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REDACTIE:
H. vaN booven, u Hilversum

MEDEWERKERS.
ARCHITECTUUR, (GehouiH^, woninginrichting, meubelen, verlichting, verwar

ming, enz.) tuinarchitectuur, PLAATSBESCHRIJVING; A. F. van
Beurden, II. van der Borch van Vervvolde, Woutkr Cuor, c. i., S. v. II.,
J. W. Hanrath, E. küemfol, Leonard a. Springer, D. F. Tersteeg,
Dr. |. Waixii, F. Westbroek.

BLOEMEN- EN MOESTUIN; (Serres, kassen, enz. vnuhthoomen, sierheesters).
J. G. Ballego, K. BerëNdsen, E. 11. J. Cü.naeus, A. Fiet, J. J. Krüykf,
E. Th. Witte.

I'OKKEN EN KWEEKEN ; (Paarden, runderen, wolvee, honden, pluimvee en
ander gevogelte, visschen, bi/en)\ F. Blaauw, G. C. Duval Vervvev,
Chr. H. J. Raad, S. Spanjaard Lzn., Joh. I'h. Tuvt.

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis, M. a. Boer, F. F. Bruvning Jr., DR- A. J.
M. Garjeanne, Aug. F. W. Vogt, Mevr. c. de Vries—Blom.

HYGIËNE, OPVOEDING EN ONDERWIJS: T. Bruinwold Riedel,
G. H. Demmink, J. c. G. Grasé.

LANDBOUW, LANDBOuW-ECONQmIE, IIFIDEONTGINNING EN BOSCH
CULTUUR; (Cultuurplanten, woudflora, veredeling van gewassen, enz.) L.
Broekema, F. F. Bruvning jR., p p, van Lonkhuijzkn J. Rinkes Borger,
J. Z. TEN Rodengate Marissen, a. j. van SchermheÉk, Dr. J. J. Ott
DE Vries.

LEVENDE NATUUR EN LETTERKUNDIGE BIJDRAGEN; Mej. A. Bien-
FAiT, Mej. C. Bieneait,^ Bern. Canter, J. Daalder Dzn., J. Dekker.
I.. Dorsman G/.n., p. Fransen Ór. a. J. M. Garjeanne. G. de
Graaf, E. Heimans, W. C. van Meurs, Dr. Edw. B Koster, M. Kramer,
Joh.de Meester. Henri Meiier, j. mpol. Tom Schil-peroort, Mej. B. StolK, Drevrs Uitterdhk Dr. |. W.m.' I I .

METEOROLOGISCHE EN ASTROkqmISCIIE MEDEÏIEELINGEN ; Dr. C.
SCHOUTE, ]. VAN DER BILT, PRQp. Qr, a. A. NuLAND.

SPORT; (Cricket, ,golf, hockey, lawntennis, voetbal, bandy, enz.;
paardensport; jacht en jachthonden ,■ automobilisme, wielrijden, toerisme ; roeien,
zeilen zwemmen, vissehen. wat^^^^^^ biljarten, schermen, vuistvechten, enz.;
wedstrijden) J. CoucKE. A. W. n

I^'HOUD :
Dc sterrenhemel in Deeember. door ^ y
Ceeprangenmetde zege„, door7. /;,^^^-^ • • ■ ' ' '
hoekbeoordeeling; Les Cmzons, par y- . . .. .. ■ , -p

J' aehHg schetsen van Poerenhuizei, '''''Viei ■ . . ■ ■ • .->7'?
J'aria. '' '■ "■ Sloot Meyburg. . ,. jSó
Het nieuwe Roadhuis te Zeist, door y '
ICobtis en de kioode hand, door Ccra,. )' jS'
Cediehten, door J' . Winkler Prins ' ''rg.
Jlaardplaten, door P. Stolk, ,K' ''llustr,, '
He hond, ,ioor 'J 'oni Sehilperoort.
Onze appels en peren, door .icïl/n j
Pesi hermt de nieezen .' geïllustreera' '" ''' '
C>p jaeht T'on -.oilde bijen, ,s;eillustreer^^ ■ ■ • .
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BERICHTEN VAN RRTvAr-rTr././.vv 7V./77-A. ...A gelegenZ^^^^^^ ^N UITGEVERS.men vragen aan de Redactie te richt^^^ ^"''fespondentie opengesteld en gelieve
Fraaie foto's zullen gaarne ter /, '

aan de Redactie of aan de Uitge-oers °°^''lttltng ontvangen worden. Te adrcsseeren
zijn naam en adres te -vermelden; oöj. '"zender verzuime vooral niet duidelijk

