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NOORDWIJK.
(INGEZÓNDEN.)GExACHTE redactie van het geïll. weekblad ..Buiten".

Met groote belangstelling is te Noordvvijk nota ge
nomen van bet prachtig geïllustreerd artikel ..Noord-
wijk" van tien beer \\k M.. voorkomende in de
nummers van 27 Jimi en 4 Juli 1.1. Te bejammeren

is bet echter dat daarin eenige onjnistbeden voorkomen. Vooral
de illustratie ,.Grafmonument van Doesa" geeft aan oudbeid-
kenners een twijfelacbtigen indruk.

Het monument van Douza is een 10 meter booge gedenknaald
van kostbaar marmer, den 3en October 1792 ..posteritatis caussa"
m bet zuidertransept der kerk opgericht door Gerlacb Jan van
Doys baron van der Does, beer van Noordwijk. Langeveld en
Uttem, terwijl de illustratie voorstelt een grafzerk uit de 15de
eeuw, een der zeldzame voorbeelden van zerken, die uit dat
Gotiscli tijdperk nog ongescbonden in Nederland aanwtvig zijn

<^"""trastetn-en nog wel wat in stijl, dunkt mij !
laatst IV-? zoogoed als verdwenen; eenSL in zijn grafkelder gelegil.wijT ^1 N^^^^ f' 'U Boecborst. beer van Noonl-
van HolHnd^ raad i-an Filips van Hourgondie, graaf
Alkemade ziin twi^'^'l'^" V ^450. en Elisabet van
aebaiiiisl u-' 1 "^'^^Beden i November 1479 bijgcbainast, ticdcnde op een leeuw (bet beeld van den krijg), zij,

•n nlechtgewaad. met eeirwindliond onder deii voet (het'beeld
•Hl de jaebt). De figuren zijn ongevrer r.M. en i-elief uit.■' ■ ■ - Ie lond IS 5 e.M. diep. en de enf

Ult-
,,| liever I ie loiio is .-j, ( ..vi . oh jl e,, ue entouragebHiais . ^1^, J,,,.^p,,-|,tswaj.ens aan en iJ

1  ■ RialsVi.nit u, (-otisebe letto :i?-r ■ I \FB • ■ '■ ■ • SCE .
^r,,; . STICX • I'ACH • STAHF ■ Ja.X • VD ■ BOJ-auoKST • JJEEr ,
r  . VOKRTICU • KN • VA • NOKTIo'HorT.

K-r lAFK . V. IXXIX ■ oP . Al.KKHVI.OF ;^\rL.\T • SLlRp ,
Eiisabetv • ai.kama ■ gksklink • JANS . \I) . boechorst .
VOEKOKN'OET ■ BIT ■ VOEK • DE - SIKLE .

(Aan de maagd Scbolastiea " 54,; werd gewijd 1 Ie 10de Februari).
De zerk is in bet jaar ibijy tegen den wand \ an het noorcler-

transept geplaatst en is lang 2.70 .M.. breed 1.40 M. en dik
55 centimeter. , , , , • e i- 1 x
'Dat de oude ingang der kerk leeds m i/op dichtgemetsekl,

is ook onjuist. Eerst tij<iens de Bataalsi be republiek is, ter
voldoening aan bot deerei-t win 't Pro\-ineuial bestuur van Hol
land van 19 januari 179b. o]) den Nsten Maart 17(18 de kerk
toren overgegaan aan de municipaliteit win Noordvvijk en de
toreningang niet diebtgemetseld. maar met een deur gesloten.

Hopende dat deze rectiiieatie niet ten kwade worde geduid,
noem ik mij

Nonrda-ijk-hinneii, 4 Juli 190b. J. Kloos.

HET LUCHTVERSCHIJNSEL ̂ )
Mijnheer dc Redacteur !G.AARNE voldoe ik aan uw verzoek om een en ander mee

te deelen omtrent de merkwaardige schemerings
verschijnselen die in de avonden op 't eind van Juni
en begin juli over bet gelleele land zijn waargenomen.
Het is zei-r goed mogelijk dat de reeks van deze

verschijnselen nog in liet geheel niet zal zijn afgebroken, en
dat de bijzondere avondlucliten terug zullen keeren zoodra de
lagere bewolking niet langer belet deze schijnsels, die tot ons
komen uit zeer booge damjikringslagen, waar te nemen. Want
al is het niet mogelijk door de bijzondere helderheid van de
dagen eind Juni begin Juli de avondversebijnselen te verklaren
zeker is. dat zonder die helderheid \'an den (lamjikring de pracht
van de langdurige schemering onopgemerkt zou zijn voorbij
gegaan. De dagen van i tot 3 Juli waren z.g. internationale
wolkeiidagen. d.w.z. dagen waarop de meteorologen volgens
internationale overeenkomst bijzondere zorgen wijden aan de
waarneming \'an wolken. Als zoodanig kunnen die dagen moeilijk
een succes zijn geweest.

Het is zoojils gezegd niet onwaarsciiijnlijk dat de almormale
scbemeringen zich zullen herbalen, en dat voordat deze mede-
deebng kan veisdiijnen reeds zooveel in couranten zal zijn
geschieven tei veiklaiing. <lat itder die eei"st aan Noorderlicht
dacht of van zodiakaal licht sjirak. nu een juister verklaring
zal ueten te geven. \ oor dat geval wjlt u mijn schrijven wel
ter zijde leggen.

Waai om geen Noorderlicht? Een ojipervlakkige gelijkenis is er
ze-.er. Een \ raag als deze doet denken aan de vraag, opge
vangen uit een kindermond ..Waarom Hikt een goudvisch

Dnk daar is cenigv gelijkenis onmis-'cnniai. . es langt maar van de scherpte van observatie
^  geoetend vvaarnenursoi>g (men kan over der-.gehjke oogen schrijven zonder daarmee te willen beweren ze
net zieh om e dragen) is de gelijkenis tussehen Noorder-

men ?n t ^^y^'"^^''^'W^sverschijnselen die pas zijn waargeno-jZrt UfT \ Foudviseb en wintel. Terwijl hetaspict van den hemel bi, Nonrderlicht sterk
oogenbbk tot oogenblik, soms zeer idotseliiu

verandert van
was hier elke

hSlirNfï;'™';''?" ^dnu ", hStonVl™ Xonrir
verlicht Liet iwm 1 • hemel was sterknvlmden " Ï'T"
zich v-in W' nn , V '^"''Dde met de zon mee. verplaatste
ibviibl cKf T v,.,d,r. «d hrttete
steeds uitdr ili'ii 'v'-m Ct "id '""-'d-n denken. NiHinlcrliclit blijft
dAbmtr V n de 'l-' 'W d.-s bentele. bet etelVst inw vmt lfe' \ die e,.„ veertien sta.lm ten
nterket \-nor in \^ ? ^"t"tleriieiit knini itewnotibjk hetoa-JtNitniLtlbtK.;';:™.';;'- "»« -i™ nfieen zoo groote intensiteit f " ^fin- Noorderlicht van
met zoo feilen gloed schittert
tenminste moeibik denkb— m plezen tijtl van bet jaar
TD/--V. .11.1 ^Poollicbt lar, En Zeker zou ib-rgelijk intensmet voorkomeistoringen wor.len gyy;;;lSr(?i;ï'Kn^'^lEr̂

'an IS geen sprake
dag. Geen -NoimU-riPMtmlns' magnetiscdi zew kalme
damn^en den wortel. Zotimkardli(-ht''ii 1'.?,'!' goudvisch
en vertoont zich meest niet 1 ■ 1 i 'i '''A tb'rmge intensiteit,
is. In dezen tijd \-in 1 j^'oor de srheinering voorhi)
schemeren zooa'ls il,-' 1 ''lijlt bel den gebeeKui nachtdl lezers uit bet artikel van Prof, Njjland
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hebben kunnen le^ni , W,,,,
licht, ilat /iicli wrtdont
tloüi' be znn gaal. zijn innt  'lauw" iÜÏ;? ;'^y' ^-'l-akaal

Tvu li,.i I Waarvan di'
en ^au veel kunstlicht. \\\lh' l.!',',, Ih'V''*"^!' lieinVl

f^t'Wccst (1
schijn ^iiu in staat zijn
avonhen te behekki n ? Ih'

"''■'1 nnj „iet vn
Een verklaring van dvnyilnn

"vn
het znhiakaal licht zal nu','i „Ih " '""'

glüeu" ''^- mancm deze Jrent heV
schillende gegeven en daarniuhT -n' ^''"agen.

sche

uli-
ontstaan \-an

,  ̂ ijn er ver-
alshiekende.

