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meest gedrukt is ligt \-<)lgens hem met 111 het gebrek aan bschikbaren grond, of aan een landbouwkundige depressie,mar
111 de betooY'ereiide anntrr'kkingski ac lit dt. 1 .steden, waarhcr

de jilattelands-bevolking getrokken wordt als „een mug naar (i
kaars\'lam."

Eenige agrarische her\-onningeii zijn volgens Aléline noodi,,

wil men aan dien toestand een einde maken.

Zoo een bete;

schatting der waardi- van den bodem. \'ei-der algemeene toepa,sing van het coöperatief stelsel, omdat liet individu anders ooi
hier machteloos staat tcgcnocaT de rcuzcnorganisaties, die aller
wege zijn ojigericht.

Maar ook een heiworming c'an het onderwijs oji het jilattelaiic
door bij de landliouwers \'an jongs at zin en belangstelling i
wekken voor de schoonheid der natnui" en \'onr de genietingen e;

het moreel en jihysiek verhefteiide van buitenleven enlandbomv
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van het gezinsle\'en met behulp \'an gezamenlijken arbeid d;

Uib^ave vao SCHELTEMa^ hqlKEMA'S BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul MijhoP -AMSTERDAM-

gezinsleden binnenshuis."

Dan eindigt de ,,\'an Dag tot Dag"-sc-Jirjji,-cr, aan wiens artife
cc IJ deze beschouwingen ontleenden, zijn aigemeen overzicht vir
het hransche werk aldus:
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V

tiii

VIA 11

ID

Jing Y'an een bekend
Lekend staa
staatsman

DE UITTOCHT VAN
HET PLATTELAND.

De heer Charles Bois.sevain, zelf enthousiast buitenman,
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ambachts- en nijverheidskunst .... Of het zal helpen? En ..

af er spoedig resultaten van te wachten zullen zijn? De ervaring

leert helaas, dat er nog al heel wat water door de Maas vloeit,
voordat zulke desiderata eindelijk hun beslag krijgen en in den

vorm van wettelijke bepalingen in het Staatsblad verschijnen.
Maar dat neemt niet weg, dat de eerste schrede op dit pad vol

aindernissen gezet is en dit streven verdient allen lof.
Wij zijn van huize uit een roofstaat aan de zee geweest en zijn
iaar, laten we het maar eerlijk bekennen, zeer wel bij gevaren.
Het feit, dat wij nog steeds niet aangesloten zijn bij de Berner-

:onventie, hoewel er reeds sedert jaren over geschreven en ge-

•equestreerd wordt, moge als bewijs dienen voor de boven reeds

iitgesproken twijfel aan het sjjoedig slagen van het streven om
len ,,artistieken eigendom" in de ambachts- en nijverheidskunst
>p wettelijken grondslag te regelen, — d.i. te beschermen.
* * *
Maar het dient gezegd; moeilijk zal het zijn hier vaste grenzen

.e trekken, wanneer het denkbeeld om den arbeid der kunste

laars O]) kunstnijverheid-gcbied tegen nabootsing, navolging of
•oepassing te beveiligen, wordt doorgevoerd op het gebied der

;mrsieringskunst in de architectuur en de aan de bouwkunst

r'erwante vakken.

; Het s])reekt alvast als een boek, dat eventueele wettelijke belalingen niet van terugwerkende kracht kunnen zijn. Daar zou
nen grappen van beleven! Dan zouden de met het toezicht

pelaste ambtenaren handen vol werk krijgen!

i Doch, afgezien van de vraag, of de voor te stellen wettelijke
[jejialingen zich zóóver zullen uitstrekken, dat men nooit ofte
limmer, zoolang de architect van een gedeponeerd en beschermd
)ntwerp leeft, een gelukkige of schoone oplossing van hem zou
nogen namaken, blijft er nog genoeg werk aan den winkel. Het

i3 werkelijk een treurig verschijnsel, dat men zich niet in 't minst
ntziet, om de vrucht van gedegen studie onzer tijdgenooten, platreg na te maken.
Wij spreken hier niet van de tallooze smakelooze imitaties in
iscuit, namaak-brons, namaak-koper, -marmer, -porcelein,
terracotta en aardewerk. Sommigen dier bazaarprullen dragen,
hcillooze bespotting — nog wel den naam van den oorspron;elijkcn maker als ,,handteekening" er in gekrast of eenvoudig
estempeld, immers die vodden worden bij duizenden gefabriekt.
. Laten wij op ons terrein blijven en dan eens zien, hoe schaamloos men te werk gaat op het gebied van architectuui", meubelen,
.'oninginrichting.
Op architectonisch gebied is 't soms vermakelijk te zien, hoe
e eerste de beste ex-dit of ex-dat, die zich tot bouwer heeft opewerkt, (schoon dit woord hier wellicht minder juist is) degelijk
erk van anderen copieert. Meneer bouwt 'n villa of zelfs 'n

even frischweg na te bootsen.

jtje huizen d la Berlage, d la Cuypers. Zeggen we niet: „in den
eest" van Berlage, want diens geest, dat blijkt bij den eersten
ogopslag, is er niet in te herkennen. Sommigen dier lieden

kunstenaars hebben betaald, of ze eens even mogen kijken naar

JIJ. A. Boer.

