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ier heldere satellieten van Jupiter, door J. van der Bilt, geillustreerd blz. 77
an planten

het

hoiuhni; ' men

ié enorme afmetingmi van Juinter; satelliet III. de grootste,

heelt

een middellijn, die
die slechts
slechts dj
w j is van dien der planeet en een

massa clie minder is dan tóoöö ^ an de massa \an Jupiter. Maa.

zij zijn als leden van het zonnestidsel geenszins onder „de kleintjes"' te rangschikken. Dit volgt reeds dadelijk uit het feit,
dat zij in kijkers van middelbare grootte een schijf vertonnen,
terwijl' de helderste planetoïden, die zooveel dichter bij de aarde

zich 'bevinden, dit niet doen.
Inderdaad neemt zelfs één van
hen. in eene rangschikking naar de grootten jilaats tusschentivee
liootdleden \-an het zonnestelsel, zooals uit het volgend over
zicht blijkt.
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor correspondentie opengesteld en geliez'c
m.n vragen aan de Redactie te richten.

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen worden. 'I'e adresseerin
aan de Redactie of aan de Uitgevers. De inzender verzuime vooral niet duidelijl.
zijn naam. en adres te vermelden; ook achter op de foto's.
Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een of ander gebied
worden uitgeschreven.
De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van cenc annonce, een aanvrage of een bestelling aan een adverteerder doet.
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SATELLIETEN VAN JUPITER.
¥UPITER is den 29sten Januari in oppositie geweest.
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Y'olgorck' van hun afstand tot de planeet. De consequentie ver.
langtle een nummerverwisseling na de ontdekking van den jdej
satelliet, welks baan binnen die ^'an 1 gelegen is, doch men j;
hiertoe, behah'e in een enkel leerboek, niet overgegaan.

Winterdag, door Anna Bienfait
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Van

dien datum af wordt voor ons, aardbewoners, de hoek

I tusschen deze planeet en de zon, welke toen 180 graden
J bedroeg, [steeds kleiner, totdat in het laatst van Juni de
])laneet in de avondschemering zal ondergaan en voor waar
neming ongeschikt worden. De komende maanden i)ieden

dus eene schoone gelegenheid aan hen, die slechts het eerste ge
deelte van den nacht ter hunner beschikking hebben om dezen
reus van het zonnestelsel en zijn belangwekkend satèllieten-svstec^ m hunne kijkers te bewonderen en te bestudeeren.

Het aantal satellieten van Jupiter bedraagt zeven; de ontdek

kmg dei eerste vier was een onmiddellijk gevolg van de uitvindiim
dei kijkers en dateert van 1610, toen ongeveer terzelfdèJ ^
(mhlei m I aihui cn Snnon Mariiis in Nürnbcrg hunne ber, tijd
gebleven waarnemingen verrichtten, die hen een (h, èrn r- oemd
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1
oneindig groot is. en berekende men in
,
den
tijd
een der
in den
SCliaduvv kegel van Jupiter waarop
zou treden
voor satellieten
twee tijdstippen
waaroi) de aarde tusschen zon en planeet en waaroi) tlé zon tussclien aardc> en idaneet was geplaatst, dan bleek de verduisterim>
m het iste geval vroeger, in het laatste geval later in te treden
I an de berekening aangal. Dit was reecis in 1(175 aan Rcenier.

een Deensch sterrenkundige oiigevallen en de oorzaak lag voor
de tiand. De snelheid van het licht is niet oneindig groot, zoodat

een waarnemer op aarde de eclipsen niet o]i hetzelfde oogenblik

ziet als wanneer hij zich op de zon bevond. In het iste der ge
noemde gevallen (oiiiiositie) is het licht d m. 20 sec. eerder, in
het 2de geval (conjunctie) 8m 2()sec. later bij hem dan bij'een
denkbeeldigen waarnemer op de zon.

Evenals bij cle schaduwovergangen speelt ook bij de verduis

teringen het tijdsti]) der opjiositie van jupiter een grooten rol.

zooals uit de hguren duidelijk is. Daarin is de plaats van lupiter
dezelfde gelaten en dus de beweging der aarde ten opzichte van

dc; planeet beschouwd. Het blijkt clan. dat de verduisteringen
voor de oppositie links, na cle oiiimsitie rechts van de schijf van
jupiter worden waargenomen (in een astronomischen kijker).
in omkeeieuden kijker
r,\ór

en

\ an satelliet I. die dicht bij de planeet rondwentelt, kan' men
r.a

nooit in- en uittrede beide waarnemen: vóc'ir ojipositie ziet men

oppositie.

\'erdnisterinoen links:

ichadiiwovergangen anan i'onrnf aan

cle intrede in den schaduwkegel, maar heeft de uittrede achter

Verduisteringen rechts,

de planeet jdaats. na ojipositie is dit met de intrede het geval en

schaduwoi'er^nngen volgen op

satellietover gangen.

neemt men slechts cle uittrede uit den schaduwkegel waar.

sat( thetovergangen.

De verklaring der afkortingen volgt.

Ilcdekkiiiifcii (Eng. occultations).

Bevindt de satelliet zich

(II nrdt verro/od),
i) De tegenstanders van het systeem van Copernicus liewcerdon dat
het niet deugde omdat de aarde in haar looji om de zon, de maan niet

binnen den genoemden kegel doch gaat hij voor ons oog

kon meenemen. \'an jupiter was hot zeker dat hij zich bewoog, 't zij

..achter langs", dan is hij eveneens onzichtbaar. De sclnji van

om de zon 't zij om de aarde. F.n thans zag men dat hij in die bewe

lupiter bedekt dan den satelliet. Zulk een bedekking be^nt. zooals

ging zijne wachters meevoerde!

en eindigt rechts van Juinter.

E\ItNMIN als de jilanten ze i" hoogo tempc iMtiiron kun

onmuklellijk uit de tiguur volgt, in een astronomischen kijkei linies
,

Hij gunstigen toestand der lucht en een scherp, rustig beeld
der planeet, is het mogelijk in den grooten kijker onzer sterren
wacht zoowel van transits als van occultations drie tijden te

noteeren. n.1. die van uitwendig en inwendig contact, benevens

het oogenblik. waarop het kleine schijije van den satelliet tlooi
den rand van jupiter wordt gehalveerd.
.Schaduni'vcyoanjren. De satellieten werpen een schaduw nr eene
richting tegengesteld aan die der zon: zoodra dus

in conjunctie komt. zal deze schaduw de Jupiterschijt tu cn.
en de idaats waar dit geschiedt, zal voor ons als een donkei
-'Chijlji' zichtbaar zijn. Dat donkere schijtje zal nu een tiansi
N'ertooneii ram gelijken duur als de satelliet welks schaduw u
Voorstelt. Twee omstandigheden kunnen zich daaibij \ ooi
doen. n.1. :

.

I . De transit van ilen schaduw gaat voorat aan dien \an
den satelliet:

.

i.

z . De transit van den schaduw volgt op dien van den
satelliet.

De overgang hiertusschen is het

oogenblik van oppositie dei

planeet, ^^'ij bevinden ons dan tusschen zon en Jujnter en

de

iieide transits vallen samen.

\'crdtit.sk'yinp;t'ii. (Eng. eclijises).

De geringe^ helling c ei

lianen van de vier satellieten op de loopbaan van Jupitei is ooi

zaak. dat deze bij eiken omloop eenigen tijd in diens schaduwkegel verwijlen. i)e as daarvan ligt natuurlijk in het vlak van
jujiiter's baan en de schaduw strekt zich veel verder uit c an
de grenzen van het satellieten-systeem. Toch zal IV nu cn c an
door zijn zooveel grooteren afstand tot de moederplaneet nu en
dan aan het genoemde verschijnsel ontsnajipen en onder of roven
langs den schaduvvkegel gaan.

,

,

Deze verduisteringen zijn een geheel ander verschijnsel ( an c c
twee eerstgenoemde. Deze toch zijn subjectiei en volkomen c

vergelijken met een zonsverduistering. Het zijn

'(P.

HET BEVRIEZEN VAN PLANTEN.
nen verdragen, zijn ze bestand tegen den invloed van
uitersten ter andere zijde: tegen tenijieraturen die

zeer ver liggen beneden die welke in den regel heerscht.

Om te kunnen groeien, ja. in leven te blijven, moet
de plant in het algemeen onder bepaalde omstandigheden verkeeren wat betreft warmte, licht en waterhoeveelheid. waarover
ze kan beschikken.