El-

banen \'an de Z(
omstandigheden werkzaani" "'nier hir/(m,'hM."'"''^""v"'-'gecomphceerd. Er is een Tnut 'Hn-zakèlf " 7
schillen in dichtheid „i de 11^ ': 7" livhtstraEn ih';'"
die het warrelen van de hicht ,r ''azvlhh- dichtheids^- - i „T'
het dansen van de hicht 1 "'i hoven een "e. '^clnllen

\-oeren g langs gekromde

een warin k indscha

""is''in ' ^tcaal-aai wisselingen maa-

schil dat de clu'hthenlsvV-raiiyh.y" ""'r'mete kaclml
breking reroorzaakt „ivt .„-in; "
regelmatig verloopt, zooiku di ^
richtingen ' . . ■ .
de buig
licht is

ign. V,» h.t lid , «t?»ii«ktoK«.ngvanlu.t H.l.t 1 , e I hV ll"''! ,1

p,
niet dat ver-

d'da!. '
d,.. hun ,vi.g go,.„I, J '
werpen tiebten. Is dat wel t...t

""g men spreekt",- — '"u'riiigen neen sni i' 'adithnndels,
1  n - ^ ge\ ;il d-,"ri i '"'^Eadnw gevende voor-

nooit een achter denzijn van licht tot donker. È,n kkniVl - r 'V''" overgang
buiging om den ichadnwgn-veniU- i v ' V'" zal door z g
gedeelte doordringen, zoodat de ov '!■" Eeschaduwai
-  ■ ' ^vinang van licht tot donker in

"vergan-mn r""Vi 11 111 de natuur goed hekeken
een achter het scherm gedacht vh.i
zooals 111 het algemeen de '
geleidelijk ^ijn, nooit v.dkonien hm, i
l icht IS proelondervindelijk aamnn buiging van het
handeld. De buigende sj-hernien ^^■'^l<nndig volledig be
geven. zijn de stofdeeltjes die luonz ri '' schemering
lagen altijd voorkomen. Dit- st.m'i y'.'-"'Eh""g'""k in zeer hoogesche afkomst en ander(letïs'\dy^",^n"-''i^.d":-^ 'E-eie van aard
door onze aarde ontmoet P'^''"'^Elruimte zwevende
deze deeltjes de aarde wel alle VP tenslotte zulUn

' venniaal hereikmee jaien kunnen gviiiocidj  >1 IIHH i(L
en maar dat daar-

/IITT 1 • . 11 • •,-«•«.«.1

bewezen. Het i'nlkaniselu- stol i ^ \'P'k'""sche eruiitii-s
(27 Augustus I.s.s p in Pan^.j yi''/yV,^^''''l"'Eiu-uitbarsting
mooie schemeringen aanleidnm „■ t> tot bijzonder
iL)Oj(^) nog 111 dc- lucht wonlen gccoi i'"" ni™ É''"'
volgiiig \'an de waargenomen 1)11^ "stateeid. althans de opeen-
waarschijnlijk. Alle min of nieei Chkk 'i t'l meer dan
lavaspfinters ii.v. zullen niethunvhkk kleine
zweven. Men denke aan een naai heneden gaan
een deel \an het Zonlicht doort . - 'kul jnijner. Daardoor zal
kaatsing aan die \ lakke on(lerl-'^!nt^dat anders gelu-el of In „ii n Ltryp '<'^'^^1 treffen.
aarde weer zon heliheii veri-i ■„ j'" '^''.'\^kinii,kring heen de
kunnen <leze terugkaatsin,, p 1 ? T" '^k'kk-eltjes^  ̂ .^.utLsin-, teweegln-engen. doch ook de fijne

ijskiisttillcn Lil vt i s( liillviidt' o[)tisclu' bestaan altijd uit
verschijnselen als kringen

mHiyindl) v-m"" •■aakhogen aan deze kringen zijnmet DiUiilp \an zei-r aanneoT-l,,!- i. .,...4. .i,: .... . , /'
,i;,.,- U I ,-- 4 11 --.j-w onderstellingen omtrent den

ÏX.y -,. ,, 1'" tv verklaren. Ook kan men
r  , .1 .y . y'" '""'" '"Vtie van st.if en ijs. want het is bekend, '"P' "'t dv lucht ook hij sterke oververzadiging diei

lo''ct yy n" '^"iidensatie komt zonder z.g. condcnsatiekernen.e . O ( cc ji's kunnen als dergelijke condcnsatiekernen dienst
doen en nwt water ol ijs bevracht hun weg vervolgen, en op die
wijzt ( e kans op terugkaatsing verhoogen en tegelijk de hoeveel-
nei( ge logen ncht vergrooten. Of in dit hijzonder geval aan
stolfagen ol aan ijswolken moet worden gedacht laat zich voor
het oogenbhk m. i . moeilijk bepalen.

De waarminin.gen zijn over .grootc uitgestrektheid, voor het
minst o\ei gelu-el Midden i-.nropa gedaan maar hoe groot die nitge-

5chtfgiksLsc..

Fol'' h.Tiin Inrfh)]'

GEZIEN TE

HET LUCHTVERSCHIJNSEL
HILVI.RSUM, HES NACHTS TIVAALF UUR.

^ i' '^'-■ggeii en e\-enmin op welke plaatsen
In-iw^yr' yy ^■ersrlnjuselen het eerst zijn waargenomen,■ a.w . waai ile stollaag, ol de ijsfornialie vandaan gekomen is. De
cenigszins groezelige onscherpe vegen in de lucht aan den Zonkant
si nenen me toe al heel weinig oji gewone wolken, oji de gewone
\eaei- ol cirruswolken te lijken, maar het is aan den anderen kant
iiict onmogelijk dat de ongewone verlicliting deze wolken een
(ingewüon aanzien gal. Laat het voorloopig voldoende zijn te zeggen
"at fiier zeer waarschijnlijk een versterking was van het gebogen
.-ichemeringsliclit door een abnormaal groot aantal buigende
nchamen (hetzij dan stof of ijs) en tegelijk daarbij een sterke terug
kaatsing tegen deze in dc luclit zwevende deeltjes. C. S.

VARIA.
at een verfoeilijk vooflieest is een Vlaamsche Gaai! In de

dierkundelioeken leerden we het wel, dat hij dc gemeenste, de
"E'egcnmaal-negende loder", de ,,Wurger" is onder de scliadelijkc
vogels, maar telkens kunnen we in den moestuin en aan den
sciirik, dien hij onder de ons omringende en vermakende zang
vogels verspreidt, bemerl-cen, dat liij de struilcroovcr zonder mede-
iloogen. do listigste gauwdief van alle is. (Men lieeft van liem
verteld, dat hij behendig adders weet te ilooden door ijverig met
zijn bek in den slangcnkoji te jukken, zonder zich ook maar even
aan een beet bloot te stellen. Maar dat hij op de zeilde wijze jonge
zangvogels weet te vermoorden, ondervond ik van ochtend.

Aan den overkant van den stillen weg, waaraan ik woon,
staat een vrij dicht dennenbosch. Plotseling hoorde ik daar het
kwaadaardige geschreeuw van den gaai: Rrrèè, Rrrèc, Rètsj,
Rrrèè en angstig gejiiep van lijsters.

Ik zag een gaai, die verwoed op een reeds oji den grond lig-
genden jongen zanglijster lostrok. Ik lieji er dadelijk naar toe.
De gaai vloog weg en bleef buiten schot zijn sjiijtig Rètsj! Rrrèè
schreeuwen. Na eenig zoeken vond ik den jongen zanglijster
zieltogeml met gesjireide vlerken tusschcn het hooge gras. Het
lieest iileel roerloos, toen ik het naderde. De lange tong bewoog
alleen in tien geojiendcn bek oj) en neer, als snakte het dier naar
water. Ik haalde dit snel, maar toen ik terug kwam en het drup-
jielsgewijze in den bek liet vloeien, schokte heel traag het stcr-
veiule vogellijIjc, drie maal met nog al lange tusschenjioozcn.
Dloed drnjite het dier langs het rechter oog in de veeren, bij
ietier schokje zonk tle ktip lager, tot deze neerlag in het gras.
rit een groot gat onder het oog en in den rug vloeide nog het
bloed. Om het kleine lijf niet aan den gaai jirijs te geven, nam ik
tien tlootlen zanglijster en dekte tlczcn ontler dc aartle tussciien
de bloemen in mijn tuin. H. v. B.

BOEKBEOORDEELING.
Dc Flora van Nederland, tloor H. Heukels, heickm.

X. V. Boekhantlel en Drukkerij, vtiorheen E. J. Brill,
Groningen. X. V. Erven F. Noordholt s Bockhandel en
l'itgcverszaak, 1908.

'■QGR alle liefhebbers van onze inlandsche jilanten, en hun
aantal is gelukkig steeds toenemende, is het verschijnen
van het hier boven vermelde boek een blijtle gebeurtenis.
.Meer dan tlertig jaar is het geictlen sinds tic bekeiitle
.".Flora van Xeilerlantl" door C. A. J. A. Oudemans

het licht zag, en hoe uitnementl dit boek ook was, te ont
kennen valt iiet niet, tlat het sinds min ol meer venmdertl is.
Het is vooral tle biologische wetenschaj), die zicli sinds tiicn
lijd sterk heelt ontwikkeld, en in zijne voorrede zegt tle
st-hrijver (kan ook, tlat liij voornemens is met the ontwikke-
lin-'wel tlegelijk rekening te honden, l'it Pc cuirste anevermgn
die"thans in ons liezit is, blijkt dit dan ook tlintlelijk, al weet tle
schrij\'er zich gelukkig te vrijwaren voor die overdrijving, waar
toe t'le biologische stiulic tegenwoordig zoo vaak aanleiding geelt.

rit tle eerste alle\-ering blijkt, tlat tle schrijver zijn werk aan-
vuu't met het 2de tleel, dat te zameii met het jde deelde Iwee-zmuïlobhige jilanten zal omvatten. XM alwcrknig hiervan vtilgt
het istc deel, tlat uit de Vaatkryjittigamen, de Eenzaadlobbigcplanten en een inleitling zal bestaan. Git de iste afleveimg valt
hiideliik tle intleeling van het boek waar te nemen. Icdeie jilan-
tenhimilie vvtirdt voorafgegaan tloor een korte beschrijving met
x-ermclding van biologische oiunerkmgcn; hierop volgt een ovci-
zicht V n tle gi-tiejicn en tlan een tabel tot het detcrmmeeien
^ïr somten. Vervolgens worden tle geslachten heschrmpcn, waartij,
een tabel tot het determineeren der sotirten volgt. Hicitij) volgty I votn-iue beschrijving van tle soorten, met vcrmckling van
yyy y .ork.inum in Eurojui cn X'etlerland, biologische hijzomler-

der sotirten het gebruik tlat van haar gemaakt woitit, lie--
nevens een ojigavt' der volksnamen. Alles, wat dus van oen hierU  lamiy voiirimientle j.lant te vcrmeltlen valt, kan men he-
l-noDt en tlnitlelijk in tleze nieuwe hlora vinden.

