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Biiz(Vndeie drukte met x-eel over- (-n xv(-ergen.ep maakten onze
havenbuurtjes tot ongekend iex-endige
"y drbotterrbï
zelf een bedrijvig midden der vissehersstad. xxaai dt botters bij
groepen van clezelfde grootte x-oor den wa! gemeerd lagen, de mas
ten netjes gerijd in hetzellde vlak.

In den namiddag, wind en tij geven den gunstigen tijd aan,

wordt nu zee gekozen.

De beug, het gebeeli^ samenstel \'an netten, ligt zoi gx uldig neer
gevlijd in de xdet. xvelke achter den bottel a<ins]ee]>t. Byri enkele

x'isscher voert twee xdetten mee, wie ai m is zeilt met zijn beugje

in de xdet uit. Daar xdiegen ze dan heen. die buitzoekende vogels!

Heerlijk is 't nu daarginds op het haveniioold, als hovende
lange gieken der botters de breedc zeilen geheschen worden.
Forsche armen trekken ze aan kluiver- en iokkeval omhoog, wind

slaat in de llajijierende doekplooien en doet de zeilen buikig op
bollen ; de roerganger neemt zijn jilaats bij het lag(> roer in en
stuurt met vaste hand zijn schip zeer behendig de haven uit.
Mooi zijn ze, die kloeke botters!

Hoog lieiiren de donkere rom-

jien den koji uit het grijsgroene water. x\ aar in wit. kruivend schuim
de golfjes voor den boeg oiisjnitten: langs de lage boorden snijden
de lorsche zwaarden twee breede strepen ox-er het zeevlak, die
zijwaarts in de deining vervloeien, uitgexviseht in golfschommeling.
In schijnbare wanorde gaan dan al die bodems, iaveerend tus-

schen de havendammen. telkens elkander langsvarend dooreen,

doch elk kent zijn weg, kiest dien met rustig zeemanschap; iedere
1 oei wending vlak bij de steenen strekdammen, waar ze in volle

X aai t 1 echtopaanstuix'end op stuk te stootcn dreigc^n, is een
bravourstukje van varenskunst.

Buiten de pieren in x-olle zee. waar voorbij de branding hreeder

S" dag lolt, beginnen de botters te dansen. I^uehtigjes en rank
hetien ze zich op den golfrug, flink schuiven ze den breeden kop

dooi t opzwalpende nat. 't Moeten al aardige buizen zijn, als ze
Uifc^ave vao SCHELTEMaHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
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CiINCi als een loojiend vuurtje langs de geheele kust
der Zuiderzee, de visschers riepen het elkander toe
van botter tot botter onder bet langsvaren. 't Was

het onderwerp van gesprek in ons zeestadje, in alle

havens onzer binneirzce stak al wat \dsscbernran was

de booiclen bijeen, de banden begroeven ze rlieper dan ooit in
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diensten dooreengenomen niet zoo lujzomler hoog kunnen zijn.
I leejH'n wonlen in lange strook naast elkaar in zee uitgezet
op een diepte die grooter wordt, naarmate het jaargetijde vor' eit. .\nkers Irinden ze aan den grond, sim en leek hoiulen ze
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nat gevuld is. Een hijschtoestel met katrol is er boven aangebracht.
NeUen en touwwerk worden daaraan neergelaten, om na het oiikoken er donkerbruin uit te worden opgehaald, weer voor een of
twee weken be\'eiligd tegen spoedig bederf.

Dat deze telkens terugkeerende uitgaven voor het tanen nogal
oploopen. waar dit een cent of acht per netje kost, spreekt wel
van zelf.

Eigenaarclig is de vergoeding voor deze en meerdere kosten,
zooals areiij. nettenverlies en slijtage den visscher toegekend in

de loomegeiing. welke meerendeels bij de Zuiderzeevisscherij gebiuikehjk is. De rdsscher en zijn twee knechts \'aren in tien regel

1 ei htstandig in het water, zooilat ieder ansjordsje, dat de nettenbaan ontmoet en traehten wil om door de fijne mazen van het
want te glippen, er met ile kieuwen in blijft steken en er gevangen-

,,op tleel , wat een compagnieschap beteekent met vooraf vast

seha]), gevolgd iloor een spoedigen dood, vindt.

een tleel kiijgen. \ oor tien N'isscher-eigenaar tarn tien btrtter is

Dooi dat het net zeer nauw is, woialt er weinig andere \'isch in
giwangen; sleehts wat jonge haring of spiering en een enkelen

knol haan worden erin ge\'omlen; soms ook wel gejien, die met hun
langen, sjiitsen bek in het netwerk verward raken bij hunne jacht
op ansjo\ is. In haar heftige pogingen om zich aan het net te ont-

w 01 stelen, maken die echter de omgerfing onrustig, wait op de
vangst uitteraard nadeelig werkt.

De jilaats. waar de ansjovisnetten zijn uitgezet, is licht te herki'unen. iloordat van afstaml tot afstand aan de netten boeien

zijn aangebracht. De inrichting van zulk een boei is e\"en eenvou

gestelde winstdeeling. Hierbij wortlt over liet algemeen de in
eene week \ ooi tle t'isch gemaakte besomming in vijven gedeeltl.
w aai \ an de \ isschei en knechts elk vtior hun moeiten en zorgen
tlan nog een deel, evenals hem als bezitter van het want een vijftle
tleel toekomt.

Aan de groote kans op materiéele schatle en de uitgaven voor
ontlei lioutl van betlrijfsmidtlelen kan tle visscher hiertloor in tien

regel ruim het liooftl bietlen, terwijl soms ook bij hooge besom
mingen nog een vooraf betlongen percent aan de knechts wmrdt
uitgekeertl.

Deze loonregeling wordt algemeen billijk geacht. Het goede
ansjovisjaar, dat afhangt tam te vangen hotweelheitl en te maken

prijs, komt bij tleze wijze van samen-visschen aan tle geheele

dig als praktisch. Zij bestaat uit een staak, waaraan tlinke stuk
ken kurk zijn geschoven; het ondereinde is met steenen of lood

visschersbevolking ten goede.

bezwaanl. zoodat de boei rechtstandig in het water drijft, terwijl
aan den top een rafelig stuk blauw of rood baai een fiardige vlag als

opkoopers. tlie ..ontler den lioetl" werkten. — soms wel door

herkenningsteeken vormt, 't Sjireekt vanzelf, dat v'olgens ))olitiemaatregel zoowel boei als netten en zeilen gemerkt zijn met
den naam van het bijbehoorende vaartuig, the als verkorten
havennaam en nummer der vloot op den boeg te lezen staat.
Zeer vroeg in den morgen worden bij gunstig tij de netten opgehaakl en binnen de vlet geborgen. Wie 's avonds huiswaarts
keerde na het reepschieten, moest er een reeds des nachts aange
vangen uitreis voor maken, want liefst is de visscher vóór de

daghitte aanvangt met zijn visch aan wal.

De haven, welke tien vorigen avond zoo goed als verlaten lag,
ligt dan weer geheel vol met de eigen vloot, waarbij ook wel
binnenvallende iMarkei en l'rker botters of Volendamnier kwak-

kers. Bunschoters, Huizers en Harderwijkers hun \aingst in de
•Xoordelijke havens komen markten. Een groot deel der Zuidelijke
vloot viscbt in den ansjovistijtl om de Xoord. (leen beter gelegen
heid oin de t\"{)i,sche kleederdrachten der mannelijke eiland- en

\\ ertl vroeger tle prijs voor tle ansjovis gezet tloor enkele groote
(ien enkelen handelaar voor tle geheele Zuiderzee. — sedert

van gemeenttwvege in tle havens meer en meer vrijwel verplichte
vischafslagen werden ingesteld, worden tle visscherlui in dat o]izicht wat mintler afhankelijk.

Toch komen er mitltlen in tle teelt nog al eens prijskwesties
voor, tlie tle visschers in hun eigen belang zouden kunnen oplossen
dt)or eendrachtig coöperatief optreden.
*
*

*

len slotte brengt men tle gevangen ansjovis naar tle zouterijeii.
waar ze wortlt overgekopi, schoongemaakt en in grtiote, gemet
selde siKielbakken gereinigd. Na nog een jiekelbad te hebben
ontvangen, kuipt men ze daar in vaatjes. Zulk een vaatje of
anker bevat 24 pond zout o]i
pontien visch. tot welke vulling
ongeveer Jtjoo vischjes benootligtl zijn.
Dat tle zouthantlel, vooral in gunstige ansjovisjaren bij tleze
visscherij nauw betrokken is, kan men wel nagaan bij een aanvoer
van minstens zes a zeventluizend ankers in een enkele teelt, welke

kustbewoners onzer Zuiderzee te leeren kennen, dan een bezoek

echter ook wel eens. zooals in ifitjo. tot Kjo.óoo ankers betlroeg.

aan een der drukke havens in de ansjovisdagen.
Stoere mannen zijn het en stevige knapen, zonen \'an een krach

^ Als hantlelsartikel vindt tle Zuitlerzee-ansjovis vooral naar
Duitschland een ruim afzetgebied; Engeland prefereert tle grootere ansjovis der Hiddellantlsche Zee.
Hoewel tleze visch (Engraulis incrasicholus) langs den Atlantischen Oceaan van (libraltar tot Noorwegen versjtreid is.
sjieelt langs deze kusten geen land zulk een groote. rol in tle vangst

tig volk'. Hun type hebben ze nog tamelijk zuiver bewaard bij
de eeuwenlang onveranderd gebleven levenswijze en ongewijzigde
bestaansmiddelen, al dagteekent tlan ook de ansjovis\'angst eerst
uit lK;t begin der vorige eeuw. De wijde, korte broeken en ruime,
baaien kleetling der vi.sscheriui jiast zoo echt aan bij het vochtige
klimaat der Zuiderzee en 't bedrijf te water in nacht en ontij.