HOE MEN EEN TUIN COPIEERT.

kundige, wat frissche, nieuwe denkbeelden op te doen en

die

Ik ken zeer gefortuneerde menschen, die het dus dubbel en
dwars betalen kunnen om zich 'n kamerbetimmering, hal-aan
kleeding of meubileering in verband met den vorm, de afme
tingen, den stijl en omgeving der te meubelen vertrekken door
menschen, die op dit gebied naam hebben gemaakt, te laten tee
kenen. In stede van zich te wenden tot een firma, die artiesten

honoreert om voor haar bestellingen van particulieren uit te
voeren, vragen zij bij kennissen of vrienden, die den arbeid dier
hun meubilair.

emen zelfs de moeite niet zich in zooverre te oriënteeren, dat

„Kranig hoor, m'n waarde, ik maak je m'n compliment! Je

;j ten minste weten in welken stijl zij hunne producten imieren. Dat spreekt frischweg van Jonaspilaren, Romeinsche
:ijl, enz., enz. Doch genoeg. Die „verploerting" onzer straten
1 pleinen is nog zoo erg niet. Dergelijke nabootsingen van onevoegden dragen in zekeren zin reeds de kiem van de bestraffing
i zich, daar menschen met wat smaak niet in hunne gedrochte-

permitteert toch,,, dat ik daar even 'n krabbeltje van maak?

jke scheppingen zullen willen wonen en die woningen dus van
:lf in een lagere rangorde worden geplaatst.

Eerder zou men zich dienen te ergeren aan de wijze, waarop

3or sommige, ter zake kundige bouwkundigen op alleszins vaar:ge wijze met groote nauwkeurigheid hecle huizen worden gecoieerd. En wat hoofdlijnen, èn wat de indeeling, de keuze van
:een, en andere bouwstoffen, de verf van kozijnen en luiken,

aklijsten en deuren betreft, worden aardige huizen, waar bewame bouwkundigen ecnige weken aan hebben geploeterd,
ischweg overgenomen en op 'n andere plaats van ons lieve

aderland neergeplakt. Dan ontziet men zich zelfs niet nog
/en 'n detailteekeningetje van den deurklopper te komen maken,
an den tuinaanleg even 'n ,,schrapje" mee naar huis te nemen
1 — klaar is K.ees!

Architect A. heeft er eenige jaren, dure jaren waren het vaak —
ver gedaan, om zich zóó oj) de hoogte te brengen van z'n vak,

at hij zelfstandig kon scheppen op zijn gebied; bouwkundige X.
•en ruim begrip heden ten dage) kalkt diens arbeid over en
erkt natuurlijk vrij wat goedkooper.
Is dat eerlijk? Neen immers!
Maar wie is de schuldige in deze? De man, die leeft van de

udie en arbeid van anderen? Niet geheel. Ook degene, die
lestaat dat hem op die wijze een aardig huis wordt verschaft.

Ik zou gevallen kunnen noemen, waarbij de lastgever een\'oudig
et zijn architect een gezellig snoepreisje op touw zet en een aardig
ndhuis, hetwelk te huur staat, met en benevens den tuinaanleg

lat afneuzen, om van de vluchtig gemaakte schetsjes later een
itwei']) te maken.

Des Zondags kan men in de villaixirken onzer groote steden
d van die ,,belangstellenden" zien, die kalmweg'n villa in aanbouw

„Dat ding is werkelijk machtig mooi gedacht. Zoo'n buffet in
„den wand en zoo'n tafel laat ik me waarachtig ook maken!"
En onze vriend spaart zich, onder 't kwistig uitdeelen van
die loftuitingen een aardig sommetje uit.
Ook het aanleggen van tuinen is een kunst en een zeer moeilijke
zelfs, en wederom wil ik er even op wijzen, dat het toch on
behoorlijk mag genoemd worden, wanneer men in deze het werk
van anderen, die er wèl voor betaald hebben, eenvoudig over
neemt, door zulk een tuin brutaalweg na te teekenen.
*

r*
*
Er
zou in deze toch wel 'n
gulden
middenweg te bewandelen
zijn. Primo zijn er tal van tijdschriften heden ten dage, die ver
luchtingen geven van zeer bruikbare ontwerpen. Daar is dus

reeds keus in overvloed. MMar men b.v. 'n huis bouwt in ouder-

wetschen trant is er eveneens een horizont zóó wijd en breed, dat
men nimmer gevaar loopt door nabootsing of toepassing van 'n

fragment of zelfs 'n geheelen bouw, iemand's belangen te scha
den, maar zoodra men zich begeeft op het gebied onzer moderne
bouwkunstenaars en tuinarchitecten, moeten èn principalen èn
bouwkundigen zich leeren te matigen in de toepassing der denk
beelden van derden en zich afvragen wat recht en billijk is —
zelfs al bestaat er nog geen wet op de bescherming van den artistieken eigendom.
W. M.

