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DE STERRENHEMEL
IN JANUARI.De „donkere dagen vóór Kerstmis" zijn voorbij en de

dagen beginnen te lengen, en dat wel met eeii telken
]are weder verrassende snelheid, althans voor wie
zooals ondergeteekende en velen met hem wel den"
zonsondergang, maar niet den zonsopgann biiwoont

Misschien vereischt de bewering, dat het leneen dor 1 '^'UUKmt.des namiddags dan des morlens is waai Vè n
toelichting. ^ nemen, eenige

Van den langsten dag af (21 luiii zie No d i -
blad) neemt de middaghoogte van de' zon boven "l igestadig af. Eiken dag beschrijft de zon ^en kle m - '1"den hemel: de zonsopkomst valt later, cleziini nd
de dagen worden korter, de nachten lane-er " f vroeger;
totdat het wintersolstitium bereikt wordt
middaghoogte der zon, die in Tuiii vrè Ved Di-nu slechts 15°, de dag is van 16 uur
nur 34 min., de zonsopkomst is van l uui 's tot 7

3 min. veitraagd, de ondergang van 'S uiir"^>
47 mm. vervroegd. Na den kortsten n u t<>t
m omgekeerde volgorde. ^ herhaalt zich ,5 uui

dan alk 'S

,k-i zoii boven den horj.
Noordpool des hemels,
,.iiu'lli<Tiaiiien door (le,ï.  , .,p, hier enkcT cle

i'mu van am ondergang steeds„HTuliaan , ,,,kornst. Deregel.
helft Avordt gtJijko f'V td-H \an Imf l)egin van Novem-tlepf'''^fd\^a■].tc^ gvstiand. do. de o.ulergang der

T Alt Uvl.rnau hoilngo l.nigzanieriiand een halftot hal goedloofKn 1 November een
zon tegenoYci uas ni -
^'H'f^'?[^\'[orl'oge vóoi- on zjl . Vjf dat. daar wij ten spijt
u-htcï' l^hiar gvcn stadsmenj'l^ tiissi hen West- eii

„1 veler bewming. eeiii.ge imnuiden gel ed m telkensd.ui lUinipeesehe ti.)d' vhfi' b h,.i;m^. niet naar de zon.

Aen goeden ''fpA.] ijk waarnemen. Hij behueit vande zon bvi'V'ff'-lb ^ p^, ,„„,ta„dig.Wil
tra van

le\en
bezit.

geinakke
..gmg •bruan .leebt> zoo
klokslag iz "1' (ie schaduw te

duidelijk naar
No\'ember tot bei
heden het verooUoxcm^.-'---^
In November wilbt o j j_, uur (klokketyd) de:l, oostzijde al. -viarm xo gt. pet verschil be-
zon eigenlijk ''^t , .^^.^.„u-gc n bereikt <le middagschaduwPraagt een Y''"rielilin- Noord-Zu.d pas te kwart over 12 klokke-
in Eebruari de lu litui^, - i,nven werd gezegd, van No.
tijd. Derhalve IS ei . ' .j. . .. .^ng van de zon ten bedrage van
vember tot 1-ebruan een xutumii ,L
een half mir te vo»^I^I''eu u- ,,i) lu't horloge de zonsop-Met die veidiaigingheei udc^ houden. In November
cii ondergangen \\ aai nei ting van de zon de vertraginj;
der zonsopkomst . daaicnt .g^^^^^,^ _ door het achter-
den zonsondeigan^ voVvroeging der zonsopkomst minder ge-
hlij\'i-n dei zon ' f , vertraging van den zonsondergang

ïï.;ds:,ui,:Li,.L a.. .«•. v4
h j dè hand zijn. en dus de zonsopkomst met. <len ondergang
l arentegen wel bijwonen, lijkt hcT dns m het begin van Januar,ilsirt de dagen verrassend snel lengen. \ ooral schaatsrn-

\Teugde. dat zij op hun
dan zij

toe
rijders constateeren met
iets langer het daglicht genieten

tochten steedr
\-olgens hun horlogi-

\-erwachten.
Het is misschien niet overbodig, een en

paa.1" cijfers toe te lichten :
Zonnetijd

Zon Zon hij de

a iider nog met eer.

K k k t' t ij (1
Zon

op (UK Ier klok ■1' onder

> *7— y N OW . 7"- 57"'- 411. 5.11. UI" -  \'('iol — 11.
/ 44'"- pi- 321"

2 Dec. . .  ■ S d .) 5G 11 7 5Z 3  4^
7 S 7 .54 0 -- / 5h -) 4.J

12 .. s I I ,51 /
8 4 J  44

17 .. 8 J 4S 4
,s U J  44

22 ..
8 14 .) 47 y 8 12 .1 45

u
Jan. .

.  , 8 12 .) I aiditer 8 UI J  49
I .  ■ 8 10 .50 -1 8 UI -1 53
() .. () -1 5-1 1  () ' 8 12 3  59
II

.. .  I 's r .1 5S s 8 () 4  6
it) ■  . . 7 55 4 4 10 8 5 4  14

In de tabel heteekent het eer;
ilat de zon den Jjen November
het Zuiden stond. omU-rgaat; uit
riat ZIJ reeds i
ondergang van
atgelezen (zesde kolom).

4U. ;^m.

d

■te getal N'aii de derde kolom.
4 nur en 5 min. nadat zij ir
de x'ienle kolom N'olgt echter.

3 min. \'óor 12 111 het Zuiden stond. De zons
wordt (lus ojt het horloge als 3"- ,5211

r
ag. 22 Decemlx

de laatste

erwijl in de werkelijkheid de kortsti
(ten xToegsteii zoiisoiuk'rgang ( ju. 47111.) er

zonsopkomst (Su. 14111.) heelt, zoo is.' e/) dc klok tii-
InoA"' ''V '^'^vtsteii dag de avond al aan het lengen.In meis gaat de zon den 22on te ,p.. 43.11. klokketijd onder,

'  yrhter reeds te 31.. 44 m.. NatiiuiTijk is Iwt lengerodg maar schijn: wat men 's avonds wint. verliest men
Dp de klok afgelezen vertraagt zuTi de zonsopkomsi

Het in zooals de tabel aangeeft.>1-. i- 2onneAijAr;Uj.^mi"- tiissehen zonnetijc;
mij voor. een ander
deeling te doen. in de
\vi,]zei-s van dienst te

ter aanx-nlli,-, . .- ''vn I en p-n den H len der maand opgeven

Y'an den
s morgens,

na(X ik

klokketijd heet tijdK-crcffoiing: ik ste:
niaal hierover een iets uitx'oeriger inede-
hoop, daarmi'de den bezitters \ an zonne-
zijn. 1 (.'N'ens zal ik \a>ortaan de tijde

\ oor den 1 —
aan\-ulhne' van O,. 01 1 i - ■ -dat den jen 1 dieiie nu aKast de mededeelmb

■^Icn-nr-iiis is jn T-,n 'Lin. hij rU- klok achter is-als a\-ondster jn dU' lA'1 ^^nariieeiiiliaar. tenzij misschien
Vcnns loe.; . 1 pillvrlaatste dagen der

begin van
zal dus

ar. tenzij missi
'■"'CS- f.r;up al m 'mgen der maand,

mi de zon oiid,.]- , .,1 - ^ Januari meer dan twee ure'
makkelijk op

e n

,-„1,',^ 'ms m de avondseliemering zeer f
Mars staat mi lini"-' f'" fosteii \;m de zon te landen ziji'

Bistand (U-zer j.lanet. u A,'" Salurmis : de onderling
~  ''f L) . I)^, i,,,jp f Lmdert in den loop der maand vn'\\estelijken hnnml d,. ^'-i" 's avoiids aan den ZU'^'

in de tmt oogvallende hemdlichtenvn daarnu4
T  L ' * 11 ^Un \ivUU

het 1111":' losten loojien : zijn.fiihter pi iji,■it dln\ ,  viheid. neemt zeer langzaamƒ'L ' ben iiaidit m x-,,ii.. -m .naii dd'm volle pracht aan
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irnu'l. rn \t'rh()()gt den luistci \an drii iii oiizi' stii'krn toch
l i /oo schitliTcndcn winternacht.

.Sid tr)\iis hlijlt xich in dc \ isschcn langzaam naar het Oosten
hewcgen. 0\"cr de met Mars giworinde constellatie spraken wij
'>o\en leetls. De ring, welks ..donkei'c" zijde ik in Niwemlier
n December ettelijke malen waa' inim (zie Xo. -;o van liiiilcit).

,'al ons omstreek> 7 Jannari zijn \'ciiichten kant weder toekccren
•n d.m O ik oihcii'el weer zichtbaar zijn.
De mcnwe maan \ an ; jannari brengt ons een lohiU' zoiickli/^s

lic echter alleen m den Stillen Oci'aan zichtbaar is. Door de

mtrnnomcn \'an l.ii'k (Ibscrvatory in ("alilornit' is een e.xiieilitii'
■ntgernst nm het merkwaardige verschijnsel waar te nemen.

Dc stand der StcrrcuhecUicn in den x'oi'iravond (ongex'ci'r S unr)
'ijijkt nit het \'olgende o\'erzicht :

Zenith : ('assiojieia. ('liraffe. hersens:
Ni iorden: (Iroote en kleine Heer, Draak, jachthonden;
I  td'-tcn : Kcnhoorn, kleine Hond, Kreeft, groote en kleine

Leeuw, Lynx, rweeling.m, W'agenman ;
Zmdoosten: (irt)ote Hond:
Zuiden : Driehoek, Kridanus, ()rion. Ram, Stier, W'ab isch :
Zuidwesten : \'i.sschcn :
Westen : .-Xndromeda, Hagxahs, Hcgasus. \'os. Waterman,

Zwaan :
Noordwesten : t epheus. Lier.

Do .f/t'/A'tcyg loojn te S uur \an het N.W. door het Zenith
naar het Z.Ö. .Ms ooit de pracht van den sterrenhemel tot
bewondering kan dwingen, dan is het wel in januari. In het
Zuiden staat het vermaanle, door alle eeuwen heen druk be
zongen sterrenbe*eld (hioii, met Aldi'baran, de Hyaden en di'
IMeiaden (het zevengesternte) : in het Oosten de sterrenbeeUlen
rwecliiigen en Wag'enman, in het Zuidoosten de helderste vaste
>ti'r des hemels, Sirius, terwijl aan den \\ estheinel Zwaan en
Li i' prijken. \'an de vijftien sterren ,,der eerste grootte", die
Nederland kent, zi.jn er niet minder dan tien gelijktijdig boven
if-ii horizon, nl. Hetelgenze, Rigel, Pivicyon, Sirius, Regulns,
Ahleliaraii, Pollux, Wega. Papeda en Deneb.

