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Een en ander uit de Geschiedenis van
Barometer, Thermometer en Hygrometer EDe eerste helft v'an cle zeventiende eeuw, de tijd \'an Ga-

lilei, en vooral van diens leerlingen is voor cle iMeteoro-
logie van een buitengewone bcteekenis geweest. In het
bijzonder van Italië zijn de invloeden uitgegaan, die de
Meteorologie van het gebied van Middeleeuwsch mys

ticisme overbrachten naar het veld van proefondervindelijke
studie. Niet, dat nergens of nooit te voren het scheriier clefini-
eeren en ook het meten van weerkundige grootheden zou zijn
bejrroefd, maar het ondernemen van stelselmatige weerkundige
waarnemingen, betrekking hebbende op elk der drie fundamen-
teele grootheden: luchtdruk, -temireratuur, en -vochtigheid is
eerst mogelijk geworden in de dagen van de regeering van Ferdi-
nand H van Toscane, en is te beschouwen als vrucht in hoofd
zaak van den arbeid te Florence verricht.

i) Zeer belangrijke studiën omtrent die geschiedenis zijn gemaakt door
Prof. Dr. G. Hellmann, Directeur van het Metcor. Inst. te Berlijn. Door
het bezorgen van herdrukken, ,,Neudrucke von Schriften und Karten über
Meteorologie und Erdmagnctismus", deels in facsimile, deels in vertaling,
en voorzien van aanteekeningon, maakte hij het mogelijk van vele dezer
geschriften in het origineel kennis te nemen.

,  f b.it dat luciit gewicht luadt. was rc-cals eeuwen vócir Christusici . c i„,jr,-in, dat de lucht daarom een druk|moet
liekc'i''- ' " -illes wat zicli in den dampkring bevindt, is niet
"'^'''''u-omen liewustlieid uitgesproken, althans met gedemon-iu de ueneesheer N'iviani vol.gens aanwijzingen van

lleém Evangelista Torricelli {Hiob—ib47) den jiroef methanimetcadniis nam (if)43)-,
'b-n m.kend dat water zich door jioinpen met honger dan

in een buis liet opvoeren, en Galilei had tevcageefs getracht
^-vc 01- een verklaring te geven. Torricelli zag m dit verschunsel

wiis voor het bestaan van een zeer bepaalden luchtdruk,
water een andere, zwaardere, xdoeistoi nemende, b.v. kwik,

\ oo'
.  - water een anoeie. /.>> ,

in

Torri-
instru-

evenredig korter kolom, verwachtte hij een geheel over
" f 'mstit? verschijnsel: ewmwicht tusschen den damjikringseenk'" . zwicht van de vioeistofkolom. rorricelh was dus

' Ir toevallige ontdekker van den barometer. De proel, be-
Ie in het omkeeren van een met kwik gevulde glazen buis,
-aii het open uiteinde, gedurende het omkeeren. dicht gehou-

^^''^''' in een bak met kwik werd gejilaatst. de jiroel zooals die door
li werd uitgevoerd, werd niet ondernomen om van
verwachting de bevestiging te zien, maar om een ii

t  te vervaardigen, waarmee de luchtdruk kon worden ge-
1  Onderstaaiule figuur ontleend aan een brief van Torricelli

'"^"'■^-'iin vriemi Rit'fi- bewijst, hoe het Torricelli volkomen duidelijk
^iat de hoogte van het kwikniveau in zijn barometerbuis in't
Vniet afhing van den vorm der buis. Torricelli heeft gedurende^''■''''^"hiatste' levensjaar van Galilei in diens huis gewoond en isTet , w.weest. Hij zelf is o)) jeugdigen leeltijd (jg jaar)

-leden na een reeks \-oortreftelijke werken te hebben ge-
-ven Na Galilei's ilood werd hij (.roothertogelijk Wiskun-

en Hooglceraar in de Wiskunde aan de Hoogeschuol testeB'^ f
tijding der uitvinding van den barometer een jaar

'  naar Frankrijk was overgekomen, duurde het nog twee
voor het gelukte aldaar de proef o^•er te doen, waarschijn-

}"l.^'ten ge\'olge eaui de moeilijkheid goede glazen buizen te krij-
De Italiaanscdie glasblaaskunst, die in deze dagen oj) een

groote hoogte stond, heeft ontzaglijk veel er toe bijgedragen
liarometer en thermometer in zoo uitstekenden \-orm te ver-

J  L'ii zeer lang zijn de Italiaansche instrumenten de beste
.  Het is opmerkelijk zooeeel van de oude gangbaro-
bie in ons land in groot aantal eaadireid zijn, den naam

Italiaansche makers dragen en nog steeds is oj) verschillende
'*'p'-itsen in ons land het maken en repareeren van deze instru-
'  Hiten in handen wan tle afstammelingen dezer Italianen, die
^n'-wijl-s tegelijk het schoorsteeiivegersvak uitoefenen.
^' Tpii \'orm e'Xin een oud wei'rglas. dat nog somtijds in antiquairs-

,• jkels te zien is, is een jieeryormig glazen vat, van boven ge-
Vtcn. met een jilatten achterkant en met een omhoog gebogen^  Dit glas wordt ten deele met water ol een andere vloeistof
^,'.^ild, op de wijze \'an een vogelkooi-tonteintje, en de veran-

^^'^•ingcm van het waterniveau worden afgelezen van glazen nok-
1-, 1., ,-„.-..1.^.- ...... I.,.+ .-..4- ..-in.T.., + FIiF in.

jes. ciie aan de randen van het vat zijn aangesmolten. Dit in-

A

strU'T'ent is in wezen hetzelfde als de reeds door Galilei uitgevon
den vorm \-oor den thermometer, beide zijn e\'en onvolkomen.
In beibc n.I, is het luchtvolumen onderhevig aan veranderingentengevolge \'an druk zoowel als van tem-

jieratuur. Ziet men dus af van drukver
anderingen, dan is het instrument een
thermometer, en evenzoo wordt het een
barometer wanneer men niet op tempera-
tuurs\'eranderingen let.

Na (k'zen vorm \'an den thermometer
(beter thermo-baroskooj)} van Galilei, waar
in dus \-an tle uitzetting van lucht werd
gebruik gemaakt, is de eerste verbeterde
uitgaaf, dii'. waarin de uitzetting van water
dienst deed \'oor de meting, een vorm door
een Fransch dokter, Jean Rey, in ibji be-
schreram. Deze thermometers waren N'an
boven ojxm. Waarschijnlijk, schrijft Hell
mann, is Groothertog Eerdinand II het
eerst op de gedachte gekomen de buis lucht
dicht te sluiten, waardoor de thermometer
i-len \'orm kri'eg. waaronder hij als „Floren-
tijnsche thermometer" liekend is geworden.
'  In het jaar ibp/, juist 250 jaren geleden
dus, is door Leo])old, ilen broeder van Fer-
dinand II. de Accademia del Cimento opge
richt, de ,,.Academie \"oor proefneming . Djt
beroemde gezelschap telde negen leden, bij
na alle leerlingen van den grooten meester
fialilei. De x'oornaamste resultaten der proef
nemingen, die in de bijeenkomsten ten |xdeize
^'an Leojiold werden \a'rricht, werden door
den Si'cretaris uitgege\"en en zijn bewaard
geble\-en.

De bi'ide eerste hooldstukken van deze
haiuF'biigvn der Accademia loo|H'n over den thermometer en den
hygrometer. De figuren op bU. 5S7 a.pn.ducties naar afbeel
dingen m ( eze verhandelingen opgenomen

^  F -, T.'n- >:-g-n- Florentijnsche ther-moine es. 0 . . I\ buis-thermometers, waarop Te vei-



28 Decembei' 'H)Ü7.

buiten.

(leelingen nii-t "P tli-n , • ,
KetHst, zooals f^'i'Nvoonlijk^ ( ■ nigckrast ;,j-
.naar door aa.iK-.n;!lt,!^^ ^'4- a '
voor eiken nra.nl D ven ?,iw '
een zwarte V) ,k in ciit „ ^4""'
.-enne.n,].. Wat.. I'-^ieht he.'innert <i^ ^ tienKenoenitle Kla;^v.| ^vaterh\ V li

387.

,,,„„^.
aangesmolten nokjes am,aangesmolten n'^ 1 - «un oe.t It 'Ie .;/'ven

7\
al.aansche afj^luzen

De t "■'mom' 'uren meestal Revukl Y'-mst.c.hok (he ee,-st kU urd, maar later kleiirki/J^'t ai-
gt nomen, nadat ^'t'aring had geleerd ri tveialkl«.m„l ,o„ KM utn .ï„ &Ks.v;„„ 'Kt d..enkele maal wCtl ook reeds kwik gebruiW Eenmeest geu'one de in 50 graden vi 1 De
z.g.n. kleine Floirntijnsel,,. thermometer (n^leeldeverdeelmg in is waarschijnlijk „oj; Deze
kehjk een geh'^ti 'lk>keurige ccweest, m- gron
den uite.-st hek^vamen glasblazer (üusepjde aan
oors,tronkelijk <'Yn'l , ""^'gelijk lamiKmniake^'^^i,
lukte het een aantal \an deze thei-mometers F g""
%-aarthgen, die met elkaar in zeer goede

A

ge-
er-

Jïl

icii 111 zeei ovr,

Stemming wai'en.
reeds aan leden v
Academie bekend
deze thermometeiY
sneeuw of smelten
13r aanwezen. £ tl ijs
lukkig toeval heeft g-p,dat enkele van clf^^^^El
strumenten zijn bei,^In 1829 ^tu-d

in-
aard

Antinmï ontdekt,""k
ze worden geverir^'^'^"
zooilat de waarnern;^^'"
met behulp t'an dez^
mometers verricht , 'i'
iloende n^et de latej-p ^
gelijkbaar zijn gevy,
Dat het werk van

niet alleen van groote
nauwkeurigheid, maar, te
vens van hüoge schoon
heid was, is uit de afbeel
dingen wel duidelijk. Voor
het vervaardigen van een
thermometer als No. IV
zou nog in onze dagen de
hand van den eersten onder
de glasblazers noodig zijn.