Van tijd tot tijd zullen prijs-ora.>f ""hter op de foto's,
worden uitgeschreven. ' voor ae beste foto's op een of ander gebied

De Uitgevers verzoeken beicefdeljj
van cene annonce, een aanvrage of t/^'l S' noemen als men naar aanleiding

Het auteursrecht svor den inh,, ' bestelling aan een adverteerder doet.
komstig de Wet -van 3$ juni iSS/ 'f'l '''in ,iit blad svora't -verzekerd o'vereen-

' Stbl. Xo. 3,4.

Uil^«ve VOD SCHELTEflA^noi_nEf.,^,5 BOEKHANDEL
R.G.roesbeek & Paul M„hoff -AMSTERDAM"

DE STERRENHEMEL
IN DECEMBER.Dlr stand der Sterrenbeelden in den A'ooravond (onKer'eer

S nur) blijkt nit het V()],4ende overzicht.
Zenith: Andronieda. Cassio])eia. Persmis:
Noorden: Groote en kleine Beer. Draak:
Noordoosten: G i ra I fl' :

Oosten: Kleine Hond. I.\n\. Orion, Tweelingen. Wdigeninan:
Zuidoosten: Slier;
Zuiden: Driehoek, Irridamis. ]\am. \'issehen. Wahdseli:
Zuidw("sten: Pi'gasns. Waterman:
Westen: Arend. Dollijn, Hagedis. Lier. kleine Paard Pijl Wis

Zwaan:
Noordwi>sU'n: ( e])hens. Hercules.

De MelCveu vnnnt te cS uur een hoog, dir iiagenoeg ()nst—West
loopt en door het Zenith gaat.

Willende sterren zijn in liet midden der maand, omstreeks dtm
II-' Deeember. in vrij groot aantal te verwachten; hun straal-

punt hevimlt zi'di in het sterrel)e,vmher vier . lE<dnun,nu, (zie l^nih n
uren. 11.1. '1''"

^^^I.T'hrt 'liïo'ite' ' I' ig oiizirhthaar. !)'• vraiid.j-langzaimUiaml o ^ X,A-emher ;d tot de vijlde groottr
lijk,. st(-i \\as in ' - • vcrs'diijiit. in den helderen manc-
"'f ' : hI t Li Nd Mdum .Dl Mii-d < vt,sdiijn onzHiitm. . - tiidlaii"' kunnen waarnemen.

;'r;ri';;:k:;;T,vri..v.Dvr':l!:'"r,„
vv 1 1- .,. ^-ln "-(onneireende. omdat de zon. na zn li
i-dmt' in het Zni'Kdi.jke liemvlhallrom 1 steels v,-.-van den evennaar verwij'U.rd te '' vvea daa,
dr toe wemlt. Voor de Noonlel.jke aanlh'. I heelt 'Ie S' .m.'-n-

we de de beteekeins. 'lat 'Ie Z' .mer ,n aanf.'di is. - wl m vi -wijdenl verschiet, maar t'.rh in aant' .'dit. De 'iagvn hegmn'-n
mi " December te lengen, de Z' in heieikt elkmi 'l.ig "p lutzi ll'li
nur telkens een ho'.genm staml. geelt steels lang'M- en meei lu l il ,
en steeds langer en meer warmte. Ols'di'.'m nu 22 Dcamiher ' Ie
k'.rtste dag is. Z'.'i k'.mt. '>1) <le kl'.k algeh'Z'm. 'h; Z' .n 'H-rst "-n
27-' ZO', laat ni'igelijk o). W uur ij, nnn.). terwi|l D' ] vvifh 'kji
I v" zoo vi'ie.g imigi'lijk 'imler.gaat ( ; nui 44 nnn.). i| zag'n
in het' i-erste nummer Van dezen jaargang, 'lat 'Ie hidsveretiemne
de 'i'.rzaak dezer srhijnhare fgenstrij'hglie'len is. Ikp zon ih
hall N'i\-emher een kwartier hij de kl' ik v'K'ir. 'iinstixeks i I-chrmin
daareiit<,'gen een kwartKi" a'diter. De tij' ls\ cudtcnnig ma.ikt , 'kit
O]) de klok algi'leZL-n. de dnisteniis vVir KeiHtmis nog spowiigi i
scdiijnt in te vallen, dan zi' t'Vli al 'loet. terwijl daar'mteg' 'n n;i
(leze . .d'inkere da,gen" de a\T)nd N'errasseiid snel l)e,gint te l''iig''i i .