Het werk zal Jomiileet zijn in 28 a icMer-  - A / n 7A 1)1-1' allevermg, juailijks zullen 7 " alicvc
vyi-scliijnen; waanhitir het gemakkelijk t.ndtir ieders bereik

-Mt Dy uitvoering is netjes, alleen liaddcn wij dc alheeldmgcn
,-n,. Wit meer op Pc hoogte van Pen tijP gezien.

^'^De/e Flora belooft een mooi hoek te worden, Pat wij gaaincin hei bezit van alle j.lantenliell.ehhers zullen zicn^^

V
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Foto /fw.iT' HET AUTOMATISCH VULLEN DER HLESSCHEN MET A'.IRNEMELA'.

MODELBOERDERIJ „HET HUIS TER AA".
Dli wvilandrii vaii deze l)<)fderij zijn N-onrzini \'an driiik-

jilaatscii voor het vee. waarhij liet water door Nortoii-
pompen wordt f^a'leverd. Het melkvee kan f,'een
onrein sloot- of ri\'ierwater drinken, omdat tloor bijzon
dere hekken de dieren daar niet bij kunnen komen.

In de onmiddellijke nabijheid van het hooidgebonw boven
komen te staan een zuivclhuis. een quarantaine-stal en zieken
stal, een hotel voor het personi'el. enz. enz.

Als stelregel worden alleen ongetrouwden bij de melkerij in

{Vcn'u/g).
•I oigoiiaariliq /ijn de Friezen de bestedienst goniiinon en wel eu

werklui geblekmi! imulat dan alleen vohloende cnntróle kan•
worden uitgi'i >eiend op de gezondheid \'an het jiersoneel. Bd
bijzondere zorg daaiwour besteed wordt, blijkt wel uit het toe
te juiehen feit. dat luU ))ersoneel in lud Indel zal vinden bad
kamers en ee-n reen-atiezaal. bebalve natuurlijk denoodigeslaap
vertrekken. ICen kok i-n zijne x'rouw zulU-n voor de dagelijksclic
verzorging dienen \-an de ;o a 40 man. die daar hun onderdak
zullen xnnden. )ok is x'oor dit " jx-rsoneel eiui eigen bakkenj

I 'Tl t W( ir]'en. ( U' duinenkonien
'hut ipic ^■^■rttcllillende dienst-

edJcwoningen

i

, geh.lk nu reefl
x'asie bazen hebben, elk met
ei-n aardigen kqi grond vooi ^
tuin. Feil afzonderlijke 11^'
selierij \-oor het linnengoedclet
inelk. -r- inbreekt al evenniin
op de l.estekken en met eveii
nanwlettendc zorg h gedae
aan dr behandeling der
bei'sten. \-( i()r wie een veeat j-
de Rij ksxeearts Dr.
i'i \-asten dienst is
fb- nroote niodi'lstal ums _
oim 1',-z.H-k sl.-elits aangege^^. ..
in <le Innileeringen.
1'ewi me lerdi-n o)' <le '
l'eaeti-^i-h,- inriehting "" „els '
tW'ee c >11 (1(Tin-ondsehe i

'k' most 111 kipkaiTotjeste
W og\-( H-ren naar ecn^Pftt J,t^'oenm naar ocnv ^
li.kgotide nu'St|nit. j.jjj
solierpe reuk oninogtjiik^^^j,
dl 11 irdringen

inost|nit.

tot <le
\\-.mr denielk haar zeer vers<••'^
'h'ii bewerkingen onherg^,'.

I "t zoox'er een 3
van de pi;pla die reennen, oipp-; gf.|

m \'aii tiitx'oeringzijn-
zr. ,r.. REJNIGINGS-TOBSTRLLEN DER MELKELESSCHEN 'li-Oni \vnr,lt daar .ijf-

•■irnwK W-I: lil' aanl«"*^
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.1,vond phuits boKin Moi oii ,,v- cLiio\-onn..' i - i i
temher. Wekelijks wdrdou dan enk -ouoon "1' 05 Sop-
Met het vaste korps /uilen ,lo/ou /a.inVr nu»-,.
de verseiuilende punten \au het terrein -ein 1, tAlvorens nader xvrslag te «.vn, vun 'r 'Ier \ersla

interessante be

avi

Den

zoek. onder do voo
zelf, aan de be
schrijven wij hier

rko

,  ,

ineiide leidnii,,
'taande bi leia K'rij (.nr
de namen al vair de

-
^'nn (Urn heer Sehelfer Sr.
on iiiriehtin^mn geirrarht,
landi^'enooten, die op zich1 1 i'iiiueenooten die nn yclinamen versidnllonde onderdee en van de bouwplannen uitte vl™

Aa het ij;eheel zinnemers cnn
te Amsterdam- '
Ifverina

O

t
van

oe\-ertrouwi.l
,1e

ann

■  areiiiteet
niaehines
Ihieker en

Kobouwen staan afgaande, waar de „oude"
een paar tiotien wij juist het aardige oogenblik, dat inn ,~"''ll^arin k,'^^t^\.k'"''''-'tjes melkers uitreden naar hun
N-er ■rim't^''^ do"?^ pakken gn^stokcn, helder en zindelijk.
iKu'^treho?^''"' ^talh.,,^'""^'^ nmdwandeling over het terrein, door'de

.in de hoeren Kietsnijder en Zn.
Is iuiii stadgenoot Ouemlag Do

Voor do oloetrischo contrale werd
Knol) to Broda,^V()or de elcctrische

lieid en
sl( logen
eau roiirlr

Votl '^eg , , , O -- ,1,1. L uoil 1S.01 L VVUOUl..hartlij -dj'-" 'doet van de onderneming: zindelijk-
. "t'ov ^ ''-at wij maar kwamen — en geen enkel geirouw

manshooir'''^'' 'risoi "^.'t'tal oven kraakhelder, glinsterend
huizen on te zien. Alle stallen waren ongeveer
vermetlen '^auap^ , ''^degeld met witte steenen; als in ziekenen \-iiil 2io| ''h ot;^j^'a waren alle scherjre hoeken en kanten
gens in "gelijk te maken, tlat ergens ook maar stof
mogelijke kunnen verzamelen. De dieren komen ner-stallen hehj' fterj^b met hout, waardoor ophoojiing van misschien
waschgelefr rm naden en snleten vnort-in-npn wr

•w;i;il-t .k'dthert,, 'tn
in naden en spleten voorkomen wordt. Alle

V
angstige zorg

Zoo wordt er de
stal gehaald, maai

den ..melker door een

(j licht en_^lucht, elk is voorzien van heldere
t'eij., p't tot in .kleinigheden is met

■Oor ""g oens reinheid,
j  '.dAlen , knecht van buiten uit de
dk groote kannen .

buiten geschoven,
jp^erbakkcn zijn alle van jiortland-cement met

Jpaai'de, de watertoevoer naar de beesten ge
schiedt door in-

^  gemetselde bui
zen, zoodat het
water niet eerst
een heelen weg
door de buiten
lucht heeft af te
leggen. Het hooi
voor de heesten
wordt in afgeslo
ten ruimten bo
ven de stallen
bewaarden komt
door een goed ge
slotenluchtkoker
naar beneden,
zoodat stof en
verstuiving zelf
niet in den stal
:unnen. komen,

terwijl nog op
den Irodcm van
die kokers roos
ters zijn aange
bracht, om de

in richting
zorgch' Doyei
ril ("o. te Am-
terdam en de
ec'ering eati
die zniveliiia-
ehinerieën.ijs
en koelmaehi-

wassc

nes. ■ koelka-

Fnln Arig

,JIET
uais RRR AA".

££V />£/-' ^lOEDERS
VAN DE JDNc.E var
kens B/a rei:ds
menie ei.\'I) ri.R
IV F R ERD H R A C H E
EN TOT HTT echte
YO R K-E// / A' E RA S

behoort.

trrwijl im. slmie kannov-^k-rtkens Wstoom---'h' iomti 'em-n. Vr iJosrl
H'-tTerimm' li buivan w" ' ' p
tenberg te Nljuiegell, lie' I ^
pu-Moten waterhlter seb.- '
nii'iiwo bouwgronden bij di i ^

*  *

\'en
raan

1- en

Ie vi.l
den

■eiitr

mers. enz.
komt te goed
aan t • c-an
Kleef & Co. tv
.\msterdam.

|o zorg dragen voor de
1 W-are gevaarten zijn.
Landbouw. D. ti. Mon-
\-(TS met rotswerk, den
aanleg en egalisatie der
ide en de varkensstallen.

bi-acht''"'"ln"- te laten. <lie dan in een baklacle worden wegge-
Inngtecn 'i"'/ stal is electrische verlichting aangebracht enf  a , f A''-'k'f>ntorstel zoodat de heer Scheffer van zijn kantooi-stoei af/icj, e 'vertS n verbinding kan stellen. Wordt een

'' f"^'>lken, cla, ,1e melker telkens zijne handen tesschen ,n een mime lavatory en tevens iedere keer het gewicht
'1 'k> gewonnen melk oii te schrijven achter het nummer van dekoe Waard,),,,- n-ituurlijk de a,lministratie en ,1c contiole

Imitimgcwoon gemakkelijk zijn g,-maakt. De melk wordt, na
gewonnen te zijn, „nmiddellijk ,loor han,lige Liax-hlters gezcef,l.