No. V is ook een ther
mometer, maar een veel
minder gevoelig instru
ment dan de andere. In
het buisje met water ge
vuld, drijven, zweven ol
zinken, (al naar de tem
peratuur van de omgeving
is) kleine glasj.arels, dien—• I— - - p 0iet nlcohol gevuld- .Ev parehhol zijn en met l^ch of bhjft zwev^^ bij
juist zoo zwaar gemaakt ...1.,. c,-,rr.r,„„
pen rJpr tpmneraturen Uit „o ,„0

telkens één

een der temjieraturen uit ®MeV "^'4"mi
boven gaande, (Dv. ^er i), cü;' bij de vervaardigj,^honderdgradigen thermomc zwaarte voor elk^ dei-
het water was geplaatst, w
parels beoordeeld. van den condensaE^-hygrod^eter,

"^linand n is uitgevonden, p.is een afbeeldir Reedsb*^g" Ar AS ni.-ï;7 1 AVCCAIDdie door Groothei tog ^^iren pogingen gedaa'jl^^ ^"vhtigpeid
een paar eeuwen vroeger vJ behulp van een A^soi j^itie-hy
van de lucht te geabsorbeerd wate/ ^erd ge\^^

raarbij de hoeveelhe^ Ferdinand II slechts hygroskc^
h^'j^ m werrrit^yg™-

.. , hermnand 11 sie<-"-.-^ö'^si^pjienDaarna zijn tot den tyd met hygrometeiSYn^riuibgjjj.gnmeter, waart

gemaakt , dat zijn m tegen. wijzeii, niet meten
om vochtigheidsverschillen ^bermo-haroskoop, ^an traiüei djgnen
(evenals de bovengenoemde doen zien, j^g^er
kan om' temjieratuur- of 'i perdinan'^YnF' ^ Weeden
dan om ze te meten). De hyP g^gggt, en T^^'kelijk
is de eerste condensatie-hv voWnde wijzn- tregj^l-ei-.
tot meten in staat, en wel ^urk, van kinnen gYnn,,^\^^ van
vormige vat was gemaakt jj De punt van dcc - W^g een
binnen bekleed met dun me prins"" aan ,1gj-schijnlijk een herinJW^ ^^/fen rijd„arscnijiiiijK een neuii*. ggum-IV ■'I) Het woord graad is w» .^erden gebruikt zoo»' ■ zoodat
toen gebogen thermometerstc ® ^^gn,
in booggraden kon worden ge

glazen trechter
zonder ojieiiing,
waaronder een
maatglas was
gejilaatst, De
trechter werd ge
vuld met sneeuw
of geldopt ijs,
waarna zich wa
ter uit de lucht
buiten op den
wand conden
seerde en aflieji
in het maatglas.
De tijd noodig
om een behaalde
hoeveelheid wa
ter te verzamelen
werd gemeten.

In 1665 heeft
Ferdinand ge
tracht regelma
tige waarnemin
gen met dezen
vorm van het
instrument te
doen uitvoeren
en heeft hij een
aantal ervan aan
zijne vrienden
verzonden.

Wel is sinds
de tijden van de
Accademia del
Cimento ontzag
lijk veel toege

voegd en veranderd aan de methoden der metingen. Toch zal
elk, die een beschrijving leest van de nauwkeurigste barometri
sche metingen of wanneer hij de bewonderenswaardige thermo
meter-onderzoekingen volgt van Guillaume in het laatst van
de vorige eeuw aan het Bureau International des Poids et
Mesures te Sèvres uitgevoerd, erkennen, dat in beide gevallen
de grondslag van de metingen van zuiver Florentijnschen
oorsprong is.

De Condensatie hygrometer van Ferdinand van Toscane heeft
gaandeweg plaats gemaakt voor toestellen waarmee de temjAc-
ratuur werd gemeten, waarbij de condensatie jjlaats vond, in
plaats van de hoeveelheid gecondenseerd water, maar ook in dat
geval was het beginsel volkomen gezond en betrouwbaar.

C. S.

VARIA.
JANUARI. Zoogdieren. Hazen paren. Smalvleugelige vleer

muizen ontwaken dikwijls reeds uit den winterslaap.
Vogels. Trekvogels uit het Zuiden komen nog niet. Men

ziet trekvogels, die hier den winter doorbrengen (o.a. bonte
kraai, sommige lijstersoorten, sijsje, barmsijsje, soms ook 't
fratertje) en verder slechts stand- en zwerfvogels. Onder
deze zijn het vooral de verschillende soorten van meesjes, de
boomklever, de boomkruiper, het winterkoninkje en het goud--
haantje, die de booinen van eieren en poppen van allerlei
schadelijke insekten zuiveren. — Van de trekvogels, die
hier in den zomer gebroed hebben, blijven meestal sommige
roodborstjes over, en — behalve in koude winters — zeer vele
merels. Thans mogen geene lijsters, leeuwriken
en vinken meer worden gevangen. (De vangst van
deze vogelsoorten mag alleen geschieden gedurende de maanden
October, November en December).

Insekten ontwaken slechts bij zeer mooi weer uit den rust
toestand. Wanneer de grond niet dichtgevroren is, komt de
wintervlinder te voorschijn, om eieren te leggen aan de knop
pen van ooftboomen, vooral aan die van kerseboomen. Gewoon-
liik echter verschijnt deze vlinder reeds vroeger (in enkele jaren
reeds September: doorgaans October, November of December).

Middelen tegen schadelijk gedierte. In den boomgaard en
in 't plantsoen: zorgvuldig uithalen en vernielen van de rupsennesten van 't geaderde witje en van den bastaardsatijn-
vlinder. 't "Verwijderen van de eitjes van den ringelrupsvlinder
Gie November) kan nu nog geschieden; zoo ook het afkrabben
van de doode schors der ooftboomen. 't Bevochtigen van de
tppi-rineen wanneer de grond ontdooid is. (Middel tegen den
wintervlinder, zie October.) —. In dennenbosschen kan men
varkens driiven, die de onder 't mos vertoevende poppen van
de gestreepte dennenrups (Trachea piniperda) en die van dedennenspanrups (Fidonia piniaria) ojAzoeken en eten

Planten Hazelnoot bloeit; dikwijls ook reeds de purperen
rlnnvcueteh Speenkruid en hoefblad ontluiken, soms ook reeds
crocus en narcis. Bij gunstig weer bloeien reeds peperboompje
en pyrus japonica. Doorgaans bloeit ook 't madeliefje, trouwens
soms reeds in December.
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FUENEN'S BUITENLEVEN.Een gelukkig toeval heeft mij dit jaar, ter ontdekking
van natuurschoon, naar het Deensche eiland Fuenen doen
stevenen, en ik meen wel te doen, mijne pioniers-onder
vindingen in een blad als ,,Huiten" meerdere bekendheid
te geven. Voor hen, die zich eene vacantie in de juiste

beteekenis van het woord wenschen te verschaffen, dus; bij
kalm leven, heerlijk zuivere lucht, goede voeding, tevens hoog
schoonheidsgenot zoeken, vof)r zulken mag zeker Fuenen als
Dorado worden aanbevolen. Daarbij komt, dat zulk een vacantie
bij lange na niet het geld verorbert, wat b.v. een vierweeksch
rennen door Duitschland of Zwitserland eischt. Ook in Engeland
komt men niet uit, met wat hier 't gedurende een maand genieten
kost.

Een 2de klasse retour uit een der groote Hollandsche steden
naar Kopenhagen kost : / 40.—, daarbij komt dan de stoomiront-
oyertocht Korsör - Nyborg: Kr. 1.80 enkele reis. Het zeer goede
hotel ,,Christiaanslund", (bij Nyborg) verrukkelijk gelegen aan
't meestal S])iegelgladde water van den Grooten Belt, en tevens
tusschen dicht beukenwoud, biedt voor 4 Kronen daags (i Krone
= o.Oy) uitstekend pension. Natuurlijk rekent men voor langei
verblijf ander tarief. Doch oj) dit goddelijk mooie stukje strand
en zijne omgeving kom ik later terug. Mijn eerste causerie over
dit wonderschoone aardplekje zal gehlen een groolsch moninnent
uit de zestiende eeuw: het slot Holckcnhavn.
Van uit het stadje Nyborg, het zoo pittoresk gelegen haven-

inaatsje, tevens eerste aanlegidekje voor wie van uit Holland
(via Hamburg, Kiel, t örsor) Fuenen bezoekt, van uit Nyboig
vergt 't een klein half uurtje gaans, om het vorstelijk, en zich
zoo ver uitstrekkende goed Holckcnha\'n te bereiken.

HOLCKENNAVN, POORT TOEGANG GEPENDE TOT HET OPRIJ PLEIN.

J

ff

'ê

HOLCKENHAVN, NOORDELIJKE VLEUGEL.

Mij werd oj) dit slot door burchtheer en -vrouw de meest denk
bare gastvrijheid betoond, en zoo mocht ik zoowel het in- en uit
wendige van dat slot in al zijne détails bewonderen, als wel de
geschiedenis vernemen, geldend dat in Hollandsch-Kenaissance
01 )getrokken kasteel.

In 15H0 heeft een der Zweedsche edelliedur Jacob l'lleldt de
Noordelijke en Oostelijke vleugels doen bouwen. Na diens dood
breidde 'diens zoon het slot naar het Vesten uit. Diens naam en
die van zijne vrouw, ze zijn in initialen daar nog beiden oj) ver
schillende' plaatsen te vinchen. Op een granieten voetsteen bij
de keuken leest men nog evenzoo: J. V. (Jacob L'lleldt) en H. B.
Bergitta Bruckenhus) ibi5. Een jaar na dezen datum werd
L'lfeltsholm door hem verkocht aan Elh-n Marswin, e\'enzoo een
Zweedsche, eerst weduwe van Ludig Monk. en later \-an Kund
Kud. De verdere westelijke vleugel, evenals d' kapel met het
zéé]- goed geconserveerde en indertlaad mooie Hollandsche liout-
snijieerk (preekstoel, altaar, paneelen) ontstond op haar ver
langen en ook haar initialen E. M. zijn zoowel in de kerk als aan
het overigens door haar gebouwde d-el duidelijk zichtbaar. Dat
Westelijk vleugeldeel had t(jen een sierlijken toren maar
deze is d.oor den tijd gesloojd. Tijdens Ellen Marswin's bezit
werd het slot tot lAlenhorg herdoojjt. Na Ellen Marswin's dood
kwam het landgoed aan haar dochter ("hristine Monk. Deze dame
moet wél door charmes, niet echtei" door bijzond'eiv deugden
hebben uitgeblonken. Haar charmes hebi)en haar gemaakt tot
echtgenoote (met de linkerhand) \'an den kunst- en schoonheid-
lievenden Koning Christiaan IV. en tevens tot gravin \-an Slees-
wijk: haar karakter heeft haar d'' antipathie van het Deensche
vólk verschaft, en den eens door den Koning genomen stap, heeft
deze om genoemde redenen, later dan ook ten zeerste betreurd.

\'an d; vMc uit deze \'erbintenis geboren kinderen was Eleonore
Christine den Koning het liefst.

In tegenstelling met hare moeder
was deze dochter een bejiaald hoog
staande \'rouw. die daarbij door bijzon
dere schoonheid uitblonk. Reeds op
vijftienjarigen leeftijd werd zij door
haar \-ader uitgehuwelijkt aan zijn
beschermeling, ('orfix L'lleldt, stam
mend uit het geslacht der stichters
\"an L'lieldtsholm.