CATHüUSESCATTERY'S.
en Cattery's zijn kattenhokken of katten-

kooien, soms heel doelmatig voor een groot aantal dezer
dieren ingericht. Ook de fokkerijen van raskatten noemt
men zoo. Geregeld ziet men b.v. in de vakbladen me-

dedeclingen over Mr. J. ^I. H. Bcmelmans Cattery: ..The
Oueen of the Persians". Deze Angorakatten worden daar gefokt.
In ons land heeft men er weinige. Bovengenoemde te \linneken-Breda is een der oudste en beste. Wij vermelden dit alleen
voor lezers, die 't eerst met eigen oogen willen zien, voor zij ge-

innenstappen, den wachter 'n sigaar aanbieden en dan: ,,neuzen".

looven, dat men ook katten in hokken houdt.

an (lit toch zoo hoogstaande en veel stuclie en smaak vereischende

groote katten-tentoonstellingen gehouden en de Prins van M'ales

'Ook in de woninginrichting tracht degene, die zelf geen begrip

ak hcadt, zich de kosten te besjxiren van een deskundige of
ma, die zich met het maken van binnenbetimmeringcn be
st, doch gaat cr o]i uit om, meestal vergezeld van zijn bouw-

In lingeland deed men dit het eerst. Daar worden geregeld
heeft een waar kattenjialeis.

Fe s (jravenhagc heelt een dame de geheele benederu'erdiejiing
van haar huis en bovendien haar geheelen tuin voor haar jirachtige
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Angorakatten ingericht. (De sneeuwwitte Angora's met ]:>raclitig
lang haar, zoo zacht als zijde, worden wel het meest als raskatten
gehouden en prachtexem]:)laren worden duur betaald).
't Spreekt wel van zelf, dat katten oji tentoonstellingen in kooien
opgesloten moeten zijn. Voor raskatten is dit niets vreemds. Deze
zouden zich juist zeer ongelukkig gevoelen en ze zouden duchtig
toegetakeld worden, wanneer men ze geheel los en vrij liet rondloopen. 't Gaat er mee, als met kanaries, en andere vogels, die
in de kooi geboren zijn. Wanneer men ze laat vliegen, worden ze
spoedig een prooi van roofdieren.
Zijn kattenhokken onmisbaar voor raskatten, (ook een gebeel
huis met van boven door vlechtdraad afgesloten tuin kan een
cathouse zijn, zooals in den Haag) één'gewone kat kan reeds een

heel aardige kooi hebben. Staat deze op een veranda (ook o])
bovenverdiepingen kan men ze zeer goed hebben) dan neemt

honden,
raskat ten

hebben of die niet

atterv s beeft men veelvan.
meei

memand1

in kooien honden.

Van katten ^

i'n(x',gen. dan ^■an losloopende c

heeft er last

VOOF
DEN INTOCHT.
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nu zou hij toch z<x) gaarne een jiaai bijen volken gaa
houden; eensdeels, omdat (ie gastronoon
wakker werd. als hij eraan dacht, hoe hij s zomer
ochtends gezeten in z'n prieeltje, z'n grage tandt

zou kunnen zetten in
...

zoo'n- heerlijk
brok raathoning,, dat.. hij.. ze
.,

geoogst had voorde ontbijttaiel : anderdeels ook - tzijtot

eer nezegd — omdat hij gnxde belangstelling koesterde voor
boeiende rijke Uwen der nijvere bijt jes. Hoe gaarne zou hij d:

pakkende 'bladzijde uit het boek der natuur eens zelf m
oorspronkelijke gaan lezen!

n-

,

,

IMaar och, met z'n huis had hij 't wel getrotien buiten; zu ki:
echter. hoe gezellig in 't groen overigens, mat slechts
meters m 't vierkant.

Zegge; slechts!

Hoe menig stadsmenst;

mag. bekneld tusschen z'n enge schutting-grenzen, z'n leven lat,
naar zoo'n afmeting snakken.
Toen hebben we samen lams o\'er t ge\'al gepraat. En m';

vriend is bijtjes gaan houden: hij hccjt z'n eigen honing met edek.,

wellust genoten: geniet nog steials met mond en hart; enopliiii.

I..,r,^„ I-..„t
warme vacantietlagen
kunt ge hem altijd vinden , in z'n tweehor.
derd centiaren languit neergevlijd, met z'n neus naast 't vliegg;;
van z'n beste kast. besjiiedend de drommen van nijvere immei:
hoe ze haastig ingaan, beladen met lieele klompen van kostbar
stuifmeel, geel en blauw en rood, voedsel voor het jonge brot
in de wicgencellen van was; hoe ze bij tienen tegelijk snel iiii

schieten, hoog op in om als zwarte stip]ien tegen den azure;:
koepel te verdwijnen in de richting, waar ze weten, dat geurig'
klokjes vol gouden nektar. hen hunk'rend verwachten.

Neen, ge behoeft geen groot-grondbezitter te zijn, om u de weeld;

te kunnen veroorloven, een bijenkast te exploiteeren. Eniidj, di;

Schfjabei^L
Foto y. M. II. Bciuehunus.

men een kooi van gegalvaniseerd volièregaas, van boven geheel open.
Een kat ligt daarin niet altijd te slaj^en, zooals in huis bij den
haard, maar klimt en klautert onophoudelijk, ja heeft er bijzonder
veel pleizier in, langs den „zolder" van haar huis te wandelen
met de pooten omhoog. Tevens worden dan allerlei acrobatische
toeren uitgevoerd. Vooral jonge katten doen allerlei eigenaardige
gymnastische oefeningen. Een paar ballen als speelgoed zijn
tevens aan te bevelen.