De ruige mutsen, smalrandige hoedjes of gladde zuidwesters zijn

als het onze.

\\'elgekui])te ansjovis kan zeer lang bewaard worden, en stijgt
dan in prijs; beschikbare voorratlen worden daarom bij opeen

volgende ongunstige vangstjaren nog al eens in magazijn ge

ile aangewezen hoofddeksels bij rukwind en stortzee.
De havensteden bieden dan vaak schilderachtige groejien van

vi.sscheriui, vooral ook 's Zondags als de netten tot den eerst-

volgenden werkdag in zee blijven uitstaan en algemeene rust in
de havens heerscht.

Is de botter met vangst voor den wal, na met kloeken gang

binnengezeild te zijn. dan worden door schijiper en knechts dade
lijk de netten ontdaan van den zilveren buit. De vlet wordt langs
een der boorden van den botter gelegd, waarna de nettenstrook

bij gedeelten \'oorzichtig tegen boord wordt opgehaald, teneinde
er de gi'vangen ansjovis uit te halen. Langs de kaden zijn vóór
de lig])laats der rdetten aan in de schoeiing gestoken stokken
lange dwarsstaken gebonden, waarover de netten naar den wal
Worden gehaald. De vischjes neemt men bij het uithalen in de
\'olle hand, terwijl daarna juist bij tle kieuwen er de kojiiien wor

den afgeknepen, ilie dan bij eenig schudden gemakkelijk uit de

houden, terwijl bij iedere nieuwe teelt de fluctuatiën in tle prijzen
tle ansjovis tot eene sjieculatieve waarde maken.

(legeven de vrij kostbare waar wortlen er dan ook ter beurze
vaak stevige zaken in dit artikel gedaan, alvorens eindelijk de

gebruiker met genottelijk lijipensmikkelen het smakelijke, zilte
vischje O]) zijn tong heeft liggen.

(1. nii Gkaai".

Mr. K. W. A. Beukema. f
;\Iet dieiien weemoed vernamen wij uit Konstantinojiel het
plotseling overlijden van Karei Beukema. Met hem is een onzer
allerbeste all-round-sportsmen heengegaan. Door zijn drukke
werkzaamheden in Nedeiiandschen consulairen dienst, eerst te

Smyrna en later te Konstantinopel hoorden wij de laatste jaren
niet meer zooveel van hem. Irchter. talrijk zijn tle heiinneringcn

inaztm \'allen. 't (Iras langs de kaden ligt in die dagen met visch-

oj) voetbal- en cricket- en vooral lawn-tennis-gebied, aan zijn

kopjes als bezaaid.
I)e teere netten behandelt men steeds zeer voorzichtig en vlijt

ontler de Hollandsche lawn-tennis spelers de eenige was, tlie de

ze netjes op een hoop. waarbij het touwwerk steeds wordt ge
bogen in de richting van (k'n kabelslag, zoodat er geen zwakke
plekken tengevolge van knikken of kinken kunnen ontstaan.

aardde. Ook in het Oosten was hij de beste si^elers tle baas.

Wat geen ansjovis is bij de vangst wordt met verachtelijk ge
baar terzijde geslingerd; de ..gekopte , kostbaie vischjes, - ze
v\'erden in de algeloopen teelt met anderhalve cent ])cr stuk be
taald, — worden in mandjes \'an duizend stuks afgeteld en zw
naar afslag of opkooper gebracht.

Na de netten gereinigd te hebben, hijscht men ze op aan fret
touwwerk om den mast. of ze worden om te (hogen uitgehangen
o\-er de stellages der netteniilaats. waar de boeters vaardig de
nettenschade lier^tellen.

,

,

ni
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Beginnen de simmen glad te worden, is d(- zijde vaalkleui ig
d,,or het uitbijten van zeewater, dan moeten de netten gndaand.

Sommige botters hebben een eigen taanketel aan lioord oin de
iurijes uit te koken in een mengsel van water en run of cachou.
De taanderijeii aan den wal bezitten daartoe een oven (inder
tlinken, gemetselden put. waarin een groote ketel met het ziedende

naam verbonden. Wij kunnen gerust zeggen dat hij indertijd
Engelschen in vastheid, taaiheid en uithoudingsvermogen evenIk heb het voorrecht gehad te Berlijn lange weken met Karei
Beukema intiem te verkeeren, dat was in den tijd dat hij er
Oostersche talen studeerde. Ik heb onder mijn sportkameraden

nimmer een ojigewekter, geestigtrr en hartelijkei mensch ontmoet.

Hij was altijd in zijn vrijen tijd voor sjiort te vinden, hetzij
voor een lange vvandeling in het (Irünewald of een roeitocht
01) de Wann-See.

Beukema heeft ook deel uitgemaakt van den derden Neder-

landscheii crickettour in Kjor naar Engeland, en wie onzer, die
den focht meemaakte, herinnert zich niet zijn o])geruimde.
altijd vroolijke figuur. Helaas hij is zeer jong gestorven, na

kortstondige ziekte, dertig jaren oud. H d verlies dat onze
Nederlandsche sportwereld door zijn heengaan lijdt is onherstel
baar, maar ook (en voortreffelijk mensch en een uitnemend

vriend hebben wij in hem verloien.

Vivit sub pectore wilnus.

H

•
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De graaf wordt geprezen voor zijn godsvrucht en kerke-

n 'ervolg).

hjken zin, dat hij „met dien eeuwig gedenkwaardigen
Zegen van eene volkomene overwinninge van gantsch
Yiland, alhiei tot ons overkomende, ten eersten, sonder

Huys inge2ap^'

,.Het 1 eerD/g zl n In t 11 erf k heelt (' /)ees' eer l erkreei

„Dat Ic ten f.ral'e 1'an .Ath/.on' zVt opgestegen."
Het andere aldus:

Kinderen tegaan sien, in Gods

Er werd wel veel van zijn geduld gevergd, dat hii, na een zoo
langduiige en hachelijke afwezigheid in verre landen, terstond na
zijn terugkomst een predikatie moest aanhooren van zesentwintig
fijngedmkte
bladzi den in 4°., doorspekt met vooi beelden uk
de Heidensche en Israëlitische oudheid, met Latiinsche en OiidTestamentische spreuken. Dit geduld was echter wie dnirU i t
hun euvel ? bü alle belangstelleSden ,n de Sl'k üieT Lèn aroo,
Zoo spreekt de opdracht, vóór in de uitgave dezer kerkrede
naïef, ,,alsoo vele, om het geclriivsch ende het verdp af "

sommige
als andeiV e^nS saSnd„.Z
met al teToehoorderen,
wel hadden konnen"Tk"a7enT

''fP

dese Predicatie nog eens te nioreii hoorpn of 1

vei langen
hiensdg geacht, tof hane vohCSgJrSriv^il^ïénTuïtï

n

ra

Aliter

f""'Dl F ei-kroon, 11 aarbV
In 'tril"
ITerck
heefteerH7g
V gegelen,
„" Een
en Laf7Il
eer gaat
LeFei
maai
van c en held wordt gesjiroken
maar"vn^n\\pn^^*^^n"^^"
(^listichon

wegens den Heere Grave van Athlone". enz.

„SVn ^Earn\m-L-anf^^svV
heeftgeDaCht
gebraC
Mans. Sin /.of Laat g^-"'vH"k
a/.toos zVn
Spr. 22 is. 2p^ei"lKdi'dtn" ^'^^'"^-'"^^^'"'likbeid. dat niet
slecl
sief gedrukte hoofdlettei s"/m
dat de ci
roode inkt kenliaarl in !«. i

niet

jaar van de kom; i-an -n
geven, wanneer nien

en V . // (3)

Athlone, ene.", waarmee het geheel wordt beek.ten, DkTkïGhta"'
..Het keem/g akn /„ 't „Vfk. „7U;e g, „eg,
roon

iSdrSmTrlTS
'■ ' = ni»c!r?™';,;
"Bij ,A g r i „r, • G a 11 „ w avX'
f A"r
,hW

)or

„En s Konings Williams guiist U Held i-prht i ^ ^ ^ ™ °
„Ten Grave van Athlon'. ja ^\T,erWs qr
verheven
„Haars Ruyters Generaal: Dus mae h St,M
gemaakt
„Maar WIJ vrij meer, wijl U Heer Vadeï
^^'gepralen;
„Ten Grav' Helaas! Wkns 7,,^ hll •
g^-niakt

..Dat g'orn hier 't Hoog Gebkg .'fLEardcm
andere chmnnirt •
,
hetTwee
opsehrilt:
Aan den SeTS
gTva

aan. waarin niet t(

,,Aan andere,

"
n .1.

ir

V '"""spi'cnkelijk exemplaar do

Setal 1692 (I

hu-aat en der kerkelijke feestvieriii
r

neemt.

( 3 + 5). (

r (5).

liet raadhuis werd

de nieuwe lu'er
de liartijen „ver
ingehuldigd
''e
eerst tot ..,1e Hoge ham.o-' gevonlenl..
ed
trm

'

de j

i.inde
de-- ("ompagnie'
;
■ —'U'-mnK'
!'d "1' 't liuis ..Imerongf
voorlnirner "'lU
'Titaillons g
plant ,,p de steen wegh voor de (

antwoort"^
.

kelost wii-nhm en" telk
telkens

Idirif

r'"
"•

naakt."

volk ahpJar^^i

1

niet een sidvof

'1 ^elve nvt gene

nog tw,;""'']'''^'""' algemareheert tot

^•ers<,gt dat
H ey<ler sig hjjdap.ta n f
^vierile.
;^eg,.ns ,lc.„ H.'re
bedankt
•' ■

ke,U.stnie,M-t h.er wille vervol

S .lanuari 1!)0S.
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••n" het selv^.
•'(insumeren "P he
..Daar

(^sonthcycl van den Heer in vreden willen

^nveest
i~

^an Bier q Tonne, als namentlijk;

Amerongen 5000 hadden aangeboden, zoo het huis gesjiaard werd.

den Dijk.