Zeker heeft ('liristiaan I\' met dit

huwelijk het geluk van zijne dochter
beoogd, doch in deze een onjuisten
blik getoond.
Door sluwe vleierij had L'lfeldt den

buitengewonen gunst des Konings we
ten te verwer\'en. schoon bij hem aan
gewetenloozen aard, zich e'olstrekt
geen bij zonden' geestesgax'en paarden.
Xa door zijn promotie tot schoonzoon
van Christiaan I\', als zoodanig de
hoogste ambten te hebben verworven,
begon hij zich langzamerhand in ware
gedaante, ook tegenowr zijn schoon
vader te toonen. Maar dc groote liefde,
door L liristiaan, L'lleldt's \"rouw: Eleo
nore Christine toegedragen, hield lan
gen, langen tijd een uitbarsting tegen,
ja, x'ermocht zelfs L'lfeldt in zijne
jiositie te handha\-en. Na een gezant-
scluapsreis echter, naar Holland, die
véél geld en zoo goed als geen resul
taat heelt ojigeleverd, kwam het toch
tot een heitige scène tusschen schoon-
e'ader en schoonzoon, en dit wel in
hoofdzaak, doordien L'lfeldt, builen
weten van den Koning, een owreen-
koinst met onze Hoogmogenden geslo
ten had, tlie financieel zeer nadeelig
\'oor Denemarken bleek te zijn. Deze
overeenkomst, handiglijk door Heeren
Hoogmogenden geëntameerd, stond
tegen zeer geringe atkoojisom, de Hol
landsche scliejien vrijen \'aart toe in
Deensche wateren. Na dien bleek de
breuk tusschen Christiaan en Ctiiiix
onheelbaar, en het was slechts ter wille
alweer \'an Eleonore Christine, dat
f hristiaan hem toestond bij zijn doods-
hed aanwezig te zijn.
Na den dood \-an Christiaan maakte

de eigenaar van Ellenborg het met
intrigeeren ti'gi'ii 's lands belangen,
zoo bout, dat hij, eenige jaren later
dooi ( hristiaan's op\'olger : Frederik
Hl \a'rbannen werd. Dank \'alsche
sleutels wist hij. daar hij \'reesde, dat
zijn lewn in gexaar was, met vrouw
en eenigt' kinderi'n, door een van Ko-
penhagen's iKuirten te vluchten naar
een Hollamlsch schip, en zoo kwam
01 fi x L lleldt, nu echter als banneling,
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ken. Daar \vist hij op dv hem eiKcii wijze ten y, , f
van Koningin Christine. cai sinds tlièn is hti r ' te

Denemarken als officieel landverrader onbetreden »I'^i<-'hte van
slotte zijne goederen - hij luul zich in Denemarken ten
wiize \-errijkt ^ geconfiskeerd; slechts werd hm Vi
tine en ook haar gemaal, na afstand r-an alle veiah'r"''"'"^
titels. en nadat men ook m Zweden genoe? r-nn ,, en
staan hun laatste dagen op Hllenhorg te dijten V'-I"' i
haar eigendom mocht deze ongelukkige vrouw' hm' i
zi] haar kindsheid had iloorgehracht blijven 1, ^ waarin
al he, anfcx. «-» h« varlnhrd v..rklaa,ii;ü.-5''i'V;™>--"- Als
dood werd verkocht aan den „Leensharon" File, i-i i ,
Sindsdien is in rechte linie door zes geslachten heen
slot Holclnnihai-n. ei-en als zijn uitgestrekt Engekdi nS
sierlijken Franschen (rozen) tuin, steeds het eibmm '
milie Holck gebleven en ook de nu levende eig^wu- he T ""
stamhouder. En . . de tegenwoordige heer vL Holckenl
flink man \-an middelharen leeftijd, hij is zich ten vcfll,taak als landheer „var a„„ „i,'gestrikt doir ) bi') „r Z
humaan-patriarchale zorg waakt hij over zijn pachters zoowel aKover zijn dirmde ondergeschikten, daarbij krachtig' Cesiian
door zijn zoo hoogst bekwamen en menschelijken rentm S

ptgetwrjleid aal „|> sehrdtelijk veraoek - iniiadTg Trhtier.
dat zulks 111 Fransch. Duitsch of Engelsch kan beschierFn
Baron Holde den vreemdeling het j.ark en omgeving te ^^10^
tiging stelkm. Daar de familie Holck s zomePs meÜal op lï^
kasteel toelt. zal de kans gering zijn, oji deze aan\-rage neen ant
woord te krijgen. Men weet trouwens in Xyborg en omstreken
wel. of de baron oji het slot aanwezig is. Bij zijne afwezigheid
zou een schrijven aan diens rentmeester den Heer advocaat
(het woord Mr. i. d. z. wordt in Denemarken niet gebezigd) üuist
wel het geweiischte resultaat hebben.

-Men is dit jaar begonnen met algeheele restauratie van het
slot Hokken havn en bij een bezoek in den zomer van igo8 zal
allicht ook de toren, waaraan nu nog de sjiits ontbreekt, in vollen
pracht prijken.

Vrouvvke.

BIJENWINTER.De vocht-kille herfstmorgen is domjiig droef., Een grauw
bleek mistgewaad dekt woning en velden inet tast- eri,
reuk- en zichtbare vochtdroppeltjes. Hooge boschboo-
men en lager veldgewas, 't verliest heel z'n kleur,
z'n gloedjes en glansjes, zelfs z'n perspectief, nu 't al

onvrijwillig, maar onverbiddelijk werd overworpen en doorward
met kille damjiensluiers.

In de vlieggaten onzer bijenwoningen, waar 't koude vocht in
trage druppelen afsijpelt van de schuine dakhelften, geen leven.

Drassig vochtig de akker met winterrogge, zoo frisschig groen
toch vlak rond onzen voet, maar wat verder dadelijk weer bleeker
en onduidelijk, ten slotte samensmeltend met 't grauw van den
nevel.

Pappig, zuigend onder iederen voetstap, ligt de landweg met
diepe, kluitige wagensjioren, tlie 't kille mistwater zamelden tot
lange, smalle, vreemd blinkende [liassen als van dof beslagen
kwikzilver.
Het zuigend gesjoep onzer schreden

jaagt loom de bonte kraaien oji. doods-
boden van winter, rouwig gekleed in
vaalgrauw en zwart. Reusachtig groot
schijnen ons die zwijgende, vale vo
gels toe. waar de mist hun vormen
onduidelijk maakt en ons oog bedriegt,
dat. gewoon aan perspectief bij helder
heid, den afstand overschat. Dan, al
grauwer en onduidelijker verdoezelen
ook de gedaanten der rouwvogels ten
slotte geheel in de mist.
Het akkermaalshout weent kille

tranen, die zacht afsijjielen van t
vaalbruine eikeblad, dat, hoewel ge
storven, nog achterbleef aan de twijgen.

Langs de schilverstammen der den
nen en de gladde beukenpijlers lekt
't vocht omlaag in stroom[ijes met be
paalde bedding, aan welker rand kleu
rige korstmossen wassen van helder
geel tot die[)groen.
De anders zoo vroolijk wuivende,

slajipe berkentakjes met nog gesloten
vuistjes van nieuwe bioeikatjes aan
eind, hangen roerloos droef omlaag, aan
iederen kno|i en aan ieder katje een
droppel. ,
Dan .... helderder en heldeider

kleuren zich de zilveren berkenstam
metjes, en een troepje meezen

M 7^
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waar komen ze zoo plotseling vandaan? —; laat heldere metaal-
géluidjes klinken .bij 't gymnastiseeren aan de zwiegiaide twijgjes.
En als we onwillekeurig omhoog zien, dan komt daar eerst een
witblauwe kring en dan worden de nevelgordijnen als opgerold
naar alle zijden. Ten slotte vindt de herfstzon hare banen vrij
en overgiet het al met heerlijk tintelend licht.

Als met een tooverslag is alles in het landschap veranderd:
alles kreeg perspectief en dubbele kleur en glans. Was eerst
het bosch zoo leeg van vogelgeluidjes, thans klinkt ons tegen 't
gelach van den specht, het liefelijk murmelend gezang van den
roodborst en de hoogopgeworpen loktoon van den boomkruiper.'
Boomklevers, de beste klimmers van 't bosch, toeteren onver
moeid; goudhaantjes klingelen als uiterst fijne zilverklokjes en
de winterkoning jubelt boven alles uit.

Zie nu dat boschje van jonge berken. De glinsterend belichte
zilverstammen blinken scherp uit tegen de afrollende nevel-

m
. Ü ■ ^ ..
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banken op den achtergrond; de fijne, vochtige z\viej)twijgjes glim
meren in 't licht en strooien fonkelende ])aarlen rond, daar een
dartel zuchtje hen trillen deed. (loudglanzig groen is 't mos aan
den berkenvoet en uit een verschen spleet in 't moskleed steekt
de heerlijk kleurige vliegenzwam op met den rood-oranje hoed,
waarop 't barstend omhulsel in regelmatige kringen van room
witte brokstukjes achterbleef.
We keeren naar huis terug; maar die vliegenzwam zullen we

voorzichtig meenemen als een souvenir van 't schoone herfstbosch.
Een witgrauwe stuifzwam gaat er bij mee; ook van dat goudglan-
zig groene mos steken we wat af, waarbij 't toeval ons brengt
bij 't laatst-bloeiende heitakje; dat allerlaatste paars is zoo schoon.
En dan zoeken we thuis een eenvoudig vaasje van passende kleur,
warmbruin met een enkel licht rosetje versierd en glimmend ge
vernist als de blikkerende berkenstammen. Daarin plaatsen we
onze herfstbloemen: de schoon-roode vliegenzwam, de grijze bo-
vist, de paarse heibloempjes, aUes in 't heldergroene mos. En
dagenlang kan dit kleurige herfstbouquetje onze tafel versieren
en ons herinneren aan de schoonheid van 't bosch in de herfstzon,
ook en vooral als dompiger dagen weer volgen.
In zoo'n even wai;mend naherfst-zonnetje komt, nog menig

bijtje naar buiten en dartelt wat voor 't vlieggat heen en weer.
't Rechte gevlieg wordt 't echter lang niet; dat ziét ge wel. Hoe
wel nu bij die'late uittochten weinig of niets de woning wordt in
gedragen, hoogstens wat water, zijn zulke korte uitstapjes na
eenige weken opsluitens toch wel van belang voor de gezondheid
der bijen. Ze maken al vliegende even schoon schip door hun
darmkanaal te ontlasten van wat er onverteerbaars in hun honing
en stuifmeelvoedsel schuilt.
Een bij — zindelijk wezentje als ze is — zal nimmer hare wo

ning van binnen verontreinigen. Nu valt het zoo'n beestje des
zomers heel gemakkelijk, om te verliezen, wat het kwijt wil wezen,
tijdens de lichte, zonnige luchtreizen naar bloemen en bloesems!
Doch 's winters is er soms weken, ja, maanden achtereen van
uitvliegen geen sprake en dicht opeen geklonterd tot een traag
levenden Iclomp voeden de bijen zich van hun voorraad, terwijl
de fecaliën al dien tijd het lichaam niet verlaten.
Nu lijkt zulks ons menschen een heel kunststuk, vooral als we

er onze kleintjes beneden 't jaar eens op aanzien. Maar men
moet niet vergeten, dat honing bijna totaal in 't bloed wordt
opgenomen, zonder onnut afval over te laten. Vandaar dat het
ook voor ons zoo'n voedingsmiddel bij uitnemendheid is. De
bijenlarven mogen zich zelfs niet eens verheugen in/t bezit eener
anMe opening. Nooit hebt ge ook bij uw zomer-inspecties eenig
vuil gevonden in de cellen door larven bewoond.
Is nu de voedselvoorraad in de bijenwoning ̂ van voldoende

hoedanigheid; worden de beestjes gedurende hun winterdommel
nimmer ontijdig verontrust; is de woning goed gebouwd,* zoodat
vocht er buiten blijft en er inwendig een vrij constante temiiera-
tuur heerscht, dan zal die vrijwillige obstructie van een paar maan
den soms, uw bijtjes niet schaden in hun gezondheid. Ze wachten
eenvoudig den eersten zoelen dag af, die hun zal vergunnen een
tlinke reinigingsvlucht te houden. Komt die, haal dan in uw
eigen belang uw schoone wasch vooral binnen!
Nu is 't echter door allerlei omstandigheden mogelijk dat een

bijenvolk „roerziek" wordt, anders gezegd: „den loop' krijgt"
V  I lastige en verderfelijke bijenziekte.Ze kan bij voorbeeld ontstaan doordat de bijtjes'zich moesten

belielpen met te weinig honing of met zulken, over welks qualiteit
met te roemen valt, die verzuurd of te waterig is. De in den bijen
darm van dit inferieure voedsel afkomstige afvalprodukten be
ginnen m het ingewand der diertjes schadelijke gassen fë ontwik-
kelen, waardoor het achterlijf zeer opzet. Ten slotte verlaat het
zieke dier den warmen bijentros, zoekt soms bij felle vorstkou het