Is een van deze factoren in niet normale

mate aanwe'zig. dan lijdt de jilant hieronder. Wat nu betreft
eene afwijking in te nperatuur. is gebleken dat de wate-rijkheid
der aan groote koude blootgestelde deelen belangrijken invloed
uitoefent: knopjien b.v. waarin het vocht nog niet is opgestegen,
zullen niet zoo licht bevriezen als zulke van welke de sajistrooming
reeds in vollen gang is. Ook daarom juist men oj). cauchtb )omen niet te laat in den zomer te bemesten, want de dan nog
lang doorgroeiende loten zullen, waterrijk als ze tot ver in het
najaar blijven, in den regel bevriezen.

Oj) dit jiunt hebben verschillende jiroeven uitgemaakt dat
hetzelfde geldt voor zaden, en droge zaden aanmerkelijk lagere
temjieraturen kunnen verdragen, zonder door het e.xjieriment
in hunne kiemkracht te worden geschaad dan zaden, die door

een groot vochtgehalte oji het oogenblik waaroj) de jiroef geno
men werd. waren gekenmerkt.

Ook cle jiraktijk houdt hiermede ten volle rekening. Hoe
beijveren zich niet alle vruchtenkweekers om in een voorjaar,

wanneer reeds vroeg de warme dagen komen, zoodat de kans
OJ) eenen terugval, wat betreft de temjieratuur, in de volgende
weken zeer groot mag geacht worden, het nitliotfen der vruehfboomen. in de eerste jilaats van de jierzikeii. zooveel mogelijk
tegen te houden, bekend als ze zijn met liet lelt dat ile schade,
door nog laat invallende vorst veroorzaakt aan de booineii die
nog niet ontbot zijn. geringer zal zijn dan die waaraan de reeds

-.chijnselen. zoodra er een derde (de aarde) in het Sjiel is.

vol ontlokene zullen

intrede van den satelliet echter in den schaduwkegel van JpP'

temjieratuur beneden het vriesjnmt verdragen. Hiervan zijn
uitgesloten boomen en heesters, welke in ons klimaat thuis

verricht hij een

handeling, en die
handeling is on

behooren. en ook de jilanten welke eenen wortelstok bezitten.

middellijk
hel
verschijnsel, on

aardsche deelen at en worden in het c'oorjaar weer nieuwe sten

gels en bladeren van uit den wortelstok gevormd.
Is het sterven van jilanten ten gevolge van het doorstaan

een'

het bij stijging der temjieratiiur ojitredeiide ontdooien? Ihj
daling der temjieratuur onder het vriesjnmt. zooveel dat eene
plant „bevriest" wordt ijs gevormd in de intercellulaire ruimten.

bejiaaldeii
De

via-diiisteringeii

(Ier wachters zijn
objectieve ver
schijnselen: ze

zijn daarom veel
belangrijker

en

zijn o.a. tot' het
niiddeii der vo

rige eeuw de eeiiijrf bronnen ge
weest.

waaruit

wij onze kennis

omtrent de snelPcid van het lichl
vijn schaduw is daarop nog .:irhthaar.

Hij deze laatste vriezen niettemin in den i'egel alle boveii-

afhankelijk van
(P. plaafs van
waarnemer,

Dr satelliet e tuist hiril-n den rand der si hijj getreden ,

blootstaan!

De meeste jilanten kunnen, zonder geschaad te worden, gecm

pcpiit
Nam

hebben.
men

n.1.

van lage temjieraturen nu een gevolg van de. koude zelt ol vaii

Stijgt "de teinjieratuur later weer langzamerhand of wor<dt

de

bevroren jilant onder zulke omstandigheden gebracht at ze
langzaam kan ontdooien, dan nemen de cellen weer vocht oji eii
zal de j)lant zich meestal weer kunnen lier>tellen. Wordt de
bevroren jilaiit daarentegen jilotseling onder hooge'i' temju
tuur gejilaatst. dan zal het ijs, water wordend, plotseling eene
groote ruimte eischen en worden de cellen verscheiirt l met het
bekende gevolg dat de jilant slaj) wordt, sterft en binnen zeer kor
■ra-

ten tijd in rotting overgaat. Icene jiroel die den invloed van snel
of van langzaam ontdooien bewijst, kan elkeen gemakkelijk nemen.
\'aak ziet men gewassen, en vooral wintergraan bevriezen, niet
alleen als het gevolg van het direct bevi'iezen der jonge j'lant jes als,„ik door hel z.g. ..ojivriezeii" van hel graan. Dit heell eet ' er

eene andere reden, die hier niet nader zal worden nagegaan

buiten.
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behangi'ii zijn met een wit woll ige \ aeht en de wegen s])ienvit

WINTERDAG.

van de krakende sm^eiiw. en o\'er dal alles de heldere winterzon

Hous neen. n.r was iets DCKiemmentls. ic

ET was stil buiten, zoo stil, dat we de stilte voelden om
ons heen. Er was iets beklemmends, iets onwezen-

■ifc sprookjesachtigs.
ClTmr~»L-1 rico r»l-> f 1 rrv
^ •»-» den
lijks in de natuur, iets
Want in
nacht waren de boomen wit berijjit; in den nacht
was het bosch aangekleed. Wat dichtbij was leek ver.
wat men niet oplette was met een witte lijn omgeven, wat don

ker was. werd licht, wat teer en doorschijnend was trad oii den

voorgrond.

'

Het was of de natuur alle niet ziende menschen wilde wakker
maken, of ze oiieens voor hen wilde staan met een nieuw kleed
En tusschen dat alles hing een wazige blauwe mist, die misschien

de oorzaak was van die geheele omtoovering. Tegen de bevroren
takken zette de waterdamp zich af als witte rijji. Beuken linden

eiken wilgen en populieren, allen hadden zij een andere gedaante
— iets wonderlijk vreemds — sterk uitgesproken en toch teer'
Dat de vorst en de waterdamp alleen samen dat spelletje hadden
klaargespeeld klonk te nuchter, te eenvoudig, er behoorde ee
fa>enkoningin, een jonge ridder bij, en daar achter lag een groot
slot met oude dikke muren, en verborgen kelders \\'ii konden
met aannemen dat deze verandering in eenen nacht u.-bnriit

'«S

™ «--klaimR

'sjïT,™

,™

toovering wilde wegnemen en ze m-nl-+,.n no! i

liggen. Had die geschud aan de boomen en had de zmi^kii^^^^'^' ^
breken door den wazigen mist. dan was alles weggeN-d-md

schijnt, dan is het feest, dan is er een \'roolijke jubelzang,
Indrukwekkend en lachend, schitterend en zacht! en de mensclien ■

loojien een staji lianU'r met het hootd omhoog, lachend en de
wereld is vol zonneschijn.

Maar de rijji was ouder, doordachter. waziger dan de sneeuw.
Nu klonken er geheimzinnige stemmen in de natuur, die spra

ken van grootheid en roem. \-an weelde en macht. Maar naast

die ernstige stemming was de jxii'-zie. lag het mysterieuse ii
den nacht gekomen in het bosch. Kn staande bij de oude bni?
met het zwan- hek. dat voerde naar lu-t grijze' kasteel, kwam
weer (Ie s])ro()kj(-ssteininiiig o\-er me. Die hooge massieve eiken
riddi-rrand
o\-erlangs
ile brug
was gegaan.
I K age s linken, '","^'1die alsl^oe
een debonte
het water
zoomw-7
liot groote geheim. Kn ik wist dat het mooi
lin(r\è-7
nmoic siii-ookjes-\'erhaal een aaneenschakt-
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'"<»"1'VV'
'■^■inheul. maar verder kwam het niet
ik'( at d-e r 77';"" 7
'i'»'"- iH't kasteel, dan wut '
ik ni'et- vv-'oo'i "7 fh-'beiird was. maar dichti-rbij komen moctó
<le donkere P
"ndi-r. dan verdween cU- niwel. dan zagil^
waren en s7rt
""'1^' SMx'UW. die bif
horing veriu-okeir ^'Vb
'"'""ld ""'G dan werd de
lag heel in de vêrt '"."^'^1 wr blijven en toezien hoe het daS

Rovend, dat daar liimi'èV" dié'''''""'"'''"''
mnia-n bet
De

sprookje liegon .
G i.iReboiuven hier vddi bij de steenen
bnig die moclih

i Tri.s'""" "-«•h™ ,1,.

spdkk,

tvitte rijjnvereld; want die hoor®

toch niet het middelpunt van

ramen waren omliist

natuur,

"n'^^K
,,De boomen

^onverschillig waren voor

gezien,"
zijn berijiit!"

riej) er een

t\<iien geojiend. ma-u' Ik i i dl
i'anden alsof rr sne.Kov
.lmi>
,'7

"■> de rijpwen-id
1^1 nar we]

„Hoe jirachtig!"

h'oote slot aan lug
iin,

..Ga naar buiten!"