De ervaring leerde, dat het den Franschen niet te doen was om

den Dv

het geld, maar dat zij hun woede wilden koelen oj) het huis zelf.
Zes jaren later in 1678, werd oj) dezelfde grondvesten van het

I" de r"

[" ■' D„-?,

nu;':,>hJo ngeluy, die de Groente gemaakt hadden.
van wel ^ijvtig 'p Groten saai is een Grote Maaltyt geweest
,0p 't

..En wiert het

behalven den Omloop.

^rio n als men gesondhede dronk gelost."
Sedert de zen

g ro i'^^'^^^nrdenbijzette,
bezitter,is die
aan zijn alouden stamgedurende biina ^
de heerlijkheid Amerongen
Ixjom

zoo

dac-ht der vi
Athlone stierf i .
tmg

aan Lady R

Fredenk ViUiers

de vlammen prijs gegeven. De intemlant Robert had van de
Vrouwe van Amerongen 3000 gulden als brandschatting gecischt,
deze wilde echter maar 2000 gulden geven, terwijl de boeren te

eeuw bij vererving steeds in het gegebleven. Met den negenden graaf van
1'"'® i" ^^44

verviel de bezit-

van Reede Ginkel, gehuwd met Mr.

oude kasteel het tegenwooordig nog staande huis weder opge
bouwd. En de keurvorst van Brandenburg verkocht voor het
werk dezer restauratie 800 zware eikenboomcn, welke in de bos-

schen van Berlijn geveld mochten worden.

Deze laatste bijzonderheid doet voor den leek eenigszins nader
uitkomen de schatten, welke ten koste van den herbouw moeten

zijn uitgelegd geworden.

Het grootsche gebouw, dat zich zoo
statig verheft aan alle zijden cloor water omringd, met zijne
hooge gewelven, breede gaanderijen en vorstelijke zalen, is een
dier deftige heerenhuizen, waarin men den tijdens Willem III
heerschenden smaak kan bewonderen.

Reeds de ruime voorburg of bassecour met de stallen en berg

plaatsen en de sierlijke ingang met het balcon maken een iijken

''ie in Engeland haar verblijf had. In 1879
werd de jongstete ' zoon
der gravin Bentinck van ^Iiddachten, graaf
(lodard. Heer v
^'an Amerongen en sedert zijn de Bentinck's eigenaars gebleven ."'

indruk, welke niet weinig versterkt wordt door de zeer ruime

Natuurlijk
rongim niet

Kigeiicitirclig in (ien bouw is clc
l)iccclc dwurs^ting o
galerij, achter de vestibule, die de geheele breedte van het huis

eene bezitting als die van de heeren van Ame-

1-, 1 , Vaderland
""ffedeerdgewoed
den loof)
der eeuwen
met van
de zelfs
in ons
zoo tta
hebbende
stormen
partijhaat,
v ermelzuf tit en oorlogen — over zich heen voelen gaan. Van

de woelingim drr tijden moet het kasteel heugenis dragen, en of-

-elioon het nergens bei)aald vermeld wordt, kan men het toch
wel als zeker aannemen, dat de verwoestingen welke tusschen de

laren 1420 en 1427 de Gelderschen in het Sticht van Utrecht —

' ■n dan nog wel Vf)ornamelijk in het toen reeds welvarende Ame

rongen — aanrichtten, en de plundertochten en brandstichtingen
lier heeren eveneens het Huis te .Amerongen tot doelwit hadden.
Maar wel staat vast. dat de Fransche troepen in 1672, bij de

hi'illooze overronifieling van eenige der Nederlandsche gewesten,

het oude kasteel in brand staken. Dit was een wraakneming van

den lu'rtog van Euxemburg. den beroemden aanvoerdei \ an Fe

vestibule met een dubbele, o[)gaande traj), het prachtige stucadoorwerk, de kostbare schoorsteenmantels en schilderstukken m
de waarlijk vorstelijke vertrekken.

beslaat en haar licht ontvangt door een balkonvenster aan ieder

einde

In deze galerij komen de deuren uit van de gioote zaal,

in het midden van het achtergedeelte, recht tegenover den hoofd
ingang en vmn twee andere vertrekken, een aan elke zijde van
de-zaai. Aan de voorzijde van het huis ligt aan iedere zijde van

de vestibule en groote kamer en daarachter een kleineie, welke
een raam in den zijgevel heeft, terwijl de overgebleven ruimte

van deze verdieping wordt ingenomen door bergplaatsen kasten,
dienstbodentraii, enz., alle uit de galcnj toegankelijk. Boven is

de groote voorzaal, in wier midden de traj) uitkomt, en daaiom
heen zijn tal van kamers geschaard.

Zoo is het kasteel uiterst geriefelijk gebouwd en ingenclit, maai
bovenal trekt het inwendige de. aandacht door de buitengewone

Koi Soleil, Lodewijk .XIV, "die het Godard Adriaan van Reede
met kon vergeven, dat hij een aantal mogendheden tot een bond

keur-collectie van antiek huisraad en van schilderstukken van

Een troepenafdeeling onder bevel van La I'ossc werd dooi den
hertog
■i iog uit
uu Utrecht
i iieciii (lerwaai
derwaarts
Ls gezonden, het- huis Amerongen
-o
werd
>1 brandstof geiiragen en weldra was het tiotsche gebouw aan

kasteel te Amerongen, daar Sonheiivel genoemd, beschreven! Wij
zitten
in onze verbeelding mede aan het festijn, door den toen,vi-.li<r,.n Hcfr Hendrik van Reede aangericht in de benedenzaal
c g-

genootschap met de bedreigde Reimbliek had weten te bewegen.

historische iiersonen.

.

Hoe levendig heeft niet Mr. J. van lamnef) in Dc l kcgzoon \\a

buiten.
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hockey.

en de groote ridderzaal van

d^H^r^van

lijke gasten, onder wie de

srraS-s

,\1 te krachtig S])el" wan.

^n wij naar de kegel-

»>«7rMSoï'vin "kc"'.?"

K

lSf]„„k?rjcS®?rCraciEl. later Ulrich van Daan vo„

Falckitein een Cleeische graaf, lilijkende de zoon te zijn J
gravin-douairière von Falckestein, later
Gunther van Nassau,- neef van Prins Maurits — zitn )^1
|
achterpoortie aan het einde van den tuinmuur langs den \ cciweg
doorstapjien, om een tweegevecht te hebben m het zoogenaaim c

Lischboschje aan den Rijnkant. Met dien \ eerweg maakten wi

'RALHTU' SPl-I wanneer we s])reken van den wed;
misschien jmstei
uin Haarlem II op 26 Decembt,strijd Hil vi'i
De Hib ersumniers iiadden eensnia.
2eii Kerstdag
delijke nederlaag uit te wissclien. geleden heel in b^.|

met i'i'ii
die nof;
- tiental
—,) op spelers
den hockeydag
-een enkele maal geoefend l>ad( eii,
lietnu2e elftal der Haarlemsdp
te Heemstede klop kregen .O-C
\ai yiin \'reeselijk hokx'ust en dit
hockeyclub. De
onovc-rkomelijke hinderiiaal voor
V

begin

van

b(>t seizoen, toen zt

hokvast-zijn bleek bijna een

hunne kunsten te vertonnen,

reeds kennis bij een rit, dien de Baron deed om zijn oom (jodai c
van Reede (als Pater Ambrosius, Prior der Dominicanen te liei)
in veiligheid te brengen. Ook freule Ulrica, de eenige dochtei van
den baron, ontmoeten wij met haar kamenier oji dien Veerweg, in
gezelschap van Jonkheer Jacob Mom — ambtenaar van't Land tus-

dan tot matches op eigen

schen Maas en \Vaal, later overtuigd van landverraad — om bij
het bruggetje aan de Zuid-Westzijde van het kasteel alscheid van

om toch 111 tie competitie te gaan en a

hem te nemen. Deze jonkvrouw had zich aan het Wielsche veer laten
overzetten, terugkeerende van ziekenbezoek. (Wordt vervolgd).

hen om in de 2^ -klasse coinpititi
-mn hen ooit totB meer
zullen
krijgen,
we wanhoopten ei
u s s etem,
dat herhaal-

delijk verwoede, maar

,,

pogingen aangewend heelt

b'^ads

PnP

om van Hilversum te

Jlb

pén man trokken
,.o,,rfrrmoi-i

dan ook oji naar Heemstede, helaas zondei hun \o itrcüehjken

back een der allerbesten, waarvoor een veid mmdei geschikte
man in de plaats moest gesteld.
Hack n". 2 was zwaar ^phandi-

capt düor ,,i)nlfkkerheid", zoodat
de achterhoede het zwakke punt
hij HiK'ersuin werd. terwijl dezt
in normak: omstandigheden de
sterkste linie is. Doel verdediger,
midden-moot en voorhoede waren
echtiT })uik en deze hadden dan
ook het eigenlijke werk te doen,

Hij Haarlem II was de half-backhiiie de beste. Maar het is mij
niet te doen een verslag te geven
van di'ze ontmoeting, die in een

gelijk s]Hd 4—4 eindigde, wat vrij
wel' de verhouding aanduidde, ai
achten we

Hilversum -,op volle

kracht" sterker (-omliinatie dan

Haarlem II. Over ..het krachtige
spel" wilde ik het maar even heb
ben, met een In-de aan alle hocke}sjielers in ons land, om todi
vooral hun terriiie] wajien, hockeystok genaamd, niet verkeerdelijk
te .gebruiki-n, niet ..te hoog" op
te tillen, or liecni <»1 vinger of
kaak A'an tef.',cnstii]i'.UT niet mede

„te streelen". O]) zich zelf acht
ik dergelijke ..misdrijven" zoo heel
erg niet. zoo'n warme wedstrijd

als tegmi Haarlem II brengt ons
oude sjiortslui levendig in herin

nering de dagen van -\ranjuez,toen
we op het voetbalveld de tegen■Foio Attg. F, IV. Vogt.