WiUcndc sterrol zijn in de eerste dagen \'an januari in \rij
al < 101 aantal te verwachten: \-ooral in den nanacht zal een
^fraiil[)unt o|.i de grens der sterrenbeeUlen Draak en Boötes
kiiiin m word m opgemerkt. In het einde dm maand lette men
ip het /ndiakiiiillichl (zie No. 17 van dit weekblad), dat aan
len ax'oiidliemel onder tamelijk gunstige omstandigheden gezien

kan word'11, en op den (n'i^oisi/ion De ster Mirit Ccli is. als
l it nuiiiincr r'erschijnt, al weer i'crdwenen. wel tereisttiaii rooi

l iet blo ite oog. Lr vallen «leze maand wederom eeni,ge .1/ge/-
nuovihi (zie No. ,;o) O)) geschikte uren, nl. den i()en te 12 uur
■ n den te () uur.

\ crbetering van een storende drukfout in No. ,>0. In op
i  (di na de laatste zinsnede van mijn artikeltje over den Sterreii-
hfiiiel moet gelezen worden : ..waaiwan - oji A en i oji B komt .

( 'nrres/^tiiidoilie. Len onzer lezers schrijlt : „Ik las in een
. •ncvclopaedie, dat de kern der kometen zoo ijl is. dat de lichtste
ga>sen op aarde er ni 't mede te vergelijken zijn. Hoe is dit
i i ' rijmen met de onderstelling, dat de ruillende steiien, die men
zich toch als raste lichamen denkt, de overblijlselen van vei-
i Iwcneii kom.'tcn zijn

I-"cn komeet kan zeer goed uit vaste lichamen bi'Staan, en
loch ongelooflijk ijl zijn. De inhoud van onze aarde is ongeveer
. •i n (luadrillioi'n (IM-D d.i. dus millioeii maal mihoen maal mil-
l incn maal millioen. .Als nu i'cn konmcl dczelldc aimetnig
Przit, eii Uit duizi'iid billiocii stukjes ijzer bestaal, i'lk i ( . '.
- O )t dan is haar gemiddelde dichtheid toch sleclits een tien-
milliocnste van <le dichtheid van rvaterstol, het lichtste der ons

kende gass -n. Dc dichtheid van ijzer is hierbi] op 7 puMekeiid.
Nn IS het zei'i- onwaarschijnlijk, dat dergelijke vaste lichaampje.,

hm hoofdbestanddeel van den kometeiikern vormen, ntegcm
drel leert de spectroskopic, dat de k.imetcn gr.iotendcels Uil
za.rorniige rvrbindingcn ram
In

.j;n waterstof '«'Staain
n elk geval blijft het zeer gm.'d mogelijk, dal ..nic dc ijllmid
m- kcaiictcn dc lichtste gassen oji aarde met te vergelijken zijn .

Hel I. overigens dc vraag, of wij ons de door deze gassen
mnhnldc vaste stof bij voorkeur 111 stukken van grammen ol
kilogrammen niawi iiH.ctcii voorstellen. De ycrsch.jnselen der
salLndc .terreii laten zi.di ook zeer gmed verklaren als rv.j dc
„Diaaiin.ics nog veel kleiner omlerstellen, met grooter dan cru
mavt br ., of als kleine kloinjijcs tijnru'rcleeUle materie, misschien
/, .lh als ro, ,krvolkjcsl Men bedenke daarbij, dat iii dc Icc^e
.. .rddrmmle een rookrvolkje even g"ed met c.mi snelheid ram

■crtig K.M. j)er sccuin U' voortvliegeii kan als een steen.
.\. .\. N.

IN HET NAJAAR.N\\R\1 \I I-' dc wiiilci kmnt. kan hd m het najaai
'  'buiten .0111. zoo wonderlijk zijn. Heel m den aan-

raing ram den herfst zi.jn dan dc landschajijicii zoo stil
en klaar het is alsof dc dagen hoogcr over ons levengaan. 'alsof ze rem en rustig yvachten 0,1 wat kometi

„„,m. \ an die kalme hoogheid komt uit dc natuur een groot deel

111 ons wezen. Wij aanzien hef alles zrvijgeiul en rvachteii mee.
Dl' dageti zijn helder, en landrvind trekt koel door de boomen

rvaarin het blad dor ritselt, de hemel zonder rvolken is zoo
kond lichtblaurv, tle nachten vertellen lange, jnaichtige verhalen
ram de eeurrdgheid rail sterren. Maar de kracht van die sfem-
mingen gaat rvel snel te loor. Oji t'en morgen is het mistig,
den ganschen dag blijr'eii de nevels hangen, eindelijk gaat het
regenen en alles is gedaan. In de bossehen slaan de boomen
druijmat, de drnirjiels tikken in den rdjr-er neer. Maar snel
ihaiait de rvind ojmieuw naar het Westen, Noord-Westen,
Noord naar Noonl-Oost en een vorstmorgen daagt uit fijne
ner'els, er is een zih'erigen schijn over alles, rveer straalt de zon
en de bladeren zrr'er'en neer. Zoo rvordt het gunden tijdjierk
ingeleid, October, en de tijil der glanzende, rveemoedige geilachteii.
P) hoe staren rvi.j soms naar het gulden, afgevallen loof in de
grasjierken omler de boomen, het is ons als ligt onder elk blad
iets begraven van dien schoonen nazomerschen tijd. toen de
(losten-rviiul zoo hoog door de klare luchten rvoei.

Ln langzaam gaan de dingen rond ons ilood. Wat lastige
vliegen blijven hiiuleren binnenshuis, vervek'iide overtolligheden
die de zomer ons naliet. M'ij wandelen voor het laatst in
onzen tuin, waar al gewerkt moet voor het komemle, verre jaar.
Wij kijken aandachtig toe hoe er diej) gesjiit wonlt. hoe er
wordt gejilant in bloemen- en in vruchtentuin. Dan beginnen
we ook weer meer oji al die vaste jilanten te letten, die inliet
najaar zoo verlaten en als sombere caiorwerjien van koude \'er-
waarloozing nog ongedekt ojr den omgewerkten. zwarten teel
grond staan, ook wordt nu mest op de grasjierken gebracht; ja,
het is wel zeker, de winter komt, de barre winter komt.

Wij mijmeren voor ons huis, zien de klimrozen gehecht aan
den muur. ook den blauwen regen, daaraan zullen over zooveel
maanden weer de bloemen bloeien. De oude bladeren van de
beukenhaag ritselen, de beukenhagen kunnen soms al zoo mooi
groenen in Ajiril, . . .

Toch schuchter denken we aan het voorjaar, het is nog zoo
wr, we moeten nog door den langen, donkeren herfst, daar
komt nog een kortste dag o\'er zoo en zooveel weken, en dan
misschien een winter, streng, \'eel sneeuw en \'eel vorst.

In de steden loojien de menschen winkel in en winkel uit. dc
leesten zullen gevierd wonU'u, St. Nieolaas. Kerstmis, dc straten
in mist, blauwige nevels, zijn vol, om drie uur wordt het
licht in de winkels al aangestoken.

Maar wij wandelen eenzaam de bossehen in, ziim i'r de deiiiu'ii
eii de donkere sjiarren zoo gelaten staan, totdat de hemel
bloedniod kleurt in het Westen en de vroege schemer daalt.

H. V. B,

VARIA.
De Nederlandsche Aljieii-Vereeiiiging zond ons haar juist-

\-erschenen .Mededeelingen (NP 2 December 1907). Het is een
handig boekje met enkele zeer mooie aljien-hitogiaheén versierd,
dat er zeer zeker toe zal bijdragen, om de Nederlandsche Aljieii-
Vereeniging, waar\'an de heer Ph. t . Visser (jzn. te Schiedam,
gaarne inlirhtingen aan belangstellenden \'crschalt.

Wrt het doel' en streven der vereeniging is, moge blijken uit
het hieronder \"olgende uittreks'.'I der statuten.

De x'ereeniging stelt zich ten doel dc ki'imis dei beiglamkn
in het algemeen, en der Aljien in het bijzonder, onder de Neder
landers te vi'rbreideii, het imikeii van tochten en wandelingen
in de .gebergten d.ior Nederlanders Ie bevorderen, en een band
te vormen tusschen alle jiersonen die dergelijke streken bereizen.
Zij tracht dit doel te bereiken: iP dn. r de versjn-eiclmg onder
hare leden van geschriften betreffende de Aljicn in den meest
uitg'breiden zin: 2 . d' .nr dc ojirichting eener bibliotheek van
werken van dergeli.jkcii aard: . doorliet houden van verga
deringen : 4 . door zich in betrekking te stellen met de bmten-
landsche vereeiiigingeii die hetzelfde doel beoogen; 5 . dooi zno
mogelijk middel.'n aan te wenden die kunnen dienen om het
reizen in het hooggebergte te vergduakkclen.

I'T'ii gra|)j)enmaker vertelde dezer dagen dat hij ctn vooi^treffelijk middel uitgevonden had om het maken van „stickx
bij het hockev-sjH'l te voorkomen en zoodoende het geyaai hi.j
dit snel tot een minimum terug te brengen. Hi.j zeide u^ds
patciit oj. zijn uitvinding te heblieii genomen in Lngeland. Het
middel zou besttian uit een dun zeer sterk ledeien iieinjije cl
r..n koord van zijde, dit koord zou bevestigd moeten worden
met het eene einde aan des sj.-elers liockcylaars met het andcie
aan sjielers hockevstok. en wel zoo bevestigd dat hed heni
nimmer in staat zou stellen zi.jn stok. hooger dan
00 te heften terwijl het middel er uit den aard der zaak zeei
zou toe bijdragen om het short-passing te
de backs, had hij, zoo beweerde lii). een zeilde toestel iiitg
vonden, het koor. i zou voor de backs iets langer mogen zijn.
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HET HUIS TE AMERONGEN.Hei gedeelte van de provincie Utrecht tusschen degelijk- op het gr.»
namige hoofdstad en Arnhem, reeds ojr (leldersclicn lieide 2ijde
bodem, IS misschien meer dan eenig ander plekje \-an plein eehee
ons land in oude tijden bezaaid geweest met ridderhof-
steden en edele huizen, waarvan lieilen ten dage noir

hetzij de ruïnes, hetzij de goed bewaard gebleven gebouwen te
Zien zijn. ^

Fel moge het provincialisme zich doen gelden, wanneer een
Haailemmer zijn Hout heeft te verdedigen tegenover het Hosch
van den Hagenaar, deze zijn Leidschen straatweg tegemwer de
Zeister-weg of de Middachter-allee - maar alkm zullen het ervrijwel over eens zijn. dat onder de heerlijkheden van vn , tei
omvang en aanzienlijke waarde, het Huis te Ameron^n i 1