01 feest eigenlijk niet.

t'nim en droeg geen

^egt. dat er

't l'"^nh,nieuwe
trok naar
we-

aleekhoorntjes
s de volï^span™^
^le'"^™-e'TdTilg/liie"''^^
wijijien van tak tot tak idl de 77

landschap,
nn Me

goten van de huizen

■ oind de wilg_
takble

oj) ziel,

Ze

met

o\a,f;

einde \ an de laan.

'1 limg dezeltde mvstetjo'

andi-rs is dan de weze'nlijl'
alle takken bogen zich vooto
de groote tooi'ermacht
11.
'

Resprc-k gev,'....-.! (nv il
IfK'h
En een kast m„ , '''^keremh-n toon.
'Ie takken, d,. p,
koel, ntet.

W'ift

Rvn allen was. dit Imis sin-ehie niet W

' uagteeketi. in 'Ie Idatiwe mist.

,,Het is wit buiten." '

hefveïcl
b-ok''ndar
reld te zien; overal was het feest

'

deur Was donki-r en de hi ih''

'peil

'

.gend*^"

iets

zeggend.

'"P'iid strijdx aardig. x'ooi'uit st'

' " ^"-"-"^ni. B.jna verbivki-nd de stemm

l.'t F(>hiuai i 1008.
UITEN.
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Fri,- . 1;,,-. /■'. II'. ''''A''-

St i l waicn ( ie takki'ii, spits dt' kiiopprii. maar ieder omlijst met

con tiin.' witte li.in. Striidvaardttt, vol kraeUt, maar wachtend,
( icen rim\)eltie in het water.

(iceii verandering in de hicht.

l- n toen liet avond werd. daalde de mist dieper, toen zaf^mn we
het lioseli niet mei'i" en het kasteel verdween.

.Maar den \ol,4tenden morf^en was het sprookje met mt.

i)è menselienwereld was nog niet wakker geschnd uit haar

allcdaagsehen gang. zij leefden nog of er geen sprookje en geen
. , ,

. ,

Maar de stemming \-erspreidde zich meer en meci .

,Ma|cstueus. drooini'rig vaag, ontzagwekkend was de rijj, —

en' , Ie meiisehen zagen eerbiedig toe.
,
, ,
De wegen, dii' den slottuin x'erbonden met de wcikemte Wereld,

hadden een'heidenier licht. Het bosch lag wat verder, en de

^''De'Vrainlijimn lagen glimmend, en zeker — ze tracleii als wer
kelijkheid naar vonm. Maar de weg leek hreeder, de afstand gro

ter'en aan de kantmi hing de nevel tusschen de boomen. Daartusschen was het kleine hont wit berijjit, daardoor viel het op,

trui het mitir voren, naast de donkere stammen, waaraan de

l id) zicfi niet gehecht had. De dikke boomstammen bleven on

gemoeid allédn alles wat fijn en teer was, werd naar voren ge
haald langs elk ttikje een witte lijn, om de randen van cle dorre
bi ideii een stree)'- om de takjes van de den en de sjiar een zoom.

'fleel anders geteekerid dan tloor de sneeuw,
s, ,nis ion" ik weer naar het slot en vooral naar den slottuin; dan

|„.p ik tenig natir den grooten weg, en ik wist, dat het sjirookje ger-n

u-. ,rheid ilat het gehemizmnige maar tijdelijk was. -Maai ik kon
m',, „.t l,',s maken van de bekoring.
<he bleef hangen drie dagen lang.
Het was koud. maar gee n scherpe wind blies daai buiten , het

nas stil in
lm

het gi'oote bosch.

toen alk

menschen het wisten, en elk het sjirookje had

toen kwam op eenmaal de zon.
, , .....rkeliikheid, de wezenlijke wereld

\-er-taan.

,.

ujiilicht had

kwam terug, h(>t

sprookji' verdreven. De rij]^ was vooibij.

z

Anna Hieni-.mt.

WINTER.
(SM).

rn'l I- K Ih-I

\-oor staan te 'ki,jj<cn, kinderen ritten ook hier en daar dooi
marmeren gangen de voordeuren uit om oji stoej' te staan,
b'aar ze joelend de leuning beklimmen, om ten slotte met juf of
'F' meid, met een zus of een broer naar het ijs te gaan,

De neN'el liintt zwaar.

mvsterie was.

MSCIIE gracht.

niir nflcgliTn. tussau-n 'Ic grui-.

, 1 |,0-k ■ gniOiiiiui. «al „|.g,-lK.al.l en o|, z,j g.-se

f k "MunI- entl.ik,-,,
n,-g,-,. ,l„nk.-r
e-m-s
ill. kim,-,.
I
wujrhil
kiiKk'icn
konu-n

,l„.j,ten; hkur-n schuiven <'i vaakcooiDi.bK

een

hiirf, want er doorzakken kun je, maar 't is er zoo leuk! . . . •
)'reeslijk gek midden oji te loojien, waaronder het diejjste van
t water is, en vandaar te wuiven naar 't huis, dat je nooit he )
kezien zoo. . . ."

Zóó is het wel buiten oj) 't ijs in de stad als de grachten bevroreii
^ijn. Draag zouden we nog meer van Robbers overnemen, maai
hit'' is voldoende.

.

,

WA moeten nog naar buiten, naar de schemerwitte tooveituinem

Het is aangenaam om, wanneer men een mooi onderweij') ge

^'onden heeft, waarover het wel de moeite waard is iets te schiijven,
dat onderwerii nog een heelen tijd onaangeroerd te hiten.^ ^ f]

hebben dan gelegenheid om het als een teedere zaak te helkoozen
•-'n te vertroetelen.

In dat stil verborgen houden van een u cc,

^en gedachte, ligt zoo iets tintelend bekorends, het is een
dere en geheel afzonderlijke uiting van zelfzucht, maai een ze
^Ucht, die het egoïsme van anderen niet schaden kan, en c le c us

■bemand onaangenaam aan kan doen of lieleedigen. He
"j'
Wern, dat ik ecn tijd lang met mij rondgedragen heb, is we

iHd/ekkelijk actueelen aard, ik bedoel de rijjx

" "

■wettelijk het woord „bedoelen", omdat ik b.v nok had umi

■heggen; „ik heb de rijji oj) het oog", wat schicht aanleiding to
eenig misverstand zou kunnen geven. Men zou toch ^
mijn verzekering in twijfel trekken, daar het hoogs <
schijnlijk klinkt, dat iemands oogen dermate door de "JP ^

Wor'den aangetast, dat Ihj eenige weken na het natuurveisch^n^

sel er nog de noodlottige gevolgen van ondeivindt.
^,. 1,,,,,
is het van te algemeene bekendheid, en dit is kortelings vo ) ^ ,

die het nog niet mochten weten, weer schitterend hewezen
de zwaarste rijpknstallen binnen enkele men onclcr de
Van dooi verdwijnen, om van dooi met regen gejjaai

''7k'bedoel dus het onderwerp rijj) en mcd een

daarover wil ik besluiten. Veel blijft ei nog te
Winter, die ons de echte wintergeiioegens weei eens oj)
Wctsche manier heeft geselionken.

. ,

bcheerscht. Welnu, als het vriezen aanhoudt,

.pi

Wij lieten den auteur Hcm nian Robbers aan lud vvi.ord met het
onderwerj, „Ijs in de gracht", <loor dezen schrijver ^o '<'^cn
stadsmensehen ook ten slotte sjiocdig genoeg van

rijden, van <le „koekesoojiies", en de onte bare halten b,) b Uk

gon, dan gaat één gedachte ook door de stadsmenschen Z , i
er uit. Ik had veel van zoo'n algemeenen exodus mt dt stc
kunnen vertellen; <le grachten nog wel bevolkt <looi d(

buiten.
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t.rk genoeg en vooral moo, genoeg zijn j

.nomen- ^^^[\unnen maken <.m van uit de stad de
ze

.r tovliten^
terdege te gaan bekijken, familie
nie
efim

al

ovineie

"1
b ,..oeken "n
nnlstrekem

]"■

de

.

schaats, oi stadjes en dorpjes

te 1

en

met den tiem. noch niet
„mstandiglu-dcn komen kan, Eii,.