Den 7"" December is er een gcleeltelijke \llUinsverdnvtenne
zoo men althans 'lat wii'.rd wil ,gehrnik''n. ( 'in S nni tiei'dt i li '
N'olle Maan in 'Ie halfselni'lnw iler aarde, waarin zij tot 'A'T hall
(.Tm blijft. Hare helderheid ondergaat echter in dczc hailseliadnu
slechts een zoo .geringe vermindering, dat het de \'raag is. ' il iii'-n
er zelfs Lij o])zetteli,jke hi-sehouwing \'eel xmn merken zal . 'ie
kwart over 10 bereikt 'Ie . .verduistering "haar maximuiri.

De Nieuwe Maan \'an z,] Deeember zal de zon -■erdnislereir. het
verschijnsel is alleen in het Zuid-Dosten \'an Znid-.\mei ik.i. m
Zuid-Alrika en in de Zuidelijke dcelen der (Iceamm zielilh.iai rii
dus voor Ni'derland \'an g(.'en belang.

De Komeet, waarover ik in de heide \'oi'i,gc nummers wal mclc-
deelde. wrdwijnt zoo langzamerhand in de a.\"'mdselieimTmg cii
zal deze maand niet meer in een binocle gex'onden kunnen Wij
den. Den Kp" XoAamiher za,g ik ze voor het laatst met l iet likmti
oo,g. als een iwizig \dekje \'an de . .gi'oottc" =,.2.

.Uerenn'ns en .I/(/;-.v zijn niet waarneembaar.
IV/// ': is nog steels morgenster: de planeet komt ' leii i s'"

Deei.'mh,'r uren xa'x'ir di.' zon op. eu zal om een nur ol zes m i iei
Oosten de aandacht van matineuze lezers van . .Buiten" tieklo n

////i/'/'V' is deze maand al na 10 nur waarneembaar. De pl.ue ' l
die tot nu toe reehtloopend was. is den ',1''" Deeember statiumni
en gaat vervolgens. ste(.'ds in het sterrenbeeld Leeuw, langzaam
. .teripg". (Li. naar het Westen loopen.

Satnrnns x-erandert daarentegen den 7^" Decemher zijn W\ v,-
telijke hewi'.giipg in ei'ii (lostelijke. \''Vir 11 uur hlijlt deze mc '-t
helaipgwekkende aller ]ilaneten nog nitstekeml waarneeml ia.ii
.gemakkelijk als eeni.ge heldere ster in het sterrcnhveld \'i>-n Ih-ii
te herkennen.

A. A. N.

GEEPVANGEN MET DE ZEGEN.WA! is een zegeiD 't Is een lang en smal net. dat aiin
de i'cne len.gtezijde een pees heelt, waaraan op ,i1 -
standen \'an on.gex'eer i M. kurken zijn he\c>tigd
terwijl de andere zijde xaiorzicn is \'an een gnml a. in-
tal stukjes lood. In het midden xmn het m t w icii

zoogenaamde zak. die m' ke.gelvormig uitloopt , waar men imi
slotte de vangst in verzamelt .

eeni.ge .geeptrekkers werkzaam zieii ,We behoeven daartoe niet te varen, omdat hel wvrk op d mo
ment langs de zeewering wordt nit.gclelend. Soms ook gaat im-n
met ( ( zi .gL n op (,'enigen alstand \"an den wal \ isselien maar nim
mer m (hep water, omdat men daar met zulk een net nu t zoii
kunnen werken.