Het Huis te Amerongen dan, een riddermatige hofstad i>. „
legen aan den rechteroever van den Ouden P i^ J^"b=tad. is ge-
bij Duurstede en Rhenen nabii het rlom a tusschen Wijklijke hui.cn Waycnstó^l; McUlein' t
Natewis. Van het dorn Amemno-en rUi ^ Derkestein enis uit den omtrek en verrukkelijk gelegenTè mTdd™ v

.n vollen bloei staat li c^^^ök tv ve^gewassen ui den vorstelijk aangelegcïi tuin '^"^tbarc.
doorkijkjes — clan staat men l n i . prachtige
'Kigenbhk als verbluft stil. Het'is niet omdat^let/clt zoo bijzonder verrukt door uiterliiken n i
stijl, maar te midden van water rreleJen . V " ^^-celderigen
groen, imponeert zijn vorm groot ^'^'"scbolen in hetjondcr vcd sieraden, malr gefveSta ' "''"S regel,„at ig
de iJnsïadfn ^aTd*S,S° h

teel met het clorp en £ pui^b |"gang der lafn, cheïet k.kggen „eer de hreede g.uchSX''t '.reg^n
"^ireiii omringen enomringen en x'ij

)]i het groo

en

lc \-oorplcin piajkcn dc> stallen, niet een paviljoen a
beide zijden. Zware l)<»>nien overschaduwen haast het riiii
jilein geheel en aan hun groen sluiten zich aan de begroeide;
k.uiten van de hooldhriig. Deze \"oca't. drie bogen groot en n
marmeren heelden versierd, naar het kasteel, dat recht tegenoi
de stallen ligt. Een hreede luaig. vlak onder de eerste gebou'
en beieikhaar langs hreede treden aan het einde \ an het slotple
imdt naar de kelderverdieiiing. De- twee steeium trapjieii neve
<  1 n ojigang der hrng geven te\-ens toegang tot een sierlijk, tamel
b >o,"r' 7'', buitenzijde der gracht, liegrensd door
■ife7d b'-"iftselde balustrade \-an het e'oorplein en aan het ein
7oeht.n"l 17'"' JiV^^bare hekken, die ,1e gekroon.le en ineeiifter7!s 7,77?"' -^birv) dragen. Langst
gazons en "7" ' ''i het park. met uitgestrel-
aan de an 1 aai gehoonite. waaronder eeuwenoude stammen^7g afgesïllén.'-'''" "^"^^^biineii. door een muur van d
Eticlit hc?i!,(!rd7l?'7'7'7ib ''at tot d(> gr.K.tsti' kasteden van liveel midere 1 7;r i'T't^'"- «ehouwd werd. ,s. ex'enaJs v:palen. Evenmin 7 " vold,,ende zekerheid te 1:
bet on.le huis d-,t j- .^'^\ffv\'en. wie de stichter geweest is v;
bestaan hebben' ' " ^ bet begin \-an de veertiende eeuw mo

bi l.l/o behoord,, het H,,. ,
van Amerongen w..ll- "-b adellijke geslacht \an Bor
schrij\-en. ook nadat d; borre zich \-an .Amerongen ble
geslacht Horre sticVf ,|,!! a'tabjkh(>id aan anderen o\-erging. H
'bn-re van Amerongc.n Pro? ,'" '^'''V""an 17^4 uit inet'Koenra;b>v evenals zijne hi,isv"r<!u7 T 7' Ibeterskerk te Utredi
aan de kinderjxikken oe .,-1 .-' ' '^'ua .Antonia Paets van Ameronge

11 zijne teraardebestein.7 ' ' " '^"'ub-r nakomelingen na te late
gebroken en in zijn mal zijn' geslaehtswapf

tloor liet linwel l- geworp,.,,
Elias \ an Ainiaougen m.a N'an .AiiKaoiigen. dochter v£
lamVr" V van Culend" , "•'tunrlijkeii zoon van Hube
ireiïi ™™'van' Tevst .7"""' ''n zij (j.i,, ^'v^bielitsnaani oorspro'.'L>='b"rbam. bun alk.mist van de gravt

zonderlij
e.. . 1 . . '"SI inisi 1

'  '' uleinbi irgli 11 it een afz.
umn gin^yrod,s

ss=

eeh + b""" bet•btgenoot van d. basteel o\t>i oj, (ijjshrechl
zustei \'an den bekenden 1
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.nn Borsselen. gemaal
.Jëriccd (djsbrecht van van Culemborgl •
l,acl hij het' aan (ierard ^■an
]iP het echter k) A])!! I4b2 ,,..t ,a.ci.t van lohsn g

147"
I45dvan Borsselen. gemaal van jaeoba^gnivm

ovc

liic'i'S 'cdiw i.J Ai'"[4f« a:!™^icï.'iV4 .tst >■»., i.bsw
!;£'-'ïSr' ""it
werd bij nitsjMaak \ an b"" i,issehop'van I trecht. als gei';.;;::;'k;'r,riks;kr7;f *1; H-' ™

Md.' ecruimc, lijd «. de „Js «n C.das-
was en de vooilmicht <ian < > ^ n-cleidten vroeger en latei"gfak-cii. «'"'"«lid'aan \-erschillende Heereii m P'"?''; '! / ^ gei-olg. Ook waiam
:i:zspi''':s.-ro;;4:!"kkh^^^^ -p «n-o ...., ai.ii.i i-
zelfde hcindcn. Wiiii-im vm Swicten ()vei .

gelijk men vn)cger

g,7fa,s;;«rrj5:s.,s^k;;!'d!c'"Sr,k;;^"-k^
amhtcn i,ckiec<idc. - »n was dus
met Butgaard van Nijenrode. In 1480 tot , vanbij den Hove van Hollaml aangesteld. 1 ^ï'ij lu-t
Swieten dit ambt dertien jaren latei met dat \ an
zelfde Hof. Zijn wettige zoon was i 1 w-is aan
en Procureur-C.eneraal bij hetzellde Hol. die gehuwd wa.
Magteld van der Does en in 1502 oveilced. .„imtus

Deze Dirk van Swieten nu kreeg m 1480. den I2den Augustu
<le heerlijkheid Amerongen. Bij koop kwam het Huis vervolgen.^
aan Hijslirecht van Hemert. herkomstig van een heerJijl
in het land van Arkel. ook wel
L'ithemcrt genoemd, welke reeds
in de 15de eeuw onder de Hol-
landsche Edelen bekend was. Dit
geslacht van Hemert heette eigen
lijk Turk, en was aan dat van
Xijenrode vermaagschajit. door
dat een zekere Willem Turk Jonk-
\a'oiiwe Josina van Nijenrode —
een minderjarige, doch zeer rijke
erfdochter — schaakte en zoo
tot gemalin kreeg.

Tot KJ iMaart 150 j bleef het
huis in handen van Gijsbert van
Hemert. ging oji dien datum van
zijn overlijden over aan zijn zoon
Jan. die de bezitting den zSsten
November 1352 weder aan een
Gijsbrecht naliet — die het vijf
jaren later overdroeg aan Goert.
Baron van Reedc van Saasfeld.
In 1561 ontving deze van Philips
II als Graaf over deze gewesten,
tegen betaling van een som van
acht duizend gulden, de heerlijk
heid in pandschaji.

Goert. baron van Reede van
Saasfeld, ilie meestal verkeerd
Godard genoemd wordt (een naam,
het eerst door een zijner klein
zoons gevoerd), werd 'in Septem-
ber 1516 geboren uit Adriaan
van Reetle. Heer van Saasfeld en
Brandlicht en Lucia van Goor,
was Hoofdschout der stadlbrecht
en werd in 1557, wegens de rid
der-hofstad Amerongen, in de
ridderschap van Utrecht heschre-

^ii'^ gemalin was Geerlruidavan Nijenrode en als gevolg van
dit huwelijk werd hij in 1558 met
de ridderhofstad Zuilestein be
leend.

Hij was benoemd tot lid van
het gezantscha]), dat Nederland

1.585 tian Hendrik III van
< zond. doch moest, 011-
ziek geworden, achter-jiijven enstierl nog k, April van

dat zeilde jaar.
Bij testament van i' December

/Sn u •! ""'l^ten
T h' van Reedel e Hecriijkheid Saasfeld (ofSaets-vdt vermaakt; aan zijn zoon
PlniS" A l^verhjkhcid en hetHuis van Amerongen en aan zijnedochter Adclheid het Huis Smn
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DE üROUTE KATER RETER
TEL T ZIJN GESCHIEDENIS.

mij liH'i \()or lu't \'mir
/u't zitti'ii. waaidi;.;. stcNa,!; in de pi-ls.

dikke ',M(i\"e siuirren. breed en
kraehtii;, ;^o()als het i-en goed en wijs
kater jiast. dan /ondt ge ̂ vaarlij'k niet
\-ernioeden, dat ge niet een kater te
dor'ii hebt. die eens een aHersoni-
berste jeugd deonnrakte. jeugd rijk
aan lii'bthio/e. idelsidiokkiuide gebeur
tenissen.

Ik werd geboren op een groote i uiten-
plaats. (dj nie'kt oji: dat is dan nog

"•'iiunswaardig uii-t, maar wanneer ik u vertel dat
I  , , , b'''""'''n werd van dat buitein-eriilijf, in een kuiltjeoudei m de beuki nhaa"-

-•n /us)es had iieergelegu
maakte, /oodm we 't
t  .,!■ .11 ,l..ii .11 . . i.- .ii Wil I Al, i n im iMuiu iiauiR'ii. \ oi

^ Tiwii leh' ,k<-' ''■au iniciehten \eranderen.
i iuilil iii iii.i.""''' niet open hadden, \-oelde ik op een
loeentTliL- bit*^*.'^ nud ruw diiig /ieli in het nest drong lui een
Dit \dnil ik twiH' \'an mijn naaste bloedwrwaiitjes.

i iiil- iU- be-iia ' '^ noodlottig en hoe klein en oner\-aren
teekmn I it J't nls eeii Somber en onheilspellend vnor-
liior <l, .n im^'i tn weten, dat een broertje en een zusje
Hü had ze ii'^ ^^''vedaanliglijk om het leven waren gebraeht.
l-oiidi'. n itti.^ ^'"^'ner water verdronken, in water, dat akelige
o\-er het'"'ev"i |""'^"' nrl\-ijand. .Mijn moeder moet ook troosteloos
d l"' wa irop d] wvende dagen lag. tot den eersten

I  heel betn
m den tnin

waar mama mij met nog \-ijl broertjes
en waar de regen ons 's naehts doornat

so.ns ontzettend koud hadden, vooral

oogen opendenToen gebeun'le
er

,
iets zoo afsehuwelijks. dat ik het u nauwe-

( inbeirrii,ii.iin • ■ •"U'ii. Mijn moeder was een sehoone x'rouw.
ua liad mijn vader haar in den steek gelaten.