'1
aantrekkingsimnten. de mooie stil],
de ..,boot<le mh"'""
y^„,ierzee en liet geheimzinnige Marken
dehjk

i'uijes
'^'^"/'rling
inensrhen
; ojieendammp"
kermis o„
^t*^
1- -/oirckt
_ gi'kleede
j
horizont
hoog
Aan
den
,
,
, len en
al
""'".e '
'
/" / ^ 11
jdig zware ijssrhotsen door den wind

milTpi

< )\'er

V.-.-,!rvVt'^"
.-'ff:

ge^^'^1^!^ verba/em

■^'''

het wijde, wijde ijsvlak de ijs.
snel glijdend. Ai die onderwerpen
ifzonderiijk zeer zeker waard

^^^^"de
'''-'^^^'I-Vit'irm
een ijszeiischuit. stel ik mij vqoJ
zijn
'
u,,.u.-u toch noL' v\-el eens ppn m„..
zoo n

v'an

/hiiïmi'toch nog wel eens eer! meel

later
(km k"'^' verslag oi ei-n beschrijving
te geven,
JedetailloeK
één onderwerp bepalen

Uitmaal ' .^^.^hvid zoude zijn zoo maar vluchtigjes

daar Imt '' '.,,,,1 ;,ij„ kruit te verschieten. Dat voor
en onnain o . ^^.noegens kcaiden waarover ik het hia
lieii. <lie al
,ie herinnering in zuiversten en
nu niet
genoegokji-m

VïXV" -A^.-.ic

..Om

blijve bestaan,

mijn, huis. dat ergens op een heel stille plet

staat, zwieiwen de ne\"e]s, 's Morgens
in „kot (looi
..
opstaan deed ik mijn venster open en

vroeg bi]

^^■r.ï''-

kook
mist.

n/'fm
I
r '- fr^

j^^jjtvn. en eiken morgen was er de zware

van mijn woning kon ik bij goed weda
■ ; over een ruim veld. dat vroeger akker

altijd uitzun
land een
waar
gezaaid,maar
was go^'^ •rést.
ni-sinds
O oenjm-vn.
dorkoren
gras op
en wercl
veel onkruid
stond
nu.
waar
,- .1 Aan
het einde van
dat land
stonden
groeiom
-^o pij,.,p,„,jvivn.
die verder
uitzicht
beleeenmte

lango

inerdeii.
niorgons.

•jn de
1.. dagen \-ciii
van (lo
de riio
njp beh jk maai'enkele

%vanncer ik uit mijn venster keek, de nauw

zichtbare vale

schimmige omtrekken \'an dien bosch-

, „(1 kunnen zien, alles was grijs, lood-grijs, later op
1 O dag zilverig, iets
iets minder dof. maar overtogen van

.Jr„cteer.
'losfeer. die de ziel als in handen knelde. Links
^
woning kon ik de kleine, jonge, nietige sparvoor mijn

een

vol donkere sombere schaduwen, en nog
retjes zion. links
de laan. met aan weerskantenhooverder naai
Zoo was het den eersten morgen. Maar
dagon kon ik mij nooit dadelijk losmaken

aere sparren,

volgende
\-an

L-

dat (ie altijd zwaarder met fi jne ijsdat
oac gezicht - 1
1
1 1 ,
r .
tallen bctooide booinen ,ga\'en. ik bleet ternauwer-

()(ki'gc'klvc'd, onvoorzichtig voor mijn wijd open ven
ster staan turen op het matte grijze van de doodstille
~ mccving al div witte hoornen vol donker grijze scha

DE IP'AGENIVEG /iV HAARLEM.

menschen die weinig gelegenheid heblien om er uit te gaan,

door wat kwajongens, die sullebaantjes maakten, door de
onbeholpen beginnelingen en de angstige krabbelaars,

, Maar de lieden, die de ruimte liefhebben, eiken avond speurend

in de kranten, of de lange banen buiten al in bewerking

om

De ste

duwen. naar die dompige vreemde wereld daar voormii,
I ater giug i'^
zesden daig in de hosschen wandelen
■onder
van
dichtbij
te
Ik liej) marmerachtig
dan eerst overdeheide.
'^y.'
dc brem waren zien.
zoo vreemd
verstard,
^

in den eeuwigen nevel, de lioomen stondenzoo

zoo stug veisL

van het staalharde, knap
moeizaam te toisci dl' zwari'O])v'racht
slechts
enkele meters afstand ging
perige fel witte, luieiengeijs. hoog i-n overal rond om de niuiii
V'an grijzi' geheimzinnigheid. In die

dagen was het overal wel zoo stil

als ()]) de vlakte, waar dof mijn voet-

stajijien kraakten tusschen het stug

ge hard l)e\-roren korte gras. Een;
dichtj hij. ik kon het niet zien ge*
beuren, want het kwam van achtei

dl', ne\'eis. knajiti' met hardenkjsl

en

onrustbarend gekraak de tof
en viel

mtj, een herkebc lom
dreunend oji het jiad

langs bosch'
ligg
^k(■n. het hout lei'k uitgedroogii'
land en heide.

Ik zag dien tof

maar de stam was niet ziekenzekf'

b lelDtWeeJdeeuneter dik,
'

lieb alleen di' heide en deden'

ni'hosschen willen

zien. die

sehooiist Waren, Soms peins iknc^
".ver ,h-n middag \'an den achtstei'

i'iipdag. het zou siioedig dooieii.Ib was du- lo>ege vlakte
uii.jn tuus rechts opgeslentei'd. o"'
m

even

de

een lucht le te scheppen^

ka
caniersteimuing

bleef nog

1111,1 heen. terwijl ik in den
voortging. Kn 'voor ik het ivis''
stond ik

bij het s])ortterrein.

keek ik o\'er een wit

veld i'^,'
' He achtergronden, de eerste

ik. (1;lat Was er een door de ln'^J
f'^-"nnd . ,ian kwam die van de
l"iiK(' aeeaeia's en dieper iiant

' ' ' Cl . Zoo lio, ,gr ,p sclutterenili'^^''

if^pfo Aug.

W. l^ogt.

VOLOJ' WINTER IN HET /'ARA'.

,y
/e/ichwcer.)pl"ï^'''
1 1 bcvels.^ilt- hoogi' liiidéboon''''

15 Kehruaii 1908.
buiten.

van den straatvvef^. Dan vlof^ren

dichthü .

j^nxite, zwartn v.un'ls on ,.ii hr-w-nt

i ■
drietal

in de stilte, ze stegen niet hreed'en

f^r'schreeiuv
■

den kant op van 's (d-ivei iml U
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-d'HtiU' laan"

welving van /waarzw- u i ë L
al sehnoner gegroeid .ian deëimlm'ën
^
met vvundcTlijke. gmnte liiovmen. De nl d<lc^i iëaf"
xoodieht bezet niet rijp. dat de takken aan liet eKev']

mmisteraehtige mzeii. zilveren ijsmzen ge ekëii n\
sehipibaar heel du^pe aistan.leii vêrsprnngn n en utv ë
den de gi i.jze sehadiuveii. die tussehen de boonieii warëi'i^"
klever dan van dit alles in eenvoudige woorcDn 1 i:;
\jnndei l)aai li)ke te beschrijven, behoud ik verder van
<he dioonidagen het zalige herdenken. .-\ls ik de ooIC
duit. zie ik liet doode. grijze zih'erwit weer van de
njp. die lil chai aanvang van dit jaar heerschte over
ons land. en ik hoor weer de stilte over hei en velden
H. V. B.

RIJP IN DEN

HAARLEMMERHO U T.
EX natte.

0 gezien

koude mist. zooals wij in jaren niet

hadden, had over ons land gelegen.

1

vele dagen lang. Het verkeer had hij beléni-

*

merd. de meiischen in eene neerslachtige, ge
drukte stemming gebracht. Meer dan eViiig

ander weer kan toch winterniist somberheid brengen

lederen morgen hetzelfile lugubere, witte waas. dat
het gezicht atsluit eii waarin dagen lang geen cle

minste \'erandering komt; akloor het triestige gevoel
\"an natte, huiveringwekkende koude, het gedemjite
geluid en het Hauwe als omfloerste licht der anders zoo
vroolijk voorbijrijdende tramwagens; dat alles te zamen
geelt een gevoel van treurigheid, een stemming als \-an
rouw. Het is. als hoorde men in een langen, benauwden
droom slecdits uit de verte de geluiden en zag in een

somber licht \'aag de omringende \'oorwerpen gehuld
in een lijkkleed.
Ditmaal was er echter nog iets hij gekomen. Het
was niet bij den benauwden (.Iroom gebleven, maar in

dien droom had eene angstige spanning zich meester
gemaakt van de gemoederen, want op dezeihle plaats,
waar nog geen jaar te voren het vreesdijk schouw
spel van de ..Berlin" zich had afgespeeld, had thans
weder een Harwichboot schipbreuk geleden en een
van de sloepen met een twintigtal personen was zoek
(-n bleef zoek. dagen lang.