De gelegenheid hij den wal is nu gunstig, daar het x'loed ge-
Ttm.V'l .genaamd, waarnaar de vis.., l ie,-
•  ni , 1 "Limddelliik te,gen den d.,k. en we

.  (. 1 1 r der zee", echt. g( hrnmdc
te mmmn w mn die tiooit wi.jlelen de nemen opRuw vin' lviKt l^W'et Weerklinkt : . .een seliip 111 nood'"

de st('englooi!ilK'u'.' Inv'',!! ^^'^ Dvn paal tegen
van de zegen met een t .,r t '^'*'''>'in wordt het eene ' 'mile
i'oeieinm (ie (Weri..,. iii-i , ^ stexng hewestigd. Lang/aam
het net (wer hoonj nit den wal , wa.nhi.i
lood blijft het net in I ^wndt Door de kuiken en de Ktukie--

Nvan (um nnui 'V het Wde mazen te kunnen ga'an
met de li'Rit emi ' h!'!i!''V' l'velt nitgexaiien woidl'""•S hes.dn-even. zoodat het net Weldla (cU
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BUITEN.
iJven 'li' kurkfu zün ,
Ireheel onder de opiiervlakte. Tn.c-i'.L. te zu-n. ov'eriget.ffelieei"'—* • rr,- - russ(iu.n"h,'fi 'ietïtegenden stnH.m in .s op.^a.tn.kken, en l «'o zegen
!ünog een ruimte van eeinge nieters, e- " ' '

vloed naar binnenkomt l'oedi
■11 alles t oaardoo]

(leii;
, is

^joten tusschen net en dijk
g

Een
)()r^  lot grootste

i Se van de zegen, dat o,, eenigen afidaiul'^,n "S'' Imï'  :js Iiiet den wal. wui oen t '

met
gedeelte

1 " i.jk gel lievenin het midden van .len halven cirkel worden
1  , ^' 1 t ( , I . j

,ti . . r orhonden zijn dIt es dleniMi I .) ", (1
11 prlifl iiiet touw tjes aan stukkmi stemi

nact Waarvoor die '
aar stokjes,

'rijvende ge-

-j dan dan w'eei haiingti ekkers genoemd,
t ójn vastgeraakt op het strand of

ffordt er door deze \'issehers wtd

dat de vis-
menschen dannood aan den man komt.

Is de

jwaaruit we ie vieu-n Komen, ,iat met <lezelhlei „et haring wordt gevangen langs de ondiepten 1 vd"
■f . . Jnn w.-ppr hnrintrfrpl-l-.M-u: i J, * ^ Wor-

,,n ,1 sohejien
eens 'tjke gronden,^ Voor het uitbrengen van een anker wmnlt\\^/4 j,etaald en bij het lossen ot lichten van gestrande voV-tlUas in kort..,, „ja „r.t ot !,VX,,1„„ve,(liend rvoid,..,, t Is dim ,,di k.,-,, w.oh.i "

d sdiers wel eens hopen op eem- stranding al
maar gered kunnen W'-onlen. Ja, als de
en de arme schipbreukehn.gen hunne jaminerkreten laten hooren
dandnjft geen cu.genbelang den visscher. Dan spreekt echt mmi-
sdiehjk gevoel hij hem en nmt volharding, maar tevens met

I mansdiap, kampt liij te,gen de woedende .golven. Dan
I ook niet naar rang of natiic en een haiuhl'ruk

die met tianen \tin ikinkhaai lund in het oog iets stamelt dat
J de redder niet kan verstaan dikwijls, is lumi genoeg. Dat
I alles hebben we ook nu nog kunnen ojimaken uit de eenvou-
I dige taal van den visscher. die nu niet \"erder antwoordt op onze

vragen, want. . . . er is een geep binnen den halven cirkel ge
komen. Zie maar naar de stokjes, die in lieweging zijn, en af
en toe springt er een lange, dunne visch over heen, We kunnen
dan telkens de blinkend witte Iniikzijde van zoo'n viscli het best
zien. We weten dus nu, waarvoor ile stokjes dienen, en de vis-