De groej), ,1e cji^pe slo,)t''' achter ,1e koebeesten m de stallen,
waarin de uitwerusolen worden ,)]igcvangen, worilt doorgesjioten
met krachtige waterstralen en dit water drijft de e.xcremcntcn
in verschillen,Ie bakken. De muren van ,1e stalk-n zijn tot on,lci
aan de ramen ,hibbel, aan ,1e buitenzijfle is een r,)0stcr aange
bracht v,)()r den toevoer van frissche liieht. welke door een ai te
sluiten luik binnen kan treden. Ver,li-r zijn m de zolderingen lucht
kokers aangebracht en m-emt men ,laarbij nog m iianmerkmg, c
de vloeren steels vochtig gehouden worden, dan <om
toch zeker tot ,1e overtuiging, dat voor ^
lijklu'id al liet mogelijke gedaan is. Als wijze m.ia ii.g
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wij nu;;, ilat lil i'lki'H stal
afzonderlijk \rrtrek.

Alleen in ik' kaK'er-buxi's merkten
maar deze zijn mn de IxnmiiviTinrldc
geheel lieslageii niet it:eKalvaniseerde

In den stierenstal. waar
met torselie ponten en kraehtinen

l-^'"'<'lit

ram p

buiten.

slaapt, natnnrlijk
m een

houten
sanitaire

platen.

deuren op,
< iverwegingen

rachtbeest bewonderden

zindelijk-
van den

„eiJ n.., u,l iK-,
veearts is ondergehraebt in den Ziekenstal of hm M a" i

„ij langs ,ln wntni lvnling. „a,ar Lat water, uitd™'bcekdn'êm
ikid. \ooi het algemeen gebruik van de plaats

1  I 1 1 \\aien natuurlijk omvangrijkegrimd-werkzaainlK'deii noodig en bet is merkwaardig hoe keu
rig en algewei kt alles m- uit ziet. Langs s[ioorrails stegen wij een
vrij groote helling op en b.wen kwamen wij aan de mestnut —
zoo duidde de heer ^cdieffer het aan. Ln deze aanduiding was
iioodig. omdat imrabile dictu ~ van eenig minder aangenaam
geurtje, om van stank niet te sjireken, absoluut niets was te
bespeuren. Met spoorwagens wordt de mest aangevoerd en in
tie met een rustiek dak gedekte open put geworpen, die 5.', Meter
diep ligt. Om de twee dagen wordt oii de
turfmolm gespre' '
mest te houden.

i^VDOt rcscTN'oir

wordt gi'tiltrei'rd

om ammoniak, en
mest

dus tle
een laag van
kracht, in de

(]Vi>rdt rcrrol^il). E. KuEJinoL.

343

HET ETEN VAN BLOEMEN.LANCi met algemeen bekend is het, dat sommige bloemen
str,a-,^n^,lir gegeten te worden en in sommige-  U 0~0

siieken zells reeds vrij veel genuttigd worden. Natuur
lijk heb ik hierbij niet het oog op de Bloemkool

een

, wat
m de meeste gevallen nog geen hloem is, doch er nog

Worden moet en ook niet ojr de gewoonte die eenigen tijd
in Ameiika bestaan heeft om geconfijte viooltjes of rozenbladeren
iij de thee aan te bieden, die dan met ruim / 30 per kilo betaald
werden, maar op bloemen die binnen ieders bereik liggen.
Een goede gewoonte van sommige menschen is het om door-

gewone Sla bloemen te mengen van Oost-Indische Kers (7>o/)«r-
olum inajus) die er een eigenaardige iiikante smaak] aan ver-
leenen, welke door de honing, die in de spoor zit, eenigszins
getenipertl wordt. Ook de blauwe bloemen der Bernagie (Berago
üljiciiialis) leenen zich hiertoe goed, daar zij een duidelijke
Augurkensmaak hebben.
Bloemen, die zeer smakelijk zijn om genuttigd te worden,

zijn die \'an de gewone witte Acacia (Robinia Pscudo-acacia).
^leii rolt ze hiertoe in een luchtig eierdeeg, waarna zij in boter
gebraden een zeer lekker gerecht ojdeveren. In Italië worden
ook de mannelijke bloemen van verscheidene Pompoenen op
deze wijze gegeten. Ook de groote zeer welriekende bloemen
van de PIuiscoliis Carcicalla worden daar te lande veel geconfijt.
Het confijten van bloemen is trouwens niet nieuw en wordt

vooral veel in Bosnië gedaan, naar men zegt. Bij ons schijnen
deze lekkernijen nog weinig of niet bekend te zijn. E, ÏH. W.

VARIA.
Nederlandsche Pomologische

Vereeniging. Na een tienjarig
bestaan heelt de Neih'rlandsclu'

PomologischeW'ri'eniging thans
een \ast inliehtingsbureau te
Utrecht geopt'iid, waarheen be-
langheblw'ndeii zicb kunnen
richten met cragim over de
teelt van v'ruehtboomen en

over den fruithandi'1 ; tec'ens

beschikt het bureau oc'er werk

krachten om bi II iingaarden aan
te leggen, bnoiuen te snm-ien
en hun kwalen te bestrijden,
zoodat wie in dit opzicht hulp
verlangt, deze kan krijgen.
De inrichting dezer vereeni

ging is dus in veel opzichten
een navolging van het voor
beeld, dat de Nedi'rlandsche
Heide-Maatschappij gat. die
reeils zoowel goeds in ons land
verrichtte.

Sedert de' vereeniging in No-
vemhci" in Maastricht het \-oor-
loopige bureau \'estigde. dat nu
naar Utri'cht is (wergebracht.
verdubbelde het aantal hari'r
leden reeds, v\aaruit de belang
stelling der fruittt-'lers voor deze-
instelling moge blijken.
In het midtleii dezer maand

zullen de leden een tweedaag-
sdie excursie door het eiland
Zuid-Beveland maken oin daar
boomgaarden i-n Iruittiiineii te
bezichtigen, terwijl dan tec'eiis
een algemeeiu- vergadering in
Uioes wordt gehouden. Hier
zullen \oordrachten worden
gehouden i-n zal een geschikte
r'erpakking \oor de c'ruchteu
worileii \'astgesteld. (Jm het
lruit\'i-rbruik in ons land im-i'i
algemeen te maken, uil de \'ei-
eeniging in het najaar Iruit-
tentoonstellingeii met vi-rkoop-
gelegenheiil houden in eellige
groote Steden \'an ons land.
Zoodat de lielhelibers in di
geii-genlleid zullen wezell. zich
daar xTuchteii te x'erscliaitcii,
die Ze kunnen uitzoeken c-ll
|)robeeren. Het plan bestaat
aan deze tentoonstellingen ook
een honigmarkt te \-erbinden.
Het adres der Xereelliging Is

Directie der Ned. pomologische
Vereeniging te Utrecht.

r

1
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DE STAND DER KOEIEN IN DEN MELKSTAL VAN DEJ^ACHTERZIJDE GEZIEN.
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Volgens een gravure van
jrtienn^. "

nijTCH GARDENS.
., Vfclcrhindscli stuk.' jcs Wdrdt l iiiii uaaiidcwct' mi ■. , \vjes wordt hun gaandeweg itu alz

„Dutcli

,j, _\fderlandscli stuk.'Een Iuif,udsch woord l"'Vi-'U ''^lOi'E Uiatsteu
't Schijnt vreemd, maai' _j|gs o\ ei heei t wordt no,ttal
tijd, nu engeisclien in^'U"-'^^g^riroken alsof dit een al-
eens ()\-er dutch gdt'di'iV T |..j,;i^t is en tocii: liet t\'i)e

"  " de R." .,\voriU lieschonwd uit een
gdfdi'lV

in R"/onclerlijke stiji m (le ', ,,|. wcrin oim uwuwu nu een
darden" bestaat niet. of uifahukkiiiften. waarbij

minder gunstig oogpunt, zooals Xe(le'"'^"Uers verbeelden
't \\'oord Ddtch wordt gebruikt. •'
#\tA O t..*/\TT> Etl / 1 O i 1 •» \n»% ..»x . •. , »-»s Tss t < J-/*1 ^ons s<

■' |.;tgeliied N'oorgangm's zijn
cis dat wij O]) sommigei'

geweest
van

aan

.^Vexen op 't gebied
en nu mag dat misschien gr nog ai eens wat

schilderkunst, voor 't overige i"'"'' '' j smaakje aan en liij Tj'e
dat origineele. er is wel eens een vi cc >
oude tuinkunst is dit zeer sterk. „raten, waar 't lionw-

Het IS met aan mij een woordje n^; de minst gewaardeerde
kunst betreft, maar ik wil imj bejiaa'',. •'
kunst, die er bestaat: ..De Tuinkunst • . ,-;,.i,„,„ , ,De wijze van een tuin aan te ' is ii^, s v-, !rn ihij ons datgene verschaft wat wij cT • pjj],., ' ^Handjenooit als een knust besehouwd. 't H ^'''V .p- I f "f J"'
waren het de tuinlieden, die de tuinen toen de bouw-
mec-stcn-s. toen weer tuinlicHlen. thans ii^ ininwm op den wc\g
den bouwmeester te roeiien. als men xijn tuin wil ingericht zien
en in.Mi maar steeds niet hegrijjit of begi'ijpen wi|. dat tuinkunst
een geheel afzonderlijke kunst is geworden. /i| belioort niet tot
de h luwkunst, omdat zij niet als deze met dood - niaar met
leveml materiaal werkt en de beoefenaars der bouwkunst dit
materieel niet kennen: en om dit te leeren kennen is dagelijkschc-
omgang met het jilantenrijk nooclig.