.Men stelde zich die menschen voor. ojieengepakt in het
vaartuigje, onvoldoende gekleed, in vorst en koude aldoor

RUSTEND OP HET IJS BIJ DE BIJT.
ojien
om-

geven door den drukkenden mist. die wal jn schepen, hoewel in

de

JfStil huigend hingen zware takken als met de heerlijkste kant
afgemaakt over den donkeren grond. Het geheel was als een
schoone. grootsche \'erstarring \'an de nooit \'olprezen natuur.

onmiddellijke naiiijheid. aan hun oog
onttrok. Een verluchting was het.
toen na twee dagen spanning de tij
ding kwam. dat zij terecht waren !
Men herademde, maar nog hield
de mist aan. De rijp aan b )omen en
stimiken was allengs zwaarder gewor

den. De telephoondraden waren niet
m eer gesi>annen.do(di hingen alsgroote. zware kabels in flauwe bochten.

.Alles wat men zag was met'rijp
bedekt; voor zooveel' men zien kon

want door den ne\'e! zag men slechts

de c'oorwerpen dichtbij. Wat iets

m

vei'der ;iflag. was als achter een
\ aag wit gordijn \'erborgen.

Eindeli)k. echter

klaarde

het

wei jel op en Wat mell toen te Zien

ki'ecg was to(iveraohtig schooiil
Het rvas als c'erkeerde men in eene

onwezenlijke wereld, in een feeimi ijk.
H;id

de

missehien

zon

ware

zich

c'ertoond.

het ■schouwspel

heielijker geweest, maar stellig min
der grootsch. minder plechtig, min-

I

i ler tot ernst stemmend.

Den wandelaar in den Haai lenimerhout was het, als ging hij onder
de welvende bogen van een hoogen

tempel. De donkere stammen als

zware marmeren zuilen en de beij

zelde naar elkander gebogen zijtak

ken als gewelven van heel rein wit
marmer in de allerfijnste afwerking.
' fngekeiid inu li was het mi < < ni
machtige ontroering ,,g"'ep ' < '1
mensch

aan.

De sjiai ieii

mefU-ele kleine kroiieiBbezet.

\ri'emde bloemen waien aH o\( ia

''

IN DEN HAARLEMMERHOUT.

buiten.
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g t ■ k 01 ■ 1 ,1.
1 Icllr sclinicihitte stond
\'frli'uk(>r(l('dam tegen en
•
u,-

urldadige tinteling Zi]n stramme

,„„u. boenen. Met zijn hande,;
Inold hi.i de knieou omvat en be.
^vrool die sonm even in streelende
^•erknenterlng mu t lekkere zim

Pij ih-ii haard, terwijl hij vrecK
lang/aam een pijltje rookte met
^riMiotNolle. iliepe halen.
"PcgeiioN'ei

hem zat de bojij.

mumt de pa.irse tegels met ceii
weid'loiwoed jiaaril; achter hem

It

ghuii het lajkbeladen Itangijzgf
met haanlgi-rei. voorwerpen van

blaiikgeschuurd ijzer en koper

waariwei" gouden glansjes heen.

gleileii. weerkaatsing \-an vlam.
nieiili'ht .

'1'usx hen 'Ie tang hield de boer

,>■/■■• *

-■/V'-'-V

(.(•n fiodgloeiend houtskooltje
i. gekleni'l en 'hiw'1'- 'lat in j
zwarte h'illetje van zijn pij])ekop,
\\ aarbinni'ti dan \'titir begon té

.V':" '

ghieieii 'loor 't geweldige aan
trekken in 't slappe pijiiroer, dat

zijn ziiigemli' lU'in'l 'leed. telkens
/. II'' / ''a*'-

VERTELSELS
OM DEN HAARD.

Dli avdiulpap was oj). Df boerin had de breikous weer
(Ncdcr- \ 'cliijcsc/i).

opgevat en haar fok opgezet, telde de slekcui oj) de
naald en begon weer te l)reien. Klikklakkend gingen
de naaldpunten over elkaar, slippend telkens schooi de
dikke, wollen draad over haar rechterwijs\'inger ; zon-

clcr dat

i-,'."k[ nitpatleii'l langs de stop.
1 lelige'wangjih Hiien. di'' nu wegge,

/V//^/A' MARKEN TE l'ÜET OE O]' SC/fAATSEN.

ze er naar keek \a)rderde haar werk gestadig. Onderwijl

N'olgden haar goedige blikken over den bril heen het bewi'gen
der meid, die geruischloos oj) haar kousen\'oeten loopend, aan
het tafelafruimen was.

De boer, de knecht en de schejier hadden hun plekjes om het
haardvuur weer hezet. Toen de meid den bordenstapel naar de

geut bracht, had zc door dfe. open gangckmr een stroom koude
lucht binnen laten gulpen, die langs den \-loer schui\-end de knuswarme onder de ronde kleptafel bijeengestoken beenen verkillend
om\\'aaien kwam.

,,De wienter komt d'r in," zch de boer.

,,Kom, jonges! loa'we

nog 's ani)uj')])en, nog zeiu'en bloadjes tabak \'eur we noa' bed
goan, — loa'we de been' nog mer 's warmen!"
Op hun eigen plaatsen bij den haard zaten de manskei els en
lieten hun lijven bestoven door de warmte \"an het lustig bran
dende vuur in de haardkolk.

Weggezakt het beenige oudemannetjes-lichaam hing de scheper
tegen zijn hoogen stoelrug in den ecnen haardhoek, waar achter
hem de turf- en bontkisten stonden en vier der witte muurtegels

in paars 'n landschaji met een zeer vette koe teekenden. Zijn
beenen had de scheiicr recht voor zich uitgestoken, de met dikke,
vaalwitte wol hekleede voetzolen hield hij vlak naar den \-uurgloed

zogen zaten

lusseheii ' Ie tan' l'd'"'/' ' kaakli'ilteti.
,,Net nog zoo'n lekkei" kh.kliuisp' in m'n 1'tcp- innff'-" l'faatte
hii er lusseheiidoor tegen d'Mi knecht, 'lie bn ed-tiit. met ver-uit.

eengesmeten lu-enen \'')or p,, i,;i ;,,-dplaat zat en (wenals de sdieper

al rookeml en zieb kin-ster,.ml genoot.
..Nog mer n hout je irrop ,i,,en. boer.^" niumdi- de scheper, uit

de kistdoiikerte achter zieli emi talhoutjc grabbelend, dat hij
behendig in den vuurghu-d schoot, waar met lelroode kritikelsen

gouden liehts])ranki-ls d,- \-,.,.nplaggen te verteren lagen in de
grijze aseh der haardkolk. Knapp-. -rend begon het houtblokje te
bramlen met licht gekiiett,.,- \-an alsi'nng.'nden bast en zaditkrakend sjdijten van het sphnti rig'- lumt.
Hooger \'lamde het x'uur nu, meer \himmengoud sjireideml
nu,

ttissr hen (h-n lossigen schijn \'an
het haardlieht. teller teekenend
\an
de roode handen
liamieii en geziehp-n 'h aanzit enden en in 't rond

\r()')hjke bewegi-lijklu-id brengem

\ an

licht flikkeringen Dan-

send \'er\']oei<len ze o\-er .p randlijneii \ an het gegoten tafereel

op den zwarl(-n \'titir])hiat
R ossige li( litsehiinnien
,

aehterwaml

\-an

hel

haardmidden.

'l'tkki-rd<.-n door het \'ertrek, zacht ver-

glijc end langs de
r-jp,.,-, balken iler ilonkere zoldering.
Ken tlaiiwe tookkohini stotnl "iiwaarts kringelend midden
'.mier den wt.plen sehonw: w..gg,.zakt tii 'Ie gemakkelijke aanvlijing
der ma ten stoc- en gemot,-,,
p,-,,
p. hehagelijke
'
■ rust
van liet dageinde.
, ,
,
-z-

\ oh a-i.,

i .