Ii.jks durl te xerhalen.
Kil leur ilf'^i'''^''^'' IIII
„ib dat men het met de h.uwelijkstrouw nietzoo nauw irioet
geheel open u * '1' middag, gmgen ons de oogen
M'hoon alles r heerlijk warm zomerweder, en ik zag hoe
\ ogels vliege/^^"^*"'^ land. De zon brandde lekker, ik zag
mot ^ 'Jauvve lueht en krekels sjirpten in het groen.nut v i iMg ontwaarde

'"aina zie n
nutti.g' bozie ' ■ ■ - ' aliield

vango,,

;!'■ 'i"l' «liiiina , pl.iag. oppaazeldo "
1  . i :.... e w loen

■rè
1 'laderenonder
en ik

een

-prinkhanen '''"-d
zij d;
ko] 1

b"l".
lotsi Img kr;vi
„  ,1,. don-,,

reiisaehtig or:mi„ i. . . . .
kop r'ermorv,.p] ^'ater. die in i en , ,
m een omn-, .. niet eim paar haastige slokken 't arme kind

" naar binnen werkte. Ik begon luidkeels te
pieiien, want ik had toen nog lang niet die

^dun. waarmee ik later zoo\-eel jonge meisjes-

hap mijn zusje (Irizijntje den

mauwen ot Ijo^.',^'.'^ aaar binnenklankvolle di(.p|? nienen wan
larten wist

\ergrijpen. p,,, ^aio\eren. Juist wilde de kater zich ook aan mi]
"n dloeg.oogen s

toetakelde. (I
Mama vio|

oin zoo iels

' "eii tl
a
'
iijii moeder hem \'erwoed d.e klauwen in e

laar zoo

.'.ap in den nek gaf en hem verder zóó geweldig
"ii al gauw zijn heil zocht in de \'liKht.

I, 'lit \oorval e\'en Hauw. een zwakheid haarg,J'y^'''tends niet k-waliik te nemen. W'ii troostten

Hij zwoer
.dleeii te lato,.)
u'as. Ik zo(-|p'

noemden hei|i konden, mijn broertje W ombatje. (wij
eeueest) eii |,p^"" '"ndat hij \-an jongs af aan zoo ge\-uld was
kwam. ■^'•rlgm]''!^ ''-Usie Honteinie. Toen zij weer tot zich zelve
haar eigen '' ^'ania ons onder snikken, dat (irizijntje door

..Het on(li,.j,.J' ^^'as oiigegeten. . . .
tijd was hij p ■ ■^"o huilde zij. .. lot \'oor betiekkelijk korten
ook met '^ijp *^1 ^'\'.aige m-an dien ik werkelijk liel Inid en die mij
tiekoreii dat j)'.'"'^'''ij'<v en beleefde manieren zoo zeer wist te

'Tij p"^'''''''''l onder den in\'loed raakte van zijn \'U'ierij .
duizend dooden te wil len steiweii dan miji^'dd.at ik r'peeiis niet meer wist waar hij gebkweii

•■til o\-(.,-;p_ maar ^mu je vader geen spoor. Kerst
daidit ik. 't is maar
een grapje, maar la-
Ier kwam ik arhtei'
de waarheid. Hij had
mij gena-en bedrogen
en tlirtte op een boe
renhofstede met een
ordinaire magere kat.
..Wat z;il ik mij nog
om haar bekomme
ren." hoorde ik hem
een a\'ond zeggen
tegen die slet hm
nu na weken, daar
ontmoette ik je \':ider
weer eergisteren l'ij
den moestuin. Hij
wilde de vriendschap

hel nieiiwen. maar ik bleel staiid\-astig; ik had eerbied \'oor iiie
zeil. Hij drong aan telkens en telkens weer. maar om een eind aan
de zaak te maken, keerde ik onversehilhg en ging naar jullie terug,
l'.n nu. nu hier snikte iiiijii moeder wederom allerluwigst
nu heelt hij uit jaloezie en nijd je arme zusje opgegeten!

I och kwamen we dit te bown. \'ader s'eionlrustte ons niet
meer en wij kregen het kalmpjes. Het was zulk een goddelijken
zomer. We keken onze oogen uit naai' al het sehoone dat er in
den tuin te zien was- inderdaad die dagen waren lang niet kwaad,
zij moesten helaas het droe\'e inleiden ze waren als de rust en de
stilte die storm \'ooralgaan. MoiuU-r Ner/orgde ons uitstekend
en leerde ons de eerste bi^ginseli'ii \'an de jacht op vogels en
veldiunizi'u. /ij spoorde ons veel aan tot dC sjiort. De sport,
zoo beweerde zij. maakte het kattengeslacht zoo lenig en taai
en ook di' vlei'schvoeding prees zij aan. als luu hulpmiddel om
die hoedanigheden 'e verkrijgen. Wij moesten met elkander
worstelen, krijgertje s|ielen. in boomen kliimnen. loer-, dans-.
s)iring-. lik-, krab- en scheuroeleningen hoiulen. Onder den
invloed van <lie zalige zomersche iMiitenlucht en het voortref-
lelijke voedsel (moeder bracht ons dikwijls jonge konijntjes),
groeiden wij zeer snel en werden zoo sterk als leeuwen.

Wij luulden eens een zeer heeteii dag samen ges|)eeld en turn-
oeteningen gehouden bij de haag. waar de dienstmaagd van het
huis een droogrek neergezel had. Kenigsziiis vermoeid van de
s]iort en de lange likoefening daarop gevolgd, Ir.idden wij ons
gedrieën iieeigevleid in het gras naast een akker vol hoogopge-
schoten suikerbieten. Wij dommelden zalig, ik \sas half wakker
en zag. de ooren gesjiitst toch nog. hoe het puntje van Wom-
batje> staart langzaam heen en weer wiebelde. Toen klonk op
eens een akelig geknor ot gebrom, zóó schrikkelijk als we het
nog iKHiit te voren hadden gehom'd. Ik keidz om en zag daar
een reusachtig geelharig gebaard monster met een ludelijken kop
en breeden iiinil \'ol glinsterende, lanee. witte tanden.

..Een hond!" mauwde moeder. ..Opgestaan en onvervaard
stand houden!'

Wij sprongen naa.-,t moeder en maakten ons zéér dik. deden
onze staarten onnoemelijk opzwellen. .-\lle vier bliezen we. hoog
tcokken we onze ruggen.

...ófwachten en bij de minste beweging onverschrokken atta-
kceren. mik ojt de oogen. " commandeerde mama. h.n die lataard
droop af met zijn staart tusschen de jiooten. ..C* zoo.' zeide moe-

dier. lèn dadelijk daar
na vervolgde zij. ..Nn
hebben jullie ook eens
een lesje in het stand
houden en het moedig
zijn gehad. \\ eest nooit
lafhartig, maar hondt
stand als ge maar
eenigszins meent de
overmaeht te kunnen
irnponeeren ot atbrenk

te doen. Dns voortaan ini|)oneeren door moed in de eerste plaats
en Hink verdedigen als de vijand tothandtasti lijkheden overgaat .

Past nu o|i want de schurk zal \vel terug komen; dat soort is
onze aartsvijand. Jullie moogt nooit teerhartig zijn in den aan
val, want dit monster kan onzen dood worden, als hij onvei-
wachts aanvalt.

F-en ding nog: Past op dat ie altijd ergens dekking zoekt,
wanneer het gedrocht weerkomt. ga desnoods dadelijk in een
boom om hem \an daar uit het land oi> te jagen en ti' treiteien.
want hij dorst naar jullie bloed. .Maar laat hij je nooit in het
open veld aantreffen, daar is hij baas. Maar inocjit t ooit vooi-
kmmeii. "erdcdig je tot het uiterste en geliruik nagels en tanden.

\'an af dien dag was het x'oorgoed met onze rust gedaan.
Ontelbare malen kwam de hond. dal N'erloeilijke wan.gediocht

terug, altijd brutaler, uitdagender, met nijdig, moordlustiggegiom
en vertoon \'an lange, scheijie tanden .Moeder, een middag
lindenlaan wandelend, werd plotseling doorhem aangmadlen. Het
gedrocht sprong x'erraderlijk \'an aeliter het schnnitje en Imidi
woest toe: moeder echter in een ommezien Innl zich oingeilraaid.
krabde hrmi met een snellen pootzwaai vier diejie groeven m zijn
leelijkeii. leeraehtigeii. natten iieiis en kroop toen \'lug in een boom.
luiar staart had ze zoo dik weten te maken, dat we een oogin-
blik niet konden geloo\'en dat lub werkelijk haar staai t w<is. n
den boom begon moeder den hond met nitdrnkkingen Vtin di n
diepsteii haat te hoonen. het was zóó \-erschrikkelijk haai \'cigui-
zingen aan te liooren. dat wij lieangst werden: zij kon het itiis
al te erg maken, dan zon het monster om zijn woede te koeten
het nest gaan bezoeken en ons arme jeugdige weerloozen. met
huid en haar \-erslinden. Moeder ging intnsschen door liem
grievender scheldnamen toe te grollen. Zoo zeide ze bijvooi tiee u.
..ehchehuu! chchchiinnn! chchcli!" wat ..wreede moordeiiaai . .
mmffhhnni!" wat ..vervloekte schurk" en 't langgen-kte. dreigeiid-
binnensniondsche hhmmnne lilmnne! wat ; ...-Ms 't me bi| ni n
lex'eii gegund is. sla ik je beide oogen uit . beteekent .

.Apropos lezer, sta mij toe dat ik mijn verhaal even onderlneelc.
Ik ben ondanks mijn Hegma en schijnbare onyerstooi(llum ,

buitengewoon sensitief en merk heel goed op. dal gij na imjn vei-
haal geen heel goeden dunk xain mama en in het algemeen \'an
ons geheele kattengeslacht krijgt .

Cli m-(// vi'yvnlgd).
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ZONNEWIJZERS.

I  van menschen \an zui ̂  b te l)enacle-
1  is ch.UVmg-W'S'kken.l' ijl, vlucliti^ «n on-

„enkbaa, ™'.' is ==" SS va.i' i™
|Sr-r.ro=er'eiS,,':t. osoaan, .,„.„c„s ...n ,.,.s.
actor^ons: voor JSVbo.ir.o .,,. cloo,l: .^. • • b .s^'J «gn
van opstaan tot het ^^hten^^'nóg eens geslachten en
Ir'ï'Son's;,. ™°„°°do,aenin. rhmón.lan co nog rvoor .1,.,-
zenden ,,;fnTi-ikt 's menschen lieven

aa'Sd ■ SnrsfhJfoppSsrdlSU'rl' ^ .lirS::,,..
Thd ...! 't Is het ontwikkelen van het kind. t is <uland ile eerste .Se^lSan rim,x.|s in een gla.l gean lH.