Zoo \'olgt de geschiedenis den gewonen ciikeigang der dingen.
Uwn tuin had oorsjironkelijk niets, dat^ eenige aansjiraak had

oj) iets, dat naar kunstuiting geleek. Een stukje grond werd
• dgebakend en met teeaen \dechtwerk. heg. steenen muren, of
houten schutten van de omgevende landerijen afgebakend' en

.'i' -n 1 ("'"R'i'it vandaar tuin of park). .Men had \'oor ver-•sehillencle gelegenheden planten nooclig. 't zij voor versicadne
t  zi) voor geneesmiddel, 't zij als genotmiddel, om alwisselim'-

te geven bi, de vleeseh- en meelspijzen ~ het hrood. ^ ^
n,.n on 1 groenten, geneeskrachtige kruiden en bloc-men intn denzelfden tuin, hijna oj) een en hetzelfde bed. of .,.,,,
cengesloten bedjes. ' a.in-Daar de bloemen de lievelingen werden van vrouwen en meis

oiiderlijk plaatsje gegund.
Zonder \'ooraf berekend elleet werdc-n de planten neergezet, alleen
rekening houdend met hnnne behoefte aan nieer ol minder zon,
aan meer of minder rnimte.

anneer men begonnen is kunstuiting in den tuin toe te pas
sen. is niet bekend. Reeds bij do oudste \'olken \'indt men daar-
xan de bewijzen, zoodra zij tot een zekere beseha\'ing gekomen
waren.

IRj dc- oude Irgyptenaren. Perzen. .\ss\ricTs. Israëlieten. In-
'hers Dric-ken en Romeinen, bij alle bekende oude volken speel-
'len bloemen en tuinen een lu-hmgrijke rol.

loc-n de Wc-sters-Roineinsche beschaving ten ondergingen
Uestehjk en ( entraal Europa we.-r tot het' Barbarisme was ver-
Na len W-as er van tinnen m In-t gehoed g.vn sjirake meer.t  Moorcm bracditcm dc- tuinkunst ov.-r m Spanje en ook d»

• V van ( ic-niia c-n Vc-m-tië maakteiniet haai kennis door t geen zii
ontmoet hadden en jmstc-ii haar'ti

nu-tvn vm rrr' /'.-htcT p- onrustig voor 't rustig?'i-a ■, i,„i„.,.i, M..,.„d.taii

Ki'lini,.vV'^'\\'„,P't yp'"'-- l i' Cl . .p ..iilMTiililiMn- plaatst
'len ilan ook slecht ' ' " .'iwu jdaats. Wij zien de tntenhof aangcdegci. " '"'""R'vve vormen nabij den bui
t<>èh\n\'^"n-m.i''!le''l.-'".^'''" 1'''^ '"'''r aangebrat ht. De kruis
(b)sten. Teruf- „. .t- '."Vi" uanwere aanraking met lie
prachtige tuinen rV ' '"'''ers. minnezanger^. verhalen vtiJ
Wei kelijkhc-id \-o(")rbii" '"""'e best hrij\ ing i'aak al.de Ronian \-an W-d " ' '''' Romans nit die dagen, b.v

Mi I 1 1 \\i)ii.li.ikbeid; (hu-b Vild^n'en 'i'V'" ^'vwarden jihantasie en werk
tet-kenimn-n 'j ''''.'.''''"'«v" van tuinen oj, oudc-re schild'!"'''"vn. ver.leeld m b, ''et mets dan tei

'v.kjes. E,-n fonteint i, "'"Hoten ,l,n,r muren, hekken e
hogen I-- •' - 'O I |c ■ ■

o|) hnnne reizen in 't Oosten
H' OJ) hnnne jialeizen.

en een jn-na-ltje \-an miar elkander toege
\ f »1*W 1 .

".'. 'len tuin. ltali('-"]H'/.','t''" veramlenng. er komt meerweek
^  vvn ., 1, . , . , , ,, . (rij ktIKe .lagen x-an tWeelde der 1 W'i-eld .v' ' " o' ^ l'eeltlhouwwerk.

'•-erktdiike w' 'iiiemsche rijk. De toenenieiidi" wereldhikf . i .„- i..„„aiiedei'-'orstein en der koojd
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Itahe zien wij de knnst "vereehi-.,- ,t' ^
land. doch allereerst minder \ve',.| i
groei. Wi, zien eerst nog geen
tuin uit Italië en hrankrijk
in de kunstwerken wui
Latei \\el Ken dt' gio()tste Iviinct..,. -din/re/ZfY

iniitcn

WerKell de gi'c » )tsti
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y  ̂e;oals wrj z.. nog

de m-
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".nkiyk en Enge-
■ " "■ 1 aan planteipuinten-

en Rapluud.
De tijdi'ii \ an Frain^ois I mr

om aan de kunst gelegenheid
den tuin ti' uiten.

Eenvoudig is de inderling.
b.ird. Elk \ ak atguhakend Jl

tussehen de
l^onstenaars er aan z .-z li- -n . . ^ z l. Q-lt II .Mich

Henri I\'
Ie ge\-en ^

el Angelo

ieli^n'''"i onrustig"  nl haar kraelw n.
Meestal als

oor een randj ''•■■u dam-

Kracht in

of schaak-fto Hl naar ,Ir pinwii. hnkin hn rim',L l'''W>t)fS,"bimis'
'dak "o,k1-
•n FranloK-r '^^dnin-

'Uis ook te Heidelberg
'^i.in uitgegroeid tot

zakelijk maakte, zien wij elk terrasrdak
tield. ij zien dit zi iowel ni Italii
Engeland en in ihgo door Sa
in Duitschland ingevin rd.

De kleine kweiFhedjes der
gi'oütere
O kvvailraten als van

eerste tuinen
^ohaakhordop zich ze

tasie van i
kwadratm
boiulen door heremurv.
Die vijvers

1  ■ I r ,

vormen dan 1
te Kijswijk).

Verden de

,0 mi- i • ,t  ingedeeld en al naar de meer of i is
■n ontwerper, eenvoudiger ()f riil-, idian-
worden \'er\ angen door viir-.C- '" r

Zk. ,I,. villa HH-lsu. Vld i,:''dg"T ™-
Zi) nemen ook wel de plaats in ■ ■ " ^ H-

angwiTjnge vierkanten. Zie

hloemhedden en kwadra

^  ,"r •-^^^■'Klraten en
I. Hen IV et Huis

ten \--in
vlakte, dan werdui er ook hoomen en strnil-,.,,
lage randjes van Huxus of andere geschikte plantïn w^
vangen door hekken en heggen, die steeds hooèer
den. terwijl het gelu-el het aanzien kr
elkander reiditlioekig snijdemk' of
Dusdanig vimlen we ze in Italië, en Frankrijk (

tvan de 1 nillerieiui in  wi'i k van Androuet

ojijier-
De

Worden ver
en hooger wor-

ocg van een hosch met
loopende lanen,
o.a. in den tuin
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ü
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, , , ..... Hucerceauzeils in Fe Notre's Versailles F57h)-
terug

Dit kwadraatstelsel is
te vin len.

Dm de eentonigheid te hreken werden oj) krnisnnTit,.n f,>„t ;
aangebracht i-n tegen de wanden beehkui geiihatst Alltoenemende weelde. De iM-ansche arcdnt^iw't :lu Pcnu onde
Hcmi 1\ heelt op t kasteel Anet voor den tuinman ("laude
Moletik' eirste broderies geteekeiid. die wrj kiter zulk een groote
plaats m de tmnknnst zu n innemen en eeuwen blijven en in
onze dagim m gewijzigdmi vorm. als Mosaïkparterres en Ten-
pichgartui aangebracht.

De eerste s\in|)tonen daarvan zimi wij in ik- Fransche renais
sance parken, in de hejilanting. die men aanbracht oji enkele
der kwadraten van 't gidieele samenstid..\[b. \' én \'1. Het waren de
waiiens of initialen der c'orstelijke bezitters. Fen der kwadraten
van den tuin der ruillerkui in 157') is aldus aangekleed en wie dus
ilenkt. dat /.c Xötrc de fraaie ornamentbedden bedacht heeft,
slaat de jdank mis. al spelen zij in zijn werk een zeer groote rol.

//. F/LLA UF.STE BIJ ROME IN iSio.
Raar het bekende fransche werk van Percier el Pontaine. Het centrum van
't krnispad is sedert de tóe eeuw zeer gewijzigd, en in plaats van de ber-
ccaux, uit ijyj ziet men daar een cirkel van hooge cypressen, die er

fonteinen omgeven. Zie vorig artikel.

Veel afbeeldingen van die tuinen zijn er niet, doch wij
moeten ze ook overal ojfsnuffelen, zelfs daar, waar wij ze niet
zouden verwachten.