De kat hecht zich aan huis. Zonder hok ontloopt uw kat u
gewoonlijk, wanneer gij verhuist. Maar in een cathouse is juist
dat hok het ,,huis", waaraan poes het meest gehecht is en met
dat hok kunt gij haar overal gewennen.
Vele katten en natuurlijk de mooiste, worden gestolen om de
vellen, vele worden doodgeschoten door boschwachters, omdat
ze jonge hazen, patrijzen en ander wild verscheuren. Nog meer

ei zelf een getimmerd hebben, behoe\'en evenmin verlegen !■
ZIJn met de jolaatsing ervan.

Bij u binnenvliegen in de kamers doen de bijtjes nooit, ec
enkele yeidwaalde uitgesloten. Geef ze slechts een zoodanig'
plaaty dat geMiet vlak voor de kasten langs behoeft te loepen
van beweging onmiddellijk bij hun vlieggat
houden de diertje
^ggat

me .

verigens gaan de bijtjes bij
bij 't
't verlaten
verlaten hunner wonin^

bijna terstond een flink ' ' '
_ - • ,
„
eind hoog de lucht in. waarna ze zich ver

rnao,-

bloesems van uw eigen tuin bezoeken ze allee;
'tt voorjaar
vnnrl^ en eldcrs
weinig winderige
c-oor hen dagen
te vinden is; dus vroeg n
op schrale,
Indien het mogr^-'
• moet ge oagm.
hClijk IS,
't vlieggat zuid-oostwaan-

richten.
een

Kan dat

onrloror, kant
I
i uitkijken.
anderen

en gedreun'''te^ vrC^-

immen maar gerust na?-

'""ijt jes voor voortdurend geklfj

hun plaats niet

naast een timmerloods of een smidse t

mS™ """
O", te staan
tin nazien
moet itoderitenoe^
ruimte
hebbel
Staan of te hurken bij ^het
wonW.
EnalsiD
nazien der woning.
nu
gehaald op het jdattca- dak, ja zells in dc is en nog wordt binnö-

de Opjilaats harer^vcuw'''/,^^ ^
een

7iilt ge
ov,, eelit
, c
ding■ zult

moet strikt

wator Tvicd,.+. .

moeten vertikaal■

oot van Amsterdanish'-

der bijen, omtren-

bescheiden zijn.

'■ 't ^.^''"dege liehhen te letten: uw

,kas..

,-^en.

Jnister
uitgedrukt:
de ratenraampF
wel om
de volgende
reden:

cn til.rr.m .

'rangehoden woning in bezit ƒ';■

Als zoo straks

genomen nebben.

Ivn daa'r])ij"'nvin'^ ras aan
eersten arbeid: wasceU •
afhoangen van
bijtje
m de 'nootióc ,1..':. ^ "b'at van 't raampje;Een
eenristvo|ge"
■"e en zoo vormt zich een lev
fachtschommclend
li H • van bruine
wasmiakste^i"Deze bijtjf
hebben zich voor kordijn
h
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(^^ogen. Door wimD^t'
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t^chrateis^.
Foto y. Af. ff.
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beginnen ze op uwe aanwijzing bij dien ,,voorbouv\ hun < ellen
op te trekken, of liever omlaag te bouwen, edoch . . . . in het
ondei-ste deel van het raampje werken ze, met langer door uw
kunstraat gedwongen, naar eigen belieicn.

De zeshoekjes namelijk, op de kunstraat ingedrukt, zyn m

grootte juist gelijk aan ('ie iiodems der i ellen, die de bijen, zonder
menschelijke tusscheiikomst bouwen \'()or de lari'eii rler vicrkbijen.
Hoe meer werkbijen in uw kast, hoe beter; dat \-erklaarl zich
zelf. Deze nijvere geslaehtsloozeii
eigenlijk oindlkoinen wijfjes.

— ^leejien honing en stuilmeel aan, maken v\:i-- en coeilcn t broed
op. De koningin - het eenige volkomen viijl je in de kolome
heeft slechts tot taak de eieren te leggen. waa.ruit -steeds nieuwe

bijen geboren worden. Ln dan leejt er in den bijen>taat. ten
minste 's Zomers, ook nog een grooter. maar Iniei -,lag burgers,

de mannetjes, darren genaamd, die geen drojijiel honing halen,
maar wel meesmuilen van den \"oorraa(l; en ilus. egoïstisi li ge-

sjiroken, u al \'an zeer weinig nut zijn.
Toch heliben de bijen de singuliere gewoonte, om \an menig

raamjije, waarin ge slechts een reejije ..loorbouw

gaalt, het

onderste deel met duizenden darrencellen \dl te bouwen, waarin

heek' legers \'an die luie mannekens geboren worden. Daar een
dar heel wat grooter is dan een werkbij, heeft hij in z n jinlle
BR(t[?\ van WASBOUW. i In raampji-s uut kh'iiii- .Uitkje.'i r.'f/v'.v/r. }.
I/t't

riKU/ipji' is ui/ ccn hii^c Jioniiii^opzcl en Viftoont meest sverkhij- en

nlleen in V mitiiien oni/er<!iin 'n tif Jarreneellen.