.

i

gaap-rekte di- boer e'\-en en moppig
\-erklaarde hij; ,.Zii-zoo!-"''tan
as ,1,
Ut- Koning 't non zoo goed he't as ik

liier, dan zal 't met lum,

schikken:'
,,'t Is hier heter as hut,-,, wt-l
da's
\-ast!" wijsgeerde tle knechten
stellig bewerend c'olgde;
,.'n \'(>et sneeuw marg,.,p-

..Snèenw!" bevestigd,-' ,1,. ' . i

hoek, ,.'k he't vanmargen al gezeid. dik siu-,.„^J.e'-'''"''
,,Ze hebben 't gehad v,.,,,.
gedoan buten veur de se],.'"a]>.,' toch mooi
'''''''''' genogt
"1'
Driebarg, t>>
tot Kerst. . -..Da's

thnnsbheven

veur

joe: bi-ter in en umhuusns

op den Driebarg, Kees!
zon

't 'l'r kouwet" hebbenus

de brandende scheper!"

..Doar mo'j niet inee spol

hoofdschudde dt'

ten, jong

grijzt- sclu-j.er. „Hè' je-n-®i
wt-1

IiUm

's

gt-zien O. . . .

Nou. 'hl

mt-er dan eens. doar spot 1®
niet meel"
Ht-sehaamd-wat

,

zweeg

|onge km-elit, wijite ziju st"^]

aehtt-ro\',-,- m schonuneluoj'
'ling ,-n dampte dikke ro"'^
wi.lki-,,

uit

niet hoorb

l'aftt-n.
-•Dt-

bramlende

iiio'je weten." begon 'doj'K,
"iigenoD,! te vertellen.

dr as 'n hevt'ies dat 't k^^' p
Van j,- h'ven met uut is

den dood: 't gi ,ed blieft- n
t kwoad blieft ok!

, J

Da's al wel dneliond^

joar geléjen, dat 't

' 'H-n liep wat wij nounbc^.

Hessenweg miumcn.
Eoto Ang. F' 11'. l'offt.

vermaak op de GOUll'ZJiE

' ''111 oj 'Iwars nndoi'

Hri'-harg op noar

s'he toe. . . . ..Toen "t'''

iri Februari F.HIS
buiten.
prcrd /m
yrvapl hrhlHMi .'„iW,',,

kniiuiuMi

r
r?lu'\nlT'/d/Tr

Dnokai t,' was. („hmH hij zrjt
a,.,, ,
luHT van 't parnl pa'st in't ni vcr -l l i

K^'' scIkuiii op (Uai
""'Frwirl is dir

n i^vl.lt.isfh /u vastm.,a.^,,^,ia
k in. ilat d 1 aclitrr op t zoal
'l«'t 'l'-ar nana wat in/ nV, ,
^val denkon kos
ias<-h m /'n he/it te hehlHai 'ihit^w' ni da begeerte an uin die
seheper
zei

in

ze

\ ee

'■ I'iiai gi iept-ie den lieer an. die n arges
an en \ee|iten

'oze, wat die

op wrdoeht is.

-"da.

l/"'" "lot-ie t lud< verslenpt hebben heelemoal tot in VmoV1' ' maig.'""v\ou loater hebben ze doar het1--^
liek van
gevonden
ÏÏn
Inun «Ven de7
hebben 'h7
vardoehten
'm welendat-ie
't gedoan
" ''v>ta stnig-die
met bekend
hij verleerde
\enl meei as vrogger

was. k docht an den brandenden schejier. woar 'k as kiend wel

s \ an gebeurd had. . . , .Mer 'k zag niks. o)) den barg niet. oj) de.
hc 1 mel^ an den anderen kant. en o|) den weg was gien wezen te,

zien. dl was gien gehuid. niks!

Irn toch rilde de bruun \'an

.iiigM i)\ei zn heele liel en snool dat 't \'eur 'm uut daiujite.
<it duuule n heel jioosje zoo. 't leken wel of d'r uren wnirbij-

gongen. de kee)

dicht zoo o\"erstuur was 'k en 'k wachtte

mei ol . , , , l ()t k \-an den Oaremsehen kant gerij heurde an-

koimuen. 't Stajite langzoam. zwoare vracht leek 't.'went 't bol
derde muuizoam den weg uut noar ons toe. 'k Heurde wel dat 't

en niol ten leste

sting jKil met de jiooten van mekoar en trilde of-die zwoare

..As k t gi doan heb. dan mag k lijen. da 'k emiwig brand!"

ik cn ku'c^ opeens weer moed. De hnuin was no^ e^'en oiiruslif.^,
koors had. Mn wat was 't nou?

an da s untgakommen. As rii'ka boer is die gestorven,
nog op den Benkeiilioi,'! gewoond hebben, zeggen /.v

Karnhsyolk! een lu-el |)eerdens|)ul was 't. 'n \-liegend |)eerdenspul met 'n stuk of tien woageiis en wel dartig. \-e'erlig lieerden!

nu'i i iist. rnst he t-ie zn \'eerdere le\'en nird kunnen

harder begos te steigeren en achteruit te sloan. hij was hoast niet
te hou'en. jong! lèn wat was nou 't sjioek. wc'iar al die angst
um was ? D r was bij t sjuil een olilant. doar 'n kerel bowiiop
zat. 'n groote olifant, die midden tussclem den troj) in li''p! 0|)

wel 's.
x'ienden.

hm noa z'n dood brandt die sehejier nog tot op onzen
Meer dan eens he'k 'm gezien met m' n eigen oog' . . . . hij

dag. . . .

brandt en woart nm oji den Driebarg! .Midden in den naelit gee't
die sidieper doar altijd nog nm
m

k ( ocht mets anders of d'r zou van dien kant wat boN'enminselijks goande wezen: 'k wist dat 't doar niet heelemoal zu\'er

verschelen peerden waren en 'n hooj) gerij. Soldoatenvolk! docht

tegen den sehont gezeid hebben:

as

11111 je heen en ^ t beest veur je stong te rillen en sehuddekojiiien

\ an angst. . . 'k kan je zeggen, jonges! 't bonsde bij niien eigen
\an hinnen ok ol d'r met hoamers geklo|)t wier! Opzij zag je
io\ en den inist de bulten \'an den liriebarg Hauw uutsteken en

Bewiezen kosten ze-n-'m niks. zoodat-ie

\M-U Ml) kwam. went hij heette alles liei
egi-n
•Non,
hij mot

Si

n

\auirwolk.

da s

I'.en [loar kerels holjien me doalijk den bruun \-aslhou'en. die

z'n

geest, dii' gien nist \'ienden kan
iioa het kwoad en altied weer

terugkomt op de eigeste pk'k.
doar 't gebeurd is. . . . en hij
brandt

altied

as-die

z'n

had

. .

denr
i'igen

nog. net
\'er\dnnkt

altied deur. --

da's

de stral veur de eeuwigheid. ."
hen oogenidik stilte, waarin
enkel het zaehte geknetter \'an

t haard\amr. het statige tikken
der oude hangklok en 't droge
geklikklak der breinaahh'n. . . .
De mannen keken \'oor zieh.

steeds nog in aandachtige hiisterlioiiding. de srliejier staarde
met wijdo)>en oogen onder de
grijze, borstelige wenkbrauwen
m den vuurgloed voor hem.
bewreid onderwijl werktuigelijk
zijn kniec'n.
..Nei !" sehoksehoudert eens-

kla])s de knecht. ..da' zou 'k
allemoal gleru'en as 'k dien
brandenden scheper ok mer 's
te zien kreegg — da's alle
moal . . . . "

...As je-n-'m te zien kreeg, as
je-n-'ni zag. dan zou je niet

ARRRN OP HKT IJS.

zoo licht d'row'i" [iroaten. jong!
Ik heb zoownl gezien van m'n leven. ik. . . .

..Xou. boer! jij woont nou ok al zoo lang hier en bint zoo dukkels den Driebarg langs getrokken, hè j'e d'r ooit wat \'an gezien?"
hield de knecht halsstarrig vol.

..Ikke?' Ikke nooit! — Of ja. een keer. da' mo'k toch's ver
tellen! (''(' 11 keer toch. ha'k 'm hoast gezien, tenminste dat docht

'k! 't Zal een joar of tien gelejen zin

'k was nog loat noar

t dar)) geweest en ree' den stroatweg uut weeium met den ouwen

bruun d'r \'eur. — je weet wel!

t Zal zoowat in Octobei geweest

zin denk 'k' tenminste, d'r was 's oavends een lichte mist kommen
vallen: 't was den heelen dag al zoo'n bietje miezerig geweest m

de loidit. je rijdt dan zoo eenzoam over den weg. de boom schim
men zoo langs de stroat tegen die grieze nevels an. en 't wier al
'n bietje kouwer ok as de zon weg was. niks gieii jilezierig weei ke.
krek goed urn Inn'erig te worden.
■ o)^» de
Kn as je dan zoo alleeiiig
d

te

kar zit 'n uurke. zonder

n mins

zien bij den weg. en je zit dan zoo oj) je eentje te jirakkezeeren.

ilan bi' jr
,'

allH-ht ecm bicdje
schuverig
en verlangt
mer weer imai
•
'
'
""
dc' \'lakte kwam.

huns toe. Toen 'k zoo 't bosch uut was en o))

hc.gos de bruun onrustig te worden. Hij begos te ^""vcna cm srne

mcd den ko)). ..Kom. kom. kom!" zeg k en hou in wat stiakku
dcm bek mer hij bcMoart niet. 'n Kndje gong t m.g mer doa
en trekt aldeiir den ko). o]»ue(l"kant
nuk um k anLoat
m cU zuu)
te hoalen.
leitdeoor
\ninlen. mer hij \'erdrejt t y n''
hriescht
en
doar
goat
ie
me
opeens
schrap
m den nek. steigert,
stoan met de veur|")')t'. • ■ ■

Ik \an de kar ol. en i)ak ,1 111111 bij den kop. mer hij leek ang-

Mig. hoewel d'r niks

7iste 'h^ NVcii aldeiir terugenol).