Wat bieden ons de Tuinboeken uit die dagen aan? Nog zeer
weinig, aangezien er weinige bestaan en tlan zijn ze niet ooisjuiin-
kelijk. De tuinboeken nit 1500 zijn vooi' t tinnwmzen nog met
geïllustreerd. Het werk van Stevens en Liebault ..De Veldtbouw
of te Landwinninghe" 1582 is een vertaling Y" I biansehe weik
van kharles Fstienne et Jean Liebault lA riishtfue.^ 'ij
vinden daarin wel wenken, hoe een tuin aan te leggen, maai vei-
ikr nii't veel. üoeh een goed onderzoekei' oveia zijne ge
gevens. Prentjes van Hans Bol, van
vorig artikel No. 16 en 17, bh 185 en
stenaars uit het laatst van 1500, begh'^
stof. In stedeboeken, zeldzame afbeeklhY'-*
sehilderijen (o. a. van Jan van
even goed in technisehe werken, b.v. v
der jiersjieetief. Doeh Jan \h-cdeman '1^'

iitc/ichooiis, zie
iqy, en andere kun-
iboo, geven ons de
n van kasteden, oj)
*) vinden wij ze en

leer
Vries heeft ons meer

u  l el) *) vinden wij ze
!  ,1 Hundius over deb.v. van ^ ,

Hoe ging bet nu in ons land?
Dns landje begon leitelijk pas in

gebied \'an 't beschavingswerk in
<lc Ibde eemw. leds oorspronlijksch
en grootsch zien wij in onze tuin
kunst niet. '1\' x'erwondiTen is het
niet. Ons land bestond grooteiideels
uit een aantal kleine rejuibliekjes.
De ailel iiie-t grac'eii 1 11 jirinseii aan
't hoofd liad weinig niae-ht en was
dikwijls afbankelijk \'an stckm en
jiroc'incien. Hij onze'kasteeleii r ond
men in ek'ii tijil ik'r niiddi'leeuwen
en der imnaissama' geen groote- tui
nen en parke-n. (ènde-rlinge' twisten
en twiste-n tussclie'ii ade-l e-n ste-de-n
maakte den tijd rumeie-rig. e-n weinig
geschikt voor 't biiite'nk've ii. 1 "< _n
kwam de' he-rvorming me-t al
'laaruit r-eieertge-cdoe-iele' twiste-n
l ' i Sjiaanse'be'n eieirhig. maar
ele' teee-nairU' ele-r c'eiorsjieee'el "P
gebie-el van hanele-l. nijve-rhe-iel 'e-n
elaarde ior eie.k ele- groote-re' invleu-el
de-r keieeplie'ele-n, elie' iri ve-le- zaken
ele' greeeitste' mae'lit ve'rkre'geii. /ij
ware-n he t \'e ie )ral. elie'. in navi 'lguiv
de-r \'e'ne'tiaansedie' eni (le-niie

e  e'

e 11

e le I k
't

■esche'

aanmerking
O Ke lillen In 't Rijles-Musciun, .tniste-relam.

keieiplie-de-n. zieh be-goiinen toe- te-
le'gge-n . 10 he t b.'zit veen groeite-re' e.1

Daar e-ebte-r ele-
/eer sle'eht vvare-n

ele-llke' sle'e'hts
de'll .Amste'1-

e'gge'n op lie
kle-ine re buiti'iis.
ojie-nbare- we-ge-n
in e lie- dage-n. — uie ii
aan ele-be'se hrij\ iug c aii ei . . ■ ,

doeir Spiegdu'iilijk bij .kniste-re lam
in zijn ge-eli'dit He-rts--?}'"- e,

werde-n e le- hiiite ns nie-t
ge'iiiaakt.

-Spie'glu'k l
vel"

' Ie e'ige'nlijke wi lil mg

')I4

m

noRic ' initf dfclljr \

.■\niste'l. \'e'i' it. «mz.

van

aan ///. BLOEMENTUIN MET GROENE BERG EAU X EN HEGGEN.
Volgens een yravnrc van Jan Vredeman de Vries omstreeks lySo,
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IK TU/N VAN T HUIS TE RIJSWIJK OMSTREEKS lOj
Naar een gravure van Balthasar l-loriszoon.

nagelaten, n.1. zijn boekje met voorbeelden van tuinen uit zijn
tijd. Het zijn blijkbaar fantasie-ontweriien, maar geven toch
typisch terug, hoe men in dien tijd over de zaken dacht. Het
is het bekende, doch hoogst zeldzame jtrentwerkje Hortnriiiin
viridiariim etc. 1580. Afb. III. Wij vinden ook \'elerlei afbeeldingen
dier tuinen in plantkundige werken, o.a. van Dfidoneus, ("ris]hjn
de Pas, maar eigenaardig ook op titel])laten van liederboekjes
en ook op illustraties bij gedichten.

Niet minder vinden wij ze ook bij bouwkumlige werken, doch
als uitsluitend gewijd aan tuinkunst blijft 't werkje van jan
Vredeman de Vries een unicum en daarom zeldzaam. Vredeman
de Vries en tijdgenooten staan onder sterken invloed der Itali-
aansche kunst en daarom vinden wij nergens iets oorspronke-
lijks op een dier vele afbeeldingen. Niets, 't Is en blijft het tyju\
zooals t buitenland ze veel \u'oeger aanbood.

Van typisch Hollandsche tuinen geen sjirake.
TeivHjl ons land pas in 1600 tot grootcn bloei geraakte, uit

zich de weelde ook jias laat in de tuinen. Enkele mooie \'oor!iecl-
gravures van Balthazar Floreszoon, Het Huiste fcijswijck (Afb. IV) en 't Huis te Hontsholredijk. \'ooral de

eciste giavure, waarvan hierbij een rcjiroductie, geeft een werke-
ij V mooie tuin te zien. Het is een iiracbtig tyiie \'an Fraiische

leimissance uit den tijd van de Perac en anderen.
■ , geeft ook kunst-historiscbe mcrkwaardiglieid tezien. <1 staan twee afbeeldingen oii, die niet met elkander

overeensternmen, n.1. van het hoofdgebouw 011 de boofdprent en
"ctvij-V'j op verschillende tijd])erken

*) Zie de

Maar

Cdlisl H'-hi-
\-i)( irbccli i
viiur den nieuwen
Dndijiirhtig'hen
)ien *)• platei
jict bouwkunni^'K werk van

1)()(iin, ( ('t'i
tuinen te zien. waarin broderjp.
naar <len trant der oude Frai
inode.

Doch wij zouden ons werk
praten. Al' wat wij uit 't laatstTJ
ibde r'eiiw \'inden. zijn meerendeekroehtlioekig ingedecdde tuinen „igt
^.,ikele \-akken. waarin een zweem
\-an hrodenes te zien zijn en veel
doen denken aan (Ie motieven, djj
imm sedert i8do in -l^riitschlanden
elders voor de zoogenaamde .Mozaij;
,,1 Ti'ppieldieten gebruikte, inde
imiderne tuinen weer \'uor bloem-
perken. ij ^ indt n ze o.a. teru?
in den nieuwen Ihigelschen tuin in

Studio, in 't boek \"an Mawson. enz.
Wij blijven zeer achterlijk en gaan no'xle met (len tijd mede.

In ])rentwerken als Thiudriii van J)r. Sanderins^ dat
in 1(140 bij Hlauw uitg(,'ge\a'n was. zimi v\'ij bij de kasteelen in
Maanderen tuinen zooals dir' in 1570 in hrankrijken Italiëgevon-'
den werden. (Afb. V en \'I). fa. toen in i7-'i een herdruk van dit

Harivwijn die oude gravures
waren) in 't kleed van bijna

( 11 ordt vervolgd).

S.

werk werd uitgege\"en.
(omdat de oude elicliés
een eeuw vroeger.

eojiK'erde
vrrhrnnil

:acr
De titel luidt: Koninklijk Hnys ie Rij.sudjk. Alm

(icncrale I rede geliandclt ivcrl.
Dozo vrede nu is in i6c)y gesloten.

O gcns dezen titel zou nien dus mctptpn aanneinen.
1  i

de

. 1 - dus moeten aannemen, dat tle
IIT cekent uit deii tijd van Koning Stadhouder Willem
ii^.d > *1™ ê"^d heschouwer ziet. dat het gebouw in den

^1 P hoek en het wapen in den henedenrcchtschen hoek.
Vn u rrm-'" gegrax-eerd is.JMcn heeft bij gelegenheid
van de vrede de oude kojieren
plaat gebruikt, doch de oude
titel weggeschuurd en er
een nmuwe, voor den tijd toe-
passelijkcn titel, op aeera-
veerd. °

Waarschijnlijk dagteekenttle ooispronkelijke iirent \'an
omstreeks 1638. Volgens andere
pi enten uit dien tijd ziet de
tinn van t Huys te Rijswijk
gdens Willem III
Stadhouder er geheel anders
uit.

Zooals gezegd, is ook het
Huys te Hondsholredijk uit 't
begin van iboo, doch de meest y-

.\tbcelding hl. ujl), No. 17.

DE VOGELS EN HUNNE
PLAA TS IN DE NA TUUR.De nicnscli l)i.'scli(uiwt zich nu i'cnnuial als het ]n'onkju-

wei'1 der schepjiing. Hij maakt alles aan zich onder-
gescliikt. Hij is luvr en meester, waar eiumiaal deleeuw
als koning \'an het woud troonde. De bosschen. waarin
het gi'weldig e\'erzwijn \"oor niets terugwuek. waar de

trotsehe adtdaar zijn horst bouwde en den omtrek er \'an als zijn
gebied beschouwde, waar de ineiischen \'an \dor twintig eeuwen
zich met hunne gi'brekkigi" werktuigen nauwelijks een doortocht
wisten te banen: ze zijn o]) \'(.de plaatsen uitgeroeid, die tempels
van ongekorven hout. En het cwerzwijn ligt ontzield, de arend
bewoont nog alleen de eenzame rotsen, en w;iar men woeger
geen doortoebt wist ti' \rinden. daar hebben nu bet stalen ros en
de telegraatlijn de alstanden te niet gedaan, althans tot een mi
nimum bep(.'rkt.

De menseludijke gei'St heeft reeds een liooge \luclit genomen
en zal nog liooger stijgen. Eenmaal zal de aarde hem te klein
blijken, en bij zal de niidikden weten te \rinden x'oor gemeenschap
tusseheii de wi'reldholk'ii onderling. Maar wat hij niet zal kun
nen, dat is x'ormen scliejijien \'an lewnde wezens, die als uitge-

!> dtr !.

