog eens Saar een slet soms van nlaïi ^ <)i deze zoon van
je dommee te gaan!" en keerde zich toen naar zijn ten arm te wJllen v ' I ^'itgestrek-
kudde, die hij langzaam het hoseh in dreef, als wilde de beter-kpnG d.,,. ofschoon Michael
hij vóór de officieele beslissing niets met zijn tegen
stander te maken hehhen.
Deze laatste, wiens geestelijke groei niet evenredig

was aan zijn lichamelijken, bleef eenigszins vei

^ 'a'x: ''i™:!;:: r" v„eide
vuise lippon belast,-rd we,,l 'V"
antwoorden hief hii flun f -ondei een woord tek.le van Laba.;' kiiddiLlTf,:"' ""



8 P'chruari li ( I T E ̂
()3

strijdplan, hief zijn stok op en slingerde met een
\doek de kettingringen naar de horst van zijn tegen
stander. En nog terwijl Michael uitweek, hitste hij
met een kort woord den eenoogigen hond op, het
wa|)en terug te halen, terwijl hij een tweede ijzeren
slingerwerktuig uit zijn broekzak haalde en oj) den
stok schoof.

Het volgend oogenblik rende Wodan den een-
oogige uit de flank overhoop en terwijl Labaii,
(tpnieuw uit de baan van zijn plannen geslingerd,
voorwaarts stormde, om den gelijkvloerschen strijd
te zijnen gunste te beeindigen. trof hem de ronde
steen uit Miehaels slinger zoo })recies en noodlottig
tegen het rechter scheenbeen, dat hij. plotseling in
zijn snellen loop geremd, met een vreeselijke verwen-
s(diing voorover stortte en zijn mond met aarde vulde.

Michael he<dt later slechts onwillig over dezen
slag op de Catalaunische \ elden gesproken en zijn
verhaal heeft zich beperkt tot de nucbtere wedergave
der op zich zelf staande handelingen. Nooit echter
heeft hij. ook niet tegenover zijn moeder, bekend,
dat op dit oogenblik. zonder zijn toedoen, het beeld
voor zijn oog verschenen was van den neergestorten
boom. die de beide mannen begraven had. van wie
één zijn vader was geweest. En dat dit beeld, boe
weinig de zoo juist gevelde herder ook op een dezer
mannen geleek, hem herinnerd had aan zijn vader
en diens moed. en dat nu, zonder zijn weten, het
woord van den zoon van den schout hier onder

de hooge dennen een onuitw ischbare waarheid ge
kregen had: dat het op den Geest Gods aankwam,
die een strijder vervulde, of niet vervulde.
Want nu de eenoogige reeds hinkend en jankend

hel strijdperk verlaten heeft en de roemloos neer
gestorte Laban zicb op de knieën opricht, met de
linkerhand op het mos steunend, terwijl de rechter
uit de kreukelige laarsschacht een mes trekt, treft
de tweede steen, met volkomen vaste hand ge
slingerd, hem tusschen de dicht opeenstaande en
nu boosaardig veranderde oogen, doet eensklaps een
vlammenzee voor hen oprijzen en maakt op onweer
legbare w ijze een einde aan het gevecht, daar hij den
getroffene zacht op de zijde legt en boomen en hemel
vóé)r hem in een donkeren afgrond laat verzinken,
terwijl, met ontstellende snelheid in omvang toe
nemend. een donker zich kleurend merktceken tus
schen de gesloten oogen verschijnt, tot Miehaels
geruststelling zonder veel bloed, maar in vorm en
grootte met stelligheid bewijzend, dat deze diagei
van een oud-testamentischen naam voor geiuimen
tijd verdwenen zou zijn uit de rijen van stiijdende
en vreemde weidegronden begeerende mannen.
Het is een mooie buit, die Michael in handen valt.

Een blinkende, scherpe, stevig bevestigde kling, een
gladde hertsboornen gree p, een blanke, korte dwars-
stang. Een koninklijk wapen voor iemand, die ge
woon IS, een afgebroken sikkel tot een gebrekkig
mes recht te slijpen.
En nu wordt in de eerste plaats de vre-emele kudde

met behulp van Wodan e>n elen hazedaaislingei in
alle richtingen verstrooiel. nadat het met moeite
(udukt is. den rijkskanselier- weer in he't boseh te
brengen, die he-t zijne teet eh-n triomf heedt njge-
dragen eloeir zijn emele-r somber zwijgen in iet wei c
gesteleh' pogingen, onteering en gewelddaad over
het vreernele veilk te brengen.
En dan giet hij ern ge'vlochten manelje met koel

slootwater uit over de oogen van den bewustelooze,
maakt met den slinger een gebaar in de richting
der hem toekomende weidegronden, waarna het
hinkende spoor van een overwonnene zich triest
uit het bosch door het bedauwde gras slingert.
En dan schalt het wijd en zijd klinkende lied van

den basthoorn, triomfantelijk uitgezonden naar alle
vier de windstreken, zonder aangeleerde melodie,
maar even opgewekt van rhythme als de zegeliederen
van alle tijden, met een groote verrukking van het
daarbij vol vreugde opspringende hart, als de jubel
en luister der psalmen, die in vervlogen tijden aan
den rand van de woestijn Avaren opgestegen uit
harten, die. in de dagen des kindsheid, door geen
ander kleed gedekt waren dan door dat van Mi
chael: het schamele, door zon en regen verbleekte
herderskleed.

De echo staat op in alle bosschen, hoorns, die
klank na klank elkander toeAverpen, over berkendalen
en sparrenhellingen heen en als in een feestelijken
roes staat Michael op zijn heuvel, reeds niet meer
meester over zijn klanken, de handen met den hoorn
naar de roode zon opgeheven, teiAvijl een eerste golf
van machtig en onbekend leven hem hoog verheft
boven zijn schamele nooddruft en vreemde, onbe
grijpelijke tranen bet beeld van het Avoud voor zijn
oogen verdoezelen, een groene, gcstaltelooze zee,
Avaarboven een heerlijke zon staat en de bruisende
luister van het eerste zegelied.

Eerst acht dagen later hoorde het dorp van het
nieuAve blad in zijn geschiedenis, en het vernam het
niet door Michael, maar door Labans vader, die
tegen den avond en met eenigszins onzekeren gang
bij Koning Christoph verscheen en na een Avoorden-
rijke inleiding de teruggave eischte van het mes en
een behoorlijk smartegeld voor de buil, die zoo groot
was als een ganzenei en zoo blauAv als een lupineveld.
Acht avonden had hij zijn buikriem moeten gebrui
ken, om de Avaarheid uit zijn zoon te slaan en als
zijn hoogachting voor den heer Christoph dat niet
verhinderde, zou hij ook iets passends moeten
eischen voor de slijtage van den riem, bijvoorbeeld
een schepel rogge, of op zijn minst toch een lam,
ook al Avas het er slechts een met vijf pooten.
Koning Christoph. hocAvel uiterst ontsteld en

tegelijk hoogst gelukkig gestemd door deze Avoorden-
rijke en naar brandcAvijn liekcndc klacht van den
afgezant van een verslagen volk, vertrok eerst eens
de onderlip, om het syndjool van zijn macht even te
laten glanzen en zond toen, zonder den zuchtenden
man vooreerst met een antAvoord te veiAvaardigen,
zijn oudste weg, om Michael te halen, wiens avond
lijken hoornroep reeds in den dorpstraat schalden.