zee-

\'raagt hij
van den gerecUle,

zoo n

iie stokjes dienen, en
j  schers trekken ook hier partij van de eigenaardige gewoonte dezer
: visschen, die al sjielende gymnastische bewegingen over allerlei
i drijvende voorwerpen maken.
I De visscher ,,port" nu haastig zijn makkers, die spoedig, hoe-
I wel eenigszins slaaptlronken, jiresent zijn. Het rusten en slapen
1  bij de visschers gaat zeer ongeregeld, daar ze gedurig ook des
I  nachts arbeiden. Vandaar, dat ze . .nemen wat ze kunnen krijgen"
,j en dat het is, alsof ze steeds kunnen sla])en.
j  Men grijpt spoedig het touw, waaraan het verst afstaande
1  einde van de zegen verbomlen is, en trekt dit met langzame en
j gelijkmatige rukjes naar zicli toe. om het te brengen bij het andere
[ einde van het net, dat nu, wat we aan de kurken kunnen zien.

een cirkel vormt. In het midden ervan zijn no,g de heide stokjes
j en nog steeds springen vroolijke ,gee])en heen en wcdei , onbewust
J 'an het naderend einde

1  Het net wordt aan heide zijden al meer en meei ingepalmd, de
:i cirkel wordt al kleiner, en de visschen beginnen nu zeker in te
1 ®n, dat er gevaar dreigt, want het s]Kden lieeht "ree oj g

houden. Gaarne zouden de visschen zich verwi.jdcren, cH'C-h mui
kanten zijn ze omsloten iloor dunne i i

hchaani te kleine oDcninuen laten. \\ el vvi irdt telkens g l

dichtgehetrokken is.'^'Hm touwtje, waarnied ^eerti" treenen
Piden, wordt losaemaakt, en weldra sjuu ^,-()ot ge-

D
I, wordt losgemaakt,

op d e scliool isen bodem van (If lx int.

jEiju. vi»..i,.,-s h..t .-.kh." -■'ydhSS.Ïi'Egullen wij even zoo'n gevangen geeji wat nauwwat

d.M.,  . 1 1 "\T 1'ina is. en onge-zien nu, dat zoo'n dier verscheidene ' ■' ,,p den lan-®een lange en smalle kaken heelt dm nmt g
snavel van een zaagbekvogel. ''an W p. gn beide zijn

''^oh. De onderkaak is langer dan de bovtn Py
Jou'eeglijk. De visch is 'werigens bmg, groenachtig en
jri staart eenigszins kantig, ""V.j-sels zijn dunne, dooi-^onderkant zilverkleurig. De kieuw <leksc Is zj

h'Jnende beenjilaten. . ponden bekijken, zone cii
\Vanneer we Li dier ook van binnen koncwi , ,konc

Het ..jeesch der boven
^ien, dat de ribben er \'an zeer hjn zun-
helft

.•i heldergroen gekleunl. vvat ^
:  Uneer men dergelijke visschen ei • • ^
{ fe? ^olorven waar voor zieb te In ' ^,, ,^p„,l"d.J  l^gebrniken, zoowel gebakken als

bla

d vise zeer gi'Wi

wit. De
geeft.u wacht 1

fraaien aanblm
m- Dt zoo den indrukdl' laat de geep zicb

 n., outral voor aas is deze
1 W en <
'  'luver zoo'n aliiC'eii

l'll het

Jkzoo; drëisseheVs zijn opnieuw gi'
in de mazvu va.st^t/i

„ander stukj

)ok
linstereiid vs'it

aas.

l eleii naai
eep aan

De
• l'or

beugers k<)openietennanncn bi c t
iieiif,

niootje
En'hoek dan

i
.koiiien. Het vuil,

de zegen
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r'n''zria"'weder''im ' begin hebben gezien
•  riitgczet worden. Zoo gaat het dnnr i-nm„rv«l, "«"l""- Z-» g»" Jocfr . Wa, heflèïa

«=«1. dien kk i, eevangea vV.wei-zenden !ma" nabijgelegen haven zal verkoopen of
en^wë hehhën"^' ^'"^1 ^eep gevangen kan worden,
wijze aev' reeds begrepen, dat ook haringen wel op dezelfde
aanweëicr worden. Deze kunnen in zoo groote hoeveelheid

\V. ^wal kan trekken,nemen weder afscheid van de visschers, ze goede vangsteritoiuenschende. j. d.valder Dzn.