'T KASTEEL OOMBERGIIE IN VLAANDEREN OMSTREEKS /ÓLO.
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r/. 'T KASTEEL MOEEBEECKE IN FLAANDEEEN OMSTEEEKS 1Ó40.
De inderling is volkomen gelijk aan die van de tuinen der Tuillerieën ie Parijs in JS7Q, door yac Androuet Ducerceau. Op ds geschoren heggen

dierfiguren. Een der kwadraten vertoont in palm en gekleurde steen hel wapen van 't huis.

stiirvcn ;.^cb( (i'kt zijn. Oeen levende mammouth zal ooit meer
cjezien kunnen worden; tjeeii dodo ot solitaire zal men meer kun
nen zien. noeh in den dierentuin, noch in de vrije natuur. In
hueverre de mensehen hebben medegewerkt, om deze diervormen
te doen verdwijnen, valt niet zoo beiniald na te gaan. doch dat
(Ie dodo wived \'er\'olgd geworden is. staat genoeg geboek
staafd. Zeker is bet ook. dat er meer vogelvormen van_de aarde
zullen \ erdwijnen. wanneer de mensch voortgaat met zijne slach
tingen onder de gewdenle bewoners <k'r aarde, hondeiden.
niet duizenden, maar millioenen vogels worden jaarlijks vermooul
als offers der mode en voor andere doeleinden. Men kan zich
bijna geen Hollandsch landschai) denken zonder een ot meer
lepelaars of reigers daarbij, en toch komt de lepelaar nog maai^
op enkele iilaatsen in ons land als broedvogel voor, en nergens
anders in West-Euroiia. De Vereemgmg tot Behoud van
monumenten heeft een go(.'d werk gedaan met le aan'(uiiie
van het Naardermeer. dat nu eene veilige
plaats is voor den Idjna uitgestorven lepelaar. De hmip bestaatdat hij hiermede voor ondergang bewaard is. Paal en perk die
gesteld te worden aan het dooden van
diisvoeels en vele andere vogelsoorten. Engeland stelt \oor neei]s\ogcls. (n vtu te stellen, wat een voorbeeld
dragen van vogelveeien i;, het eene rijk moet
tot algemeene navolging ^ Umden onder bescher-
niet gedood mogim worden. V. ' pj zwaluwen bij tienduizenden
ming staat. Zoolang men eldus de ^al de
opvangt, die (lom ons gespaard zijn „ns land
beterschap atwezig blijven. M.'" voor eeiiige maanden in de
duizenden lijsters verstrikt, de pas
hosschen van Rusland en S.berie het Ev enshcht_ zagisscnen van wusiaoo r.'';'„nschen een machtigen indruk

De vogels hebben altijd "P ,ynt, maar ook vooral
gemaakt, niet alleen uit een nut g y-ins lu onze strekendoor kleurenpracht en lietehjkheul van zang.gemaakt

npracht en 'Yiekoring voor lente en zomer.
steeds de fdo.'tste ') konnb naast de schoone bloe-vormen ze sieeo^, ov - ^

Eentonig zou het zijn. opwekkende zangen konden
k()n<l<'n /ini iiuniK \ ppnmoeras die noch door een,

liefelijkt
toch steeds door vormen en levenswijzi
roofvogels zijn machtig niooi.
met het \ leesch van andeii' v og'

;  lo en moeras,vogels van weidt ^

jan ook.
:  N-leesch van andere h ^ hebbe

aantrekken, vragen
fraai kleed. no( h door helelijkt o aandacht. Zelis de
men de vogels
hoeren. En dt

 dat ze zich voeden
n ingegrejien m

Jammer, dat de evenwicd.t verbroken is. dat i
orde der dingen, waaidooi I),. natuur redt zich zeniet gemakkelijk weer herstellen kan.

wanneer haar geen geweld aangedaan wordt. Maar de mensch,
die alles wil beheerschen, acht zich dikwijls wijzer dan Moeder
Natuur is, dtrch werkt dan meer afbrekend dan opbouwend.

Van de vroegste tijden af leefden de vogels met de menschen
en zochten ze elkanders gezelschap, en nog hechten vele vogels
zich aan den mensch, waar ze maar van zijne vervolgingen ver
schoond blijven. Vele der eertijds wilde soorten zijn tam gewor
den of gemaakt, hoofdzakelijk uit een oogpunt van nut, maar
ook wel, omdat men er voorwerpen van verhefling in erkende.
Waren 't de zangvogels en zij, die min of meei de menschehjke
stem kunnen nabootsen, die om het geluid de aandacht tnikken,
andere soorten kwamen op den voorgrond door schoone kleuren
of edele vormen. In sage en volksgeloof hebben de vogels steeds
een groote rol gespeeld en op wapenschilden zag men vaak hunne
^^Eenige^ staaltjes van volksgeloof mogen volgen, en het zal
blijken, dat de wetenschappelijke naam er soms aan te dan-
^"^De Patrijs heet in het latijn Perdrix, aldus genoemd naai
den zoon van Dmdalus' zuster, die door deze uit ijvCTzucht van
den toren van Minerva's tempel werd geworpen. De medelij
dende Minerva evenwel veranderde Perdri.-< bij zijn val in eenpatrijs Nog altijd vliegen de patrijzen steeds laag bij den giond,ïlaar ze nog altijd denken aan Perdrix' val en bevreesd zijn voor
^'^De "^Usvogel wordt aangeduid met den naam Alcedo, en isbekcmd door zijn prachtig vederkleed. Dit Alcedo is afgeleid van
AEvnn en van Halcvonl Halcyone nu, zoo zegt het verlraal,Alcyon en y echtgenoot Ceyx,

water IJsvogk. d.e alleen op hel water
leefde en de stormen kon doen bedaren, daar, waar hij zijn nest
OP het water bouwde. Verband met dit verhaal houdt een gedenkpenning van Willem den Zwijger, waarop is gegiaveeid Imt
nest van een alcyon op de golven en daaronder de euze: „SaevismmquiÏÏes in undis", dat beteekent: „rustig, temidden der woe-

De sïïcht'gold steeds als voorsjieller. Picus, zooals zijn Latijn-schf immn luidt, was de zoon van Saturnus (den fijd) en eeneerbaoai held. Van de valsche liefde van Circe, de schoone doch-
e  V in cle zon, wilde hij niets weten, waarom hij het bosch m-tVuchttl, en daar werd veranderd in een vogel met een voor-
'•'fSmn rviraan den Albatros (Diomedea esciilani), die door



348
buiten.

18 Juli 1908

ziin zweven en zwerven over de gi-Qote zee de aandacht heeft
getrokken. In liem werd gezien Diomedes, die verbannen wei d
nadat liij Venus liij liet beleg van Iroje gew.jnd had, en nu .])
de onstuimige zee rondzwerven moest, totilat liij en '"/tgczellerVn'"vogets'\'^^^ werden, om alleen te midden der
stormen voort te leven. , , i i
Omtrent het Stormvogeltje vinden we het volgende ojige-

I)ie donkere zwevende schaduwen, die bij het aangloeien
van den storm en verduistering van het uitsiiansel |)lots van
alle zijden o]i het hijgende, stampende schi]) toesnellen, iooiieml
over (ie golven, nu voor den boeg als om den weg te wijzen, straks
achter of op zij, deden den zeelieden de vrees om t hai t slaan.
Wat waren het, waar kwamen zij van daan, wie wees hun den
weg, wat wilden zij? En steeds gleden zij geruischloos voort, on
bekommerd te midden der ontzettende elementen, tot de zi^-e-
man ze uit het oog verloor of zijn dood in de golven vond. IE'
Engelsche zeelieden leiden hun naam „jietrel" af van Petrus, die
ovH' tle g{)Iven wantleldt.'. Anderen zegden weer, dat het de
vogeltjes zijn van een oude dame, die door matrozen \'ermoord
werd om liaar geld. Hierbij sloegen ze een kooi stuk, waai in zi( h
eenige vogeltjes bevonden, die onmiddellijk vrij wegvlogen.
Doch nadert nu een zeeman zijn dood, dan waarschuwen ze, ol
pogen hem ten verderve te leiden."

In de godenleer was Iyn.\, de dochter van Pan en l-.cho, de
dienares van lo. lynx nu wist Zeiis (Jupiter) tot een minne
handel met lo te vervoeren, waarvoor de kojiiielaarster door
Here (Juno) voor straf in een vogel — den Draaihals (lynx tor-
([uilla) — werd veranderd. Aan dezen \'ogel werden daarom
bovennatuurlijke krachten toegekend, waaruit evenwel luai te
lingen voor het arme dier voortvloeiden. Wilde men iemand
verliefd maken, dan werd een Draaihals met pooten en \-leugels
aan een rad met \'ier sjiaken vastgehecht, dat dan onder het uit-
sjireken van een tooveiiormulier rond gedraaid werd. Als zinne
beeld \'an de loktaai der lielde komt de lynx torcpiilla mede voor
O]) vazen en geminen. De vogel wordt dan meestentijds gedra
gen door den jongeling, die zich tot zijne uitverkorene wendt.
Xog van vele andere vogels zou het een en ander omtrent

volksgeloof medegedeeld kunnen worden, doch het bovenstaande
is wel voldoende, om te doen zien, dat men te allen tijde aan
deze dieren aandacht heeft geschonken, zoowel zinnebeeldig, ;ds
natuurlijk.
(laarne had men en heeft men ook nog vogels oj) uithang

borden, en dan komt de Zwaan als uithangteeken meer voor,
dan alle andere te zamen. Meermalen heeft men ook onder

schriften, N'ooral wanneer het herbergen geldt, waar men gaarne
nat \'erkoo])t. Hij\'oorbeeld:

,,De Swaen voert deze kroeg, de «heste in de stad.
Omdat hij altijd graag is met de bek in 't nat".