I'i/n (/e /'orenste raampjes :-ertoont hef ree}it\ehe, :an i/e oni{er<te de tuee
tinkseiie dan enhonn'.

/>e :ie>'kante raampies zijn .,sieties \ zctiarin raathonin;..^ ;^e',Kannen woriit.

gordijn, du wasfabriek, afgenomen door andere leden van den
bijenstaat, die deze wasj^laatjes weer bezigen bij den bouw der
regelmatige, zeshoekige ]U"isma-cellen.
Bij dit werk volgen de bouwlieden steeds de loodrechte richting
<.ler zwaartekracht, wat uit den aard der zaak \'<)or hen het ge
makkelijkst is. Daardoor hangen de raten dus ook steeds in het
lood. Is dit nu met de raamjjjes zelf niet het ge\'al. doordat de
kast niet waterjias staat, dan wijkt zoo'n wasraat uit z'n raam]:ije,

jeugd ook een grooter formaat wieg. d.w.z. wasce], noodig d.in z n
ijverige zuster. Ln daarom x'erhindert zoo'n heel \"el kunstraat,
waarin alleen de vorm der werkbijcel is ingedrukt, uv\ bijen, veel
\'an die nuttelooze, groote darrenwiegeii uit te bouwen. Slechts
hier eii daar aau de randen \-inden ze er jilaats \dor; zoo n klem
aantal darren mogen ze wel ojikweekeii.

-Met koninginnecellen, die nog \'reemder \'an \drin zijn. gaat
het al net zoo. .Maar o\'er alles, wat daaraan x'astzit. sjirekeii we

in den zwermtijd wel. Ge bestelt dus uw \'olIe bhidi'ii kunstraat.
Ln weet ge, wat ge dan tewns vragen moest
( '1 uw hande
laar u zoo s])oedig mogelijk een tlinken zwerm wil levei'eii en
wel \'an één zijner volken, die het \drige jaar ouk gezwermd
hebben.

Neen, schrik hier maar niet \'anl

<je ontw.Liigt zoon

zwerm niet ojien en bloot, als een tros druiia-n' Maar de jiostkar
brengt u een net kist je, met den naam der lirma en de waai-

kan soms aan één, dat ernaast hangt, worden \-astgebouwd en

schuwing ..Liwende bijen" eroj) m flinke letters, 't Is hermetisch

. .. weer zouden de groote \-oordeelen \-an den „lossen houw"
■ u "'grooteiukH'ls ontgli]")pen.

gesloten en heeft, om de inzittende tienduizendtallen liiclit te
wrschatfen, één wand \'an ijzergaas. Door de ga.itjes /ict ge de
kleine bruine pootjes krieuwelen, maar u deren kunnen ze
niet. Lit het kistje dringt een wondere toon, een torscli ruisclieii.
een dreunend gelirom u in de ooreii. Maar ontstel u met. dit
geluid beteekent geen woede; het is een bede a.in u, den geluk
kigen, maar nog angstigeii bezitter \"an dien sc h.Lt. een bede om
verlossing, om i'rijheid, om te mogen wonen in de •-choone en
geriefelijke woning, die in uw tuin hun reeds wai ht.

Uw raampjes hangen dus nu loodrecht en juist op den \'roeger
afgesproken afstand. Als ge nu echter meent, dat ge maar een
bijenvolk in de woning behoeft te laten trekken, om het naar

behooren juist in ieder raampje een raat te laten bouwen, dan
kondt ge u nog wel eens deerlijk vergissen.
'1 ien tegen éen zouden de wasbouwers zich weinig, misschien

in 't geheel niet, aan uw raampjes storen ; hun cellen er netjes
middenin te bevestigen, ze zouden er niet aan denken. Niet on

mogelijk wachtte u zelfs de ramp, dat de raten dwars door de

raamjijes heen werden vastgezet en .... weer zou het duiveltje
van 't domme bijeninstinkt wat lachen met uw ,.lossen bouw".

Neen, nog duidelijker moet ge de diertjes het bestek, dat ge
voor hun arbeid hebt opgemaakt, kenbaar maken. Ge geeft juist
op z'n plaats het begin van dien arbeid aan, welken zij slechts
hebben te voltooien. Daartoe dient ons de ,,kunstraat".

Ge kunt deze bij onze handelslmkers bestellen en geeft tevens
de maat uwer raampjes op. Zoo'n kunstraat is een i mM. dik

plaatje bijenwas, waarop kleine zeshoekjes ingedrukt zijn, die
juist den bodem der cellen aangeven.
In elk der tien broedraampjes bevestigt ge nu zoo'n vol blad

kunstraat, door dit te klemmen in den spleet der tojilat. De
beide helften hiervan spijkert ge daarna voorgoed samen met
een paar junnen, die tevens dwars door de kunstraat gaan en

deze dus t)nwrikbaar vastzetten in 't raanijije.

Zoo met de kunstraten gegarneerd, gaan de tien raanpijes het
broedruim weer in. Het volk, dat de woning straks betrekken

■ zal, \'indt de lundamenten van hun wasgebouwen reeds gelegd;
ze hcbijen slechts de muren op te trekken, door de verdikte randen

tier zeshoekjes, op de kunstraat aanwezig, dun uit te jdetten met
hun kaken.