Jin vu ijzigen grond voor de woningeen kwalijk iiekenden dropjiel bruin vocht kwijt. Versuft door
ongemak en kou kan het zieke diertje toch het vlieggat niet

terugvinden, tot oindiegen is het niet in staat, het kruqit nog uat
rond en sterft een langzamen diiod. i ,,,

Heerscht „de loop" erg in een bijenwoning dan zijn .l eiM on
't vlieggat en op de voorjilank de biiiine \ lekken zulitbaai m
een vuile stank ontwijkt uit de kast. • . , , ,
Of er niets tegen de ziekte te doen is^ Eigenlijk met hee x ee .

Helpt de natuur zelf mee, doordat er siioedig een milde dag komt,
die het volk een flinke reimgings\;lucht veroorlooft, dan zal i e
ziekte meestal wijken en de kolonie haalt het xooijaai uei, aE
ze tenminste nog niet gedecimeerd is. \\ ant de ziekte heelt \ aak
een snel verloop: de bijen van een erg aangetast x'olk sterven dan
bij hoopen. , , , , ■
Bemerkt ge het euvel spoedig genoeg, zoodat de kolome nog

vele gezonde bijen telt, dan moogt ge haar niet aan haar lot
overlaten. Laat het weer het eenigszins toe, dan moet ge het
volk in een schoone woning overbrengen, die ge vooraf verwarmd
hebt. Bevuilde raten en kasten moeten danig sdioongemaakt
worden, vóór ge ze weer kunt gebmiken.
Zoo ergens ,dan geldt het hier: voorkomen is beter dan ge

nezen. Want een sterk, goed ingewinterd volk van edel geslacht,
voorzien van een jonge, uitstekende koningin, zal, als 't 's winters
niet verontrust wordt, weinig last van de ziekte hebben.

Zooals het spreekwoord zegt: een ongeluk komt zelden alleen;
en dit is ook, hoe vreemd het klinke, van toepassing op de roer
ziekte der bijen.
Een dikke, witte, sneeuwen vacht daalde 's nachts onhoorbaar

neer op de aarde en dekte kruid en struik en hoornen. Ook uw
bijenwoningen zijn van flinke pakken ijzig dons voorzien. (,e
zijt er natuurlijk 's morgens vroeg dadelijk bij, om zonder \ eel
gèdruisch de sneeuw van de vliegplanken weg te vegen, de half
toegesneeuwde vlieggaten weer geheel open te maken en door
middel van een e.xtra schaduwplankje te zorgen, dat de blinkende
sneeuw geen overvloed van licht in t vlieggat kaatst, waardoor
menig bijtje naar buiten gelokt zou wordem
Doch nu had een uwer volken den loop. En dat wordt er met

dat vochtige sneeuwweer niet beter op: de temperatuur is ge
rezen, er is veel meer licht om de bijenwoningen, dan in de dom
pige winterdagen, die voorafgingen. Menig bijtje van 't zieke
volk treedt nu naar buiten, vbegt zelfs een eindje op, het \-er-
blindende licht tegemoet, doch raakt daardoor juist z'n stuur
kwijt, valt trilvleugelend neer in 't kille doodskleed en graaft
zich in laatste stuiptrekking zelf een grafje, zoo diep en zoo koud.

Weldra is de smettelooze sneeuwvloer rondom de zieke woning
door talrijke gestorven bijtjes bruin bevlekt. Een troep kool
meezen, driftig-nijdig hamerend op ieder stukje boomschors,
waarachter ze een insectenlarve x-ermoeden, trekt hongerend van
tuin tot tuin, ox'eral snuffelend, ox-eral klojqiend. nu 't sneeuwen
dek voor hun oog de dikke galappels verborg, xvaar ze bij strengen
x'orst anders de x'ette maden of reeds gexdcugelde xvespjes uit
te voorschijn bijtelden.
Dan treffen ze rond uw zieke volk de talrijke doode of wentelend

stervende bijtjes in de sneeuxv; heldere klokjesgeluiden waar-
schuxven; en 't smullen begint: insekten volop in den sneeuwigen
xvintertijd.
Aan dat oppikken uxver zieke bijtjes doet de koolmees nu nog

zooveel kxvaad niet; maar hij leert er door uw volkjes waardeeren
en ge kunt er zeker x-an zijn, dat hij z'n bezoeken herhalen zal.
En is de oogst van x-erspreid liggende dooden onzen „biemees"
niet rijk genoeg, dan zet hij zich tegen uwe kast bij 't vlieggat
en timmert daar van belang tegen den kastxvand. Menig gezond
bijtje, x'erontrust, komt naar buiten en is op 't zelfde oogenblik
verdwenen in den maag van den kleinen, xduggen zwartkijker in
z'n lichtgeel x-est met koolzxvarten stropdas.

Ja, 't is niet onmogelijk, dat het den oolijken gymnast in uwe
nabijheid zóó goed bevalt, dat hij in 't xajorjaar z'n nestje bouwt
in een hol stammetje vlak bij uxv bijenkasten en dat hij x'oor 't
gemak en om heel x-er xdicgen uit te xvinnen, z'n jong broedsel
approviandeert met bijtjes, die even uitrusten in 't bodemzand
vóór hun xvoning. Chr. H. J. R.x.xp.
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HET SPOOKBED.
IK heb 't voor de d. . . . ^ u
Er benne spoke, zod waar as ̂dat^^rL™®- ""ge 'ezien'
tafel leit. Gien mensch ken 't me nd ^"eifers deer op

-VeriSd?" S*"."".''? "Stark 'edroomd^ As ie^ goeie man driftig,
g te zweete van angst, as ie nlloQ ^ ""g® "Pe in ie

— O-en vleek (hand) venadcre om' een nat\ 1"
den sleep. M'n ergste ̂ djand wensch ik zukke r? 1^

bed leg
ken gien

^ ̂ ukke nachten niet toe^'
pookgeschiedenissen met uit zijn dufm 'zoog "Ti
gemaakt in al haar verschrikkelijkheden % ^ ™ee-
„och kom, dat heb je je immers maarT als:
gedroomd, je gelooft het zelf niet meer " dT n
vliegen. hem driftig op-
Gemakkelijk was het niet hem tot het

Waarde lezer (es), ge gelooft zeker wel, dat

1.5 i>ï ëedS'aïï 7" 'l'™"'-
of ,,ze 'm nog te

dan wond hij zich op, dan kon'hij"zitten'rihpn
graze hadde", dan kon hij gezichten trekken o'n
worden, en gebaren maken, of hii znlf Vio+ i . -
hem dan ook nog voor den geest as de dn^ stond
het lang geleden gebeurd wrn; Maar i„ hoewel-Maai laat ik myn verteller het
woord geven.

As skooljonge wist ik niet wat bang was T aat t-nn a
van de weg komme nee huis, ons ouw? huis dat
weg IS. Nooit docht ik er an bang te weze en d'e ouwe k"as? stoïd

hardstikke donker kon 't er omheen wezevan de hooge boomen. Ik had 't er nooit in hoore ke eme" mT^
toen ik r s — k was al lang van skool of, 'k zei - -- -!- •

ize kn

akelig in die boome.
'eweest weze - op een keef erg laat mit"onze''knShtTt h dm^
nee huis ging, zei die: „He, wat kermt 't akelig in die bnn^e^
dat zei van nacht weer wat geve!" En toe hoorde ik 't ok en
ik geloof, dat ik toe bang wier. Maar wat de knecht met 't leste
bedoelde, wou le me niet zegge.

't Wier Vrouwedag (2 Febr.);"onze knecht ging weg. Ik zou
zn plaats mneme en s nachts ok z'n bed. Die letse middag dat
we same op h land werkte, zei ik nooit vergete. „Ik heb 't nooit
wuUe zegge , vertelde-ie, ,,maar k heb beroerde nachte 'ehad"
en geheimzinnig fluisterde-ie me toe: „'t Is gien zuivere koffie op
de kamer, waarachtig 't spookt er. 'k Heb er nooit gien stom
woord over 'ezeid, want ze zouë me lekker uit'elache hewwe,
maar nou jij er mot sleepe, waarskouw ik je; den weet je 't. Mis
kien is 't bij jou niet zoo, maar ik heb 't 'r soms nacht an nacht
beroerd 'ehacl."
Ik weet nog, dat 'k er niks van geloove wou. Spoke!? D'r zoüë

spoke weze!? Spoke bij ons!? Op de kamer!? Bah, wat kinder
achtig om er an te denke.
„Nou, we zelle r's zien, of je 't uithou. As de boome zoo kerreme,

den ken je 'r vast op rekene en soms gebeurt 't evegoed."
Ik lachte 'm in z'n bakkes uit: spoke! 't zou wat. We praatte

'r niet meer over.

Die evend kwam ik laat thuis; ik was mee 'eweest de knecht
in z'n nuwe huur brenge. Wat hadde w'm lete leve! We speulde
'n lekker potje oud-pandoer en ouwe tapte 'n flink bor
reltje. En mit Vrouwedag, den komt 't 'r op ientje niet an. En
toe nog haverdegort (slemji), brood mit spek en 'n bord stikke
(broodjes), 't Wier erg laat van ons doen.