Men heeft herbergen, die enkel heeten de Zwaan of 't Zwaantje,
maar ook zet men er meermalen Witte. N'ergulde of (iouden
voor. In Leiden had men vroeger ,,De Oepluimde Zwaan", en
O]) het uithangbord stond;

,,ln de gepluimde Swan
Is goet logys \-oor de reizende man."

Wrder vindt men op uithangborden en gevelsteenen Duiven,
Hanen, Ooievaars, Reigers, Nachtegalen, Struis\'ogels, Pelika
nen, Valken, Raven, enz. En dan gaf men hiermede Ook al weer
het een en ander te kennen. De Raat toch werd bij onze %'oor-
oiulers als \\ odanvogel beschouwd, die ronchdoog, om alles te
besjheden, wat in de wereld gebeurde en dit aan (iod te bood-
scha])pen. Plaatste men nu een raal-albeelding in den gevel, of
wel, hield men er een le\-enden raaf oji na, dan was het on'heil
bezworen. De Kraai en de Ooievaar waren geluks\-ogels. De
Duit werd wel afgebeeld met uitgesjireide vleugels, als 't s\'m-
bool van den Heiligen Oeest, en ook wel met een olijftak in "den
bek als Wedebode.

Rijks- en Oemeentewapens zijn en wapenschilden waren ge
durig met \-ogelaibeeldingen \'ersicrd. Laten we maar eens den
ken aan den Franschen Adelaar, aan den Haagschen Ooievaar
en aan velschillende vogels, die in de heraldiek genoemd wor
den en zinnebeeldige voorstellingen gaven. De Raaf gold bij de
Skanduiaviers als een zinnebeeld van moed, maar de Romeinen
bescjhouwden hem als een onheilsliode. De Adelaar was het
veldteeken der Koniemsdie legioenen en ook dat der Eransche
legei benden Hij vertoont zich als een beeld van sterkte en
geweid, omdat de arend een machtig koning in zijn rijk is. \'er-
sOiillende Adelaarsordeii bestaan er mede. De Ibis was de hei
hge vogel der I'gyptenaren, de Aboe-Hannes (\kider lohannesf
(hen men in ( en temjiel verpleegde met een aan aanbiddinè
gienzenden eerbied. De lijken dezer vogels werden gebalsemd
De Ooievaar wordt nog hier en daar gehuldigd als Oehikaan-
bi enger, niettegenstaande hij meer schade dan nut geeft
(...Waai de menschen konden profiteeren van de vogels hebben

v-m''^(i?'Sw" r gemaakt. Toen men "het dons
/('ired d-Ü V goeden imjs kon verkoopen, werd ge-zoigd, dat de vogels niet verloren gingen, en zooveel mouelnl-
konden voortplanten. Oanzeiifokkerijen zijn er vadc^n d sfn ,
voge brocxlerijen zijn bekend. Maar waar de vogels 2-t -inn ^
ihol bm kunnen blijven, daar heeft men steeds gêi'liichteskuhtingen aangericht, soorten uitgeroeid en -.n,!,.,-' u.R

dic vooi de allesvragende mode begeerd worden, daar om lun

vleesrh dat welsmakend is. En men gaat er mede voort en menvleesrh, dar voortgaan, totdat internationale wetten er

i'^'' "n .rl- -rin stellen, of t'ddat de laatste vogel zal zijn wegge.
scliotein . hovveel' Want bet zijn nwt alleen

dTgroot'e v(',gels. die gevangen eii gedood worden. ()„]<
^  in, vogellevens moeten bel piarlijks "iitgelden. omdati::7;ÏÏtp^nm.:u-''Vt,(.s op kop ..l vleugds hebben, ot ,.kvÏÏ

d - vleesch;.otten. Duizenden bij (biiz(m<hm zvva uwh,,ut]es W()r.
den ieder jaar verorberd en .d"'"'/ '"'i i 1 "i to anen, dat

- rli ks in spanen doosjes aan lekkerbekken aaiigebo,hm wordp
■  .vanneer alles gedood zal zijn. dan zal men nnsschL,n mmisschien de

middeleirvvëten te vinden ter bestrijding van nijisen- en andere
insectenjilageii. Maar overal zal men missen het gezang en ge.
kweel van de gevederde bewoners van boscdi en weide. Geen
nachtegaal zal meer zijn snielteiid bed lat( n hooien en geen
spotvogel zal meer blijdschap brengen m en gaarde,
j.Vt imVeras zullen we missen de levendige bleshoenders, (hemen
er 1111 nog het gelieele jaar door kan aantrelten. en de vroolijke
rietzangers zullen er niet nieei liuniie blijde tonen geven, nódi
in den morgen, wanneer het er zoo heinelsch kan zijn, nóch bjj
de avondstilte, als alles er vrede en rust ademt, behalve de kare-
kiet en de boschrietzaiiger. die men ('r nu nog kan hooren. Het
strand der zee. waar nu de blanke ziKcriiieeuw zich in zijn smet
teloos klee'd x'ertdoiit en de slanke stein haai ..biddend" be-
bedrijf uitoideiit. waar alken en zeekoeten na geweldige zwem
tochten komen rusten en de drieteeiiige strandloojxms en tal van
jileviertjes hunne trijijxdpasjes maken; het zal niet meer zijn
het strand \'an nu, maar de branding zal er een eentonig klaag
lied ruischeii o\'er de nioordtiloiieideii. ilie ei alges|)eeld zullen zijn.
Men mag denken aan o\'erdrij\'iiig. wanneer iium het hnven-

staande leest. to(di valt er niet te ontkeiiium. dat men dien ttie-
stand meer en meer nadert. Want t zijn niet alleen de jagers
en strikk(.mhangers, die er toe brengen, maar o\'eral. waar de
mens(dien bunne stoomgcdriK hteii ojirii hten. hunne cultiiui-
stelsels toepassen, en hunne moerassen en heiden omzetten in
bruikbaar terrein, daar gaan de broedjilaatseii \-erloren en wor
den de \'ogels meer en meer in de engte ge(lre\-en.
Nu kan men met Natuurmonunienten. als het Naardermeer,

wel iets ten goede uitrichten en W(d zorgen, dat niet alle vogels
uitsteiwen, maar imm kan er niet mede bewerken, dat de vogels
hunne heerlijke, wrlieffende plaats in de Natuur blijven be
houden. Dat zal alleen kunnen, wanneer de Regeeringen ver
boden uitwiardigeii en zware straften stidleii op het doo-
(len en \-er\'oeren \mn vogels; maar nog beter zal het gaan, wan
neer alle eigenaars en gebruikers \ an bosschen. landerijen, wateren
en moerassen hier en daar een jdekie willen alstaaii \-.)or de
vogels. Dan zullen de vogels die weldaden beloonen met het ver
delgen van rujisen en tal van andere schadelijke insecten, en de
menschbeid zal niet \'ersloken raken \ an de (ngelti mntjes der
boschzangers, van de groote genietingen, die andere vogels ons
schenken in dikwijls eenzame, zoowel als in bewoonde streken.
In moede dagen zullen we oji.geNToolijkt en \'ertroost kunnen
worden, wanneer duizenden keeltjes biij\'en insteimnen met tle
jubelende Natuur. .-Xan zoon betoovcrende omgeving kunnen
we ons ni(.'t onttrekken, en ieder wake er \'oor. dat het ten slotte
niet moet gebeuren. Het ..Beschermt de \ ogels. want zij bren
gen (Ie grootste bekoring in de Natuur", moet van de daken ver
kondigd woiden. en in elke school dient bet als een gulden regel
\ OOI gehouden te worden. De Natuur zonder vogels zou geen
Natuui meer zijn. e\'enmin als iemand zonder hoofd nog een
mensch genoemd kan worden'. ), D.-ULDER Dz.

DE „BREULKUIL" BIJ BEEGDEN.
In het lage weiland langs den weg van het Kasteel Horn naar

lleegden ligt een groote moerassige kuil. bij het volk bekend
als clo Hrcul- •'

'Eiivel .
die ongedoojit geluid werd. ..brullend"
en m den kuil gesmakt hebben.

sLrit7l!'Vl"L-T "a ''"';'''^tnacht een muntstuk in den kuil. dan
De dihv 1 """ ^ " Wordt ze uit haar betoo\-ermggewekt.

-r(4ïn lu t -d''' ' ""V -^iter. Een vëm-beeld!
't Kasteel h'hi" ̂  " avond ging vo,,r jaren emr knecht van
Plotseling zag hiriaam "
sjiannen met V m een j.rachtig karos, be-vuur uit hunne (utjerd-W('rim''r''
zwart uekleed m .1 i . lueien zaten in het njtuig. m t
zijn schrik beinerht '"ykvaande. roodbe\cdenle hoeden. Tot
liah. Dcïe cV,.eè d p paardenpoot
\'ertrouw(le het zaaki '"ede wilde rijden; (.leze
^'^•l'ter op aandran; Hij zette
terberd. Ivensklaps ,''^'"'"'''''1 de zware mand oji liet ach-
snoven en bliezen vmir^ ell' /"k" "i '""•"'"'t- IE' jiaardeii
fijn dansmrde mand te'rë ,1 l'eji. wat hij halen kon. om
'"J ze te jiakken m-eo- 't k ' egenover den Bnailkuil kreeg
jiardoes in (har kuil' <^1,1 ''"'i'le zich 't weiland in en reed
fbiegen uit het riet ,i . blauwe vlammen
bot (lami)en en slaan van Vwu^'

'lo hellt van d wild nian'kivnh ' '
"■ -V r. \ AN Hi-a'KDEN.

ol ..Hrulkuil".
zou uit een nabijgelegen dorj) eene nieuwe klok.

uit den toren g'jehaald