ü, die tien volle bkulen kunstraat ge\-en uw volk nu en in de
toekomst zoo'n voorsiirong in hun arbeid.
Primo moet ge weten, dat de wasfabriek, alias het levende-

bijeugordijn win zoo straks, wel tien a twintig j)ontl honing ver
orberen moet, om daaruit één jiond was te kunnen leveren.
\V'at kunt ge tlus een voor u nutteloos honingverbruik \'oorkomen tloor uw bijtjes één kilo kunstraat gratis te verschaften.

Het des te grootere honingsurplus smult ge later zelf heerlijk op.
Secunilo \-erzekert ge u oii cle aangewezen manier zeer sd'ioone,
vlakke raten in alle hroedramen, wat 't uitnemen en onderzoeken

ervan later zeer vergemakkelijkt.
Icn tio: ge voorkomt door een i'ol blad kunstraat in elk broed-

raainjije te zetten, den bouw van overmatig \a'el darren- en ko
ninginnecellen, allemaal lielhebberij-bouwwerk van uw immen,
waaraan heel wat honing en was verprutst wordt en dat u heel
wat last in de huishomling der bijen geeft.
Laat ine u ilat nog wat nader uitleggen.
Ge zijt wat erg zuinig uitgei'allen; tien volle bladen kunstraat

in t broedruim zoo maar cadeau te geven, is u wat kras. Ge zet
daarom slechts een smal reejije was, „voorbouw" noemt men
dit, in den toplatspleet.

Maar hier bedriegt de zuinigheid de wijsheid.
Want wél aanvaarden de bijtjes ook nu uw hulj) dankbaar en
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Zet het geheimzinnige kistje niet dien \ teemden, leicndeu,
tollenden schat tot vanai'oiid weg oji een koele, rustige, donkere

jilaats. Ln daarna, van a\ond, wil ik ti komen heljien. hun de
N'rijheid te ge\'en en hen te laten intrekken in de woning, die ge
hun bereid hebt, waarin ze zullen mogen toex'en en slinam voor

u, tot hun broze glasileugeltjes ralelig zijn leisjiUeii. de woning,
waarin ze u zullen idltasseii cel bij cel met heeiiijk-ge/onden,
geiirigeii nekfar.
("hr. H 1 KiAn,

"'Hini
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Eofo Ilohii,

HET EMPLACEMENT MET DE TORENS.

DE STERRENWACHT TE UTRECHT.

Die met de electrische tram van het Centraal-Station

E met de electrisrhe tram van het Centraal-Station

komende, de ringlijn volgt in Zuidelijke richting, zal
even voorbij de halte Abstederbrug aan zijne linkerband
een complex van gebouwen ontwaren, dat om zijn' ongewonen aanblik en bet^ bijzonder mooie plantsoen,
waardoor bet omringd is, alle aandacht vraagt.

Behalve uit bet vroegere Meteorologisch Instituut, (thans

in

de Bilt), een gebouw dat over de periode van bet liedje van \
langen been is en snakt naar de bijl van den slooper, bestaan
deze gebouwen, neergezet op de grondvesten van bet oude bastion

er-

,,Sonnenboreb".
a=;trnnnmicrlTA
„Sonnenborgb", uit astronomische

onder de werklieden aldaar bevinden

-kplaat;sen.

wer1—

En
Tr„ nu zich

Tusscben
instrunient(.'n staTusschen deze beide instrunieeU'ii
waarop met witte \-erf de \ ()()r 1^.-)>et

sterren zijn aangege\'en; deze bo]
van N'allende stei ren: met wit

dien de meteoor tusschen de

'■'•"'doren o-

is. beeft een middellijn vaii 2() r.iii (d
dat T' ^ eenduidc!
beeft er een van 100 c .m.) en de
d e hoi]d p ""tste refrP fii et zichtb;
j .2 meter.

Een door een pt-wich,

.U.S

Viunveri P Wei

deze werkplaatsen een indruk te

Dezen indruk mogen de ne-

vengaande photo s hun bezorgen.

Een daarvan geeft bet buiten-

aanzicht van de torens weer; de
bnkscbe toren bergt den gi'ooten
kijker, de recbtscbe (Noorder-) toren
dient voor de opstelling van een in

V

1826 door de stad Utrecht ten ge
schenke gegeven kijker van Fraunliofer met een objectief van 11 s

,
duidelijk beeld van

deze toiens, daar zij van bet em

placement af genomen is. Daarbij

kle?nPPg-^weest
eenigj,
PppP^^^'^^e'^tenop
te stelleir;

het bnkscbe is een kijker van-Reinn 08 m.m., die zeer geëigend is
O0l< om 2„„e parallaktifcl.?oSlï;
kng, voor amateur-astronomen De
firma levert bij deze soorrinstn,
mcnten een zeer handig scherm
waarop een beeld van de zonPnn

faart H ■"
Sd""

^vaarnemi

.

De laatste photo genomen in (p.j^ y

beeld van den grooten kijker. Het

van dit blad belang inboezemen van

ïde'^zonSnT"'

^wart hou..u
houten li

zoo nauwkeurig mogelijk opgeteekJi^V^

twee der medewerkers van „Buiten",
zal het wellicht meerderen lezers

c.m._ middellijn.