■t ishet'sireepen van silvggrijs j" ^S'Stdten""
't neclerbuigen van eenmaal | wortelschieteii

Tiid . . . ! 't Is het kiemen van het zaadje het vo ivan de jdant, het openspreidcn in oppersten bloc,. I is h. g
zaam verdorren, verdrogen, vei gaan. i..,thpri,-alcn het ge-

Tüd . . . ! 't Is het bouwen van groote V^\hcdiaienstadig omhoog werken den hemel tegemoet; het is het lang.. .verbrokkelen, wankelen, ineenzakken en Yerj^ulveicm
Genieten", zeggen de menschen. Ln Tijd kiimpt . amc .vliedt met onbegrijjielijke snelheid hencm.

,,Lijden",. . . . zeggen de menschen. En lijd lekt zich, stu Ki
zich, kruipt voort als een traag reptiel.

Tijd is met ons, altijd, voortdurend, onafgebroken, beheersciu
elke daad, elke gedachte, knijit af. hecht weer aan en gaat ver-
/IrtT nfo "71/.»nder ongezien. .

*  Hi

De Zon heeft den menschen het eerst een zichtbare voorstelling
van Tijd gegeven.an Tijd gegeven.

De zon bracht den dag; met de zon i'erdween ook de dag t

1 iTxfT\N vi«

VERTICALE ZONNEWIJZER VAN HET KERKJE TE
EYAM (ENGELAND.)

lieerscht<'
nachtkerc

don-

begrip:

woord

.
Het begrip^ hl

dag eii nacht g.'
vastereii voini
aan het
tijd.

■ Het
zon" cverd i'onDjdmaat en di>

ouden siM-akeii
graag van., zoo
veel zonnen . m
plaats van ..da
gen".

De zon niet
haar gestadigeii
rondgang 'l'»"'
livt luchtruim
van 0"st naar
West. met haai
\-oordureiid len
gende en kol-
tende schadn-

teekende de
op de
lijd-

wen.

uren al
eindeh xize

de
baan.

Zoo werd in
oude. oude oei-
tijden de stand
der zon aan ile
hemelen en de
lengte der scha
duwen van boo-
nien of rotsblokken geraadpleegd dooi
nog de herder, die zijn

het oog het daguiii

ZONNEllJ/ZER r

OJl lieu oog VVV vv . -V I ..

A.\ (JEK/.I-rRU ÜLA.S
IN DE OUDE PASIORIE TE DID.SJU RY

(F.XCrIA.AS I>).

Vele, vele eeuwen geleden heeft di' .
behoefte om den vluchtigen tijd staj)
er op toegelegd een

Li
strejien in
aanpeg;e ven
weer oji

De ('hineezen.

den meiiscli. evenals nu
kudde weiden laat m ruime eimzaamheid.
weet tl' bejialeii met dezelfde gegevens.

mensrli. gi-drex'en door zijn
,  \-oor staj) te \'olgen. zich

,, toestel te vervaardigen, dat hem dit mogelijk
zou maken met absolute juistheid.

it dat zoeken en strec'en is de ..zonnewijzi'i " gi'wordeii. een dooi'.n vakken vei deelde ojiperedakte. waaroj) het uur wordt
door een staal, welkia' schaduw iloor (Ic zon telkens

hetzelfde uui oj) dezi'lldp- streep gej)rojertci rd wordt.
.X. , ..ineezen, de Egyptenaren. de Chaldeeers ja zelfs de

Hebreeuwers hebben het gebruik van zonnewijzers reeds gekend.
In de Heilige Sihiift lezen wi- m 11 Ki iningi'ii XX vi'rs XI:

..IHi Jesaja. de proleet rieii. den Heere aan. en Hij deed de scha-
„diiw tien graden achterwaarts keeren in de grad'en. .lewelke zij
..nederwaarts ge^gaan was. in de graden tan .\chaz z.uncujzcyr

En m het boek van Jesaja XXX\T11 vers \'111 wordt hetzelfde
veihaald m dczi bewoordingen: „Zie. Ik zal de schailuw der„graden, die met de zon ni de graden van .Xchaz zonuaciwr
..nederwaarts gegaan is. tien m-aden -w-io az .1 /o oi p„Dies is de zon tien graden ternuVè^ .''T'"
..nederwaarts gegaan was" ' gi aden. die zij

door Phaedrus. zoon van Zoïbi" ■ Athene en gemaakt
De eerste zonnewijze d 'in het jaar 2(,j vóói (■hristuJ 1 b'ezien werd. werd daar

Sicilië. Maar'daar dit tm 't a gebracht vanuit
( atana. die niet on dezelfd.. ,^ "' Ci taardigd was voor de stad
kon het voor Rome slechts breedte lag als Rome,

Xaar aanleiding hiervan li.j'laanwijzingen geven.
momca. de kunst om zoniiew''' ' enkel woord over de

Een zonnewijzer moet sn.l'-mrn ^■'''■^■'»:>''ligen.
iedere jilaats. viilgvns haar J. - ' ueerd worden voor
is eigenlijk niets anders dan n!!^' '""'eedte en de gnonionira
stuk der Beschrijvende Meetl- "1' '^'an een algemeen werk-

, Als punt van uitgang nde as der aarde, en die laten .''''n evenwijdig met
den scherjien kant \-an door la'ii dunne stift, of

1^"^"'* '-'i' 'uirizontaal ^ 'iohaam. die zijn schadiiu'miKd des middags te t/ ; ^urtikaal bord. Deze scha.luu
samenvallen met de uvirl in

Mie meer wil weten ''
Kan er een

door den scheriien kant
zijn

1 )eze SC
T j , I het Zuiden i:

,,ver t .

l-leschriVv verklarintr\-/ V''"'" zonnewijzer:'''hnjMuule Meetkunst Z S-'d werk ov

bord.
juist in

dat bord

uitgegeven te P,re(l;Ken der "udste'zonneN\aj'tr )
"1 1741 onncr,-.,.. die tot

u. in dat ^'

B
un J. Hadon Ghijbeii

ezi- sTel? ^"urd" m^ xVl'^ f'""'
torscht. In dezen 1 w,^'^"''"les-h>ruur 1 usciilam

M'ant ze kunn > '"iKSol is Av 7,,,," "i.een hollen hermisjiher
horizontaal, of vel-Vt ^■'"aneli ."'"^"^'hzer aangebracht,de uren kunnen •, Z of ,L,.i iiurjilaat ka
'>"uienzijde van èènT vvorde„Daar zonnewijzers Koejiel.
zelf gebouwen '^.'^"g.^'Ki acht werden nUU'l

"1 een halfbol. en aan

Werden tegen
"Ok tot deze ■ ■■ ' ,  'eekt 1'

tijd-aanduider;^
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Oi'DE IIORI/.OMAl.E ZOE'NEW/1ZEE
OP /.Cl[. PE //AllE'S//EA/) (F.ACAA.AXD).

ging") strekken en
(Ie artic^sten lieij-
\er(len zicli er
een mooien vorm

aan te geven, in
stijl van het ge-
l>on\v, en ze te

L ' ZA I verfraaien door
K  sV-"** »- - - ■'"'"T l Jl ■ heeldhouwwerk,

I  Us"-"" ^ -• ' 1 sehilder- cn
smeedwerk. Dik

wijls werden zea n \ -y>y . fl -vM ■ ■ ■ iiii'Dleviesen ver-
M ■ sierd.methguren,

u»* attriiniten enmet

stijlornament.
Luguber be

roemd was de

zonnewijzer van
de oude Hastille.

Aan weerszijden
lievond zich een

mannen- en \-rou-

wenhguur, hals.
iianden, \'oeten
en midd(d in

ketenenen boeien

gekluisterd. De
ketenen hingen
af. omlijstten de
inscriptie, slin
gerden zich dan
als een guirlande

om de uurplaat en x'ormden daarbo\en een grooten strik. En
in dat sinister médaillon krooji dc schaduw voort, in alle lengte
uitmetend de uren. die de ongelukkigen daarbinnen nog te toe-
\ en hadden achter zware kerkermuren, of nog te leven hadden,
totdat de doodstraf aan hen \'oltrokkenzou worden.

('t)k de zonnewijzer van het Palais Koval tijdens het Directoire
en tijdens Louis Philipiie is Ireroemd geweest, vooral om zijn
..eoup de canon" van 12 uur 's middags.

lu ('hiua wordt nog veel gebruik gemaakt van zonnewijzers en
dikwijls in \-erbinding met brandglazen, die boven losse jiatronen
/('xi opgesteld zijn. dat oj) elk uur door de werking der zonnestralen
lil het iirandglas zoo\'eeI patronen ontploften als er daguren ver
vlogen zijn.

-Mij is dit idee weinig sympathiek. Tijd ijlt geruischloos voort
op i^tille. snelle voeten; waarom als voor een dief verraderlijke
hinderlagen leggen en onder dien voortspoedenden, geluidloozen
tre(h jiatronen spreiden, zoodat brutaal opknalt ieder vervlogen
uur.'

>Iaar, — 't is waar —. practisch nut heeft het zeker en doen
ou/e rader-uurwerken niet hetzelfde?

Hoewel, in poëzie winnen dan toch de metalen tongen het.
i lie 'nirmonieiis het uur uitgalmen en verkonden in hooge lucht
of stille binnenkamer.

juist echter het zwijgende van zonnewijzers heelt iets indruk-
vvekkends. Zonder geknars van kettingen en raderen, zonder
peic'ende klokken, zonder tikken en slaan, kruipt de schaduw-
sdnge'" geheimzinnig voort \'an uur tot uur. als een altijd levend
jets. dat geen inmenging van menschen behoeft.
De Hercules-wijzer, die na een slaa]) van eeuwen en eeuwen

oiid''!' de ruinen van \'illa sur monte Tusculano. weer aan het
daglmht Werd geliraclit. hervatte dadelijk zijn rustigen arlieid
eii 'Ie vinger, die het laatst het uur aangewezen had van zijn ver-
\al. '^vees nu stil bescheiden naar het uur van zijne herrijzenis.

.Vis ik. zwervend door stille tuinen, door oude jiarken. o)) een
atgelegen plek. te midden van een eenzaam grasveldje, dat in
de zon te stoven lag. een zonnewijzer vond staan op oud granieten
\-oetstuk. als ik tuurde en tuurde naar dien ernstigen. stillen scha-
dmv-vinger. dan voelde ik dezelfde plechtige, heilige ontroering
als 'He mij bij het binnentreden in een ternjjcl kan bevan
gen. En \'oor mij was het werkelijk als een tempel: de temjx'1
van 'len alom-tegenwoordigen Fijd-fjod. die hier een zichtbaai
teeken van zijn bestaan zond aan de arme. lijdende menschheid.
Wees gerust, o. menschenkind:. . . . ik leef. ik ben. Ik voer u

-  ' ' ' ■ " En wat ik 'l-i"naar eeuwige vrede en rust.'veilig henen
op een gebed.