't Was al bij elleve, dat ik de spat opnam. ,,Nou, dat 't je goed
gaat", zei de knecht nog, toe ik 'm de vijf gaf. 'k Wist wel wat
ie becloelde, maar 'k lachte 'r om.
Toe 'k zoo allienig nee huis mesjeerde, moest 'k toch an die

spokerij denke. Jonge, ons spul stond toch zoo ienlijk, 't was
zoo oud, die wind kon 'r bijwijle zoo akelig deurheen giere, wie
weet, wat er vroeger 'ebeurd was. Nou kon je net wat van het
dak zien, het kistgat (dakraam) skitterde in 't maantje; maar
aars lag 't spul toch zoo stiekum in de hooge boome. Keimde
ze? 't Leek wel. Maar dat deed toch ommers de wind? Den kon
je aUes wel een spook noeme! . , i -i
Gien kwartier later lag ik te bed. De deurtjes had ik op

veltje 'edeen. Niet dat ik bang was, waarachtig met; \TOnt van
spoke geloofde ik toe nag gien bl Maai k wou
'res prebeere, of ze zoo maar ope konne vliege, zooas de ouwe
knecht verteld had. „ , , , , ..
Deer lag ik. 't Bed was 't zelfde as aUe bedde bij ons die

mit groene gordijntjes en een bankie r voor. Je teminste
bankies, deer je nou een vleek geld voor ^raig,
mooi uit'esneje benne of aardig evorfd. On e

''^Deer leg ik den en 'k kon 'm (den slaap) maar
kraige. Ik wroette wat heen en weer, hoore,
maar 't gaf allemaal niks. Wat kon 't Kamer-
en 't peerd, dat mit z'n ketting nou en d Uppn en weer, de
raampie, dat 'r skeef in hing, schud e o g -pang 'eweest
ruite trilde 'r van. 't Was bar vervelend. As K oang
was, had 'k 't voor spokerij kenne Mouwe^
'k Zei miskien effies 'esoesd hewwe. vprskrikkelijk teuge de

sprong mit geweld overend j^j.noet 'r wel uit'espronge
muur en de stiene onder m. t Vuu

301

Sé, wat' =P™e= «■» le
van me oigooide, hoorde ik Hp h 'k de dekens
meer geweld maar nnn nr-, 1 1 stal opesmijte. Nag
gruwelijk ba'ng. 'k Wou de^dT^^^^^^"te hale, maar 'k kon ^fpn a . over me heen
^ kon niks. En 'k voefde claT vcrroere; 'k kon niet skreeiiwe.
Benauwd, mcnsche wnt 'wiq 'i van me kop droop.
rPg blijve legge ÊnTp. ' n en 'k moest op mevloog wat over de r ^^^Iber of 't dag ^ ^<te kamer, dat n k.^ dpp ® was. D'r

Ksteune ou „aa - aMi,ope de deurtjes en d7er
Me

bakk
jEï=i-e-ér„;é;.é^i: .rSStL^L-ëSnVtét •„ „oc

es e*ino- nvAr u -L . ^wij. iiiuiibiei mit n ;arreme ovev mf b™rst liet 't zijn'k dochte te stikke en ^ diukte zoo allemachtig, datle te stikke en k kon gien geluid geve. Op iens
zoo maar wpp- '1 \\r^^ Aë— geve. wp lens was 't
skreeuwe Sr 't kon ^^^^0 nog nietgelijk over me hppn T a^^i dekens haalde 'k zoo ver mo-
niet. En — 'k bei^riir-t 't waarachtig

Toe 'k wit-t^ begrijp 't nag niet — 'k sliep weer in.van Lb 'I j^ou dien' "
wakkTk'rl°ge®''' gos-onmogelijk
demtip?diT®f v" was: „Vader, ware deVader drïT i° 1-°?®. P^ts om me oore.^  de gek hiel; maar huilend vroeg 'kt nag lens en vertelde m snikkend wat 'r van nacht 'ebeurd was.

„Kvvajonge, je heb gusterevend te veul 'edronke en nou hej jeerg edroomd. Denk je dat 'k 'r zooveul van geloof? Kom 'r-
uit mit je gezanik, 't is voerderstijd, anpakke, gouw wat!"

De heele dag durfde 'k 'r gien kik over te geve. En 's eves
ging Ik mit hangende pootjes te bed. Weer deed 'k de deurtjes,
goecl dicht mit 't worveltje. 'k Kon eerst evemin in sleep komme.
as de vorige evend. 'k Prebeerde nog om 'r gien straal van te.
geloove, k zou dat vervloekte spook in z'n lurreve neme . . . .
maar je heb gien houvast an zoo'n kr. .. 'k Voelde wel, dat '1^
onze ouwe knecht niet meer kon uitlache.

Eindelijk sliep 'k toch in. Een uur of wat later lag 'k zoo maar
in iens helder wakker.

Ting, ting, ting 12 uur.
D r zei 't lieve leve weer beginne, denk ik. Nou en d'r had;

je 't! 't Peerd springt mit geweld overend. Datzelfde slaan en
skoppe van gusternacht. Ik wul opsjiringe, want 'k hoor diii-,
dehjk, dat de staldeur weer open 'egooid wordt. Maar ja wel,
'k kon net as guster gien arm of poot verroere. 'k Wou skreeuwe,
maar me bek vergloeid.e 't. Zweete, mensche, zweete, bar en
bar. D'r had je weer clat akelige gesteunf Bons! 't Was oji 't
beddebankie. D'r kwam 't nee me toe! . . . . Hè, dr' lage die zweere
arreme weer op me borst! 't Was om te stikke! 'k Lag te hijge,
te snakke nee asem. Opvliege wou ik, maar 'k kon niks aars
doen den me vuiste kapot knijpe . . . . Toe was 't weer^weg. Alles,
weer stil. Jonge, jonge, dat lichtte op.

Nou zou 'k 'r uit. De beddedeurtjes? Ze ware dicht. Het
worveltje zat 'r nog op. Hoe was 't toch mogelijk! 't Was toch
gien droome! 'k Sprong 'r uit, holde de kamertrap of en deiir
't geweld, dat 'k maakte, wiere ze allemaal wakker.

Wat was er? „Maar hewwe jullie den niks 'ehoord?" Nee,
gienien had 't peerd hoore-skoppe, gienien had de staldeur hoore
opegooie, gienien had dat akelige gesteun 'ehoord. Vader wier
bar kwaad op me, „Omdat je zoo'n ondeugende rakker ben
overdag, deerom droom je 's nachts zoo. Vooruit! nee je bed!"
Maar ik vermepte 't. „Al zei ik hier op de grond sleepe, al kraig
ik gien ete, 'k wul er niet meer in,"

Moeder noosde 't van me en wist vader te bewegen, dat 'k voor
dié nacht' bij me twee kleinefbroertjes mocht, 'k Lag wel krap
('k had wel een klein plaatsje), maar zoo lekker gerust, hè. Mor-
rege zouë we wel weer zien, maar al zou vader me miskien slaan,
vast ging ik niet weer op de kamer te bed. De ouwe knecht had
gelijk: d'r was 'n spook bij ons. As dat zoo nacht an nacht most,
dan ging 'k dood van angst. . , , , 1, ,

Dat was de) are dag wat! Vader zei, dat ik t m me kop had.
Maar toe 'k van de ouwe knecht verteld had, die den toch heele-,
maal niet bang was, begon vader aars te prate. Nou ja, r most
vroeger wel 's wat 'ebeurd weze op de boerdenj, maar t fljne
wist ie 'rok nietjvan en'dat wou ie maar liever met weteok,
maar van spoke had ie nooit niks 'emorke. En ie geloofde 'r eige-
^^■'^'GMffiVdOT'zIffiers 'n nacht op, vader", zei ik nog. Maar de
ouwe leek 'V toch' weljgien puf op te hewwe om s n nachie opspookbed *— wantjjzoo noemde we nou t kameibed maar
^^^wlet ie wat we doen zouë? Sijme, 'n buurjonge, zei 'k maar'Iq J want we hadde eigelijk gien bure; ons huis stond zoo
allienig'—' Sijme zouë we vrage om de volgende nacht bij rnyno^t kamerbid:te sleepe. Sijme had'n paar knuiste an z n lijf.

t
te.

1) Bergplaatsje; soms ook een slaapplaats.

deer ie teuge opkeek, en was om de dood niet bang.Nou of if 't doen wou; dat was net wat voor hum. Wat lachttele me uit dat ik, zoo'n branie aars, niet aflienig op t kamerbedduride 't zou ok wat. Ik vond dat uitlache ^allemachtig beroerd,
maar docht: al heb je nog zooveul praats, as t r op ankomt, den
'^"s^rne ffivam s'eves en had z'n mes zoo skarp 'eslepe as n vhjm^
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Deer zou ie 't sj)ook an rijge, zóó, en hij liet z n skaip messie in
't licht skittere. 'k Was maar half gerust: wat gaf zoo n vhjm-
skarp mes, as je gien vleek kon uitsteke.
Toen de brij en de stikke op ware, kroop ik gouw oj) bed f)m

maar achter te legge; 't si)ook was den lekker 't eerst bij Siem.

Het worveltje draaide ie goed vast en z'n mes stak ie in t sbot,
den kon ie 't sebiet graipe. 'k Moest 'm nog s alles van stukkie
tot beetje vertelle. Ik deed 't, maar hard op durfde ik het met

„As ik 't peerd hoor, neem 'k me mes,'' zeid-ie. Ik vond, dat
ie 't lang zoo flink niet zei, as strakkies bij 't stik ete. k Lag nog
lang wakker. Sijme ok. Was ie ook bang? Al-te-met vroeg le
's, of ik al sliep.
„We hellepe mekaar, hoor! Weerom heb je ok gien mp mee-

'enome? Neem 't be(d)sbordje (jflankje m 't bed) en as ik m n
]X)r geef, slaan jij 'm op 'zn harses." 't Plankie name we i o en
ik zette 't naast me neer. Zoo sliepe we in . . . . . •.
Of 't spul sprak, mit 't klokkie van twaalf had je t lawaai

weer bij 't peerd. ,,Grijp je mes, Sijme, riej) k nog. ̂ eeni
je jflank", zei-ic terug. Maar ja wel, zoo waar as ik hiei nou nj
je zit, denk je, dat 'k 't kon? D'r lag je weer te zweete en nee
asem te snakke. Sijme kon ok niks; hij greep nag nee z n mes
jirebecrde z'n eigen om te gooie, kneeji me in m n arm en kon
ok aars gien lid verroerc. Flaji! d'r ging de deur . . . . dat sknlle
zuchte ging je weer deur merg en bien .... die rooie smoel ....
dat gewicht op je rilibekast .... en toe — was t weei vooi bij.

.,Leef je nog?" riej) Sijme benauwd. ,,Ik iren te-rnct estikt.
,, .,Nou geloof je 't den toch zeker wel, hè! M at hej je nou imt

je mes 'edeen?" " . . ..
,. .,'k Kon 'r gien iens an toe komme; 't was of ze m n aiieme

vasthiele." "

,,Benne de deurtjes ojie?" ,
,, ,,Nej, jrotdicht' ,t worveltje zit nog net zoo, as ik t r op

'edraaid heb en:.iiacuu ii^ij CU .... me mes is weg!
W'e spronge d'r allebei uit en nou Sijme 't vergloeide orn veei

'n nacht op 't kamerbed te sleepen, wou ik 'r voor gien geld \ an
de wereld ok meer oji. Je zou 't besterreve, mensche.
Het bed hewwe we 'r toe of'ehaald en in 't stroo lag Sijme s

messie. Hoe kon dat nou? Het kamerbed is nooit meer besleejre.
't wier 'n bergplaas voor allerlei rommel, 't Hiette altijd t sjiook-
bed en s'eves durfde gienien 'r wat uithale, as t zoo s uit kwam.
Ja. en wat 't spook nou 'eweest is? D'r ken je nee raje. maai

dat kom je nooit te wete.
Later huurde vader 'n aar spul en de ouwe kast ging vooi de

grond. Deer benne nou gewone burgerhuissies 'ebouwd. En ̂  an
't sjrook oji 't kamerbed hew 'k nooit meer 'ehoord. Maar as k
d'r nag 's voorbij kom, den moet ik altijd nog denke an die ake
lige sjwoknachtc." M. Kr.-\mer.