■  ..Michae-l", zei koning Christoph ernstig en af
gemeten, ,,de'ze man, fle vader van een zekeien
Laban, kejmt hier bcAveren, dat je zijn zoon aiglistig
overvallen en half dood geslagen hebt, en hem ook
een mes met vaststaande kling ontvreemd hebt.
Zijn zoon I.aban, bcAveert hij, heeft een buil op het
voorhoofd, zoo groot als een ganzenei en zoo blauw
als een lupineveld .... al weet ik ook niet, of c e
inAAoners van dat dorp ooit van bun leveri een
ganzenei of een lu[)ineveld gezien hebben. Want
immers iedereen Aveet, dat dit dorp, laten we zeggen,
een niet heel Avelvarend dorp is .

(Wordt vervolgd)
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WALVISSCHEN OP ONZE KUST
DOOR Dr. G.Er zijn van die dieren, waarmee iedereen van

kindsbeen vertrouwd is, hoewel ze in de nor
male omgeving van den gemiddelden Neder
lander ten eenenniale ontbreken. Leeuwen en

tijgers, kameelen en apen, olifanten en walvisscben.
welk kind van vier of vijfjaar kent ze niet? De eerste
vijf krijgt ieder vroeger of later in dierentuin of circus
ook wel te zien, maar walvisch blijft een min of meer
vaag begrip, waaraan geen reëele voorstelling ver
bonden is. Hoe een walvisch er uit ziet, weten de
meeste menscben alleen maar van een plaatje. En
toch kunnen wij, mits bet begrip niet al te eng wordt
opgevat, gerust zeggen, dat in onze eigen wilde fauna
walvisscben voorkomen. In de Noordzee en na de
afsluiting zelfs ook in de Zuiderzee. S3 Weliswaar be-
booren de kleine walviscliachtigen, Avaar avc nu bet
oog op hebben, tot een andere onderafdeeling dan de
reuzen onzer kinderlijke verbeelding. De Avaiviscb-
achtigen, een zeer scherp omlijnde groep van zoog
dieren, Avorden n.1. vei-deeld in tandA\ aivissclien en
baleinAvalvisschen. Het Avaren en zijn nog de laatste,
die het voornaamste object der Avalvischjacht vor
men, vroeger in de Noordelijke poolzeeën, thans, nu
daar vrijAvel alle groote Avalvissclien uitgeroeid z;ijn,
vooral in de Zuidelijke ijszee. Over deze dieren, Avaar-
van wij, gezien de tegenAvoordige jachtniethoden, Avel
veilig kunnen zeggen, dat hun dagen geteld zijn, zul
len Avij nu niet ai te zeer uitAveiden, aangezien zij
slechts zelden tot in de Noordzee doordringen en nog
minder op onze kust Avorden gcAvorpen. ̂  Het zijn
voor een deel reusachtige dieren van 20—30 m lengte
en een evenredigen omvang. Het zijn stellig de hoogst
ontAvikkelde Avalvisschen, Avat vooral blijkt uit hun
gebit of liever uit het ontbreken daarvan. TeiAvijl n.1.
eenerzijds het gebeele gebit verdAvenen is en de dieren
dus tot het vangen van groote of middelmatig groote
zeedieren niet meer in staat zijn, hebben zij anderzijds
een apparaat gekregen, dat ben in staat stelt op zeer
groote schaal de ongetelde boeveelheden zeer kleine
organismen te bemachtigen, Avaaraan de bovenste
lagen van de zee zoo rijk zijn. Dat toestel wordt ge
vormd door de baleinen, lange en smalle, driehoekige
hoornplaten, die links en rechts in een lange reeks in
de mondholte hangen, met de vlakke kanten tegen
elkaar. De naar het midden gekeerde zijde draagt een
zoom van lange stijve baren en bet zijn de gezamen
lijke haarzoomen van alle 2—300 baleinen, die bet

R,\RF.> DRKCIIT

zeefapparaat vormen Avaariuee het ])iaiikt(in uit de
zee Avordt gefilterd. ÖQ Wie „Avalviseh" z<'gt, bedoelt
daarmede eigenlijk altijd deze groote baieiuAvalvis-
scben. De tweede groep, de tandwalvisschen, zijn
echter voor ons van veel meer belang, omdat wij
daarvan nog al eens vertegeuAA oordigers. zoo al niet
in levenden lijve, dan toch in natura te zien krijgen.
Dezt gioep i> Aeel soortenrijker dan tle eerste, maar
op den beroemden potviscb" na zijn de vormen over
het algemeen veel kleiner dan die der eerste afdeeling.
Zooals de naam reeds aanduidt zijn d.^ze <lieren in
het bezit van een zeer ordentelijk en resp.n tabel ge
bit, dat AvehsAvaar een voor zoogdieren zei-r nierk-
Avaardigen tandvorm vertoont, maar toch door zijn
aamvezigheid reeds verraadt, dat AAij hier met meer
oorspronkelijke vormen te doen hebben. W ij moeten
ons n.l. voorstellen, dat de walvissi-hen in het grijze
verleden ontstaan znn uit landbew «nK.Twt rT  , , , oneiKie zootrdieren,

TpTi'N T.'' ' van „nz.. rnnWieren
al,.ni " voo,g,.l,ra,l,t. M B,-I,ah,- het

dfe è f", '''j '•<' "in,K.aKiss,hen al
gioep aF speciale aanpassingen aan het zeeleven ivoi-
den beschouAvd. SI Dat is in J,. . ^'eiiAenAAoi
strüüinlijnvorin van hel gelieele Hei l!,,' |' |'!
zeer kort ,.n „Hm,.,,.!!,, iiFel . li 1 ''1
maten zijn korte vinnm, ! vonrste lecle-
ste eeheèi ver.K.e lertMji ,1e aehte,--
nogllilhts '■-« «kac verrad»held van een hekken. D,!'!'iarr!'he''|','''
den vorm van een vi ol hu li ongeveer
dan dat de uitbreidimr ?<'kreg,m. behalve
heeft jilaats <mhad en \ vlak
skelet, sa Eim tAveede ^ Hj<'<bnA erking van het
onderhnidsehe speklla., """"
tegen afkoeling versehrft """ '""Ifte heschnttingkleed zou doen. U,. beharing i!",l,r,'„i'''"2*' 1""""
clAvenen oii een enkoG. la .T ^ geheel ver-gebit best'aatlit io,,,V,.*''l:l' "a. SI Het
ook bij krokodilbm en rdofvWel" " ' ^"<'als wij die-Iterpe kegels. l tet-hte.
prooi vast te uakktfn rlo c - zijn om een
tandAvalvissehen zijn echt ^ IvauAAen. Sa Alleonze gewoonst" Xrzll ^---viscb,dan visch, maar de grlrr/"^
andere prooi. Oni te beginnen ,i"" moeken eende potvisch, eiai dior, dat wel o, !! van alle,