'■"■'.it

r>n :!

daar-

eraote lichtstK
P»"lhWiaclr op.
Foic Ilohit.

DE MER/D/.4AN/.A.4L.

8 Juni 1907.

Foto I/oliu.
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DE GROOTE KIJKER.

kijker eene draaiing verleenen'gelijk'aan de schijnbare dagelijksche
beweging der sterren. Zij moet daartoe om een naar de pool ge
richte as geschieden, waardoor de opstelling een bijzonder ka
rakter draagt, hetwelk met het reeds bovengebruikte woord
,,parallaktisch" wordt aangegeven. Een in het gezichtsveld in
gesteld object behoudt zoodoende (indien het uurwerk loopt)
zijne plaats daarin. Dit instellen geschiedt met een' kleineren

Eiken helderen nacht ademen deze sterrekuudige werkidaafsen,
leven en bedrijvigheid, maar op hoer'eel heldere nachten kan ons
klimaat bogen;" Dit aantal is zóó gering dat zij alle gidieel \-()or
waarnemingen in beslag zijn genomen en er geen tijd beschikbaar
blijft om eventueele bezoekers mede \'an het schooite aan den
hemel te doen genieten. Strenge, gedrukte formulieren hebben
dienaangaande reeds velen teleurstelling gebracht. Moge dezt-

kijker welks as evenwijdig loopt met die van den grooten en
waarin door het zooveel grootere veld een gewenscht ohject ge
makkelijker gevonden wordt. Deze kleinere kijker, oj') de }ihoto

den lezers van ..Buiten" door het hier medegedeelde besjiaard

slechts gedeeltelijk zichtbaar, heet ..de zoeker".
Het oculaireinde draagt den dradenmikrometer waarmede
kleine afstanden aan de sfeer zeer nauwkeurig kunnen worden
uitgemeten.

Langs de beide torens loopt in Noord-Zuid. richting de z.g.
,,meridiaanzaal", waarvan de derde photo een beeld geeft. De

hier opgestelde meridiaan kijker (*) beschrijft hij zijne draaiing
om den op vaste gemetselde pijlers rustende tapjienas zoo zuiver
mogelijk het meridiaanvlak. en dient om door waarnemingen van
sterren den loop der oj) de Sterrenwacht aanwezige astronomische
uurwerken elke lo dagen te controlceren. Ook de stadstijd wordt
op geregelde tijden hierdoor geverifieerd.

blijven!
Utrecht.

Van dek Bii.t.

*) Id'n meridiaaiii n Ai is een veel siiineu,yestc.tiler. meestal ook vee'
grooter en nauwkeuriger instrument waarmede waarnemingen worden
verricht, die later wellicht in dit Blad besproken kunnen worden, waar
nemingen zóó belangrijk, dat zij als de tundainenteii zi|n te beschouwen
waarop het gelieele gebouw der .Astronomie is opgetrokken, l-ieii dergeiiik
instrument bevindt zich o.a. op de l.eulsche Sterrenwacht.
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OP DE BRAASSEMERMEER.

VOOR onze watermenschen is cr in heel Xcderland mis

schien geen mooier zeilwater tot het houden van een
wedstrijd dan de Braassemermeer. Want er te kómen

achteiom. dat de weg nu spoedig doodloopt endatmendam
zoüwat luj het Paddegat aangeland is. Werkelijk staat debriks
kun ji uitsta]ipen.
X u begint nog emi tocht met hindernissen, — hindernis
waarvan de ergsten niet erger zijn lan dat de koeien niet uit d
weg "-m..- O . . . .
.
•)

is al goede schipperskunst op zich zelf — en daar gaat
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IS nog nooit een waterman in deze kontreien blijven steken! Want

IS de omgeving van de Braassemermeer één groot waterlabvrinth
iet haitje er van is altijd weer de Braassemermeer zélf En
daar moet je wezen!
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pleizierjachten, alle met de vlaggen in toj), het zeilfeest ter eerc;
de oevers zijn laag, traag lang-uit strekken zich de weiden in
regenwaas naar een grijze lijn heen, die zich afstreept tusschen

een vaag gelid boomen en den wolkigen oneindig-hoogen zolder
erboven. De oeverlijn langs kringt het meer zich verder met
een kantwerk laaghout, teer groen, doorschijnend met kleine
vlekjes lucht tusschen de takken, een ragfijn kantwerk.

HOLLANDIA'S

JUBILEUM WEDSTRI]DEK

De Roei- en Zeil\-ereeniging Hullandia heeft 3I Mei,
I en 2 Juni j.h. haar 25-jarig bestaan gevierd. Evenals
itdei jaai had liet Bestuur roei- en zeilwedstrijdenuit-

Hier bij Rijnsaterwoude ligt de eerste boei en het roer omwerpend
vliegen de zeilers op den boei van de Oude Wetering aan.
Leimuiden ligt rechts. Men raadt slechts het dorp, verscholen
als het is achter een dik pak boomen, alles zwaar hout. met volle
diepe schaduwen en onder, en midden-in, even er boven uit

stekend, de dorpstoren. Het geboomte wordt dan weer lager, het
hout lichter, de kleur vlakker; een kartellijn geeft de oevergrens
aan; tot een molen met zijn plompe lijf en de vier grijj:iende armen
in 't rond, als een vogelverschrikker tegen de lichte grauwe gebaart.
Bij de tweede boei gaan de vaartuigen weer over stag. het doek

flappert even uitgeput neer, maar als het schip zijn richting weer
hernomen heeft, strakt weer bol het zeil.