.11

INSECTEN, SCHADELIJK
VOOR DE BOSCHCUL TUUR.

Verslag van eene Voordracht, gehouden ie Zeist, den
25 November Igoj. door den Adjiinct-IHrecteur der
Nederlandsche Heide-Maatschapplj.Dit onderwerji is van zeer veel belang voor den houtteler

en zal ongetwijfeld nog toenemen in beteekenis, zoolang
de boschcultuur zich in de tegenwonrdige richting be
weegt. Ter verklaring hiervan moet vooral de aandacht
gevestigd worden oj) de volgende twee leiten :

1. Het bedrijf wordt bij de toename der bevolking, stijging
\'an grondjirijzen en van jiroductiekosten steeds intensiever.

2. De meeste bosschen bestaan grootendeels uit een enkele
houtsoort.

Doordat het bedrijf intensiever wordt, moet men er steeds oji
uit zijn de productie te vergrooten. Beschadiging door insek-
ten, cl.i. vermindering van groei, zal dan zooveel mogelijk
voorkomen moeten worden. En juist door de weinige afwisseling
van boomsoorten, is het gevaar voor insektenschade bijzonder
groot. Ook de ziektekans wordt daardoor, evenals overal, waar
veel gelijksoortige wezens bij elkaar zijn, \-ergroot. Intusschen
is in dezen de meer of minder gezonde ontwikkeling der boo-
men eveneens van veel beteekenis, daar normale boomen veel
minder vatbaar zijn voor ziekte dan zwakke. \'oor het verkrijgen
en behouden van een gezond bosch is dan ook een doelmatige
aanleg en een zorgvuldige \-erifleging een eerste vereischte.
Om uitbreiding van ziekten en insektenbeschadigingen tegen

te gaan is het noodig, dood en ziekelijk hout geregeld te ver
wijderen. , , 1
'Ook het aanleggen van gemengde bcjflantmgen gaat de snelle

versju'eiding tegen, zoowel van ziekten als \-an insekten. Hierbij
mag evenwel niet uit het oog \'erloren worden, dat voor een
jrarticulier het doel van een boschbedrijf meestal moet zijn:
blijvend een zoo hoog mogelijke rente te trekken \-an het uit
gegeven geld.
Welke schade veroorzaken de insekten?
Zij kunnen de jflant of een gedeelte er van dooden, vernielen

of misvormen. Het gevolg is dan in elk geval een geringere groei
en daardoor een kleinere waardevermeerdering. Niet zelden kan
dit zeer aanzienlijk zijn, zooals tal van voorbeelden bewijzen.
Men mag gerust aannemen, dat de schadelijke insekten ge

regeld in onze bosschen voorkomen, doch alleen als ze in groote
massa optreden en bovendien de omstandigheden \-oor hen gun
stig zijn, kunnen zij groote schade aanrichten. Het kan

soms enkele jaren, niet zel
den ook tientallen van jaren
duren, i'oor bij een of ander
als schadelijk bekend staand
msekt eene sterke vermeer

dering wordt waargenomen.
Hiervoor is het steeds noo

dig, dat het insekt leeft
onder gunstige omstandig
heden. wat betreft weers
gesteldheid, hoeveelheid be
schikbaar voedsel en het

voorkomen van zijn natuur
lijke \djanden.

Overigens kan zulk eene
vermeerderingvrij jilotseling
geschieden, omdat de meeste
insekten een groot aantal
eieren leggen en van vele
soorten meer dan één gene
ratie in een jaar leeft. (ïe-
woonlijk wordt, als de om
standigheden gunstig zijn,
het eerste jaar een vrij
sterke i'ermeerdering waar-

reedsgenomen. zoodat
aangericht.

Geldersche meikever.

Wijfjes.
M anneije.

Hollandsche meikever.
Wijfjes.

Door engerlingen beschadigde
eitjes en jonge grove dennen.

schade wordt

Het tweede jaar is de ver
meerdering nog veel grooter
en worden de bosschen in

hevige mate aangetast. Het
derde jaar evenzoo, doch
dan beginnen de insekten
gewoonlijk reeds te \"er-
zwakken en ziekteverschijn
selen te \-ertoonen en worden
er \-ele eim jirooi van de
intusschen e\'eneens sterk
in aantal toegenomen jia-
rasieten en andere natuur
lijke \ ijanden, zoowel insek
ten.als zoogdieren en vogels.
^ ooral de vogels zijn in

staat insekten-calamiteiten
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j-e voiirkouifn. Men kan er
dan nnk niet genoej? de aan
dacht ('P vestigen van Ime-
veei belang het is vodr den
houtteler, de nuttige caigel^
te sparen en te beschermen.
Daarom is het ook \-an caad
gewicht, dat hij er stiaals
op uit is. overal in /ijn
boschgeschikte plekjes vi»ir
het verblijt van de \-ogels
hl te richten (/i.g.n. vogel-
boschjes). ile vogelvijanden
te vervolgen en den vogels
zelf goede nestgelegenheid
te verschaffen. Onder de
tegenwooialig in den handel
zijnde kunstmatige vogel-
woningen zijn er vele \'oor
dit doel uitstekend geschikt
en worden dan ook reeds
met het meeste succes ge
bruikt.

Wat nu tle bestrijding
van schadelijke insekten
betreft, deze kan op ver
schillende wijzen geschiei len.

Bij sommige kunnen reeds
de eieren gedood worden,
bij andere de larven of
rupsen, bij enkele de iiopiam
en bij vele ook de volwassen
insekten. Bij een aantal
soorten is zoowel de eene

als de andere vorm te be
strijden.
De deren zijn meestal zeiu"

klein en gewoonlijk moeilijk
te vinden. Zoo komen bijv.

buiten.
.Bt)3

Beschadigde jonge dennen en dennenschors met larvegangen.

die van den nonvlinder wel voor
m hooipes tegen de stammen, maar bij de grove dennen zijn
deze hoopjes in den regel geheel verborgen tusschen tle dié'pe
schorsspleten. Bovendien worilen ze ook gevonden aan takken
meer boven in den boom. Het is dan ook bijna niet doenlijk,
deze eierhoopjes alle oj) te sporen, (lemakkelijker gaat dit bij den
z.g.n. plakker. Deze omhult de eierhoopjes met de geelbruine
haren uit het achterlijf, zoodat die geelbruine, zwamachtige
hoopjes gemakkelijk in het oog vallön. Het \-erzamelen er cain
of het overstrijken. bijv. nret rupsenlijm, is hier dan ook wel
mogelijk. Otik de eitjes van de ringelrups. die dit jaar zooveel
loofbonmen ontbladerde, wdlen spoedig in het oog. Zij zitten
dichtaaneengesloten aan de jonge takjes. Latknippen met een
rupsenschaar zou bier toi' te passen zijn, doch is niet altijd
praktisch uitvoerbaar.
De larven kunnen oj) verschillende wijzen bestreden worden.

Zoo worden de Ketinia's

(dennenlot-. -knop-en -bars-
builrups) met succes bestre
den door bet uitbreken der

aangetaste knoppen of c'er-
wijderen der harsbuilen en
daarbij dooden van bet in-
sekt. Énkele rupsensoorten
blijva^n in haar eerste jeugd
enkele dagen bijeen, o. a.
die van den nonvlinder, de
processierui)S. enz. Deze
z.g.n. spiegels vallen spoe
dig in het oog en de ru))S-
jes kunnen tlan'gedood wor
den. Andere rupsen zijn
■weer te bestrijtlen door de
nesten uit de hoornen te
snijden met z.g.n. rupsen-
scharen of te \-erbranden
met fakkels.

Tegen rui)sen. die van bet
«ene bosch naar het andere
Wandelen, kan een daartor'
gegraven ,.vanggrepi)el"
goede diensten bewijzen.
Rupsen, die tegen de stam
men der Iroomen naar boven
moeten klimmen (im cmed-
sel te vinden, kunnen weg
gevangen worden door bet
leggen van z.g.n. lijmringen
om rfe boomstammen (o.a.
de rups van den nonvlinder,
de dennens])anrups. de ge-
Streepte dennenrups. enz.).
Daartoe vervaardigde ruj»-
senlijm is in den handel
"^'etkrijgbaar. Beschadigde eikcntakics

GROOTE D

Soms is het gewenscht, jonge boompjes, die door insektenlarven
zijn aangetast in hun geheel uit te trekken en te verbranden,
(kleine dennensnuittor, wilgenhoutrups, populierenboktor); bij
andere is eenvoudig ontschorsen voldoende (dennenscheerder,
iejienspintkever).

De poppen van vele insekten kunnen op dergelijke wijze be
streden worden. Die van sommige vlindei's komen in de bos-
schen onder het daar aanwezige mos en strooisel voor. Wegharken
van dit strpoisel zou wel een geschikt middel zjijn, doch men
verarmt daardoor den grond. Aan hoopen zetten hiervan en uit
strooien in het bosch na het met kalk te hebben vermengd, is meestal
te kostbaar. Met succes kunnen vaak varkens door het bosch ge
dreven worden. Deze woelen den grond om, wat voor het bosch
zeer goed kan zijn, en vreten vele poppen op.

De volwassen insekten moeten worden weggevangen, waar men
ze ziet. Dit is echter niet altijd praktisch uitvoerbaar. Sommige

ENNENSNUITTOR (HYLOBIVS ABIETIS).
door larven aangetaste dennenwortels, volwassen insecten en larven op formaline.
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soorten zijn gemakkelijk naar eene Ircpaalde plaats te lokken en
kunnen dan daar gedood worden. Hiert^p beiust het leggen
van vangknup])els (groote dennensnuittor)» vangboomen (den-
nenschcerder). Deze worden, nadat de kevers hieiin de eicnen
gelegd hebben, ontschorst en de schors wordt verbrand. Het
aanleggen van vuren, om daardoor de insekten te lokken,
kan bij sommige soorten eveneens dienstig zijn. Echter worden,
o.a. bij den nonvlinder, daardoor in hoofdzaak mannetjes wegge
vangen, terwijl het juist van belang is vooral de wijfjes, vóór ze
eieren gelegd hebben, te vernietigen.
Ook bij sommige volwassen insekten kunnen vanggrepi:)els

dienst doen (o.a. bij de groote dennensnuittor).
Het ware zeer te wenschen, dat de boscheigenaren bij de be

strijding van schadelijke insekten samenwerkten, daar deze anders
soms weinig helpt. Er behoeft slechts één in dit opzicht achte-
looze buurman te zijn en alle moeite is vergeefsch. Goede ge
meentelijke verordeningen zouden, naast het verspreiden van
kennis van schadelijke insekten, reeds veel goeds tot stand kunnen
brengen. In zulk eene verordening zouden ook bepalingen aan
gaande bescherming van vogels moeten opgenomen worden.

EEN LANDBOUWSCHETS
UIT EGYPTE.