HUIS TE AMERONGEN.

DE HAL.

p)arti,j op ons zagen afstormen, ons
bekoorlijk ])rikkelend met de lieve

strijdkreten; ,,Trapt ze doodü

kraakt ze !! etc." Moedigt een man
als Nietzsche ons bovendien niet

aan? Zegt hij niet: „Zweierlei
der echte M a n, Ge-

w i 11
fa h r

u n (1 S p i e 1". Maar dit is
een jx-rsoonlijke opvatting. De tij

(I:

den zijn anders geworden, tegen

woordig IS het geen „bon ton"
meer om zoo allerminzaamst op

te treilen en daarom : spelers tilt
nw stok nooit hooger dan de elle
boog en raakt er alléén den bal
mee ; hadt gij, lietlen van de nieuw

ste ..richting", het sjiel gezien van
Ixn-engi-noemde Xl-tallen op 2®
Kersttlag. voorwaar het hart ware
n in de schoenen gezonken. Eenige
malen

P
'P

zwiepte Dolleman's stok

enkele

millimeters

afstand

langs ondcrgcteekende's schedel,
.cll

leek

het mij wel even. om met

Ouerido mee te spreken, al?

Is.

-.hadde
aan

bc er

de dood zijn zeis didit

mijne noren .tjescherpt".

van Sminia ' werkte kranig-

onverbeterlijk m krachtig met het

b( haam. ..hii'hi af" met een aUev-

eminnelijkste glimlach op zijn geil
openhartig germanerigelaat|:m Feith. onze populaire jom-na-

b

en

srlirijver.
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globe-trotter en

^i^portsman hakte op de teenen def
■htigdige Haarlemsrhe voorhoede^Iteiers dat d een lust was 0111
t(

zien.

.laniiari 1908.
BUITEN.

Dank

dc koude, l erpe N.K.rd-Oosten wind. werd het spel

aee.ls krachtiger en sru^lier en N-„ural na half-tinie spanden de
Hihersniinners die in deze periode altijd een onweeistaanbaar
vuur ontwikkelen, zich b,zonder in. Het was lu deze periode
dat Haarlem weer de hnding nam. die zij zich kort daarna op
nieuw ontnomen zag. Ware Sanders er toen geweest met zi n

\-erre. hooge slagen,'hm zou het met Haarlem zeer zeker gedaan
geweest zijn. nu kon de Haarlemsche midden-moot. zij liet met
moi'ite, stand hoiuhm. en ..maaide" Koollioven zich bij tijtl en
wijle tot dicht voi»" het Hilversumschi' doel. Het gebeurde toen
dat hij met het voorkoniendste uiterlijk dat gij u denken kunt.
\ . d. Linde over "-h' schenen ..kittelde", zóó vervaarlijk, dat
doffe houtklank onheils[)elK'nd door den stormwind weerklonk,
maar weer enki'le minuten later werdim door de Hilversumsche
achterhoede sombci'c accoorden aan Koolhoven's schenen ont

lokt en o[) ruim (^>en"f'^'^'h n millimetei atstaud. suisde Dolleman's
-tick mij langs dc tnudeii.
luist toen'de Hn'^'^'"^^™'''"'crs na lellen, snellen aanval zeker

dreigden te scoren./®"^ scheidsrechter Vas Visser, die wel takt
ontwikkelde om

ontketende Noordelijke hartstochten" te

breidelen, tijd.

-o •

i ^

>

rr

,

In het CTnwite imimc rijtuig (lat ons naar het Haarlemsche

station terunbrachb belden we de hoofden. Allen waren jiresent.
■r over eens. dat

1
xteest. en dat
;ve

't een echte ouderwetsche wedstrijd was ge
W'cl

krachtig" spel
..iMiniiiie
30C1 ontwikkeld
ininxiKls

^

hadden.

Hockev scheidso

H v B

DE GROOTE kater PETER
vertelT
geschiedenis.
(Slot).

„^.ilden rond het huis. vingen sjirinkhanen. kik-

i.'^nics- turnden, hielden al onze lichaamsoefenin-

w hooft^'

op gezette tijden, maakten bokkesjirongen.
ruggen, bliezen en grolden op zonderlinge
.. . naar grillige ingevingen.

,,

,

het nichtii'
nichtje ons ma;iv
maar niet met rust laten.

D ndertusschen '

'

alles om ons beet

te pakken. Wan
neer wij achter
het huis tusschen

daar ook en liej
maar (i'én van ons
te kunnen van

gen. maar wij wa
ren haar altijd te .

dat vol. dag in dag uit. zij bedierf

Toch f"'-' onze' middagen als ze plotseling van ach-

wel heel
etff te
,

voorschijn kwam en ons zoo duchtig

ter de tumcieu ^-laakte. Moeder besloot, toen
toen zij
zij ontwaarde,
aan het schrikkd'^.^
leven
meer hadden, om uit den haag
stig
geen i'*-'"en

te

iiatuiii lijken \'ijand meenden te moeten beschouwen, die in de

eemte plaats onze jachtterreinen leeg stroojite en bovendien nog
< leiachtige neigingen ten onzen natleele aan den dag legde. M'ij
lesloten dan ook dailelijk om dit stekelbeest op staanden \-oet
( OOI een algemeenen aan\'al te dooden. hoewel, het mag hier
met verzwegen worden, wij nitd goed wisten waar het gedrocht

aan te \atten. 1 och \'onden wij uit dat het een muizensnuit had,

en een imuzenko)) en dit was \'oldoende om ons tot een overhaasten

aanval te doen besluiten. \'oor wij echter precies wisten wat er

gebeurd was, stoven wij alle drie doodelijk verschrikt achteruit en

wel danig verwond in neus eu liiijieir doi'ir de scherpe stekels van
den egel. dien wij. toen wij wat bekomen waren, als een kogel,

met naalden bezet, naast onze etensbak zagen liggen.
lederen awind kwam de egel terug en at een gedeelte van ons
voeds(.'l O]); wij moesten het wel aanzien, hoewel soms blazend
van nijd. len slotte stoorden wij ons maar niet meer aan hem.

omdat er meer spijze gegewn werd. en omdat wij naast het stomj)zinnige gedrocht konden eten. dat nooit eenige teekenen van
wraakzucht getoond heelt. Hoe verachtelijk, niet waar, en dat
na de gruwelijke beleedigiugen. die we hem luuklen aangedaan.
lot onze onuitsprekelijke droefenis zagen we hoe moeder meer
en meer van ons verc'reemtlde: zij begon zelfs eene vijandige hou
ding tegen ons aan te nemen, die met den dag verergerde. Zelden
zagen wij haar meer in het nest; dit verliet zij ten slotte geheel,
alleen (.les avonds bij de etensbak bleef zij nog vrij geregeld ver
schijnen. Zij blies dan vervaarlijk om ons te verjagen, at naar
haar genoegen en verdween, weer vreeselijk blazend. Eintlelijk
zagen we haar ook niet meer bij het mitldagmaal. en wij hebben
haar nooit meer terug gevonden.
M'ij begrejx'n nu dat het. wilden wij ons bestaan nog rekken,
voor ons noodig was. goede vrienden met de bewoners van het
buitenverblijf te worden, want des nachts sliei)en wij nu hier dan
daar. wij werden soms doornat van de stortregens als het on
weerde en zaten dan duchtig in den angst. Konden we maar
ergens binnen in het huis komen, dachten wij.

Toen

den grond in een kamer en vlak bij mij de zoon des huizes, die
mij met gevlei jioogde te lokken, maar zóó ontzet was ik van al
dit ongewone, (lat ik met een snelheid, waarvan ik mij zelf nau
welijks rekenscha]') kan geven, toesprong op dc glazen deuren,
waarachter ik het jiark ontwaarde en waar ik de vrijheid ver
moedde. Hoe beschrijf ik u mijne ontzetting, toen ik bemerkte,
dat ik niet door dat bcdriegelijke glas heen hon. O! dat ver

ons na. om toch

Wl)
dat wij

punten. Door de dienstmeisjes kwamen wij het te weten, dat dit
een egel was, een schepsel dat. evenals wij muizen eet en dat
Wl), ook omdat het ons maal gedeeltelijk verorberde, als een

hoorde ik een (leur dicht slaan, ik werd los gelaten en stond op

aan het spelen
waren, kwam zij

ons

te bestaan en van uit de verte gezien leek het een bal vol scherjie

ik werd zoo angstig, dat ik noodkreten begon te slaken.

veldgewas

vlug af.