-  ni lang kan aaorden
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'A(;/■-'^''PA7,1)/•; rrnihlaah

ki)jnl oj) onze ku.'^l noji" (hmi tii'ooU'rc soorl rcgcliiialig
\(>(»i' ('n (lal is (ie luiiiH'iaara nüii»'' «li'> is locli al veel
Z(>Uizani(>i-. §3 |),. aii(!er(> alvisehaehli<ji;e dieren, die
wij ^''dta-landseh inieir.en, l<(>nnen Ave eifienlijk alleen
maar van slrandin<>('n. ]\l(,(.sial zijn hel doliijnen van
Verï^('hil|,>a(|(, soort, kenbaar kun spitsen bek. die
\ia een soort voorliooldj(> oveifiaat in den seliedel.
Ot)k (h» orka spoelt vel (>(>11?^ zeldzamer
soorten (ai ook wl eens-— maar dat is <;roote uitzon-
derin<i' —_ bahanval\iseli oi" een potvi.seli.
^ Ikit aan.'^iXK'hai kan op l^\ee(■>riei wijze <>ebeuren.
01 het (11^.,. st(al't O]) ze(> aan de gevoltien van een
oimtauk ot vochtpartij en :-]»oelt dan dood op onzeku.'^t aan. JJe andere ino(r(,lijkheid is. dal een levende

^  kij koo^ water tasschen de banken koml en(jan bij l.j^o. strandt <'n «geheel oi" «gedeeltelijk
t i<a>|i:konit te liog(ai. In dat {^eval is bij meestal ook
t( n ( oo(j,, op«j,(>schreven. waP*^ ^k^ meeste walvissehen
\inni<m het ni(>i lanji op hel <lro^e uithoiuh'n. W el is

*^1* * lulialiïio- ino(M'i('li[ voor cuIcihph iii (Ir Iiu^lit
'"nl onder water, nuiar <k' iiehaamsbonw is der-

n'irkend op con ondcifiedompeide leven.swijze,
en

inati

dat

1/"^«'n "eott hun «tlink, j-
"Htii,.,, ,.;'';": uilkwauu.,,/';;''!.- !, „ ,,,,.

1', l"''''! «lu- '■ ">u V 1 'liu I, "I" zii 1 ; v'.' '"'"I '■'""•liilt '» '-'i"
',"'"lai "Ui a,l,. . '"K"". 1,

"""tl- Zo 1 1, V • ■ """11 MUI^ ■ lï, "i.-t

•. II rilI  'k a iji

B,.| . i "l"-""».,. 'V',1,^ 1 ^^<Ht(h.n
*' ^'kt\ isch

tot

^1^^^ U*1111.11'\\ *'*-* * -- lll( 11
d()(w '^k' liro„[,. w alvissohaii v orden trouwens reeds
Z()odr-"? " li"<'^^k-ht min ol'ineer in elkaar fivdrukt
onz(> P. • ^kHineiide watei' ontbreekt. 83 Waar wc(li,. "^'nuis —vooral van ke kleinere walvissehen,
n oetèn^'" lic\ano„a worden — «rrootendeelsontleen,aj aan «tesirande exemjilareii, is het

beian<r. dat zulko <lioren in «ioede han
den tereeht komen. In ons
land is het vooral s Rijks Mu
seum va" Natuurlijke Historie te

- =^7 <lal zieh sl.-rk voor deze
v<m<!steii intei«'s.-nt<Ml en sleed.s
IxTt'id is é<'ii nl' meer personen

van Veel

l<' si m entl I « Ie l>ertren wal u;e-<

\  /\ i<)ii ti:k \'ia\i.ii\ i i\<,i:si'()iAA)i: 1 1 m is(ai

. r • • J
horteen isan worden. Itel is ailipi
l>uileii<n'woon jaininer als Jan en
alP-nian z;nn'n dier xaan tser-
veri en hakken en er slokken van
w('<rsl(.,.pen of het heeh^ dier op
e<m kal' meezeulen oni tegen
entree kiten kijkiai. Wie iets
vindt, dat van belang lijkt (en
dat is' eigenlijk iedm-e visch van
meer dan 2 ni lengte) doet dan
ook Ind bestik imd dadelijk bur-
g(mi(>ester of strandvonder te
w aarsehuwen, dan kan die «-r voor
het Rijk beslag op leggen. Rn dan
tevens het museum w iuirsehuwen.
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D F. TER STEEG EN ZIJN
Tim, < ()<»' ... ...I.IiMiiU. tcrNMjH'" ̂DOOI! Tim .  , il .n i ler\xijl dez

HFT is ter p-elesenlieitl van den zesligsU nJirjaarclag v1.„ den heer D. F. Tersleeg. dal
ook „Buiten" hem enkele woorden wenseii
te wijden, als zijnde een der eersten op he

eebied der tuinarchitectuur m ons Jand. Wani
vele dagen in de zestig jaren waren voor ditveik
ziins levens. Naast zijn huisgezin, zijn vrienden
kring, zijn leiding in schoonheidsconmiissies en
anderszins stond toch als nummer een zijn werk in
de Tuinkunst. SI D. F. Tersteeg werd 7
1876 te Amsterdam geboren. In latere jaren, tol ,
werd het ouderlijke huis naar Bussuni vei plaatst.
Uit de oogenschijnlijke boerenwoning, met den klim
op aan den witten gevel en den blauwen regen aan <Ie
zonzijde aan den Brink ging de helangstelling
Gooiwaarts, iets wat tot op den huidigen dag aldus
bleef. Toen de Linaeusschool te Amsterdam, waai-

e
z

d

l

oo/eer

jam, van ' ij,
Inillcnlaiiil.cln- li k n .1 .In iijln-
heplanter gemaakt. m«

natmii li,;K
iiepiaiim ipv • . /iiioeihian. in zijn tuinen
rvaring, zoo

l-i<»oiiien. op •hl-ullen geen imoi.o - . ImeA eel v «< ugde en ree
zei, gevoinlen ,!,• i o„izillel' van
.„aligen inile .'--l 'trots deeil en j,and><'hap-
e B.N.T., de Ned.

kunst. Bond van Ned
Tniiiarehit» < ten iN'ii leden.