(Naar het Duitsch van Dr. M. Hoffman).IK had het Heilige Land bezocht en het Bijbelsche Juda,
thans armzalig en van
bosch beroofd, lag ach
ter mij. Van het dek
van de stoomboot, die

mij naar Port-Saïd zou
brengen, wierp ik nog eene
belangstellenden blik op
het kustland, schitterende
in den gloed der avond
zon. Immers die kust is
door Duitsche vlijt en
intellect in een vruchtbaar

landschap herschapen.
Van Port-Saïd gebruikte

ik den koeriertrein om het

binnenland van Egypte te
bereiken. Het was het doel

van mijne reis, waarnaar
ik met verlangen uitzag.
De eerste drie uren der

spoorreis waren wel ge
schikt om mijn geestdrift
te temperen. Links de
smalle vaargeul van het
Suez-kanaal, rechts het
meest eentonige beeld
van een verlaten woestijn.
In de coupées, trots alle
comfort, een zwoele on
aangename lucht en, of
schoon geheel gesloten,
een zeer lastige stof. Het
begon mij reeds te spijten,
dat ik niet langer in de
buurt van de Doode Zee
was gebleven. Ik had
geen voldoenden tijd ge
had om een bezoek te
brengen aan de vrucht
bare phosphorrijke lan
den van den oöstelijken
Jordaan, noch gezien de
ruïnen van de suiker
fabrieken, herinnering aan
de. Kruistochten, die men
in het Jordaandal nog kan vinden.

Intusschen, terwijl ik iiiTde snikheete coupé daarover zit te
mijmeien, verandert het uitzicht. De sneltrein is Ismailia ge
passeerd, brengt ons in de bevloeiïngs-zöne en spoedig is het
land der Delta's bereikt. Als bij tooverslag is thans alles
yeianderd. Weelderigej velden wedijveren onophoudelijk om
het oog te streelen.
Nu eens ziet men slanke palmen, vijgen- en olijvenboomen,

enz. en dan weer vruchtbare-akkers die wachten op den oogst,

u  fellahs bezige met de bevloeiing, ginds talrijkekudden runderen, muildieren, ezels, allen vastgestuurd in sterk
begroeide klavervelden of logge, dikhuidige buffels, die izich
vei kwikken in waterplassen. Zoover het oog reikt een zeld
zaam beeld van een bloeienden landbouw, niets wat herinnert
aan den invloed van de woestijn.

alles vroeger ook woestijn geweest waardoor de
Nijl, van over het graniet bij Essuan, een weg naar de Mid-
dellandschc Zee heeft gevonden. Er is een .scherp contrast tusschcn
de viuchtbarc delta's der Nijl en de woestijn, die betrekkelijk
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zoo naliij is. Slechts een uur jier electnsche tram van het zeer
moderne en levenslustige Kaïro, heeft men de onbegrensde
woestijn. Daar vinrlt men het woestijnzand dat hoe langer hoe
meer den wachter der Pyramiden, de ..Sphinx" bedekt. Hoogst
onaangenaam is hier het allesbeheerschend woestijnklimaat. De
kuststreek bij Alexandrië. heeft jaarlijks ongeveer 50 regendagen
met van 200 tot 300 in.m. neerslag. In Kaïro zijn slechts 15
regendagen met 30 tot 50 m.m. regenval en in Boven-Egyjite
is regen een ware zeldzaamheid. Daarluj komt eene barbaar-
sche hitte, in Mei werd nabij Memphis 40° C. genoteerd.

ü]i de vruchten die in de delta's, en de vruchtbare Nijloevers
worden geteeld, heeft de aanhoudende belichting dezen invloed
dat, ondanks den sterken groei, het graan slechts zelden legert.
En vruchtbaar is die bodem, ze bestaat uit zand, zandsteen en
kalk en daarop heeft zich in den loop der eeuwen het vruchtbare
slijk van den Nijlstroom afgezet. Oj) sommige plaatsen is dit
alluvium van tien tot 25 meters dik.
Ondanks dien vruchtbaren bodem, en de daaruit voort

vloeiende gunstige voorwaarden, zou toch de landbouw, buiten
de Nijloevers. ondenkbaar zijn zonder de kunstmatige bevloeiing.
Zooals uit den meegedeelden regenval blijkt, is de natuurlijke
bevochtiging, dien eersten factor voor den plantengroei, slechts
van minimale beteekenis. De kunst moet hier hulp brengen en
doet dit ook reeds sedert de grijze oudheid.
De meest primitieve werktuigen om het water omhoog te bren

gen ten eincle het door middel van greppels over de velden te
verdeelen zijn: slingerjromjren en, door middel van dieren in
beweging gebrachte, schepraderen. De laatsten, op verschillende
wijzen geconstrueerd, ziet de reiziger die de vruchtbare

delta doortrekt, nog bij
duizenden in gebruik. Een-
\-oudiger is het waterge
bruik onmiddellijk aan de
oevers der rivieren en daar

waar, in den loop der
tijden, stelselmatig is ge
kanaliseerd. Men gebruikt
daar de natuurlijke over
strooming of, in het klein
bedrijf, schroeven en in
het groot bedrijf, stoom-
jiompen om het water
ten allen tijde ter beschik
king te hebben.
De Nijlstroom, dat is de

onmisbare bron voor elke

cultuur en die watermassa,
afkomstig van de tropische
regenstroomen in het
Abyssinisch gebergte, is
\-an geweldigen omvang.
In Mei, als de rivier een
normaal niveau heeft,
voert ze dagelijks slechts
30 a 40 millioen Cub.
meter water zeewaarts.Ten

tijde van den hoogsten
waterstand in October

bedraagt die hoeveelheid
van 750 tot goo millioen
Cub. meter per dag.
Het doel van den mo

dernen watertechnieker is
nu om het vloedwater \-an

den Nijl in den meest
uitgebreiden zin dienst
baar te maken voor de
cultuur. Er is daardoor
in het leven geroepen eene
hoogst interessante rege
ling van den waterstaat,
u-aarbij de hoofdzaak is

DOOR DENNENSCHEERDERS Regeermg voor
PINIPERDA). kosten terugdeinst
om aan de landbouwende be\-olking het water in voldoende
hoeveelheid, en gratis, te verschaffen.
Het zou te ver voeren om in het breede te omschrijven de

verschillende vormen waarop gewerkt wordt. Slechts een paar
voorbeelden. Aan de Kosctte- en Damiette-Nijlarmen zijn reus
achtige reservoirs en regulatoren gebouwd, die de bewoners \-ani
dat gedeelte der Delta het noodige bevloeiings water verschaf
fen. Van de meeste beteekenis is echter het stuwwerk bij Assuan
en Assiut. Door dit stuwwerk wordt het water in een reusachtig
bekken verzameld, tot een hoogte van 20 meter boven het
riyierpeil en van 106 meter boven den zeesjriegel. Dit werk is
uitgevoerd door eene fc.ngelsche onderneming, die in i8q8 een
contract met de Regeering afsloot, en in ic)03 den arbeid vol-
tomde, die in het geheel meer dan 15 millioen gulden heeft gekost.
De stuwdam is 1950 meter lang en reikt van de westelijke

Libyrische tot den oostelijken Arabischen bergketen. De boven
kant IS 8, cle voet 25 meter breed. De dam bevat 180 ojieningen,
die mot ijzeren afsluitingen kunnen worden gesloten, waardoor
men willekeurig verschillende streken kan be\-loeien. Door deze
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Oe richting
Hecttirc land

De

bevloeiingswerken is mogelijk gewordcm dat thans in
Assuan — Kaïro — Alexandrie, meer dan ̂  ooo
in ciütnnr is genomen.

Bij dezen landbouw onderscheidt mr>n .
is die waarhij de velden m de maanden AiumstnT"^'^^"v
op natuurlijke wijze worden bevloeiden verdor ,i ~.:;ovember
ongewenschte overstrooming zijn beschmm 1 T
den naam ..Rav vddeu'. Me.' teelt hier slechts
jaar. Na het zakken c'an het water in December wm
zonder verdere voorbereuling, geidocnl en e de grond.
Mei volgt dan de oogst. ()vei"hi t llSmca-n veH^
peulvruchten, groenten, klawr, luzerne enz granen.
De tweede vorm wortlt gevonden 00 ri,'. s- ' l-

die welke, door kunstwerken, het 'mheele V'inr ''t'^''''K T'
nen worden. Deze zijn daardoor gï^dnkt^;00, m'
twee hoohlju-oducten van den Fgvntischfm 1 n Oouw van de
suikerriet. Eveneens kunnen <1 5e^vèl t
geven. bvee oogsten per jaar
De Egyptische boer, de fellah is epn1•^^„ 1; 1 •

behoeften, en een groot weerstands\-ermogen' ^ H i
de zeer oude inheemsche idoeg een h'i'il- m r f R^biuikt nog
De haak of ploegschaar, vroefcr vm hom rV''" l^l^-'i'g^taarten.
van ijzer, de grond wordt er al leem ima Ie ''"n T"''
ploegd, eene bewe'rking die, bij ele ei'mm o- b, niet omge-
den bodem, \-an oudsher gebleken is dn -1 samenstelling van
Behalve de ouderwetsche n^.eg". n ocïmE^ f'^"-i ■ .

tuigen, voor den oogst en c'oo.- het dorsf b """^"rste ondeie weik
den oerouden tijd. Het nimüen v-n 1 u deze fde als in
den sikkel, het dorschen op een "-enieenscb niet
door het trappen van runlhaa^ri .net clorschvloer
schijven, die door koeien of ossen in bew ' '^-staande uit
Bemesting heeft slechts pSs mnw ^bracht,

eischen stellen en dan niet vleerniuis"-nn Mucitcn, die hooge
n-ipst vin rlT.i^■Pn rli,. n, ^ ' mriisguaiio, ascli cn vooral denicsi Vciu ciuivtn, ciic oi) somn"ii«i"o ixUm-kF. • a. i

11 1 1 1 ^ i>iciatsen in zeer ^roote hoe-veelheden worden gehouden He st-ilr„,.-i- 1^ ^ 7 1
..ic- K,. I 1 -1 1 T stalmest wordt meest gedroogd

^pr Hh Inrlm Sebiuikt. In alle dorfien ziet men op de dakenJncrpfSp i bimitieve, woningen dit afvalproduct in alle
m?n n "bgestafield om te drogen. Als hulpmcststof

K' 1 Hl h f> "t r lT" batoenbouw, siifierphosfihaat, hetNijlshb hee t blijkbaai een tekort aan dit jilantenvoedsel.
De arbeidersverhoudingen zijn zeer gunstig, (men zou ze ook

ongunstig kunnen noemen, vcrl.) het dagloon bedraagt hoogstens
60 ct. \ nj algemeen is de gewoonte dat de arbeider een deel van
den oogst als loon ontvangt.

De waarde van den bodem is m de laatste jaren belangrijk
gestegen. De Staat verkooj.t gaarne een jeddan (42 Are) oor-
spronkehjk land voor een ,,aar goideo; het gecultiveerde, goed
bevloeide, Lind kost leeds van //^6oo tot //. looo per feddan.