Len avond ontdekten wij. juist toen wij naar onze eteiisbak

gmgen. dat een zonderling schejisel daarbij jiostgevat had. Het
was een dier. kleiner dan wij toen waren, dat scheen geheel uit stekels

Een keer toen ik des morgens eens rond het huis wandelde.
\-oelde ik mij jilotseling in het nekvel grijpen. Ik werd z(')ó stevig
vastgehouden, dat ik mij met geen mogelijkheid los werken kon,
zelfs al wrong ik mij in allerlei bochten en met al mijne krachten.
Binnen- het luiis werd ik gedragen; het was er nog al donker en

Zij trachtte vóór

het
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ons

trekken

een jilaatsje te geven ergens in de
de boerderij.

.langi enzende

Midden in die weide

hooge. oude. breede kastanjeboomen. daar-

>tonden nameli] ' struweel en in dat struweel heeft zij toen haar
onder gi oeide ee
voortaan sliejien. Toch wandelden wij
nest gemaakt. W' pandhuis om er het eten te halen, daar d s

steeds naai he
ons neergezet. Met moeder liejien wij er
avonds nog amj< heen. wij vonden dan vleesch en Vieentjcs en
geregeld m opto*- ^.^.mdige kost, die wij wel moesten eten. omdat
andeie.
m'^^j^.jioeg was. Van het nichtje hadden wij zoo dus
er geen \leesc
zagen wij haar nog dikwijls loojien in den
geen last meer,
(p. huitenjilaats; zij was daar met de andere

gn-ooten tuin aclTj^^.t Jnek Wel alsof zij ons zochten.

schrikkelijke glas, vlak bij mij was cle vrijheid schijnbaar, ik zag
toch duidelijk alles buiten: de jiaden, het grasveld, de boomen.
de huisjes \'an het dorji aan den anderen kant van den weg, maar
hoe ik ook sprong en mijn neus bezeerde tegen het glas, dat dol
dreunde, ik kwam er niet uit. en altijd maar lokte de zoon des

huizes mij met vriendelijke, kalme stem. Zoo gebeurde het de
eerste maal. dat ik bij (Ie menschen onder dak kwam.

Zal ik de lezers van''dit onvoljux'zen weekblad nog langer aan

dacht vragen voor mijn geschiedenis? Ik gelooi. dat ik dit niet
mag doen. want ten slotte ben ik toch maar een eenvoudige katei.
die wel is waar veel lief en leed gekend heelt, die misschien ook
wel iets meer is dan andere katers, omdat een goed mensch hem

lezen en schrijven leerde en omdat hij eens met datzelfde mensch

liever verkoos te sterven dan zijn heil luj vreemden te zoeken,
maar die zich toch wel voor onbescheidenheid weet te hoeden.
Daarom zal ik u in het kort nog mede(leelen wat er vei dei met

voorbij, wij groeiden voorsjioedig oj) en bevan tijdjiasseering. want het was wel wat

mij gebeurde, nadat ik voor het eerst bij

' jvvnlcn. Ooh nog een andere reden hadden wij

In de kamer van den'^zoon des huizi^s
werden later ook mijn broertje en zusje

hiusgeno(den. jDe vieken ginp

en weel. bl^jp.nn in de w'cide onder den grooten boom, om

de menschen geweest was en. dan neem
ik afscheid van u.

gonnt

ongezellig daar

het huis heen te

iH'gon namelijk een heel zonderlinge houding

Zij hop dikwijls afgetrokken ojieens weg
cn mauwde heel even. alsof zij iets miste, dat
midden in het sj
-tig' kon \ inden. iets dat zij dolgraag weer zou
zij maar niet tei V
zagen
wij een
den grooten. gevochoranjen
wilh'ii bezitten. mc'c
moe,lêr
eensmiddag
zoo verschrikkelijk
daartoe.

JMoeddj.^(.mcn.

tegen ons aan te jol

kater weder, wa-'

.

had. ja. later zagen wij

haar tot onze onuitsjirekelijke
wrbazing weer vrieiidschajijie-

lijk met hem wandelen, maar
wij begrejien van dit alles niets
en

konden alleen maar \'ast-

stelleii. dat zij ons onverschillig
werd.

Dit

m erkb;"
de

k wamen eten

bi.l

WIJ voo,-.i] des avonds, als wij gezamenlijk
keuken \-;in het huis.

binnen gebracht, die jioogden eveneens
door het glas heen te komen, en stootten
zich de neuzen erbarmelijk. Nog later
kwam er een zeer grof jiersoon binnen
met een zak.

Het was de stalhouder van

het dorj). die ons kwam halen. De zoon
des huizes aaide mij medelijdend over de

jiels. toen de grove man met het roode

gezicht mij na een vertwijfelde jacht dooi

de kamer eindelijk gevangen had en in

zijne ruwe handen vastklemde. Dan werd

ik iilotseling neergesmakt in den zak. vervolgens ook mijn bi oer j(
en zusje en dadelijk daarna voelden we hoe di; man begon (
loopen. Diep oj) den bodem \'aii den zak zaten we angstig g(

buiten.
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■doken, na een

vergeefsche worsteling

■duurde wel een

om vry te

'„7^ W

komen, en het
Uien, dat vvij
zak op a^^ts

111

toen

wero

een hoogte "PSedragen
2vvare voetstajijieini en
zagen
zachts neergeworpen, h'oi dui /
.am
het stil. Dan waagden \
.-uimte bevonden, hee - 1 ' < Dit
,ut we ons in een overdain^.
heller't.r'ii'
verlicht door een klem^
waar
het hooi lag
de zolder boven de stalhouderij
hn-v'er
vooronsdealle
gaarfen.
"fi cll ^
Dit deed
doorgestane
niminei
die
voUiarding
zooals
wij
c
jagen,
nachten
jaagden met een
muizen

o.5igl?:Êï'S

was

als de dorst

.tap naar

irsïrLfenj^n^ïarrrS^^
Toen moest ik op een ^oigen ^
mijn broer en zuster, en van al
weer in den zak gestopt,

de slaapkamer van den zoon
had het aangenaaiu wami i
van mijn beschermheer pakte

gen te samen op reis. Ik
schikt en vond niets verwon

jj „p zolder. Il^^eic
n, ^pep écn nacht in

Na het ontb t
mandje en
h
i„ 'ezamerhand m myn lot ge
^

meer anestig gedurende de ticimit ft

"TtUÏ? nfat hot Vloosch ^

Z"0

,

'
,mjn meester my
warmemeik,

,„on

die hij mij voorzette, ik Pl"^ „ a g ggn buitengewoon vi 1^.";
hij mij over mijn
.,nn de universiteit. Dikwijls
(lelijke jonge man en hy stut e

im >1

den tuin
en

t en zingen voor mijne liMste, wanf t' ,
2ijn allen• \-erlield.
■ zijn m dum harren tij,
een middf

'^Pha. Mij,

nu mijn,,

overweg'

meeste

uit wraak, en

li'
aan de

eigenares N'an

alselniwelijKe wraaK. ^ai zij mij presg^j
een v.'gidarisi'li restaurant. Kunt gij

..h„,s ik ddar geleden heh
^^llel^mlHe'lmi'jarën
ImiJ^^oo zorgvuldig
zorgvuldig dat
dat erer geen
geen denke.
denk,,
ë\ i (intmapiHMi: al dien tijd wen ik o,. vegetarische wij,:
eigenares
Thcd.t KvmVgelmuden.
' >.i m.| < udeii. Ik moest, «midat.vegetarische
zoo zeide cekost^gS;
eigenar.
voorstellen hoe dub
Me

op het huitenverblyf en

•!

• .111 getrouwd, en ik woon met hen samen ^
Mijn nmoMcM..„plaats waar ik geboren ben, desV '
mmrs "1> <h'>^'^"' e
jp dien ..l'itt(-rst.-n tyd mijns leven":
n-s in dozelhh2al ik u ten slotte nog iwen verha,^„
lI) , geleefd.ik
Jm
'
^vannen
vooi den Imaid. Bovendien; "
1111 wffi
_
_ ..■ .,,„.,1 \-, )(ir nmne K-'fste
ik my
w-f

'

r jpj partyen. ik

werd dan zoolang
bij keuken
zijne hospita
in
de
gebracht,
want de genoodigden waren met al

van het restaurant.

lio-d

morht

worden,

my

voeden

,

st gennt.

b oonen, linzen.
«mi,

heb ik slechts twee ,lv
maal
een vogel kunm n bemachtigen, de tweede
werd mijn buit my nog onttutseld door mijn
meesteres. Des naelits als de : , .geerte naar vleescli mij dikwijls
>11 ik naar heneden en ^ ing in de keuken
te machtig werd. slo<
sloop
' ■ daar in groote getale wel rond
- ' dit
•■ geiieui
•
keer dat

een jiaar armzalige krekels, die

krojien, maar dit was eigenlijk ook
ook een
een ellendige jacht
krekels kon ik bovendien niet goed verdragen.

en de

Behoef ik u nog te zeggen, waarde lezer, hoe mijn hart van

vreugde 'ojisprong. toen ik oji een morgen diep treurig en ver
slagen, mager als een talliont. mij likkend in rle ^■ensterba^k, plotseling mijn ouden meester tenig zag. hoe ik op staan den voet hei

melijk met hem de

deur

uitging, mij

iluks pakken latend

in het zelfde mandje,

meester. Soms als

waarmee hij mij eens
naar stad ' gebracht

hij des avonds al
leen zat te werken,
hij

erwten.

aanla iels. bruin iirood. een weinig melk. rompote van pruimen
mT ai.rik.izmi en meerdere alschmyelijke gerechten. ^.M dien fijn

len op een kater
rrcsteld, zooals mijn
wanneer

met;

niet

had. Ook dien mor

naar de studenten-societeit was .gegaan, dan spiong ik

gen ging ik naar stad

bij hem op zijn schrijfbureau en keek
hij zijn pen op een neer liet schuiven.