I  •• I „..m-ie te Kiinliioven of),l,.n vniigen ''""g '"'1,^1 Znaillini. ' ̂un Di'. A.
,1,. len-einen van liel ..\\ H Fl.nida
Philips ,1e l.nog.' aan-

Maai' naasl ile lieplanline. uaaiinilesthouA\en. SI hij d
ieer '^Ferstee

op Dirk Frederik leerling was, door brand
vernield en deze o|)leidiiig in den Tuinbouw hier
door verkeken was, werd op andere wijze getracht
vooruit te komen. Om de fmaktijk onder de knie te
krijgen werd in Frankrijk en Duitschland gewerkt
en ook of3 de kweekerijen te Bussuni en te Naaiden;
totdat met een broer een kweekerij kon worden
overgenomen. En het is in deze kweekerij, allengs
nauw ingesloten door de helaas eentonige ..nieuwe
bouw" van Naaiden, dat de jubilaris van nu, nog
bijna dagelijks met haastigen staf) door de smalle
laantjes gaat naar zijn ouden kweeker Galis, die van
den aanvang af namvkeurig de belangen in dit k)\ ee-
kerijtje met de meest volle toewijding behartigde.
Het is hier, dat ingewijden een gliiiif) te zien krijgen
van het pleizier

werd minnaar van ('en

g
li

zich een jiiee>ler loont, r- e

overdachten aann g

geen zinlmize ..Sfiiclerei
kwam het gebomieiie naar

teeds

Men vindt bij
Kc«-(F in het jeiigd-

voreii. liet recht-
hct voornaamste

v\ el

K

tot

bebuiziiigim

hem

werk

lijniae; dit kenmerkt nog .
werk. hoewel de ofirit. waar filaats i^. m Mm M'
g(d)ogen lijn om rond ol ovaal midi.eimtiik
en van (ie v\(>ning leidt. S3 Jloeveh
In^dt 1). F. Tersteeg niet in fiassende omiij>tmg ge-
Z(T. het zij dan de huizen in de stad. de groote en
de kleine landhui/am. de ziekenhuizen, de ri-traiti^-
huizeii. Hoe dankbaar is men den bev\onem al,'- zij
hun. die belangstellen in tuinen en groote buiten-
f)Iaatsen. aiieeii ol in excursie gekomen, hun bezit
loonen. En oi men dan of) Huize ..I ytwijek te
Hilversum vertoeft, of of) hel ..Wilzand Ie Biari-

in de niet aller-

daagsche gewas
sen, dat den Heer
Tersteeg eigen is
en waardoor dan

ook elke tuin, door
hem gemaakt, hoe
klein of hoe groot
ook, uit andere
tuinen is te her
kennen. Men vindt
de woning en het
bureau terzijde
van de kweekerij,
die, nu de tuin
architectuur de
hoofdzaak gewor
den is, geheel tot
eigen genoegen en
gebruikwordt aan
gehouden. Uit de
voordeur komend
begroet de gevel-
beplanting den be
woner, al naar het
jaargetij is; in de
lente de roode
Chaenomeles Ja-
ponica, vervolgens
de hooge, bloeien
de Tamarix en de

w

VI.JJ KH MKT m.OKM i:\-r EHH \ssh:\
H'i/ Ir. ,/. /•. l-nkkn

Ol'' ..in I/F l ITH I,I( F- 11. Uil l / /v.s/
.Fnn.n . r,l,. .1/,/. | 1/
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fiiiiK t lulis" te L()iiiie-
(T, (.lil tl Ir tl 11 (loliMoni tl' '^loii <>;r('s,
(HU iiiaur ('iikcli' te iiociiicii.
uit'11 zal (Ie waaiilt'crin^ iiit^c-
sproki'ii hooit'ii van lic hcwo-
iit'is voor het werk van hun
tninarchilrct. dal hun een da-
^('lijkscli ocnot schenkt.\\ aar zij
dan van genieten y s] Zij -

ruinicn hiik

o-e

nielen van den

die hnn iiil de kaniers wordt
ifehoden en \au de hordessen
vóór de kamers, want er is o(i(.n

buiten ot" jifoot iaiidpfcd. tlttor
1). F. ïerslee<i fijeitiaakL ol'et-
is (Ie ruimte te vinden. Als Itet

eontaeteenigszins kan
MH't lii't i|<h' iiu'-
nn>retTfti • j lliiize Kt'iii
sU'in l)ij lltit'iïcii. eictitar
tiij oots l l«* ls.oiiieri aan
tie Ijt'liofltf van t't'ii inlifint'

^t'eer, aar water tt)t een .^tillen

spiegel wordt ol' in durend ge
luid verkwikking geelt. SI Het
was in de stad Eindhoven dat het

mogen werken — iets dat zieh eerst wachten liet
voor den Heer Tersteeg — zieh voordeed. Ur. Gerard
Philips stelde hem het eerst te werk en tot den
huidigen dag toe worden nog steeds vele reizen naar
Eindhoven ondernomen. Le Gemeente Eindhoven

liet door hem het Stadspark aanleggen en de jiarken.
o.a. langs den Dommel. Het Philips—de Jongh an-
delpark groeit iustig op en geeft velen bezoekers
i^enot. Ook te Sittard en Nieuw er-Anistel w erden

7.V DEN B

l'l-.liCOLI 01'

LOEMENTUIN VAN „HUIZE BERGE^" TE VUGHT

geluk van te parken aangelegd. SI \ ele Flora-bezoekers in 1935
maakten vergelijkingen met den aanleg op (iroenen-
daal van de Tentoonstelling 1925, door D. E. Ter-
steeg verzorgd. Het werk van dezen tuinarehiteet
toch was in de herinnering levendig gebleven. Ook
op vele buitenlandsehe tentoonstellingen rvas het
de Heer Tersteeg, die de tuinen om onze Neder-
landsehe paviljoens verzorgde, het laatst dan in 1935
op de wereldtentoonstelling te Brussel. SI Het is
den jubilaris vergund met vele architecten bevriend

te zijn, en hoe
zoutleii de bouw t-rs

van de landliuizen

niet gaarne heni
tot vriend hebben

gehad door zijn
pe r s O O n 1 i jk 11 eid en
zijn ZOO goed aan
voelen wat ol het

huis in de omge
ving van noode
heeft. Het is zeker
miule aan hem te
danken geweest,
dat arcbiteelen af
lieten zelfden tuin

te maken, daar zij
begrepen dat het
grootste succes te
Avachten viel als
van den beginne
de ojidrachtgever
architect en tuin
architect tezamen

had om de plaats
van het huis te
bepalen. Met ar-
cliitect De Bazel
Averd de omgeving
van de Arbciders-

All IZE REM M KBSTEIN' TE RIIENEN. DIE ALS ZIJ D ElAM^SCil E IESEI ITI .Ml AVoningboUW' ̂ ̂ te
l>IE.\T VAN EEN GROOT. VOOR HET HUIS GELEGEN VL.fK Bussiun en Eind-
' l'i/ h. f. !'. ,J uiuun in IhiHnnd", f'//;'. Mij. ,,Kosmos'', .1 m^-lunln m)

tü.' fc-VA .v *i-

V.