01

\-oelde. leek
Tot ik weer opkeek en om me blikte en m het geboomte een

,aterbeeid zag lachen of mijn potsierlijk mismaakte gestalte zag
lil een miderwefsehen tums])iegel.

\\ at (a'U stommingsc'olle bekoring in die oude tuinen.
Heerlijk, dat men die bekoring tegenwoordig weer voelt en er

weer in weet te bretigmi. Zij. die zich gaarne uit het drukke stads
leven terugtrekken buiten, weten ook de charme van deze dingen
en hebbvn ook weer graag m hunne omgeving een z..nn('Wi)Z(;i.
die 'len indruk wekt. 'lat Tijd rustiger vervliedt. heel stil. geduldig,
/oii'ler ijl.

P>ei'')enide zonnewijzers zijn die \ an . tiaat^nug
Mareo te \'enetim ^■ml Hamptoneourt m bngehmd.
Martial en Imnoges in Frankrijk van Sund m ^^veden ^

[11 'Ie Kew-gardens tegenoNcr de villa staat ei een
kant granieten trappen-verhooging van v,)f treden, daaiop

van de Sant
van Saint-

eeii

fïldaatsjf STfd"^ voetstuk, waarop het uurbord en dan de schuin
Een .soortgelijke bezat ( harles Dickens in zijn tuin te (iads-Hill.
In Engeland kan men deze (lads-Hill sun-dials en Kewsun-dials

nog kriigen. '

.r,-nv O 8un-dial bestaat dan uit een echt(.,1 anu t-ziiiltje afkomstig van de oude Kew-bridge.
b.ven wil ik ook aanstiiiiien de zonnewijzers van gekleurd gdas

aangebracht 111 kerkramen of in particuliere huizen, zooals meii
ze tegenwoordig wel m Engeland vervaardigt, i)

Ook ziet men veel de globe-vormige zonnewijzers: die bestaan
uit eenige vergulde: hoepels, als 't ware het geraamte van een
amdbol vormend. Binnen m een breeden vergulden hoe])elband
zijn de uren aangegeven en de schaduw wordt geworp'm door
de sjiil win deze gdobe. die 111 't midden een klein bolletje
luadt. opdat de schaduw zich duidelijker afteekene.

Zulk een zonnewijzer staat o]) een met klimop begroeid stee-
nen ^•oetstuk 111 den tuin van het kasteel Ainen.ngen en ook in
iiet rosarium van het Kasteel Middachten.

In de lode eeuw werden door paus Svh'ester de draagbare
zonnewijzers uitgevonden: dit waren dus eigenlijk de eerste zak
uurwerken.

.Ms men in Musée ChuiN- te Parijs of in de Wallace Pollection
te Londen deze fijn bewerkte instrumentjes, ware kleinoodiën
\an ^oiui, ziUcn ot i\ooi, aantlachtifj^ boschnuwt, tlan ziet nicn,
hoe ze gebruikt werden in combinatie met een koinjias waardoor
men het voorwerpje eerst altijd naar het Noorden kon richten.

Zoo gebi nikt de olliciei te \'elde ol de exjilorateur ze thans nog wel .
Het stemmingsvolle van oude zonnewijzers wordt nog sterk

\eiho()g(.l dooi de mottos. waar ze dikwijls mee versierd zijn:
motto s in oud-( lothische letters, motto's dikwijls vervaagd, ge
deeltelijk uitgewischt door den tijd en toch sjirekend tot den
voorbijganger met stille stem uit 'ver verleden.

\\ aarschuwend, niet (.liepe levenskennis, zeggen zij: ..Tempus
tugit" (De I ijil vlu'dl). ..Carjie Diem" (Pciiict den ifug van heden).
..Omnia Tempus Habent" jrew' alles is een lijd). ..Docet l'mbra"
{De Sehadine leerl). ..De Tijd vliegt snel. — Besteedt hem wel."
..An Hour is a jiortion of thy Life!'. ..Do to-day's work to-da>'."

jaren. c'Iiegen als een schaduw heen."
jdt". Of zich zelf beschrijvend in naïw-

teit en hoovardij: ..A Lumine ^lotus" (Door het 'l.ichl geïeegen).
..Solis et .\rtis ()]nis' {Het leerA' va}i Zcni en Kunst). ..Me Lumen
vos Lmbra Regit" {Het I.ieht rieht mij. de Schadmc 11).

..I sjieak not. yet all understand me well,
I make no sound, and yet the hours I teil."
...\mvddst ye flowres — I tel] ye houres."

..Let others teil of- storms.vand showers.
.,ril only count your sunny hours."
Of blij verkondigen zij de grootheid der Zon en \'an

..l'ren. dagen, maanden.

..Tijd slijt". ..Beidt uw Tijdt'

Ciod
..The Sun is the

,.Lead kindly
Light". ..Er zij
Licht". ..A Dieu
seul Honncur et
Oloire."

En dan weer in
moedelooze \'er-
zuchting: ..Tont
casse. tout jiasse,
toiit lasse".
..Eiken Morgen,
nieuwe Zorgen".
..Ne jiouvons-
noiis jamais sur
l'océan des figes.

Jeter I'ancre
1111 seul jour?"

En in stille tui
nen. tegen oude
kerkgevels. op
zonnige grasvel
den is het of de
traag voortkrui-
jiende schadiiw-
vinger en de in-

zwijgen-toch-
sprekende mot
to's zacht doen
huiveren door
onze ziel de mys
tieke devotie van
het Heiligste der
Heiligen in oer
oude Tempels.

P). Stoi.k.

i) Itij 1'". rtakcr,
Sun-(ii:il house m,
Clerkeinvctllroad,

Lontloii, It.C., wicn
ik de foto's van
ItiiKelsclio zonne-
wijzer.s dank, hierin
gereproduceerd.

-iglit and (dort" oi the \\'orld". ..Heil. o. Zon!'

ZONNEWIJZER IN DEN 'PUIN
VAN HET KASTEEL ZU YLESTE!N.
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buiten.
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bladskeletten.
„.,njDs

kinderc-n allcric, wel rrns bij ..u.lrn
U, bewaren, en tegcnkomcl waar-
voó\- lS''tegenwo<,rdige gc-slaehl geen oog".r.lK. .oolb,p a..n ̂

uitoelenen. Zoo l^^a'" '"'J -ju.rlei door en door aantrekkelijke,
nu letterlijk wemelde van ,vier oogrdekkengezellige ™ /ii'",rm gUeren door het dier gedragen.

--r liriï ™
'sdiVK ".!s

,.ljS<ilc: -rvaurdiKd ai.jK.. bla.l van a™ I™
-dlerkunstiL'st .1 love N'ou met een sieilijkc kuil n a
gevoelens vertolkte, die den maker bij het
musterwerk voor <len geest gezweeld moeten hebben. Zoo lag-
fijn was het ijle adcrennet en zoo artistiek de wijze waaiop (h
sierlijke nerfjês in elkander grejien. dat bij mi| onmiddellijk ck
lust vaardig werd. te beproeven, niet om direct een zoodanig
chef dkeuvre" voort te brengen, als dat. waai mede de minnaai

van eertijds zijn geliefde had verrast.
een gewoon blad. zonder eenige versiering het skck t a te zon
deren En hoe ik hierin ben geslaagd, zal ik m dit opstelletje
schrijven: misschien gevoelen enkelen den kist in zich ojrkomen.
mijn pogingen na te volgen en te oveitieffen. , i • i
Zooals duidelijk is. bestaat de geheele kunst hierin, het hindei-

lijke bladmoes te verwijderen, zonder het skelet aan te tasten
fje natuur doet dit door verrotting. Doch. daai haai doel enkel
is, de materie van het gestorven blad vveer geschikt te maken
voor een nieuwen levenslooj). gaat zij tamelijk nonchalant te
werk en kost het groote moeite, in jiark ol hosch een gaat blad-
skelet te vinden. Den meesten kans heelt men, als men zoekt
onder boomen. wier bladeren een zeer sterk aderstelsel bezitten
en onder deze neemt de jioinilier een eerste jilaats in. kraai ge
skeletteerde jKipelbladen zijn er dan ook nog wel eens te vinden
en dat moeder natuur in deze richting wel wat ])i esteei t moge
.kfb. I bewijzen, die genomen is naar een in het \ondeI])aik te
Amsterdam'gevonden bladskelet, (lelijk men ziet, is het bijna
volmaakt; de fijnste, tertiaire nerfjes zijn bewaard gebler'en en
het geheel is zóó ragfijn en subtiel, dat het. op een blad jiapier
gelegd, bijna in het niet verdwijnt. Slechts eenige gaatjes ont
sieren het, overigens \"ohnaakte. natuurvoortbrengsel.
De andeix' afbeeldingen zijn gemaakt naar kunstjrroducten. Dit

klinkt nu wel erg gewichtig, doch niemand behoeft zich tloor dit
stadhuiswoord te laten afschrikken, want de benoodigdheden. die
men voor het maken van een bladskelet behoeft, zijn al zeer luttel.
Men heeft dan noodig: i". het blad, dat men onder handen wil
nemen. 2". een niet te harden schuier, waarvan de haren nog niet
omgebogen zijn en y. een vlakken, eenigszins veerenden onder
legger. bijv. een niet-ingebonden boek of zoo iets. \\'ie succes
wil hebben, dork wel een niet te jong blad te nemen, w^aarvan de

nerven de

noodige ste
vigheid ver
kregen heb
ben en dit
vooraf een
dag of drie
in een boek
te jdetten.
N a liezen

voorberei
denden

maatregel
kan de eigen
lijke bewer-
king begin
nen.Het blad
w'ordt met
den boi'en-
kant naar
beneden op
den onder-
•'■'Kger neer
gelegd en nu
tikt men
zachtjes met
den schuier
"P de teere
bladvlakte.
(»eruinien

tijd dient dit
werkje vol
gehouden te

worden,SKELET VAN EEN POPELBLAJ).

t men eindelijk het skelet meer
kalm en zonder nle ule bhulnmes ziet heenselmmeren..j, "m.., ,io..r iH-t .I'""":'-"""d;;; Vu„ ka.K,

Afb. II. genomen iiaai ,i,.„ nog vnj gaven.k.'geleiilelijke afNVvrlm'b; ' p,,,,lelijk de mdrnksels van den
bladschijl. die , kêthelft alréed-volkmiien geskeleteerdschuier hm 1 zien. terwajD - „stnmtige bewerking de lipie adertjes
is. Men ziet. boe ook bij k" ' . • neiwenbeloop te
bewaard blijven en hoe puiintig
N-olgen is. ,, , krijgt, als het blad. met den