Ol 'k m al op'hm hals klopte " ■ ^

zatten gauw tusschen de

de kar gong schetd over den wc-g en wc zattcn gau
hoornen in clen berm.

^

behalve gerust. —

grooten ofstand had 't peerd het vremde iieest al geroken en
durfde d'r niet tegen-in ! Toen ik dat mer begreep was m'n een

pak van 't hart. de bruun kwam niet weer liij veurdat de heele
rataplan veurbij was en 'n goed end ofgezakt. Hij bleei nog wel
'n bietje kiekerig. mer ik kwam dan zonder ongelukken thuiis. —
en da's alles wat ikke ofweet van de sjioeken op den Driebarg!"
..Nou mo'je d'r ok nog bij vertellen." riep de met allen ineelachende boerin, hem van over den bril plagerig aankijkend. ..da'je
den heelen oaeamcl nog wit um den neus gezien he't en eerst mer
volhiiT. dat d'r niks an je mankeerde
"
..Niks. niks!" meesmuilde de boer. .,'k wou jullie wel 's zoo
zien onder an den Driebarg in den.oa\'end en met zu'kke me.roa-

kels !

Nou ja!" zei de knecht. ..mer ik blief nog altied niet

te gleuven, dat d'r 'n brandende scheper of wat ok bestoat. — 't
zarallemoal wel op 'n olifant of 'n ander dingsigheidjc uitdrejen !"
Maar de scheper protesteerde met afweiymd handgebaar: ..Ik
weet wat ik weet. alle proats vergeet je a'je wat vrcmds ziet,

je heiirt 't an den l)oer. — Toen ik. 't was in den harden wientei
\-an negentig op

"

Daar Iregon de hangklok mee te spreken, het samenstel van

zware koperen kettingen en raderen maakte een slurpend geluid,
er kwam plots dalende beweging in een der zware koperen ge
wichten en met rustigen nadruk klonken er \'an den wand negen
klokslagen door het vertrek.
Mèt viel de boerin den scheper iii de rede en verbrak het nieuwe,
breed-opgezette spookvertelsel.

„Jonges. jonges!" maande ze. „morgen um vijf uur is 't dor-

schersdag, jullie, weten wat dumelot zei!" . . . .

't Breiwerk werd opgerold, het kluwen vast op de naalden ge
stoken, wat het sein was om den knus-warmen vertelkring om
den haard te verbreken.

..Margenoavend veerder. Kees!" knikte de tioer al gapend en

rekkend tegen den scheper. ,,Wel te rusten, jongens!"

(1. Dl' (Ikaai'.

13U8,

buiten.
er wat kalkwater
kalKwaiei onder.
onuer.
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WINTERARBEID
IN DEN OOFTTUIN.

NU de

het er ook wel eens van te mogem

,T 1

rust en de i)lanl(;n ingedommeld zijn. zouden

Doch zulks doende, zouden wij ons grootehjks

bednegen ën bicleelen. Vooral de ooftkweeker nrag

vvr-iakt beeft, nieiigi

pvoeiing van deze bewerking

«'■'■du. »lf. .lat
spreekt

sen

!).• 1.1.«Ilmzenecht,j

aeii boom eerste reinigt ^ ; "

weldra onze

' ,„-^„,„.n weg in reten en holten'

A ! , te liërgeii. Om ze daaruit te verdrij!

waar zij 't veege lijt

l

lud vocht en bewerkt daa.

ven, doopt nieii een Ofv bN^ast ni ^
mede alle diepten, welke zu i ll' ,

Niet n.iiul.-r l..st.«.;

voordoen,

.j j],ii^ii/en, in het bijzonder

.■iw.i.li ; ' ' 1 „ ,, |„is bet.te], ""j

die, welke de Iruitteler met ilen naam
^
'°ls
\'oorbehoed- en verdelgingsmidde worden de gereinigde stanimei,

en tukken met de handgewre.

in den wintertijd niet msluimeren. Juist dan is hij m
de
gelegenheid
regelen te nemenvoorzorgsmaat
ter verdelging

ven, waarbij men goed zal doen
deze te bedekken met een
handschoen ol - en wollenhp

van het schadelijk gedierte, dat
ziin hoomen in voorjaar en zo
mer belaagt. Bij millioenen

Daarna volgt eene bespui^

met ])etroleum, vooral bij ap.

zijn zij aanwezig, zich nu nog
verbergende tegen het gure

pel-, i'ere- en pruimeboonien

weder, om straks hun vernie
lenden arbeid te hervatten. Aan
het werk dus met kloeken moed.
allereerst tegen de insecten en
haar verraderlijk gebroed.

petroleum, iloch een emulsie^
bestaande uit eene oplossing

\-uor de dunnere twijgen ggj
hruikt men geen onvermengde
/'.

Folo

Thans hebben wij gelegen
heid stammen en groote takk en

DO.\S]LI.\DEh'.

RING ELRupsVlJ^^'

)IS

,ch'
te ontdoen van de
.^"^heb
ên'cie mösTaag, die ze bedekken. Daar tusschen en daar»"^'^" ()Og
d.

ben onze vijanden een veilig plekje gevonden om'zich a-O

te onttrekken. Alle afval moet zorgvuldig verz;^,T^^ia en lej ,„.(10^
en daarna de' gereinigde deelen met een dm-, ].;.aklanKl

t

worden. Op die wijze raken wij er heel wat i^^vijt.

En nu weet ik niet, of ge in den afgehmpeir zoinV

hebt aangelegd. ^ Anders is het nu de tijd

te verbranden. Cie zult eens zien, welk
een massa ongedierte gij daarmede te
gelijk 't leven beneemt.
lïciiicl

is

eeii

■v-erleiclelij k

van 7 K-G.- groene zeepenioo
L. Water, vermengd met 50L,

/;u..

F. I-.ti'i/ofiI.

])eti"oleum. De bessenwortelluis, waartegen men te strijden heelt
in clie streken, waar Ix-ssenteelt in bet groot gedreven wordt, leeft

in den grontl en op dv wortels der struiken. Men moet haar dus

in hare onderaardsehe verblijven opzoeken. De bestrijdings-mid ^

delen zijn zwavelkoolstof en idmizine., welke in den grond gebracht t

worden, wanneer di-ze daarvoor geschikt is. Benzine
Henzlnp sdiijnt !
d oeltreffender dan z\vavelko<)lstol . .Men steekt met een puntigen {
stok een gat iir den grond, vvatir bet ongedierte zich bevindt, giet f
daarin een sclieutje benzine en trapt .

tc

betrg.it dicht. De \-loeistof verspreidt 1

zich en doodt niet alleen de pas ge- j
m.emde luis, doeh ook engerlingen, j

Een 'gang-

■

li>kniiclclcl.

jx'T Cf

ILen strook gericlTeld stroo]?aj)iei% over-

\'( )or deze imdergrondsclie inspui

dekt door eene laag geteerd papier
wordt stevig om den stam bevestigd
en bevat een schuilplaats voor de
rupsen, die ons de wormstekige appe
len en peren bezorgen, alsmede voor
die van den donsvlinder en den apjielbloesemkever en andere. Wel doodt ge

op die manier ook onschadelijke in

isCll, FltiiiwWni, m,

lU

;^vilk een l-)a.ncl is gei-ntikkelijk te niaken.

f

tingen gebruikt de bedreven vakman i
soiits den Pal in jecteur, hoewel zij heel j

gemakki-lijk zonder dat werktuigkun- p
nen gesel'iieden. Bij 1 lovengrondsche i

simitingen doet de Puh'erisateur goede j

BLADLUIS,

diensten.

ge vleugeld IVIJPJR

f

Ieder weet, boe groote verwees- |

secten; doch de goeden moeten 't dan maar met de kwaden
ontgelden, 't Gaat in de menschenwereld al ec enzoo.

ooftboomcn, niv j ,

Tegen 't voorjaar kruipen zij bij den stam op en worden dan zelf

mee te spreken.
Revolgvn. In .\msterdam weten ze daarvan t
we Ki-i
bij (\r>de lnp*p
lage K-. ''hv,
^^■1.) Wa chten t niet at . In den winter nemen j.