De vooideehgste cultuur in ile Nijl-Delta is; de katoen.
Ae woidt lil Maart gezaaid, begint drie maanden later te
bloeien, terwijl 111 Oct., Nov. de eerste pluk plaats heeft. De
beide volgende maanden kan men naplukken en in Aug. een
naoogst binnen halen. De opbrengst is van 200 tot 500 K.G.
per feddan aan onontbolsterde vruchten. Deze worden in
■speciale fabrieken ontbolsterd en de katoen wordt dan voor
■de verzending in balen geperst.

De Egpytische katoen heeft een langen draad van zijdeach-
ügen glans, de opbrengst is ongeveer 1,200,000 balen van 500
Engelsche ponden (de wereldproductie wordt geschat ofi 16
miUioen balen). De katoenbouw is meest in handen van
Engelschen en wordt overwegend gevonden in de Nijl-Delta.

Op de, in cultuur gebrachte en bevloeide, gronden i'n Opper
en Midden Egypte staat de Imuw van suikerriet ofr den voor
grond, die in hoofdzaak door Franschen wordt uitgeoefend.
De stekken worden gejioot in de maand Afu-il. In Maart of
April van het volgende jaar, tegen den bloeitijd, is het riet
rijp om te snijden, later volgt, door het ofinieuw uitloojien
van den stengel, eene tweede kleinere oogst.

De afgesneden bladeren en het bovenste deel van den riet-
•stengel worden op het land verbrand, het riet zelf uitgeperst
en in fabrieken tot suikerkristallen verwerkt. De uitgeperste
stengels zijn, evenals de afgefdukte katoenstengels, een wel
kome brandstof.

De |suikeropbrengst wonlt geschat oji 3 a 5000 K.G. per
Hectare, de geheele oogst in Egypte op ioo.000 ton. Soms
-ziet men in de straten der steden het afgeschilde suikerriet te
koop aanbieden.

Door den conservatieven tegenstand der fellahs zijn de firoe-
ven met den verbouw van suikerbieten tot dusver niet gevolgd
•door een cultuur van eenige beteekenis.

Van mijne uitstapjes in het vruchtbaar landbouwgebied te
rug gekomen in het mondaine Kaïro maak ik nog een uitstafije
in de woestijn en naar de Sjihinx. Levendig wordt daarbij
weer het scherpe contrast tusschen de beide landschapfien bij
mij opgewekt en daarmede ook bewondering voor de men-
schelijke energie, die de aanwezige natuurkrachten dwingt
<len mensch te rlienen.

395

^  VOGELS IN KOOIEN.
1 vogmi S ci" knni . een

of anderszins door Hpt > 1 noodzakelijkheid
l^eperkte ruimte uev-mfren wordt om in een
snappen o.ir hef- 7ön' m f wel willen laten ont-
heb Ureens mllr o Schink niet lezer, iktuin het eerït win T lezer) dat ik in een dieren-
ik zelf zat vnn 't kokken van de wilde beesten openzette,
zien' hoe de n/'i r hoogen boom het schouwspel aan te
vallend d tlieren verwoed door elkander liepen, aan
komen nr die Of) de onzalige gedachte waren ge-
sleenen in holen cn hindernissen weg te
zouden afzonderlijk hokje, waar ze tot aan hun doodZouden moeten verwijlen.

Hildebrand „het beestenspel" hartgrondig
uacnt, eiken ik dat b.v. een „beesten-tuin" nut kan stichten,

-uaai vogels, opgesloten in kooien, wat voor nut heeft dat? Wat
)  P. e^ier hebben we daarvan? Herinnert ge u nog het voor-trettehjke schetsje van Jan Feith in ons blad: Alauda Arvensis?
1-ees het nog eens, en leer te genieten, als wij, van de vogels,
die kleine geluidjes maken in de hoornen voor ons huis, en kijk
eenmaal toch eens uit naar den leeuwerik als die in den zomer
hemel stijgt.

H. V. B.

WONDERBLOEMEN EN
TOOVERWORTELS.

(Slot).Een bescheiden plantje, dat in onze landen, van de Noordzee
tot de Alpendalen, nog in hooge eere wordt gehouden
door den landman,dat overal zorgelijk gekoesterd wordt in
tuin en op de vensterbankplank, trouwens bij geen feest,
zij het vroolijk of treurig, ontbreken mag, is de rozemarijn .

„Rosmarinus" is haar botanische^naam en beteekent ,,dauw

K. B.

ROZEMARIJNTAKJE (ROSMARINUS OFFICINALIS).
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(Ier zee". Oorsijronkelijk is ze afkomstig
van de oevers der Middellandsche Zee,
ook van de Irergen van Daimatië; daar
idoeide ze, tevreden met eiken Irodem,
tierig oj), en den geheeien winter groen
idijvend, tooide zij zich idj de eerste \-oor-
jaars-zonnestralen met litditldauwe l)loe-
sems. Wegens haar fijne reuk werd de
Rozemarijn reeds ten tijde der (loden als
wij-reuksel in de oiïerschalen gestrooid,
en als „bloemen van den ()lym])us"
stegen dan de geurende wolken tegelijk
met de gebeden der biddenden ten hemel.
In onze Germaansche landen was de

Rozemarijn van oudsher gewijd aan \'rouw
Holda, de godin der Liefde, en werd in
het bijzonder in verband gebracht met
huwelijksverbintenissen. En zooals in
de dagen der minnezangers de jonkvrou
wen de rozemarijntwijg ten teeken van
trouw aan den geliefde op de borst
droegen, zoo smukken zich heden onze
dori)sschoonen er mee, wanneer zij Zon
dags ter kerk, of Zaterdagavonds ten
dans gaan. Ook de boerenzoon, die na
de loting voor den dienst goedgekeurd
is als rekruut, steekt nog vaak het rozemarijntakje op zij
van de pet.
In Duitschland wordt in den bruidstijd zelfs de Rozemarijn

gekozen boven de Oranjebloesem of Myrthe; alle bruiloftsgasten
dragen er een takje van, op den tocht ter kerke, waar het altaar
evenals de huisingang van het jonge paar er feestelijk mee
versierd is; — het brengt het jonge paar immers geluk en rijken
zegen!

Later echter is de Rozemarijn ook de uitdrukking geworden voor
ernstiger gevoelens. Men wijst in Duitschland op den Dertigjari
gen Oorlog om deze verandering te verklaren, en sedert zingt een
bekend volksliedeke daar:

,,Ich h;ib die naclit getr.ïumet wolil einen sclnveren Traum,
„Es wiichs iii meinem Carlen eiii Rosniarinenbaum".

Zoo is het tot droef gebruik geworden, het matte voorhoofd
van de vroeg-
gestorvene jon
ge maagd met
Rozemarijn te
sieren, en ooL
de grafgangers
en kistdragérs
houden op som
mige dorpen een
rozemarijn

twijgje in de
hancl, om het
dan der jonge
doode ter eere,
rond het graf te
planten. M'ant
deze kracht

schrijft men er
aan toe, dat hij
het geheugen
versterkt, zoo
dat men een ge-
liefdedoodeniet
meer vergeet.

Rozemarijn
wordt in meer

practische be-
teekenis ook
vaak aange
wend; de ethe
rische olie, wel
ke in de bladen

voorkomt,heeft
als handelsarti

kel waarde. Al
leen uit Triëst

worden jaar
lijks 400 cente
naars verzon

den. Rozema

rijn-zalf en -spi
ritus worden als

narkotische

middelen tegen
rhumathiek aangewend. Daarenboven — 25 pond rozema
rijn in een mortier fijngestampt, het sap met water aan
gelengd en dagelijks drie maal er in gebaad, maakt

JERICHO ROO
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HO ROOS,
na ± 34 tuil- met woiiels in het water te hebben gelegen, nadat zij minstens een jaar zonder voedsel (water) geweest was

Haar bruine tint veranderde in donker groen en hare bladeren werden nadat zij zich meer met water
verzadigd had, allengs leniger.

Ifen

ken m

echter

hoofd, treft men aan

de 'bijgeloo\'ige geloiA'igen:
Jerkhü-rons of ()hslandiugshli>cin■

Een eigenlijke roos is zij zekei
doch een klein, houtachtig kiojigi
dat. kogel\'orruig samengegi oeid. een
aantal veel vertakte stengels bezit,
bezet zijn met nietige bloeinknoiipi n ' "
zaadcellétjes. Ook haar worden allei uu
geheimzinnige krachten toegesi bi e\ 1 n.
met name zou zij de aanstaande inoedi 'is
in haar moeilijke uren tot Neel >tenn /i.l"-
Daartoe was 'evenwel noodig. dai men
de bloem in den nacht der Mana-gebooi te
of in den Kerstnacht in lauw wati-i h gdi .
oiiende zij dan de gesloten kelk. ter\\ i.li
de tlunne takjes nieuwen glans en tirei b-
heid verkregen, de zaadknojijes zicb don
kerrood gingen wrven en zelts een kian>

zachte, groene blaadjes uitgroeide, dan zou — naar men \ ei-
trouwde — de blijde verwachting niet ijdel zijn.

Linnaeus heeft deze bloem, die op dorren zandgrond groeit,
in droogte tot een kogel ineenkrimpt en gestorcen schijnt,
doch dadelijk na het intreden van regen tot nieuw leven ontwaakt,
zich ojient en haar zaden naar alle winden verstrooit, genoemd
„Anastatica hierochontica", of de ()])standingsbloem van Jiu ii lio.

Bij Jericho zelf wordt zij tegenwoordig echter zelden meer
gevonden; daarentegen wel in Syrië, .^rabië, Egypte en aan de i >e\ ers
van de Roode Zee. Verder natuurlijk in tal van botanische tuinen.

Hoe echter een heilige bloem onder het kritisch wrgrootglas
der wetenschap haar heiligdom ook weer kan verliezen, heelt de
Jericho-roos kunnen ervaren. In 1851 vond abbc Michon. die
op een reis door Palestina in Jericho stilhield, aan de Doode Zee,
op het Sinaï-schiereiland en in .\rabië een kleine plant, du- de
tyjnsche eigenschajijten van de ,,.\nastatica" in nog \'eel sterkere

mate \ertoon-
de. Naar bet
uiterlijk o]i een
kleinen astta ge
lijkend, wortc-l-
de zij op den

rutsaclitigen
woestijngi ond
en sclieeii ikiar
zonder schade

jarenlange
droogte te ver-
ilrttgen. \'iel er
een der zeld
zame woest ij n-

regens. dan
bloeide spocdiiy
de gele bloem
tiit. en rei'i L 111
weinige dagen
kvvaniliaarzaad
tot rijpheid.
Zoodra ecliter
ik' droogte \\ eer
in\'iel, |oco , 1(.
windaldeklenie
zaadkorrelt |c>

N'er in alle ra b-
tingen. tot /A-
in de eelie ui

I (it

isti .lak-
bi| ,1, .,,

lil len
op

baar beiirt Ik--
gonnen i,- p,,..
mvn. Dit pl.nit-
L' nordt hei lrii
beselionwal ;,i^
'l.t' ..waaiach-
"k'n ' Jen, l„,.
'■oos. welke, 1,„
demiddeneeuu.

andere
kloot \c
ten en
eerst X'ol

sche ridders en pelgrims als heilige
werd: en het is deze plant, welke men dan ook
de wapens van mentg oud-adellijk Fransch geslacht

relikwie huiswaarts gece,-
d-nig\-in. lt , ,

^  F.