Alb. III j^m.'üst uitgeslagen worilt. Dan laten
rugkant naar boren gi J ■ V, , booldneiweii los. zooals menvak ,k- Hj.h- 'Oo.tjvs V'S,S''r; j avlv. WO,at „nt-nok Oji <le afbeelding duidelijk zu n kan
sierd door eenige Ptk'" ' .1... . , , pt, nii-t omdat het skelet

\aii iivt vikvltlad /.uv i-wt ■ ■ l,i„,rii. [i liiimiv bladvrt-li
prachtige manier ti " b' A , ,p, ^..jH.cle bladschijl n.1.tegen ,lu,deli|k o,,i al-
Sinr dat zelfs aan ineiisid.enhanden .■en vrtj
uil i-en weerstand bie.lt. Is het .laarom t.' verwiimieren. dat

wi zoo weinig verminkte eikebla.leren m .1.- natuur egenkomen
Kn hierme.le neem ik alsrhei.1 r'an mijne lezers. k lm,,,,, dat

ik enkelen hunner tot navolging heb gejiiikkehl en .lat zij liaaie
remltaten nmg.'ii bereiken. Want neemt m.'ii gro.,ter en t..rscher
bla.leren. dan wor.leii -h- ski^h^tteii img v.'.^l artistiekei .lan de
hier gerejir.Kluceerde. , ,,

L. i).)KS.M.\N ( z.

KATTEN EN DE KATTENBERG.
01 is ie al lang weg. .li' luei'liu. il.' an il.' stri'etweg. Dc

nmlehuissies hieten 'r img ni'e. Di'.'r vreunde t.ie tel'
tijd een .Ie Ruiter. Ikke heb .Ie g.ieie man niet 'ekenne:
maai raar moest ie uit z'n slof keiiiie skiete. zeië ze
altij.1. En ram k.>lle of sjmk.' was ie net z. io bang as

N

S

ik van een
stik brood
met sjiek
om maar 's
wat te noe-
me. Maar
an katte
ha.1 iegloei-
en.1 't land.
Deer ha.1
ie wel
wat mee
'ehad. zie
je. Katte
kon ie niet
zien. As ze
in z'n nmle
kwam me!

En de bees-
sies wiste
't .)k wel.
■As ze 'm

h.iorde.
smeerde ze
'm direct.

'n Kat is
.)k vast niet
te vertr.m-
w'e. Zo.)
aaierig ben-
ne ze. z.i.,
slaj) as
ze an))ak
ze kenne
er'es zo..

s

gl.ieiërig blad y TAATME KASTANJE
^'■f-y^KE/.hPEEKDIk nu,et van 'n kat .,k niks l„.ww.' w 1 1

k.)l r m een die- p,.,, n. wwi , t W u| best 111 me.toDi maar - .h.t z.,'n wij| „ 1 -,7 ^ ^ngge 't den
Deer hej je nou du, Kattebcr^ , ''7 ''^o| niks gum Kattebere Ze b,.u "" ^^^''1"). Die hiet i)k

doen mit
I" ooge.

dat as 'n k.)l 'r

(Heilo)
^veze, of 't waar is ^•m t..hl - 'k wüi'v ofl^no maar mi.hle m .1,. nacht 7-1 1 ^ 'km iens'^■nne^ Alh; hekse .,|' k„ii,! ^ P-d an 't .lanse 'eweestKatteburg 'meje wcze zo. , .1,7 1 T" !' k'- zou.^ ,lan nee de

Tl7t.,ï\y'?'^' yk.iToni m.H.t u.\l,"'i.'7,' ''\ .kezemstok nee
vzicn heb. ()ni man en

m t nag , n jc z,ai p 'ui zeil
\-an ,1,. keesniarkt in .Alk-

peer.1 te iioenie. 't wad "
kenne \-rage Hü
maar. 't („u i ,, " ^ ''e h.
b.e ie z,. '"k mit ,1,. k,.,.s (), , •, I -
bvl.l im m^cst ' IV'^'b'e ka.1 1,.,. ,• " 'e ze nag,de vrouw of \ 7 ' '''''' mirs nip 1. b '' ' T
.■rg niet ,P,i '"'• 'm.iu' t l,m.. . ; ke,.swagc ,,,, moeder
d<m,l m:,t w 'y m ma,l m 'm •ezw,.ge - zoo
weze, as je al d7i"^ " >-lokki.>. lon' '^^ Hij was .tm de^  kon-eltj,>,, .Ik. • r" "1"'  'h s luj mekaar kun goeie.
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Kil ie kon 'r 'n smijt op voor je wat au 'm hespeure kon. 'k W'ul
maai zegge, dat toi' t tocli laat moest worre, dat ie 'r gien iiiim
m  zi'1 hewwe om 'r nog 'n ixiar mirtjes inj te plakke om
s  lekker te pnn|)ele.
Maai o[) t lest liet ie den toeh s z'n pei-rdje \'oorspanne om

s  lU'e moeder ti' gaan kijke.
t Was al donker en dat end streetweg ethes voorhij de \'ier

Mate tot de huurt ken allemaelitig donker weze, ilat je gien vleek
\'oi ir je ooge ken zien. en den moet 't herfst weze. je rij maar
"P goed geluk ot. As 't peerd de stiene maar onder 'm houdt.

— - Deer hlijft zijn peerd zoo maar in iens staan, stokstijf.
Hij geelt 'm init de zwiep wat op z'n mii'ter, maar hles ver
gloeit 't. Het heest springt wel oji. maar doet gien stap verdel
en hegint liar skril te hinneke. De hoer is zoo goial nii't, of ie
moet van 't krat ot om 't te zien wat 'r is. Kn as d< je nou toeh
^■ertel, dat 't peerd zoo maar voor een muur stond . . . . ! ("den
gewone muur \an stiene, maar een numr van zand of zoo. Hij
kon r mit gien mogelijkheid ileur. Z'n ])eerd wiei' hang, trajite,
sloeg as 'n ketter en sprong maar heen en weer. l-Jadeloos van
angst loopt de hoer om zijn wage heen. Wat moet ie heginne!

Kn as ie
weer hij de
kop van z'n
jieerd is, is
de mum-
weg en ken
ie il'mrrijjm

Wat is
d it non

i''weest!?
't Moet

'eh 'iird we-
z • dieht hij
de Katte-
herg.'kHeb
nog teiige
'm 'czeicl:
,, Kerel, je
idiad 'm
staan, je
was van cle
streetweg

of 'eraakt
en je stond

voor de
Kattehergi'
Maar deer
wul ie niks
van wete.
Hij houdt
vol. dat ie
zoo goed hij
z'n positie
ve was, as

ik of jij en
dat as z'n

peerd 't zegge kon, ie z'n haas gelijk zou geve.
Afgestomjit hang was ie 'eweest 't leste hrok van de weeg en

nee die tijd heh ie 't altijd o)) dat donkere end verzien."
Onze spookverteller leek te willen ophouden. ..Maar van

die katten hij den meelmolen ?" \-roegen we hem.
,,0 ja, das waar ok. Deur die Katteherg zou 'k de are jioessies

\-ergete. Ikke heh ze ok wel 's wulle zien clanse zoo poot an poot
's nachs. En 'k hen den nog al 's an de weg. zie je. Maar nooit
hew 'k wat 'emorreke. 'k Hidi ok wel 's iens zo n kol neeédoojie
over dag of 's eves laat, maar d'r is me nooit gien keer wat over-
komnu'. Wel heh 'k soms driemaal o[) ien dag zo'n mensch doel
loos zien rondslentei-e en ok hen ik 's oj) 'n hruilett eweest, weer
zo'n halleve kol ok was. 'k Hield 'r in tle smieze en are ok en wèl
om twaalf uur 's nachts ging ze el'ties weg. Dien mensch wist"
weer ze was. (lek, zie je, den wier va- miskien ok wel 'n kat. 't
Was toch casiweel. en ik ken je verasterecre, dat 'k 't 'ezien heh
mit me eige ooge.

-Maar die molenaar den was s op n nacht in zn n-iole. In
\-eul dage was 'r gien wind eweest en dr lage n hoel viachies
te wa(-hte. 't Kiep teiige leestdage. En de hakkers wachtte o])
meel. Brood moest 'r weze. Toe 't eindelijk hegon te waaie,
moest de molenaar 's nachs wel an t weik. In n jiaai nathtt
had ie al gien hed

m.

BLAÜ VAN EEN A/ZOEN.

ezien As ie in beweging was, kon ie 't wel
wakker hoiuk maar as ii' ellies niks te. doen had, viel ie o]) di-
meelzakke neer van sleperigheid. De derde nacht had ie 'n pot
mit vuur <m 'n keteltje water mee'enoine em de mole om n
pot starreke kollie te zette. Den zon le wel goe. wakkei hlijve.
want geen ding is heter, as je niet in sleep wnl valle, preheer
't maar 'r 's as 't zoo mtkoint. doe t twaali nnr was. nam le

'n koppie: " Kn as je .h-n zoo allu-nig zit as 't allemaal < en zoo
.til om |e he.-ii, d.ai hegm je sonm van zeil an >pokeri) e
De molenaar ok. Kn 't was net ol de Ihh'Ssics r opde goeie man z'n eigen'nheetp' liang edocht ehad. Deci kuammt

Twwit -in ooot iawel, zoo maar de mole in m esjeei e.n paar ojizette, poot an pooi, javo i.
t met hij danse, o lu | 1 /e hegonne zoo uaai t. zmgi .

„De'molenaar, die vroeg aan mij.
"Poessielief, \-an weer kom

Kn ze lilde

m
m

BLAD VAN EEN CA NA DE ES CL/EN E//<.

Moest ie
nog heter
bewijs hew
we, dat 't
kolle ware?
In iens is
't mit z'n
bangheid

'edaan.
,,Kolle in

me mole ?
'r rit zelle
ze!"Maarin
iens vliegt
'm deur z'n
koji, dat
slaan en

skojijie en
traj-ijie gien
straal geeft

hij echte
kolle. Maar
heh ie nag
gien ko

kend water
in z'n ketel
tje ? Hij

jiakt 't
heet, smijt
't nee ile
katte en ien
is 't zoo
mooi in z'n
bakkes, as
't maar ken.

M'eg henne zei Die heele nacht gien last 'r meer van 'ehad!
En wat hoort ie daagsteran 's oehes van z'n \-rouw?
— ,,Wat heh ouwe . . . . 'r har 'ebrand guster e\-end: 'k had

't mit 't mensch te doen, toe 'k 'r pas zag!"
Moet je nog ver? Hoe \\-as ie? Sjiiktakels toch, hej?
Nag starker hew 'k 't 'ehoord. 'n Smid had 'n \-rouw, die 't

ok zo'n beetje kon; 't kolle, zie je. Maar 'r man leek 't wel niet
te wete, te minste nooit mork ie wat van die kollerij in z'n eige huis.