Het is thans ook de tijd om kleefbandoi aan te leggen. Er zijn
verscheidene insecten, die den winter in den grond doorbrengen.

schadelijk of leggen eieren, waaruit schadelijke larven voortkomen.

Als voorbeeld noem ik de wintervlinders, 'in het voorjaar komen

de zoo goed als ongevleugelde wijfjes te voorschijn en klimmen
naar

tingen de ringelru])sen aanrichten in ,

De vlinder Je^jt '< u'ens, eiken, herken, jkipulieren, ieppn, enz. '
Juli zijne eitjes ciii de dunne twijgjes dier 1
hoornen.

v'e ze (laar nu maar stilletjes laten zitten, |

dan kennen wij

nrimn

de t\vij„./hjrjes de rin getjes weg; terwijl we bij dehoogere
boomen de
x'erbranden. \\%d'vs uiet dej^rniisimschaar atknipjien en daania
iQ

'un dezen tijd in onze hooldstad komt, ziet daal

boven.

Haar weg ver
sperd vinden
de, gaan zij te
rug en beproe
ven haar ge
luk op een an

gemeente
werklieden de
boomen be
werken met
een stalen bor

boom.

stel. Zij ver

De gevleugel
de mannetjes
volgen haar op

spleten en
scheuren d®

deren

nietigen ie

dien tocht en

blijven
gewoonhjk aan

Bladluis: Takje met eieren;
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veelheden t hihsalpeter korstvormnig bevorderd. Zwavelzure
ammoniak IS minder goed oplosbaar en wordt door den bodem

vastgehouden zoodat i-erhezen door uitwassching zijn buitenge
sloten; dl heelt mede ten gevolge dat de uitwerking der bemesting
minder plotseling is. blechts enkele planten zijn in staat de stik

stot uit zwavelzure ammoniak als zoodanig op te nemen, in den
regel is eene omzetting in balpeterstikstof noodig, de werking
van zwa\elzuie ammoniak duurt tevens langer dan die van Chilisalpetei . Beide meststoften vullen elkaar dus feitelijk aan en in
\eiband Ineimede is het onmogelijk, te zeggen dat ééne der

heide ondei alle omstandigheden de beste is; men dient echter

zeil, in \ el band met de gegeven omstandigheden voor elk beliaald giwal eene oplossing te zoeken. Andere, b.v. phosphorzuur,
kali en kalkbes attendc kunstmeststoffen komen voor overbe

mesting >leeht-- bij uitzondering in aanmerking, vooral omdat de
plantmi deze slechte langzamerhand opnemen. Een groote voorraail van deze \ oedingsstoffen bij het begin van den groei is geen
bezwaar, aangezien de planten er niet meer van gebruiken dan ze
noodig hebben. In dit opzicht gedragen zich de genoemde stikstolhoudeiide meststoflen geheel anders; daarvan nemen de plan

ten wegens de groote ojiJosbaarheid en de daardoor veroorzaakte

bewegelijkheid in den bodem zooveel mogelijk op; niet de oogenbhkkelijke behoefte beslist hier over de opname, maar de in den
grond beschikbare hoe\eelheid. Als gevolg daarvan wordt eene
grootere of kleinere bladmassa gevormd en juist hierin schuilt
liet groote gevaar.

(leoft men b.v. op een jierceel rogge in het vroege voorjaar eene
zware overbemesting van t hilisaliieter, dan zullen de jonge plant

jes onevenredig veel blad vormen.

Bij voortdurend gunstige

weersgesteldheid wordt de stikstofvoorraad normaal verwerkt en

zal men een grooten oogst, echter met een betrekkelijk gering

gehalte aan stikstof hebben terwijl, indien gedurende de inten
sieve groeiperiode, dus in April en Mei droogte optreedt, het water
gehalte van den bodem zeer zal dalen, hetgeen een vroege oogst

veroorzaken moet, samengaande met geringere opbrengst aan

korrel en stroo van betrekkelijk hoog stikstofgehalte. Hieruit
blijkt het groote belang der keuze van de juiste hoeveelheid en
den goeden vorm der stikstotbemesting in het voorjaar. Aangezien
een groote voorraad van oplosbare stikstof in de bouwvoor moet

Mii'ici! den honingdnuK' vergarend van een kudde bladlwzen.

en hoe hebben zij zich \-erhorgen ? De zwerm rijst tot oj) eeiiige
voeten hoven onze hoofden of zwerft om ons gelaat heen, zoo

dat men gemakkelijk het mannetje ontwaren kan, dat oj) lief
derijke wijze zijn gezellin begeleidt, tlie eenige malen grooter
is dan hij. Somtijds daalt de zwerm bijna tot aan de opjiervlakte en dan kan men de gelieven zich zien afscheiden jvan de
overige massa om hun hofmakerij oji het gras \-oort te zetten.

De richting van zulk een Iniwelijksvlucht wordt heiwald dooi
de richting en de kracht van den wiml. Hij staat in geen ver
hand met het ouderlijk nest, waartoe geen der vertrekkenden

uit eigen beweging schijnt terug te keeren. En hiertoe hebben
zij noch de macht, noch de bekwaamheid. Oj) dit ]-)unt bestaat
er een groot \-erschil tusschen de gevleugelde mieren en hare
nichten, de bijen en de wesjien. Bij de laatste zijn de \-leugels
onmisbaar hij het gemeenschaiiiielijk leven in kori ot nest; het
zijn ile middelen \'an vervoer. Zij zijn in staat een woning te
vestigen en er naar verkiezing oji hunne vleugels in of uit te
trekken. Maar de mieren bezitten de vleugels alleen tot het in
stand hoiulen der soort, uitsluitend bij de Iniwelijksvlucht maken
zij er gebruik van. Dit stelt het ndjfje ook in staat zich oj) een
geschikte jilaats te vestigen en daar een nieuwe gemeenschap
te stichten. Zij ontsnapt aldus uit het algemeene gedrang en
ziet haar geboortenest nimmer terug.

Wat de mannetjes aangaat, hun levenstaak is \-olhracht op
den huwelijksdag' of kort daarna; ■ niets in de natuur schijnt
goedertierend jegens hen gestemd te zijn; zij zijn overtollig
heden geworden en vallen gemakkelijk ten prooi aan mierenverdelgende schepsels, totdat ten slotte de wind met hunne
ledige, uitgedroogde omhulsels sjieelt.
Soms bestaat er een meerdere of mindere onzekerheid in de

mieren-rejiubliek omtrent het juiste tijdjicrk \-an de huwelijksvlucht. Er schijnt dan ten minste een verschil \'an meening te
bestaan tusschen de regeerende klasse en de ge\'leugelde onder
geschikten.
Op en niet ver van de bezittingen toebehoorende aan Mrs.
Mary Treat, te Vineland, Xieuw-Jersey, bevonden zich eenige

nesten van de Bloedroode Koofmier ("formica sanguinea), die
mij gedurende verscheidene bezoeken aan deze dame, zeer veel

belang inboezemden, gedurende welke bezoeken wij gezamenlijk
de levenswijze van

verschillende

soorten

bestudeerden.

De

gevleugelde leden begonnen omtrent het midden van Juni te

vermeden worden, zou men de eerste overbemesting kunnen toe

dienen m den vorm van eene kleine hoeveelheid Chilisalpeter, die

gevolgd wordt door een gift ammoniumsulfaat. In dit opzicht
beslissen soort van grond en weersgesteldheid. Indien de weers

gesteldheid warm is, zal de zwavelzure ammoniak eerder werk
zaam zijn dan bij lager temperatuur. Het toedienen van I^^ilisalpeter is ook bevorderlijk aan de uitstoeling der planten in den

m

herfst en bewijst soms nuttige diensten waar het geldt een gewas

nog te doen profiteeren van goed weder gedurende korten^tijd.

Men passé ammoniumsulfaat toe overal waar een langzame
toevoer een gedurende langen tijd beschikbaar zijn van stikstof,

noodig IS, ook op lichten bodem en m een vochtig klimaat. ^Ovm
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rigens,
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