Il



IVhiuari l'A'50

(>!!

u„ve„ ve«0Tgd.
ook de arelutecten Eduaid Cuypei., J.
ao G.l..oec>e„ Baand., Dudol. ̂
"i-rrr-" ja- k opgewektheid te, arbeid»,
mede met zijn zoon en zijn „rechterhanc ' ^
D. Haspels, de Tuinkunst en ons mooie Nefleiiand
tot heil; immers zijn heldere blik gaat ook langs
kiiometerslange Provinciale wegen in Noord-
Holland, welke hij te beplanten heeft
Hij voelt aan waar het landschap
voor het oog den weg dient te
naderen en waar deze door boom
of struik omvangen moet wor
den. Mocht de Tuinkunst meer
en meer de waardeering van
het publiek ten deel vallen;
het is zeker niet aan het
levenswerk van den jubilaris
te wijten ais dit publiek nog
niet zoo talrijk is als wij allen
zouden wenschen. En mogen
allen, die zich de „Tuinen Ter-
steeg" ten voorbeeld stellen (een
leerstoel, hoewel hem aangeboden
werd niet geaceepteerd) doordrongen
zijn van den ernst, die den tuinarchitect
past in zijn werk, in welken D. F. Ter-

steeds ten volle is voorgegaan.
t(:HTER-iOi\

li / 7' /v A

de plaa
,'Ciis zoo

Eu bel oord is
van ditn

bloeiende,

g lei-

Si \ (')ór dat
werk iii

J.cl uil Jiain' eu
uaar

\au (h

ls is l.<;t Mahku.ii- SI
ynis.l„. ZuKll-ray'";!' .k,-.>.s
lllbakl—ij". « ^ .'aarliel slan.1'^ Si K»
wc,-., " ..K-I ti.if-'ioi"""- ov».
bakki-iij is lab.iU „^i.a. lsuonk .
trokken. gelieelen w"nll v.-r-
„gkijs-" ol I,. labrieage van .1.1 Aar,],.-
vaarclig.!. S |,,|a...le., plaals ̂ ..».l■ -:'<l

"  Spauje u.et galeien
; i;.T.ave..s.a.l Bi-ugge y,yo..,<l.
an (Ie ..St.aet van (,.bralla...Ie .lil ..Hl aa.^
„crk al.b.s een naam: .Ie an.le el.ena.ning naar w.-l wor.ltaangeiiouieu. lierkoiustig zijn

varriiet vervoeruiiddeb van
(h> gah-ieii. hoewel eehter ook

op liet-dt (r<>w ('Zeu

EEN OUD WOORD

D / R l< I ^ T) \ A A
nSSC.HOTFA. OP DRI F POOT
JES. WIT GLA7A l R MET
RLAEÏÏ' EI\ BRUIS DÉCOR

wel won , T •• I
verband niet lud J.atJ)nsehe

voord -giesuju"
iandseh .sgleij") betwi'ik „kim

beduidt. S3 J)e bakermat der
tinglazuurteebuiek lu Eurofia is

Spauje, waar dit proeédé dmir de
Mooren Averd ingevoerd. Toen het Spaan-
scbe bedrijf voor exjmrt begon te wer
ken, waarbij het eiland Majorea als
stapelplaats diende, verkn-eg bet arti
kel weldra in Italië — naar dat eiland
— den naam „majoiiea". \ rij spoedig(Cnllcilii- Kiiiislliuis. Shiliiiii)

r-'AT r-r-'\r 7-\ T T r\ A iK/lJSA/^llT^ 1" Italië niet de fabricage van t inglazuur-aarde-h. N LL tl ISl yj LJ LJ 1 werk begonnen; de bedrijven rond de stand faiviiza
DOOR li. Tuinstra werden beroemd, tengevolge w aarvan weldra de naamHet mag als algemeen bekend Avorden veron- ..faijense ook burgerrecht verkreeg. Sl Langzamer-

dersteld, dat de gemiddelde mensch bij het hand drong, met het stijgen van de \ raao naar
uiten van majolica, de tech
z IJ n g e-

dachten moet put
ten uit een be
trekkelijk geringe
— hoeAA^el in om
vang en aard,ten
gevolge van le
vensstandaard,
ontAA'ikkelingspeil
en werk individu
eel sterk variee-
rende — AAmorden-
schat. sa Ook is
het van algemeene
bekendheid, dat
een taal aan de
eene zijde afsterft
en andcrszijds zich
vernieuAvt. SQ Dat
een Nederiandsch een HOEKJE VAN het ..schilderhues'^ ingcAoord in de
woord, stammende uit het grijze verleden en aan een Noordelijke Nederlanden: achler(-mivolo;oiis a\ erden

fabrieken opgericht te Haarlem. Rotterdam, Dor-
.  , 1 , V. O O - dreclit, Amsterdam, Delft en HoriiTi<r.v„ n-oq\mhoud heeft voor de bevolking van een Friesch dorp waarna snelle verbreiding der fa'bri(o'~ .Tlrs dan ook een bijzonderheid, die de aandacht waar- over geheel Noord-Nederland. Enoeiand 7n N 1

gde. In Friesland werden "

niek naar noorde
lijkerstreken door;
er vestigden zich
Italiaansche «jre-
leijAAerkers in den
vreemde, terAvijl
ookvreennlelin treil
naar Italii' en
Spanji' trcdvken
om bet ..majool-
sebilderen" te lee-
ren. Italianen
brachten het pro
cédé naar de stad
Rouaan en in de
eerste helft der 16e
eeuAA naar Ant
werpen. \andaar
Mcrd d(> techniek

groot percentage der Nederlanders thans voikomen
onbekend, op den huldigen dag nog beteekenis en drecht.

van

dig mag worden gekeurd. Temeer, Avaar dit Avoord
kleurige herinneringen Avekt aan een tijdperk \ Duitschland volgih'.

looj) der tijd in dengrooten bloei en romantische associaties oproept £
een nobel ambacht i — ^
nog

en zeven fabrieken
H arlingen. twee te Mal i „.I. vierobd ambacht dat thans bmnen de Rijksgrenzen Avaarvan dechtl iVi teRolsward.slechts Avordt beoefend op eén plaats. SI Die drijf, en thans bet e.migriir'
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.ich tot ,l..„ huulif,,., ,1a,, |„,.rt „etet, t.- Iianillmven.
In (leze 9

IS gehl

. vermoedelijk in
zicli noemende lieln '
steeds in handen is

wordt nog gelieel volgens de
methode gewerkt. De overigt
bakkerijen, voorzoo vei
ven bestaan.