^

terug, want toen ben

ewoog

ik ojigenomen in zijn
huis. zijn eigen huis.

ters toen hij aldus zag hoe weetgierig ik was. Zoo kon i' al neet
spoedig lezen ■,en schrijven, wat u, geachte lezens, oveiigens uit

mij. arme, uitgeteer

'

mijn poot dan met die beweging mee. Hij leerde nuj oo v <^ e e -

deze autobiografie reeds lang duitlelijk is.

.

toen gaf zijn vrouw
de kater, wat warme

Zoo heb ik dan Vele boeken gelezen, en ook Linnens, las ik.

melk en kweekte mij teeder o[) met stevige kost. Nu ben ik zoo

ziek, dat wil zeggen, hij werd verliefd; of zijn liefde niet beant
woord werd, daar kon ik eerst maar geen hoogte
hnjgen,

hopen, wel nooit weer veranderen. Maar dikwijls denk ik nog
aan mijn veelbewogen jeugd en ik zeg het de' Engelschen na:

Mijn meester werd kort nadat ik Linmeus gelezen had, zwaai

totdat hij mij op een avond diep treurig vertelde, dat zijn huwe

lijks-aanzoek bij de ouders op niets was uitgeloopen, zyn bruid
was nog veel te jong, mocht bovendien niet trouwen met iemand,
die zich nog geen vaste positie in de menschen-maatschappij ver
worven had. Ik had diep medelijden met hem, toen hy mij dit
alles vertelde en legde mijn poot op zijn hand.

De bitterste tijd mijns levens brak toen aan.

Mijn meester

bracht een groot gedeelte van zijn vermogen in buitensporigheden
■door, hij verteerde

rnr

gezond en zoo roml als 't maar kan en dit zal. we willen het

.,\Vhat was hard to bear. will Ik^ sweet to remember."

Peter.

ZOOINSEC
nu en dan hooiTENSCHADE.
t men wel eens van de schade, die do r
insecten wordt aangericht en zelfs heeft hij, die buiten
m""i" +'
enkele keer wel eens zelf last van ofheelt

zoo

veel geld in
vroolijklieid,

DUZD'

•dat hij ein•delijk nau
welijks ge
noeg had om

kunnen opmerken. Zoo zuUen velen

door een klein zwëët'" Weipa ^

beeld te vnrmr^n

van te leven.

"Jifloenlijk zich maar eenigszins een denk-

mededecien. di."

i i'

gerd samen
•op de kamer,

275-000.000
HT +
O aaiK
in na......,,..
Frankrijk gemiddeld
275.000.000 H.L
',i
. - jplircngst
i-"-"sr-L in
kan
Worden
b,.t^'
niyovr
geredelijk
oii 114.000.000
114.000.000 H-h
."11 gesclvit
p-eselvit •■ n
leiieiijK; op
n-f

waar 't dik

wijls zoo
vroolijk toe

van ruim 55

gegaan was,

gehcele (yïbmJgJt wlmDn

■*7

^

niiliiarden Id-aim
1 j uii QK

vertegenwoordigt een waarde

ket V^erlies aan granen,
""''''"''k tus^cherèié
3-8% van dt"»•

overdreven zijn. kan mi"ii
"'^'""'gonomen. dat deze cijfers
les minstens 1 jio 1 , "c h als zeker aannemen, dat dit ver^

begonnen
was en waar

"'Jï-kade bemopt dannid
niet op de BeulJ.-J.Ipp'j"'';''' "mar betrekking op de granen ei'
;n aan, dat dn selmdë
andere gevkssem Neme"

hij nrij zoo

■dikwijls zijn
hart uitge
stort had.,,'t

Is uit. Peter,
t is uit, mijn beste kater. we gaan naar den kelder. KRflS.
hij met een tre urig lachje.
lachje, mij strijkend over mijn schonkitf^r

myn groene oogen, dre^'gromil^Jcelder
^ hy begreep wat ik SnS:1ari'k bet"

1

olgens bctrouwlii

dat door

waar hij mijn
opvoeding

Antwoorden kon ik

1^^^' geleden een groot
(wdderiand
was kaalgevreten

oorzaakt v3t wëë,- ' "••"'T^
'l™"" msecten ver' ""derstaande cijfers eens willen
zalJaarlijks
dan verbaasd
staairëë,.ë^''l"> 7 het .1//;»;;, der .Vator; men
bedraarrt d,.

Zoo zaten wij
•eens honge
rig en verma

Sn 1

gedeelte van linT'

hijken'"!,-;
«"waa"
.naar den

leen w ^ ^■^'k''-'"W()(,rdi,rt' dmV^" tezamen aangericht een gel'J^
-f 1

"kndei d!m ;

lezen van dn^t» „id
seliadh

-laar m Frankrijkal"

kranes veilles geleden.

2ich onwillekeunf
in en zeker z"■n de insectem

zulke grook

toeden Nfhimken. mochten
nuttigeditdieren
als tdwel eens
bf
F. Th. 'VK
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LANDBOUW.

HKT is onzen lezers misschien niet hekend. hoe doortnsteml

de bemoeiingen van onze Regeering in zake den Land
bouw zijn. In ons Ix'zit kwam een werk van over de
tweehonderd bladzijden druks. do{)r de Directie van
tien Landbouw uitgegeven, waarin ..een en ander"
betreffende deze Regeerings-bemoeiingen wordt medegedeekl.
Wie een o\-erzicht wil hebben \'an dit alles, wie zich ook maar

'•enigszins \-oor onzen thans weer krachig oplevenden landbouw
interes.seert. die leze dit bock eens door. hij zal er \'eel in vinden

wat zeer weten.swaardig is en wat hem mogelijk van dienst kan zijn.

Toen na I1S77 treurige toestanden in den Nederlandschen land
bouw zich "openbaarden, werd het besef levendig, ook bij de Re
geering. dat Staatsbemoeiing hier dringend werd geëischt.

In i88b werd een Staatscommissie ingesteld (Kon. besl. van

ib Sejit. i8H()). die vier jaren later haar hoogst belangrijk „Ver
slag over de uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van

den landbouw" uitbracht. In die vier jaren tijd gaf genoemde
commissie tevens hare adviezen over vragen haar vanwege de

i'^egeering gesteld, of over onderwerpen, door haar van bijzonder

nrgenten aard geacht.
Zoo verschenen o.a. de volgende adviezen:

I.

Betreffende het nemen van wettelijke maatregelen tegen

knoeierijen in den boterhandel. 2. Over de wenschelijkheid om
landlrouwvakscholen van Staatswege te subsidieeren. J. Beti ef
fende de ojirichting van landbouwproefstations. 4. Over de

middelen, welke van Regeeringswege kunnen worden genomen

tot \'erbetering van den toestand van het landbouwki edict.
> Betreffende de regeling van het landbouwonderwijs, b.

Ontbrak het dus niet aan maatregelen tot bevordering'van-den

landbouw, toch kon niet zoo veel worden tot stand-gelrracht-als
noodig en wenschelijk was. tengevolge van de verdeeling van de
Regeeringszorg voor den landbouw over een zestal de|)artementcn.
Deze toestand, waarbij de verantwoordelijkheid voor de beharti

ging der landbouwzaken over de hoofden dier'deiiartementen
verdeeld was. bood voor de behartiging der belangen van een zoo
gewichtigen bedrijfstak, als de landbouw is. geene voldoende
waarborgen, en veroorzaakte bovendien, dat de belanghebbenden
niet steeds konden weten bij welk dejiartement zij hunne belangen

moesten voordragen, (^m aan dezen toestand,b^en einde te maken

en om hét initiatief op wetgevend en uitvoerend gebied in land
bouwzaken, meer dan tot nu toe. het geval kon zijn, te kunnen
doen uitgaan van de Regeering, werd zoowel in als buiten de volks
vertegenwoordiging dringend gevraagd om concentratie van de
Staatszorg voor den landbouw in eéne hand. Over de wijze, waarop
die het best zou kunnen geschieden, was men echter niet een
stemmig.

Bij het ontwerji van wet voor Hoofdstuk V der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar iSqS stelde de Regeering voor, aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken, aan wiens departement sedert 1892
de meeste landbouwzaken waren geconcentreerd, meer in het
bijzonder de zorg voor den landbouw in zijn geheelen omvang op
te dragen.

I Februari 1898 werd bij het Dep. van Binnenlandsche Zaken
een .A. f d e e 1 i n g L a n d b o n w ingesteld, met een Directeur-

Oeneraal als hoofd, aan welke de behandeling werd toevertrouwd
der volgende zaken :

Betreffende de verbetering van het paardenras hier te lande.

7. Betreffende de wenschelijkheid van Staatshulji \oor fok
kerij van groot en klein vee. 8. Over de organisatie eenei
vertegenwoordiging van de Nederlandsche landbouwbelangen.
O. Betreffende het pachtwezen en het gebruik van den grond.
De commissie mocht de voldoening smaken, dat haai

irbeid instemming \'ond. want een belangrijk deel van de
maatregelen, welke sedert van Regeeringswege zijn genomen,
danken hun ontstaan aan, of liggen m de lijn harer voorsteilen.

Zoo kwam in i88(; de wet. houdende bepalingen tot voor

koming van bedrog in den boterhandel. tot stand en veer
den naast het Rijkslandbouwproefstation te \\ ageningen
drie nieuwe stations gesticht te Hoorn. Dromngmn en Breda
(later (mes). In 18.,o werd op de Staatsbegro..tnig een post
uitgetrokken voor <le aanstelling van een

Ireraai- en werden subsidies verleend aan
f wakn
voor .Ie benoeming van zuivelconsulenten. Mede wudtn

g.-l.len b.-schikbaar gesteld voor lu-t

l .oiiwvakscholen en wintel-cursussen en vooi fut
in li(icfbcs au

roeiicn van cursussen m nociiHsiag.