D'r kwam 's 'n nuwe smidsknecht. En die mork 't wel, dat
't 's nachs niet jiluis \\-as. .Mtijd om 'n nnr of twaall lieji 'r 'n
zwarte kat deur 't huis. 't Was net, of ie 't altijd zien moest.
Hij wier 't loof. 'n Skarp brok ijzer nam ie mee, de are nacht,
en wist de kat zoo te gooie, dat 'r 'n stukkie \'an z'n \'oorj)oot
of was. En . . . . de ochtend 'r oji was de vrouw 'n hrokkie van
'r vinger kwijt.

En wat ik je nou nog vertel, heh ik van 'n vrouw, die 'r wer-
achtig niet om liege zei. 'r Kind was hekold, 't was 'r mirakel
ziek van. Ja, zoo erg was 't, ilat ze 't kind somwijle op de vloer
vonde en in de wieg lag den 'n kat. .\s 'k 'r niet zoo goed kon,
wou 'k 't zelf niet geloove.

En zoo hew 'k 'n kijkie oji katte 'ekregi'. 'k Mot niks \'an n
kat hewwe!"

CROCUSSEN IN HUIS.HVACINTHEN en Tnljien worden nog dikwijls, hetzij oji
glazen, hetzij in jiotteii, in kamers ol serres gekweekt;
met ("rocusseii is dit echter minder het geval. Zelden
of nooit zag ik ze en toch kan men ook \'an deze lieve
voorjaarshloemeii zoo\'eel jilezier hehheii.

De oorzaak, dat zij zoo weinig in huis gekweekt worden, zal
wel daarin te zoeken zijn, dat zij den naam hehhen er slecht te
bloeien. Zij maken gewoonlijk lange en forsehe bladeren, doch
de bloemen hlij\'en achter\\-ege en daar is het toch oin te doen.

Wil men er succes mede helihen, dan moet als \-olgt gehandeld
worden. Een ondiepe s(-haal ol schotel wordt \'oor driex'ierdi'n
met wit zand gevuld. Hieroj) zet men de ( rocusknollen en wel
zoo, dat de een tegen den ander staat. Is men hiermede gereed,
dan wordt wat water tusschen de knolletjes geschonken, zoodat
het zand goed vochtig wordt. Hierna zet men de schaal in een
koelen donkeren kast, en laat ze daar een week of zes in staan.
Nu en dan ziet men eens na, ol hel zand niet droog wordt, in
welk geval het een weinig moet begoten worden, dikwijls zal dit
echter wel niet noodig zijn. Na den genoemden tijd zal men zien.
dat de knollen wel goed heworteld, doch dat de bladeren niet
doorgegroeid zijn en dit laatste mag ook niet geheureii. De schaal
wordt nu voor het raam gezet van een kamer ol serre, waar
slechts gestookt wordt, wanneer het vriest. Warmte verdragen de
('rocussen niet en hierin ligt juist de groote lont, die gewoonlijk
begaan wordt. Zet men ze toch in een \-erwarmd \-ei-ti-ek. dan
zullen wel sjioedig de bladeren doorgloeien, doch de bloemen hlij-
\-en steken. Kaat men ze daaieiitegeii koud staan, dan znlleii
de hloemknoppeii zich langzaam ontwikkelen en de bladeren meei-
achterlijk blijven. Zijn de eersten zoover ontwikkeld, dat de klem
zichtbaar wordt, dan kan men ze gerust in een warnier vertrek
zetten. Zij zullen dan sjioedig ojieii gaan en er een waar sieraad
\-ormen. Het best geschikt hiertoe zijn blauwe ol wittel rocnssen.

K. Tm W.
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Deze Kochm 1»'»"' juist'niet bijzonder r..|k n a.'

leh'cn gn;;-
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gvgi

ba

jTa\'en en

diaceae of Melden, een i enkele

ïïSP' Si - '|£}nrd
KiSti'SÏVtoen we! ketloren
IlSilis ts'w weder in [tanden kwam van,den

den naam Kochia Scoparia en
onder dezen naam komt zij hiei
en daar in zaadcatalogi nog wel
voor De echte Kochia Scoparta
heeft echter met de hier bedoelde
])lant weinig uitstaande, üvei
deze naamskwestie is nu m de
Duitsche tuinbouwbladen heel
wat geschreven, veel meer, dan
de lezers van dit blad zal interes-
seeren. Het gevolg van al dit
geschrijf is echter geweest, dat de
iilant hoe langer hoe meer be
kend werd, dat iedere kweeker
haar wilde hebben, waarclooi zij
thans in Duitschland vrij alge
meen en ook hier te lange nogal
verspreid is geraakt.
Brennendcr Biisch noemen cle

Duitschers haar, een naam, die
deze eigenaardige plant volko
men typeert. Wanneer men haar
toch in zijn tuin gekweekt heeft
en half Augustus op reis gaat
om half September thuis te ko
men, dan zal men de fraaie groene
planten, die den tuin sierden, niet
meer herkennen; in plaats van
groen zijn zij toch donker wijn
rood geworden en zij maken zoo
een niet minder fraai figuur
dan in den voorzomer. Hij, die
thuis bleef, heeft kunnen waar
nemen, dat dit verkleuren gelei
delijk in zijn werk is gegaan. Eerst
zag hij een licht rose tint door
de bovenste takjes schemeren.
Deze tint werd gaandeweg don
kerder, en breidde zich hoe lan
ger hoe meer over de plant uit.
Waren het aanvankelijk de bo
venste bladeren, die rose waren
en in wijnrood overgingen, gaan
deweg cleden dit ook de takjes
en deelde de kleur zich ook aan

de onderste bladeren mede en na
eenigen tijd was de plant geheel
rood geworden. Ook zoo getint
maakt zij een alleraardigst en
verrassend effect, vooral omdat
zij langen tijd deze kleur behoudt.
Eerst, wanneer midden October
het weer ongunstiger begint te worden, gaan de Kochia's langza
merhand afsterven en einde October kan men aannemen, dat zij
hiei te lande allen verdwenen zijn, want het is een éénjarige jdant
en na dus haar zaad gerijpt te hebben, sterft zij af.

Heeft men de jilantjes nauwkeurig bekeken, dan zal men op-
gemeikt hebben, dat de kleine, onaanzienlijke, vuilgroene bloem
lees m de oksels der bladeren staan en dat clie door kleine vrucht
jes worden opgevolgd. Deze vruchtjes kan men half October
<le leeds medegedeelde wijze verzamelen en 011
plaats bewaren. '

ongeveer worden de zaden, die bij iederen goeden

z ff ? te verkrijgen zijn, in een zaadtest onder
Anril hnu kouden bak, gezaaid. Later, einde.1!, ''y eek op den open grond uitzaaien; wij radenlevei m een bak te cloen, daar de planten, om

makkeliikor ter ^i'^l n^oeten staan en men ze dus ge-makkehjke. ter bestemder plaatse kan uitplanten, daarbij heb-
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doorgroeien grooteie

gevv()rtehl zijn. nie .,,„amengse

''"'fwat minder 'Vlat ' het planten zijn die "snel
door. Het zal nu ..xeinplareii ^•an kweeken. dan
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oiiiioodig
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"ra de jonge jilant.
Hiderlijk i„
irkeur een
wat hosch.
Ier in den

men \'oor \'oldoende ver-
'ig zullen de Küchia'%

bemerkt, dat zij goed aan
pot jes worden overgeplant,

kan gi'bruikt worden, echter
meer bakaarde. Zoo gaat

moet er . wat door herhaaldelijk
verpotten het best bereikt kan
worden. Hij goetl weer zorgt men
steeils '.•00'" voldoende frissche
iuclit. Einde Ajiril neemt men de
ramen ox erdag \'an den bakafoni
,bv er 's nachts weder oji ttdeggen
en begin -Mei behoeven zij alleen
nog maar bij slecht weer gedekt
te worden, ^■oor één ding moet
t-chtm- goed gezorgd worden, ii.l.
\-()or bet gieten; worden zij één
keer goed droog, dan is er groot
ge\'aar. <lat zij bedoia'en zijn.
Ook moet men er op letten, dat
zij na het \-erpotten niet da-
di'lijk m de zon staan, zij moeten
dan' een paar dagen geschermd
worden, tot men bemerkt, dat
zij wei lei' aan den groei zijn.

' Half Mei 1cunneii zij nu buiten
uitgeplaiit worden. Wil men
))lezier e'aii haar hebben, dan
moet num ze in goed toebereide
rm bemeste aarde planten, de
grond moet \'an te voren behoor
lijk gespit en goed iliep losge-
niaaLt zijn. Zij moeten geheel vrij
op miimtetis I M. ouderlingen
afstand en zoo luchtig en licht
mogidijk staan, hoi' meer zon
hor' beter. Zoodra zij buiten uit-
gephmt zijn. beginnen de A'or/Hrt'.v
niet gang door te groeien en
begin juli luadt men er prach
tige plantjes \-an. ongeveer 70 a
No c.M. hoog en mooi gevormd.
Oj) eenigen afstand gezien, gelij
ken het lian jirecies jonge Coni-
leertjes. zoo mooi p\-ramidaal
zijn zij. zooals op nevensgaande
afbeelding trouwens duidelijk te
zien is. Haar bladen-n zijn onge-
c'ei'i' (1 c.M. lang en 2 c.^i. breed,
daarbij licht sapjiig groen. Het

lan een jdant — een boompjeIS cl

zouden wij haast gezegd hebben
7- waar ic-der met jdeizier naar

ICJIOriIYI.LA.
en die \'ooral de aandacht

trekt, wanneer zij begint te ver
kleuren. eindelijk donkerrood
Wordt im dan haar naam ..Bren-nendca .>useji alle eer aandoc-t

afgebeelcï ei;ëmpEm"^Vu V"'''
is in een iiot ffekwed-t •■Augustus werd gephotograteerd,
chiursnecle^am m c\V c" 7" '"•M . hoog. de'pot iteft een(lelijk moet veriihint "w 'ilijkt. dat zij dan hcmhaal-
niet te zwaren grond ^"'jmrtoe men \-oedzamen. doch
planten moeten des
staan. In het

th)k de in pot gekweekte
een zonnige, luchtige plek

moet gebruiken,

na l>"iten. opde roode jilanten oiit/etuahuTr" dan lu ii,. serre zetten, waar
De Knclna trichohJiyH,,  .■ ' '"''n mooi effect zullen maken,

hebber met de meeste ,r,. 7;".i;''i'ib die wij ieder plantenlief-
"Idettendheid' is zii .J'V?''!". . Bij een

\v

zal

I  V *.V liV J _ - - V .. «iCll 1 I \ 1 . 1.J1J vv^'-njn er zek(.-r van. dat iedcM- óV.' de cultuur en wij
vanneer zij groen, én in fi.m mi'lden 111 denzonier.?al zeggen: ..M'at een a ir.bn- zij rood is. steeds

•  uaiciige plant is dat".
K. Th, W.