166

ze

door Freerek Jans —
aar -- gestiehte fabriek, welke

oven_vande familie Tichelaar.
oude

glei-
zijn blij-

hebben voor en na
van ..Deiftseh
varen en zijn

overgegaan op aardewm-'k-

laag

de vervaardiging
aardewerk"" iaten

ueheei
P

volgens het in 1759 enfabricage
latere jaren door den Engelseben
pottenbakker Josiah Wedgewood
gevonden procédé, hetwelk de mo
gelijkheid bracht uit een zeker klei-
mengsel een helderwit baksel met
een dunne, weinig poreuze seberf
te verkrijgen. Deze vindingen maak
ten het overbodig de kleur dei-
scherf doormiddel van een ondoor
zichtige glazuurlaag aan het oog

GROOTE POT. WIT GLAZl'lR

POL yCHROOM décor
h'unsllutis,

te onttrekken, terwijl de kwaliteit
van het product voor huishoude
lijk gelDruik ontegenzeggelijk aan
merkelijk werd verbeterd. Waar
daarenboven thans verschillende
goedkoopere (mechanische) versie-
ring.smethodes konden worden toe
gepast. lag het voor de hand. dat
het meerendeel der bedrijven ten
gevolge van concurrentie werd ge
noodzaakt volgens het nieuwe systeem te gaan wer
ken. Dat overigens ook daarbij het kunstzinnige
handwerk een eervolle plaats kan innemen, is vol
doende bewezen, maar als ..majolica". „fa>ense" of
..Delftsch"'

mag dit
nieuwe pro-
duct niet

w orden aan

geduid .
Het bijzon
dere van de

gleibakkers-
t e c h n i e k

schuilt in

de bewer

king van het
glazuur en
bovenal in

dedecoratie:
het r u w e

product, de
z.g. biscuit,
wmrdt ver

kregen op de
gebruike
lijke wijze:
door het

drogen en bakken van, uit een bepaald kleinieng-
sel, op de draaischijf ol in vormen gemaakte voor
werpen. Eerst met de bewerking van de biscuit (rauw
goed) begint dus, in engeren zin. bet echte gleibak-
kerswerk, en wel o[) de volgende wijze. SI Het
geelgrijze, poreuze, rauwe goed wordt in water ge
dompeld en

VERZAM EIHJSG ..SCHIETGO ED". WIT GL

vervolgens

AZUUR MET BLAUW EN BRUIIS DÉCOR
[CullccUi' Kunsthuis, Statum]

Avater aangelengde tinglazuur bedekt; de nog niet
met water verzadigde biscuit onttrekt vrij snel het
voeht aan het rauwe glazuur, dal als een fijn-})oederige

achterblijlt. En deze. voor beschadiging zeer
vatbare, eenigszins rinve Avater-
opnemende laag dient den plateel
schilder tot ondergrond voor de
decoratie met zijn fletse minerale
AvaterAmi-Anm. Hij legt zijn „spons"
— een stuk papier Avaarin het or
nament geprikt is — op de te be
schilderen oppervlakte, klopt er
luchtig m(>t een zakje houtskool
over om het ZAvarte poeder door de
gaatjes van het papier te doen
stuiven en krijgt aldus de richt
lijnen van het decor uitgestijipeld
op de glazuurlaag. Dan doopt hij
het penseel in de verf —■ het in-
dividueele Averk is begonnen; de
hand beslist, de vaste hand van
den nuchteren Averker en de ge
voelige hand A'an den schepper
van schoonheid. SI Men meent
Avellicht, dat het een IvAvestie is
van vaardigheid alleen . . . . geens
zins! De mogelijkheden in bcAver-
king zijn talrijk, de resultaten
van ieders werk verschillen, terw ijl
bij geen gesproken mag Avorden
van gebrek aan vakmanschap. Daar
is het naarstige zoeken naar de

sporen van de spons, het plichtsgetrouAve volgen van
de richtlijn, het voorzichtig trekken der contouren
door den koelen vakman, maar ook het snelle, sier
lijke hanteeren van het penseel door den gevoeligen

artisan, die
meet m e t

het oog, zich
niet stoort
aan de be-
g r c n zing
van de stip
pellijn,maar
s p e e 1 s c b
contour en

vulling laat
samen loo-
pen tot een
levend orna
ment op pot
of kom, of
tot een le
vend figuur
tje op de te
gel. SI Vaar
dige handen
laten de pen-
seelen ZAvie-
ren over de

MET

ruwe, vocht-aantrekkende glazuur, een fout is onher
stelbaar, een aarzcding blijft merkbaar: de hand beslist.
S! ,,Maar de ovim doi^t ook iets", zegt de gleibakker.
De oven doet veel! Hij verni(dt in samenklontering
wel eens een goed deel van het werk; hij jaagt rook
en verbrandingsrestim schendend over de bijkans
smeltende glazuren; in niet te remnnm gloed verbleekt
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(lat (1<^
wordon.

]>isscli<)p: naar Oot-
(loor ^vaar^^j stierf

„larvuiil was ,.,-n oratoriuai-
waar tü<;n i was m

P,n becii-liuis st „„„-r
jaar 917 an '•'''"r;,.;,'v,.rvl<>fja"-

van .r,'keii<l: mraiiip

dan

De

het

denden

oorlog van H**'^ ,.,.n ilnr]'-d""''''
zetting, toen ^^aren naar
Dn-nten, .li." "„V^al van <svlre
D,.v,.n,.w.
tegen den _L t

}),'nd<'n rlulihn.
batting door V"

was in den Taehtigjarigen ]6T2 den his-
handen van vriend en vijand, za^, ^ i <itiien en

Munster. C. B. v^nscho]1 van

])iss(hop

in 151"

den

Galen, konnm
-  l" uUs|.att.nfl"n-

dewelke

ten,

waarvan

haalt.

Eng

in 't begin van

DE GOLVENDE ESCH

Idj en verbrandt hij soms de kleuren, maar ook schept hulp te bieden, in (Ie aseh geh g' ■
hij somtijds dingen van ideale kracht en glans. S] lirandsehatting door de (rchh i s<
Experiment en toeval spelen een rol bij de verbinding
van glazuur en verf; geringe temjieratuursverschillen
in het bakproces kunnen beslissen over gloed en
kleur. Maar steeds wordt van een „oven" wel een
deel geboren als „rerste keur", als een product dat,
ter voorkoming van bedriegerij, in later jaren moest
worden gemerkt met de gekruiste T, om zijn gelijkenis
met, en evenwaardigheid aan het oude ,,Delftsch".
S] Ruim twee en een halve eeuw ervaring en over
levering en eenige decennia van wetenschap werken
hier aan de huidige majoliea, naar ouden en nieuwen
trant, naar den traditioneelen vorm zoowel als naar

nieuw motief. S3 Oude herinneringen en nieuwe aspi
raties in één hand.

elsehen

1795 7.evr
ongeregelde troept n.

een w;

en J^i^nnovc-.""
Ds. van Loo in zijn

tigd werd. is niet genoegzaam b
dat het tussehen 1402 en 140a

al voorzien w erd. maar als
iadnooit bijzondere bete(-kenis gidiad

die

bedreven en
Hannoveraneii ei - da'djonk ver-

,^_(.}rten begif-
Wanneer het dorp niet s vast staat,

^raeht en
heeft het

voorzien wertl. maar <^*7 y , ̂  .uidmuur

niet

< k< n^
van
 M ^ s-

d . In il^-n ^. i

Het Noordtwentsche

heuvelland
DOOR "Vi'. H. Diingelueiin (11)WAT de naam Ootmarsum mag bet eekenen?