'

In 18(12
weid etn in>

Mie teiir van het mi.ldelbaar onderwijs benoemd en in hcd
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t, ra e h t). De wet houdende
bepalingen tot voor

koining van bedrog
111 den boterhandeli

Hindelijk de statis
tiek betreffende den
landbouw.

In

igoi werd de

aldeeling Landbouw
\ an het Dep. van

é.

Hiiinenlandsche Za

ken losgemaakt en
oxergeliracht naar
(lat van Waterstaat.

Handel

en Nijver

heid.

Nogmaals

weri

ei-iie wijzigingaangfcI irar lit eloor het Kci-

iiiiiklijk besluit van
7 Si'ptember 1905.
w.iarbij een deparicinent

\ -jmk

van Land-

b( uiw. Nijverheid er
H.1111 lel werd inge
steld. \-an hetwelk dl

ah leeding Landbouv\'i 11 11 loojiig in den be
st aam leii

vorm eer

de-ed ging uitmaken.
Bij Koninklijk be
sluit van 7 Maan
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in eene meer
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I) i reet ie ressorteeren-

de jiersoneel te tege-h-n en de stanm

jdaatsen (.laarvanaaite

wijzen, een

,111 der

voor zoori'

zulks niet bij wet"

Koninklijk beslui.111 (Iers geregeld is

zal

worden.

De

Directie A'ai

I len Landbouw is?j
\ est igd in het geboin
1 ( lurnooiveld ho(Iravenhage.

te

Dit
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EEN GROOTE VIJGENBOOM.

ElrXUilr dagen geleden in een \'origcn jaargang van
de

iener illustrirte (lartenzeitung" bhulerende,

trol mij (.laar een medeileeling omtrent een zeer
ouden X'ijgenbcHim. die staat bij het klooster te
Roseotl aan Kaaji Finisterre en die als een der
dio()tste \ ijgenbooinen wordt besehouwd.

i

^ OOI hen, die den ^djgenbooIn, zooals tlie hier te lande
OOI komt. kennen, is het zeker van belang te weten welke
a metingen di(.> boom wd heelt. In verhouding tot (.Ie kroon
(.^. r
Z(H) bijzonder zwaar, hoewel die toch nog
ir\'l
kiameter
van
ruim
e.iM. heeft,
dus eens)ilitst
omtrek
di\eei 2.40 i\I. b..\-en(Soboven
den grond
hij van
zichonin
^He zwaie takken, waarvan er een in Oostelijke en een in

SI

(.stelijke lichting groeit. De eerste, die op een muur ligt, is
m zijn groei tloor een belentleiKl huis min of meer belemmerd,
kaai(.looi hij minder sterk is. toch heeft hij een lengte van niet
bunder dan ruim (i Meter. De omvang van de kroon is onge-

jic zwaarste en heeft een lengte van 5 Meter; de tweede wordt
ïiKd

^eei ifio iM. en daar men bang was. dat de takken te zwaar
houden worden en ilaardoor alscheuren. heeft men ze onder

niT
\El\U

DOMEIXBOT^^

boek.

dat

TT PRINSTXHAGE.
„n-t tal rij kt' ailx'cklingc'n

tcial. •lan den tc'kst voorafgaat.

lu-t\vflk in b;)\'enboiloi.'l3
o pge*"-' J-Io(Vcastukken dt' <>ndervveriH-n.
naar photographieini
Die tekst omvat in een
eei» k'S" ^enot-nnl-, ,regeveii aan het Landdu' wij hierboven reeds ^ uitetia^t'ttinb hoogei't' land-, tuin

Zoo wordt een uitvoetig'-

dv

de daataan verbonden

liiluwonderwijs, beschrijt'ty^ggfiingt'n Instituut' v(H>i" Landbouwboschbouwschool te
en

en

ratni'ift^^
instituten; het Suikerlak" 'p^^titnat voor Phytopathologie. de
de Rijkszuivelschool te
werktuigen en gebouwea-^^.^g^".^^en
winten-cholen.
de RoschbouwRiikslandbouwschool t%^inb()Uvv'-tY;-X'-^^;jy-;--p'trecht.
Fdemenl>olsward. de Land- en
jjernaa >
•
onderwijzend
< ursus der Nederlandsche
OpleKUng\a
_ .i
erlandschc

tair land- en

ipj-vviji^^
••
tumb(.uw--»"ffK„ichbouw-onclervvi]s

1 "l'Vmpersoneel voor land-,
tuib en
,.
waard zijn ook de H(

Zeer lezens

bevordering
III. M'vatreeelen ter
'ordering
,
van

,(.fcDt^^^.-® het
het onderwerp:hijBev_<
zonder
van het

ons

aantrok;

Veeartsenij-

invordering

resp.;
De Phytopathologische
laindbouwkredietwezen.

wetenswaardig^ e^l i n g e n van de Directie
Deze

woi

a n den L a n d b o b . hetzij gratis of tegen geringe kosten,
x'orm verkrijgbaar gesteb j;.^^ p^kele onze bijzondere aandacht.

< )nder die verslagen trohhn jLandbouwvereenigingen ter
zoo eene, in den epidemi
gratis verkrijgba.ar gi^telde
\('rspreiding onder hare^^^ gn Klauwzeer", door Dr. J.
brochure ..O v e r .M n n j. u i n h (1 ri w met b e t r e k k i n g
Poels.

Verder;

Onze

w

..'^bittegenstaande deze boom een hoogte heeft bereikt van

bjna jQ ;^i
reeds zeer oud moet wezen, is hij nog volmaakt
gezond en maakt ieder jaar scheuten van meer dan één M. lengte;

ook draagt hij nog volop vruchten.
Z()(,'j^ gi'oote Vijgenboom zal wel zeker door niet velen hier te
ooit gezien zijn.

E. Til. W.

VEEL kweekers en bloemisten hebben de gewoonte een
MIET AANGENAAM.

t^i^liouwhlad mede. Verbeeldt u. zegt hij. welke gewaarwording

\'.in de veeteelt en

\' e r s 1 a g e n c n m f "

b vruchten van deze vijg zijn groot, langwerpig, groenachtig

cn aiig gestoeld. Het is een verscheidenheid, tlie in Rretagne onder
tien nj^am ..Figue blanche" veel gekweekt wordt.

rden in boek- of
. brochure-

en F

Zeer veel

'kiodig is het te zeggen, dat het een vreemde gewaarwording is

""^ei het loofdak van zoo'n reusachtigen \'ijgenboom te vertoeven.

er ook te putten ^ijn uit de

l\-":ó;'.b«;;;;;

kundige dienst; \T:
V

j-'n de overigen van hout zijn. Aangezien deze zuilen 2 2.\ M.
{)
^ijb, kan men gemakkelijk tusschen hen doorwamlelen.

nieuw gewonnen plant te noemen naar een van hun ken
nissen. Gewoonlijk wordt dit als een beleefdheid be
schouwd en is het dan ook als zoodanig hedoeld. Het
meerendeel der Rozen draagt zulke namen en onder de
bl(
'^niplanten treft men ze zeer veelvuldig aan. Ook onder de
tiuchtenkweekers bestaat deze gewoonte en er zijn heel wat
appels en peren, die naar jiersonen zijn genoemd.
(ieze beleefdheid wel eens anders kan-uitkomen, dan zij

v.in de zuivelbereiding. zbi^'clpr"^
'
den eerlijken handel in
OUV^'l

dienst en de Bevordering

stut met niet minder dan jj) zuilen, waarvan er 48 van graniet

aarin hoogst belangrijke bcschrij-

bedoeld werd. deelt de Heer Francissi, te Rijssel, in een Fransch

dame moet ondervinden, die in een iromologisch werk. achter
haroti naam aan een peer gegeven de volgende beschrijving leest;

••Ficomtesse XXX — Est bossue et ventrue. sa peau. d'une
jautie sale. est semée de taches sciuammcuscs. A etc trouvée

dans aa i^xjjs. Mürit sur la paille."
Een vertaling van deze streelende beschrijving zal wel on-

nooclig 2ijn.

E. Tii. W.

tot het bui tenlan
vingen (met voortreffe
lijke afbeeldingen) van
de wijze van verpakking
van vruchten en groen

ten bij verzending. Ken
lijst van oihcieele per-.onen. instellingen en

\'ereenigingen o)) land
en tuinbouwgebied.\ er■~lag over een onderzoek
\ an karnmolens en een
dito
van
kunstmest

strooiers. De .grieiidcultuur in Xederland (met

t .drijke interi'ssante ilhistra'ties) en; De cultuur

in de in i()o() in Zeeland
' >11' lergeloopeii poldei'SPlaatsgebrek
bi'let
oiis natuurlijk iiadei
bij ld deze onderwerpen
stil te staan, hoewel we
' iiis \"( lorstellen later op
' ■(■11 en ander terug te

k' Jinen.

Ons

doel

ic

ihiins slechts geW(.'est
' ■' ■ns

de

aandacht

te

\cstigen O]) de \celzi)I l igheid van den arbeid' lie door de Directie \ an

' It-n Landbouw wordt
verricht, ten bewijze,

dat wij in deze met het
volste vertrouwen

'h'

toekomst kunnen tege

moet gaan.