BOEKBEOORDEELING.
Les Gazons, par J. C. N. Forestier, Paris, Lucien Laveur,

13 Riie des S-Pères, igo8EEN^ boekje van 121 pagina's geheel gewijd aan de'gazons.
Velen hier te lancle zullen zich moeilijk kunnen voor
stellen, dat er zooveel over grasvlakten te zeggen valt,
doch zij, die grootere gazons hebben aangelegd, of met
het onderhoud er van belast zijn, weten wel beter.

Over het algemeen wordt hier te lande aan de gazons nog lang
niet die zorg besteed, als dit in het buitenland, vooral in Enge
land en Frankrijk, het geval is en daarom willen wij het hier
boven vermelde boekje hun aanbevelen, die er op gesteld zijn,
om mooie grasjierken in hun tuinen te liebben.

Het boekje is verdeeld in zes hoofdstukken. In het eerste
hoofdstuk worden algemeene opmerkingen over de grasperken
ten f-ieste gegeven ; liet tweede handelt over het aanleggen van
gazons ; het derde over het onderhouden, het gedeeltelijk ver
nieuwen en het verbeteren der grasvlakten ; het vierde over
bloemen in het gras ; het vijfde bevat de conclusies, en het
zesde geeft eenige teekeningen, betrekking hebbende op het
tennis- en croquetspel.

In het eerste hoofdstuk wordt vrij uitvoerig beschreven, aan
welke cischen een goed aangelegd en onderhouden gazon moet
voldoen, alsmede cle wijze, waarop het moet aangelegd zijn,
om er het mooiste gezicht op te hebben.

In het tweede hoofdstuk worden eerst de gronden besproken,
die voor grasperken geschikt zijn, de eischen waaraan die moeten
voldoen, alsmede de manier, waarop zij bewerkt moeten worden.
Vervolgens wordt vrij uitvoerig het zaaien behandeld, en onder
meer goede raad gegeven om de regenwormen uit de gazons te
verwijderen. Hierna worden zeer uitvoerig de te gebruiken
zaadmengsels besproken, en opgegeven, welke mengsels voor
verschillende gronden geschikt zijn. Vooral dit hoofdstuk is
blijkbaar met veel kennis van zaken geschreven.

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze
een gazon moet onderhouden worden, opdat het steeds in goeden
toestand blijve, waarna wordt medegedeeld, hoe een grasveld,
dat door de een of andere oorzaak beschadigd is, weder in orde
gebracht kan worden. Hierna komen aan de beurt het mos en
de verschillende onkruiden. Medegedeeld wordt, wat de oorzaken
van deze plagen kunnen zijn, alsmede de beste manier om ze
te bestrijden. ,

Dat het maaien en de maaimachines niet onbesproken blijven,
sjrreekt wel van zelf, en ook woi'dt verteld op welke manier het
afgemaaide gras het best kan verwijderd worden.

Over bloemen in het gras wordt niet veel medegedeeld.
Blijkbaar is de schrijver daar geen voorstander van, wat van
het standjiunt, waarop Irij zich plaatst, dat het gazon een groen
taiiijt mcict wezen, zeer goed te begrijpen is. Wij voor ons zijn
de tegenovergestelde meening toegedaan, hoewel wij die van
een ander zeer goed billijken kunnen. _ _

Ten slotte geeft de schrijver nog eenige raadgevingen betrei-
fcnde het gazon ten beste, om met enkele kaarten, betrekking
hebbende op het tennis- en croquetspel, te eindigen.

Het boekje van den heer Forestier verdient voor hen, die
zicli met den aanleg van tuinen gaan bezig houden alle aan-
UovDinp- Het is beknopt, doch bevat tal van nuttige wenken,DtvLii 5. ^ _• ..u*:u crpcrhrpvP.n.
daarbij is het in sierlijk, doch geen moeilijk fransch geschreven.
'dc uitvoering is netjes, tal van afbeeldingen naar ̂  photo sEsieren het. . Ih. W.