Laten wij de geschiedenis van den beweer
den stichter, koning Odemarus, voor wat ze
is — fantazie — en laten wij ook de afleiding

van den oorlogsgod Mars of van den volksstam dei-
Marsen buiten beschouw ing, dan lijkt ons de poging,
verband te leggen tussehen den naam der stad en den
eigennaam Othmar (Oetmar, Odi-
mar) toch het minst verwerpelijk.
Vooral wnnneer Avij weten, dat er
meer gelijksoortige of zelfs bijna ge
lijkluidende namen van nederzet
tingen bestaan: zoo in Westfalen, bij
Lüdinghausen, een Ottmarsbocholt;
een Ottniarsheiin zelfs bij Mühlhaii-
sen in den Elzas aan den Rijn, die
beide ongetwijfeld van een eigen
naam afgeleid zijn. De plaatsnaam
Othmarschen bij Altona a.d. Elbe
kunnen we uitzonderen, daar deze
wel met „marseh" (polderland) in
verband zal staan. Zoo zal Ootmar
sum beteekenen: woonplaats van
Ootmar. 83 Dit ,,kleine stedeke"
van Twente kan op een duizendjarige
historie terugzien. Het wordt reeds
genoernd in de levensbeschrijving
(de „vita") van bisschop Racilbod,
iT ™ op den stoel vanWillelnord zat. Het het^l daar. l)K „ROO

ngemetseld,
der R.K. kerk is (h^ii der Aveinige kogt ̂  stadje in
ie prins Maurits tijdens zijn beleg „inne-
597 verschoten heeft en na de \ ̂„0^ was1597

leden van

bt. zetel van
leeft het ge

il and elsAvi-g

ming" Averd het ontmanteld.
Ootmarsum een der belangrijkste klem<
TAvente, hoofdplaats van een riehterani
TAventsche drosten. Tijden van bloei
kend. toen het nog aan den grooten eitiid
Deventer—Lingen gelegen Avas en aan < n a ^ei-
herinneren nog enkele deftige burgerhuizen. (
nige, die den slechten tijd der ..verfraaiing . ^
oude gebouAven een modern ,,schortje xomge
bonden, zonder al te veel letsel hebben doorstaan.
Zeer mooi is het geveltje aan de Markstraat, waaixan
de top in afbeelding hier bijgevoegd is. van bakstee n
gebouAvd en met versieringen van zandsteen. het
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jaartal 1656 in ,l,.„ topgvel zal op
wtjzen. Ook een an,Ier hu,. i„ MaVkutrawI

B 11 l r K IS

de stichline

een aardigen baksteeiien'h
een paar van die vele i
gebouwde eu versi;;!'loZ.? T'" ''" "" -•■"l-'.'ik
subordinatie lan^s de hobb(>r ^ veiiegaande in-
elkander heenkijken'^ «ni nie/^^ staan en voor
den reiziger Harin Boom d' "■ i"het stadje bezocht eróie! ko'" 'h ' '
geestigen spot uit te stoiten ou'Ile" "e''™'
poorten"' en dito huizen — wF- '^''^'"pzalige slads-
j  •• • , ^^aarvaiiAvi thans de verdwijning zoo zeer lietreuren Tiirlrn
yiehten ver inrlt^. v, , t l)(ü n. smaken en 111-zichten ve.andeieu wel! sa Dod, toen iu de vorige
eeuw alom in Twente rb^ , voiij^e

I  1 1 ijzeien ^\ egen iv erden "^eleo'd
en kanalen werden eet^raven li.n .1  I- I • .. ^'^^^nven, liet men üotniarsion nletterlijken Zin hnks liggen. Nog éénmaal hoopte menvung op de Itjn A inelo-Ootmarsuni-Nordhon T "
gen. maar ook deze kwam „ie, door de tegenkanting-van den krets Benthenn. Toen was ,|e tijil vanisole-
ment van vereenzainmg en verval reed.s gekomen.
De Lat.jnsche school, die een goeden naam had,
vooral onder den rector P. A. Moquette in 't midden
der negentiende eeuw. begon te kwijnen en werd op
geheven; het kantongereeht, voorizetting van het
vroegere gericht, verdween; oude, vaak eeuwenlang
gevestigde burgerlamilies zochten elders betere voor-
waarden voor de ontplooiing liunner enertrie — Oot-
marsuni werd zoetjesaan een der „dood^'e steden".
Moge d^e opleving, die er in 't begin dezer eeuw on
miskenbaar gekomen is, blijvend zijn. SI Te lang heb
ik den lezei reeds verveeld met nabetrachtingen over
vat vas, maar het feit, dat de geschiedenis van het
stadje zoo belangwekkend is, moge dit verontschiil-
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stompe reus, die Oldenzaal heheerscht, de uit het
groen opduikende torenspitsen van Lattrop en Til-
ligte, Denekamp en Rossuni . . . . dan verder naar
rechts de symbolen der Twentsche nijverheid . . . . hoe
breed is het vergezicht. ,,De rookwolk, die stijgt aan
den horizon op. Die wijst ons de nijvere steden", zegt
de dichter van het Twentsche volkslied, J. J. van

,-i.ciujv. i^<-iciii^v\rjs.js.eiia IS, moge dit verontscliiil- Deinse en 't zou niet verwonderlijk zijn, dat hij aan
digen. Het wordt tijd, het heden eens te bezien, al zal dit uitgezochte plekje heeft gedaclit, toen hij die
het onvermijdelijk zijn, n u en dan even onder te dui- regels neerschreef. Lang vóór hem wandelde er de predi
ken in de historie. SI Waar de straatw eg naar Almelo kant — later professor — en dichter Bernard ter Haar
de bebouwde kom verlaat, zijn w e al op de helling van en bezong er zijn ,,Landschap bij ondergaande zon ,
den Kuiperberg. Zijn 70 meter hooge top biedt wel zijn vriend en collega Ds. Wernerus Immink toege-
een der heerlijkste panorama's van Twente. Daar, wijd. En na hem hebben er velen gestaan, zich ver-
aan den rand van het oeroude Jodenkerkhof. met zijn wonderd, gedroomd en gedicht. Even westelijk van
verweerde, vaak scheefgezakte grafsteenen, overwoe- den Kuiperberg, waar de straat, na een inzinking van
kerd door struikgewas en gras en beschaduwd door
knoestige eiken, is het goed. even te staan. Men
ziet naar het Oosten en Zuiden; half Tw ente ligt daar
aan uw voeten, met een stuk Duitschland. waar aan
den wazigen gezichtseinder het silhouet van het slot
te Bentheim nog zichtbaar is. De hooge schoorsteenen
van Nordhorn, de welving van den Isterberg, Bent
heim en Gildehaus, de heuvels van de Lutte, de
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het plateau te hebben gevolgd, een tweede hoogte
beklimt, biedt de Heezeberg, waar de hooge beuken
staan, di<; unui ver reeds te zien zijn en het karakte
ristieke silhouet aan de Ootmarsumsche hoogten
geven, een even schoon vei'gezicht. Hier ligt vooral
Zuidelijk en Westelijk Twente open. En aan onz(;
voeten daalt de breede Ageler esch, een der kojen-
schuren van Twente, in golvingen van de hoogte ai,

li../ i. Ir n

H .. .