H. V. B.

GEZICHT OP DEN TUIN D ER RIJKSTUINBOUIVIVINIERSCHOOL TE BOSKOOP.

buiten.
dan kleinen <le zaden, de■gl-Oer
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w

WET zal zeker meerdere
gegaan zijn

en mi] gmg mj
_••

.i;,.
,lik

,ut
dit

ucu
dic (igebeek e

niet"
a

en

;

aflevering. Zij zullen

deden.
deden,

nanoen lehidophylla,
voiKoiuen
SelwinelUi
afkomstig uit
cloch die, omdat zij eigenschapjien vertoont,

weltSiïiidmS di. vun'dc ocl.tc'Roos van Je,-.dn, .,. vvppnkomen wel onder dien naam verkocht woidt.

De echte Roos van Jerieho, waarvan de afbeelding hieinevens

eaat is de Anastaiica hierochiintica, het is een geheel andeie
plant en zij behoort in Palaestina thuis. „Mis , hoor ik weei een
ander zeggen, „dat is ook de echte wonderroos met, vvant dat
is de Asteriscus (Odontospermum) pygmaens". Laat ik er dan

dadelijk
jk

kiernblaadjn^
Zoo

bijvoegen, dat zij, die zoo denken, wellicht gehjk hebben,

het

vimlen

vruciitjes te voorschijn, i

,fl„.,-elakjvsZK-li met l'laderento'oi j
de

(li-n si-hijn

eii

aanschouwen

rcll.
Nvatei- 11
,,.,,ee
de
tre'U'U uit

in lu-t

het gvlieini

,-.,n de Koos van jerieho ontsW

/uilen het wellicht jannjj;

I,.,- ^^.^,,,.,„./.„.uge.
verklaaKi, _
wondm
. lat
het kul
dat

an< I

is verdunun.
meerdeie

o'' L

iiezwaar te zijn

1 , helangUk!?

| ,^e plant omgaf wto

zal /'.) er 'w- -

I)e

'""BweKKend,

k.nistcii nu zullen wellicht gaa^^;
iiezitteii en dat behoeft gn.,.

'■'ëfn' Vlèwiriii
l;M.sVu/Km
y.n h ludrekkelijk gemakkelj
zonnig boekje, laat kweeken. J{,,

tnin, op^
zal misschien wat
doch bestelt nieii
zc wel weten te
^
Ajn-il uitgezaanl in 1
in iederen

■

met wat zand, waai
na / ]
/( )( )'lls 1 1*^

1
worden
Kvzet-i

gmnakkehjk I n ■

h

^ijn ,,ni aan de zaden te komti
jv.ied" zaadhaiidelaar, dan zal
'■dl (j(1|,.
De zaden wonleii
worden om
omstreeks
J),.
' ' ha]
,r,.N
iwuld
uld met 1bladaarde,
.ladaarde, vermen
vermenc,,
' 'hak' onder rfj.
ucii oin-erwarmden
opmerkte,
kiemen de—UIzade
I
J
.p, . ,onge
plantjes zoo groot,

worden zij ieder aizonderlijkopg,.

van Jerieho is, deze— of gene,
doch zeker is het,
dat deR'jstclt
Anaslahcct
,-1
Xirz-vi-zli
iTicn
er algemeen voor gehouden en

ctnnt- toch
toch verscnu
verschil van
van ineeiuug
meenint; ovc-i
over wat
de ware
Er bestaat
wco viv
..„..v. Roos

flT
,1,; vi.i. ...«. vw.- .pr Wli-luv Ypr cl,t „„p4
kan men hetzelfde groiidnieiigse gebruiken. De j.as opgepofl^

zaden van „de Roos van Jerieho" of wel ziet men op deze ot

gene tentoonstelling een quasie oosterling, die ze te koop aan

de zon geschermd teneinde het slaj. hangen te voorkomen. Zijn 2,

phlntjes worden weder in den bak gezet en de eeiste dagenvoo

biedt, dan ontvangt men niets anders dan de A nastalica. zoo

eenmaal aan den groei, <lan kan ineii het s( hei men nalaten ei

dat ik die voorloopig gerust voor echt durf verklaren.
De Anastaiica hierochiintica is een aardige, interessante jilant
en wij durven ieder,

eciiter nachtvorsten te \-reezen, dan mag niet vergeten worden

sjioedig kan dan ook liet glas er \-an c-i-rwijdeid worden. Zijne

en wat zaden kan

1 Ie ramen weder 0;
den bak te leggen
Einde Mei ofbegij

machtig worden, ge

v\'eer is, worden oj

die een tuin heeft

Juni.

rust aanraden haar

een regenachtige!
dag de plantjesbu;.
ten uitgejilant, 0;
een onderlingenai.
stand van ongevec

te kweeken. Koopt
men ze op een ten

toonstelling

al naar Jie

dan

ontvangt men ge

jo cM. Bijzonder,

woonlijk een bol
vormig lichaam, uit

zorg

behoeft me;

aan den grond nie;
te besteden, wan-

een aantal kleine,

houtachtige, ver
dorde takjes be

nee-r hij maargoef.
losgemaakt en water doorlatend is.
wel moet men ecii
ter toezien, dat een

staande. Legt men
dit op een schotel
met warm water,
dan zal men zien,

goeil warm, zonnif

j dek je voor djilant jes wordt uit.

dat reeds na eenige
uren de takjes zich
naar buiten buigen

gezocht. Werkt het

en zoodoende een
soort roset vormen,

weder nu watmedt,
il. w. z. is het in dei

somtijds ruim drie
maal zoo groot dan
de bol, die men
kocht; ook is het
hout

beginne wat vochL

en

daarna goen

wai-in,

de

min of meer

dan zulle;

plantjes fiini

(i(i( «"groeien;

zacht en buigzaam
geworden.Laat men
het roset in het wa

kunnen

t

dan eei

ter liggen, dan zul

doorsnede vanruir

len zich na eenige

JO

dagen kleine blaad
jes aan de doode
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takjes ontwikkelen.

Het wonder is ge

schiedt : de schijnbaar dooile en verdroogde jilant is tot

nieuw leven geroejien. Dat dit eertijds als een wonder werd

cM. bereiket

Sierjilantenzijnhe:
eiditer geenszins,d
bladeren zijn kleit
en grijsgroen ever

als de takjes en de bloemjijes zijn zoo klein, dat zij bijn
onziehtliaar zijn. (iji dezi- bloemjijes \'olgen de kleine bd

beschouwd en tot tal van legenden aanleiding gaf, sjireekt
wel van zelf, ook nu zijn er nog zeer velen, die er zich geen
begrip van kunnen vormen, hoe de schijnbaar doode plant zoo
^1 eens weder levend wordt. Toch is de zaak zeer eenvoudig,
yoor het sterke uitdrogen is het grootste gedeelte van het water,

zat t n al. (uian ile jdantjes dood. dan worden zij opgenomer

Imm
aandan
de liinnenzijde van de celwanden sterker heeft verdampen
plaats gehad
aan de

die hieihutzelide \-oorkomen hebben als de exemplaar
en kennisserffil ''
h ^^'"'"'K-ii tuingehoden. .\an zijn vriendf''

uat zich tusschen de moleculen der celwanden bevindt, het z g n"

buitenzijden, zijn de takjes aan den binncLant sterkei gei"

buitenkant, wat het bolvormige oiikrulLi

toenemingfan hSf .Tff
grooter
dus op>

Maar

de

lilaadjes

.."f

"iet een

ve„ch,j„sel van ho. opengaan Ixaaih
het weder levend worden, het verschijnen

:.g.n. imbibitie.

nu

voudig vcrkla™.
aan

1

1 ■

1 ..

teitiL

iw,
.tlLll

van
ec
een-

goed beschouwt","zal" mëirVef'fkt
aflieeldiing
zien zitten, die -vin rIo K ,
aantal bolletjes op de takjes
zijn de vruchtjes,' die aan fju''
zijn. Dit
sloten zijn en ieder twee'zaadjes'bëwitf *"'"10^'^' gewoonlijk
gi
nu

gemakkelijk te

-g.u. Koos nog ee,.,

wu-mige lumwtjes.^ die dezelfde kleur lieïihmi als de takje."

Daar i\e Aiuistatica's éénjarig zijn, steiwen zij naliet rijpende

dë tfznllon if ?-

'''""«en gelegd, sjioedig zal men dan zien. dat
"luiniigen en na enkele daget

kunnen verto.men'"'"

wonch-r van de Roos van Jench

Wil men ze het voha
de sterkste jihint de rem! jaar weer uitzaaien, dan wordenviu
door droog hewaaid. vinehtjes tilgejilukt en deze den wintf

exemjilaam^ (lat ^"(hf f

waren de twiiejes
vers(-heidene malen if

'"'wijst het hierbij afgebeeh

gekweekt werd. OorsjironkellJ
gelu.gen. maar. daar het reed

de eigenschaj) o,u /j,., ' ''^'"lonst rat le heelt gediend, verloof h
f ^'.bezitten
ju nielnilëe
fl a,:;': f ^"'"''uals
^^(-1 een
stlmj)
0111 ziej,
de . 1weimg.
mts/uriVm de eigdd

gulegd vedc- te ontp'loo,. n' "'^'''""kuig oji te rollen en in vtid'
^au ^^clagruclU,
Sclauiurll,. Op XZ^i ^'"t op
pxefflpla?
'M> J,]/,
Idz. jpP
U'dmacHs is er

dit zee■r mooi. ook tie^s^dh;

'Itl \'an on de vruclj f^
'en enkele \-a„ '
^'"-""Onnnr vevttooiien
dit zeer duiddH
' onV\ Vf ''"'l' luisseii"""'"
echter zoo aardig, daal ^
te groene
'"-.■'"iS::'','!; noem en .T b;;:;
"'7'
'^'^d aarzel de

•■'■'"(■ Roos van Jerieho".

E. Th.

,