Bij Roelof Arendsveen ligt weer een boei. Nu blaast de wind
pal aan. Golven klotsen vooruit met kleine kopjes, in eindelooze
ojwolging, wit-getopte. Tegen de ruige lucht lijnt zich daar
achter het massieve kerkgebouw van het dorp.

De oeverrand breekt hier af in een plotselinge ombuiging. Eerst

het breede Paddegat, dan de smallere Wijde Aa, met een sappi"
doorkijkje op een grijze verte in effen grondkleur, en onduideliik
m schemer de torens van Ouda en Hoog Made er boven uit
De Wou-Wetering buigt zich hier in een verbreeding van'de
Braassemermeer; de oevers zijn nu scherp uitgebeten en vertonnen
zich als groote rafels.
De jachten zijn het meer rond geweest.
Als ze voorbij de juryplaats komen knalt een schot.
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soppigen bociem. En flapperend zwiept het zeil in slapjie plooien
ne^, onmachtig om de boot verder te jagen over het meer
nl-!;'"?-hgt eenzaam. afgeloojien, en de Braassemermeer, de fiioote
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RHOD ODENDROXS.

aan spanning in de verschillende afdeelingen ontbrak het niet.
■■ De lezers zullen in ons blad verschillende oimamen \"inden. die
slechts ten koste van de meest mogelijke zorg geschikt werden
gemaakt ter publicatie. De regen trachtte „Buiten" jiarten te
spelen. Toch zijn wij er in geslaagd o.m. het jacht van Prins
Albert van België, clat den eere-])rijs uitgeloofd door H.M. de
Koningin-iMoeder won, op te nemen. De internationale zeil
wedstrijden hadden een normaal \-erloop; de Belgische deel
nemers sleejAen heel wat prijzen in de wacht.

In de bekende A.B.C. klasse won ('armen \'an de Koninklijke
.Marine Jacht Club. terwijl de Mciitchic/w eig. K. H. .■Cintzenius
Xieuwedie|) tweede was. Het belangrijkste nummei- was onge
twijfeld dat der scherjie en middenzwaardsjachten iioven
tot

en met f) W.E.

Daar ging het intusschen XecrltDuiia de sjieciaal

gebouwde boot van het syndicaat C. jurrjens .Amsterdam, ten
einde de Belgen te kunnen bestrijden en I'ciil-eirc eig. M. de
Tangry uit .-Cntweriien. De Pcut-étrc vt'on en behaalde daai-(loor
den prijs door H. M. de Koningin uitgeloofd.
De prijs geschonken tloor Z. K. H. Prins
Hendrik der Nederlanden werd l)ehaald dooi

de Marinesloe)). eig. j. P. J. Otten. Ook de
motorbootwedstrijden hadden veel succes, al

was de deelname dan ook gering. j. CDrcKE.

Een Opmerking

De Rhododendrons tieren het best op
over Rhododendrons.
een open vrije standplaats.
\'olle

schaduw

oi

onder

In de

boomen

brengen zij niet veel bloemknoppen
voort.

Daar

het een bloemenlief

hebber echter niet alleen om rijkdom t'an
bloemen te doen is. maar hij tevens zoo lang
mogelijk genot wenscht te hebben \-an wat hij

dikwijls met moeite en zorgen wist te kweeken.
is de raad wellicht niet o\-ertollig. de perken

met RhoJodcndrons zoo aan te leggen, dat de
volle Zuiderzon ze niet bereiken kan.

Daar

door wonlt het sjioedig t'erwelken der bloemen
voorkomen.

De Rhndodendrons behooren in

goed los gemaakten grond geplant te worden.
In het geheele voorjaar, tot Mei toe. kan dit

geschieden, na den bloei is het nog mogelijk
ze te \'erplanten. wanneer men er zorg voor

draagt, tlat zij met goede kluiten gerooid en
vooral dat deze daarbij goed nat gehouden
worden, hetgeen zoo mogelijk eiken avond
moet gebeuren, daar men anders kans loopt,
dat zij dood gaan.

De Rhododendrons moeten

gejilant worden in boschgrond. \ ermengd met
bladgrond. verganen

koemest en turtmolm.

Het \-erplanten om de 3 of 4 jaar. geeft uit
stekende resultaten. Rhododendrons. die ge
bloeid heiiben. en waarr'an men geen zaad
wil winnen, moeten gesnoeid worden, echter
niet meel dan raior haar \'orm. ol voor den

r 01 m \ an het j-ierk. waarin zij geplant zijn.
Men lette daarbij op de jdaatsing der bloem

knoppen \-oor het \-olgende jaar. 'die i 2 cM.

onder de uitgebloeide trossen ingeplant zijn.

:\Ien vermenigc-uldigt de Rhododendrons door

zaad. door afleggers of door gritteling.
Foto Auc- F. il . I oot.
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