{'"(n Polyona)!

OE RHOOni OE

tot waar hij stuit tegeneen
langges trek ten gebogen
boschrand, die de plaatsen

r® aanwijst, waar de boeren-
^ iioeven van Groot-en Klein

Agelo verscholen ligg(;n,op
de grens van bouwland en
veld. In dezen esch en
wel op een plek, die „den
Boaken" heet, komen de
boeren der gewaarde erven
van Agelo op Maandag be
loken Pinksteren, wanmicr
de jonge aren der rogge
n!e(is hoven de groene zee
van halmen wiegelen, sa-
imm, om aan de armen van
Ootmarsum roggebrood uitIGKLKR KSCII. II ET GEREI) TOOR DE I ITDEEIASG
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udigc, doch ireff™;'®
■meen

nen en wellicht bedoeld, komendenleld, om door oit
des hemels af te smeeken voor

riike handeling, met
^  UTl^l ^1,-v

T

B V J ^ (Joor Hoiwerda de Pr(joor I loivM nici ur rr

Saksen:

o.

jat er een onmiskenharh
iirm'H en die der latere

noet liel)l>en gelegen in de
g(d)oorte. Hier, op dit
vdór Dr. Hoiwerda dieeuwen 'khcf*. i- . .

PJaarler ..urnenk< >iakanier Twente. J. J. vanconservator van d^onservai"' » „jtkeszeiikeir'geweest, daarinteinse. reeds aan »c r^jjj ,,cn Iroerenjongen, Jan
ijg,.slaan ,„.,„.„frraier" zooals hij in hel
'roekhuis. I

''''^ ■ ,nd die kiik op de zaken liail. ..ais een jacht-
l''óver de hei.le s.ndleide" en ,net bijna nimme,

oi:?. D: =;;ong «^rverhesl zach .„ hel verleden, doel, zeker is het, dat reeds in 167 deze n
uitdeeling onder den boom op den
„den Bokum" gehecten, een oud g^bimk wa
„boakenboom" was zonder
teeringspunt in den esch, een richtpunt vooi de yei
deeling der akkers in de oudste tijden. ^ Moge dezeeerbiedwaardige handeling geen „kijkspul wmdeiien
niet het lot deelen van zoo menig oud gebruik in 1 wente,
dat zijn intieme karakter dreigt te verliezen door dmi
ophef!, die er, bewust en onbewust, van gemaakt wordt.
Ik denk hier aan de gebruiken van den Paaschtijd en
vooral aan het „vlöggelen" te Ootmarsum en het
halen, oprichten en verkoopen vandenPaaschstaakte
Denekamp, gewoonten, die bestemd waren voor den
engeren kring van stads- of dorpsgemeenschap en
haarbekoring drei
gen te verliezen,
wanneer zij hun
ouden aard zien
verbasteren. On
vermijdelijk wel
licht, want niets
staat stil, het oude
verdwijnt, maar de
moderne tijd geeft
er zoo zelden wat
beters voor in de
plaats en het nuch
tere vervangt in
het gun.stigste ge
val het zinrijke.
S3 Een smalle
strook heide en
bosch scheidt den
breeden esch van
Groot- en Klein
Agelo van den
Reutumer esch,die
door den straat
weg naar Almelo in twee helften wordt verdeeld. FREDERIK DE (iROOTE bad den officieren van
Langzaam glooit hij af naar het Westen, waar in een het garnizoen te Pot.'^daiii verboden, naar een ge-
krans de erven van de boerschap Reutum liggen, maskerd bal te Berlijn te gaan. Een jono^ officier eaf
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fahÜ.'rz-'-kcrhchl ,1,. plnals wis, aan Ic v.jzen waa,
urn IC Vin.lcn was. Dnch l«cn Jan het doorkoopnianslalent en spaarzaambeid zoover had ge-

bracbt dal bij eigenaar was geworden \an het huur-
manspiaal.-je. waar bij met zijn familie woonde,
klopte de dood bij beni aan en werd bij uitgedragen
naar bet Ootmarsiiinscbe kerkbol. SI De meeste

urnen, te Haarle
ojigedolven, staan
tbans in een de
groote kasten van
de Oudbeidkamer
Twente. gehiiis-
best in het Rijks
museum Tw ente te
Enschede en spre
ken haar stomme
taal van langver-
vlogen eeuwen,
toen Twente nog
een land van hei
de en bosch was,
maar toch betrek
kelijk dicht be
volkt reeds, ge
tuige de talrijke
urnenvelden en
grafheuvels, hier
en elders.

HET NOORDTWENTSCHE HEl'\'ELLAISD. l RyEIS l IT HAARLE
( I-'jIh uif: ,,0;'t'/ //.s',s<7". I'ifii. /\7/.'7i / >t'rc'fi/ci i

thans een aardig kerkdorpje, in welks bedehuis (overi
gens een onbelangrijk gebouwtje) een merkwaardige
preekstoel staat, rijk geljeeldhond barokwerk uit een
Westfaalsch klooster, maar te groot voor dit kerkje!
S! Tusschen beide essehen ligt het Oppers veld, een
terrein, waarvan het vaststaat, dat het een uitge
strekt urnenveld is geweest en grootere en kleinere
verhevenheden in den heidebodem de plaatsen aan
duiden, waar een brandurn is of tvas bijgezet — want
veel is hier reeds in den grond gewu-oet, onoordeelkun
dig in de meeste gevallen. Een terrein, waar ivel met
zorg te werk is gegaan, ligt ten Noorden van den
Raarler molen, dicht in de huurt dus. Daar heeft Dr.
J. H. Hoiwerda de spade in den grond gestoken en
een der mooiste urnenvelden van ons geheele land
blootgelegd en er een groot aantal brandurnen opge- parade v.-
dolven, urnen van grove zandige klei met steeniL ma.7biT . .gebakken en alle van een zeer kenmerkenden, onge- hij 'een \ , " met bekend maken, vóórveei dubheleomschen vorm, vaak van een omgebo- ' van brejbwik verlof kreeg,
gen randje of ooren voorzien. De cultuur, door d<>ze - -

zich echter zelf verlof, naar Berlijn te trekken en
op het bal masqué in de Ojx'ra te verschijnen, mee-
nend, dat zijn masker lunii onkenbaar zou maken.
De Koning, eveneens verkleed, lierkende hem echter
en zei hem: ,,Bent u niet een officier uit Potsdam?"
„Ja!" antwoordde de officier snel. ..maar 't is een
schurk, die hel verder vert^dt!" SQ De Koning ver-

W( ( n in de menigte en de oiiieier haastte zich weer
naar I otsdain te komen, waar hij elk oogenblik
Vleesde m arn^si gcst<dd te zuilen worden. SI Den
yo genden dag verscheen de Koning bij de wacht-

Potsdam. Hij riej) den jongen officier bij
en zei zacht, zoodat niemand het hoeren kon:

die li "j ^ kapitein, maar t is een schurk(iie het verder vertelt!' öj De
wal de

officier boog. Na de
Koning gezegd had,