VARIA.
december. Bijkans geheele rust in 't dieren- en in t

Mollen maken hunne winterkwartieren. .
vëëo-Pli Houtsnippen zijn weggetrokken. Barmsijsje en wmter-

I  alsmëde de achtergebleven roodborstjes zingen hij mooiküiunv] c £j^pele jaren komen reeds de spreeuwen teiug,
^Sëonlijk geschiedt dit echter eerst in Februari. „Trekvinken

tegen schadelijk gedierte: Zie
Xovembcr. i„o[boomen staan kaal. Er bloeien nog enkelePlanten. ^lE ^ kruiskruid.
rn rrlchloemcn en ,, , 1 .„„n^iuuioc pn Pvriis lauonica.jiaardcbloemen en madeliefjes en Pyrus jajionica.

'f weer ontluS erocus, sneemvklokje, speenkruid,
dottmdSloem en muurbloem.
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Frnncis Kriinirr. HET NIEUWE RAADHUIS TE ZEIST. {FROST.)

HET NIEUWE RAADHUIS TE ZEIST.ZEIST heelt, zooals men weet. een nieuw Raadhuis ge
kregen, dat met eenigc jdechtiglieitl door den Burge
meester van Zeist, de heer Mr. B. dlotterhooke Patijn
van Kloetinge, met een inwijtlingsrede geo])end is.
Wij hebi)en van dit inderdaatl fraaie gebouw, waarvan

de heer J. Stuivinga, architect te Rotterilam, de sche]:ij)er is,
en wiens ontwerp van de 75 ingekomen ontwerpen, naar aan
leiding van eene door de gemeente uitgeschreven jirijsvraag
werd bekroond, eenige foto's laten nemen, ilie wij het genoegen
hebben onzen lezers aan te bieden.

Behalve het mooie geheel van ilit gebouw, treffen do kleuren
van het rootle dak, van de luiken en eindelijk ook het rijke
en kunstig vervaardigde beeldhouwwerk, zooals de wajiens van
gemeente en provincie, van drie Burgemeesters die elkander
o]ivolgden, voorts die der (iraven van Nassau en \'an Zinzendorff
en tal van voorstellingen van symbolieken aard. N.

KOBUS EN DE KWADE HAND.OP 'n zonnigen Zondag-namiddag in de maand Mei van
het jaar 'pi wandelde ik naar het ilor])je Kessenich,
gelegen oji 'n goed uur afstands van het stailje
Maeseyck, in 't naburige Belgisch Limburg. Onder de
beukenlanen van het bronzen woud, toebehooremle

aan Baron .Willem Michiels van Kessenich, vertraagde ik "-e-
woonlijk m'n schretlen. Daar toch, was natuur in mijne oogen
altijd gnxitsch, tiaar ook waren de herinneringen voor 'mij hei'li'u
Daar poortten links en rechts hoogstammige eiken- en i)euken-
alleeén. Daar wasenule Kasteel's moestuin, die ontzaglijk gi'oot
was, kittelige aroma van malsche gewassen en ontsclnd)tle
knoiijien; daar imeier-damiden de groenende weiden en boom-
parden geuren uit van gouden en zilveren bloesems: tiaar lag
n kloosterslille boerenholstetle bij 'n rustigen, vischrijken vijver.
Lm alle tleze schaarden zich om 't bonkige, outle slót, tlat 'tiaar

tlrooinerig vreetlzaam troomle, massief, majestueus.
O ja, ik weet t nog zoo goetl. Ik zie nog vóór mij al tlie rijen

trotsche beukelaars met hunnen zacht-groenen bladertooi tl'oor
elkaar geslmgertl hunne jiracht van takken, tlie gomlpoortten in
wontlere hnstermg naar Mei-lietleren van streello'kkende vogelen.

Ik hoor nog in stille heiinnering tiaar het minnegevloei' van
zilveren zangers, overal uit de lucht, tle geureiitle lucht.
Dan, bij zoo'n schouwsiiel huivertle ik van genot. Dan ademde

ik in lan^c toui^vn de vi-eenule. zoete. ̂ i;eheiin-zaehte i^vuren ilie
me schentm te hangen of haast onzichtbaar te wiege'n als ware
het tlam]Kmtle mirre van grazige zoelheid. Dan sta'jne ik achte

loos v.iovt, zag niet eens de enkele passanten, tlie tle reuzige stam
men voorbijgletlen, maar verviel in stille mijmering, en kef,de
me om, naar m'n eenvoudig geboorte-tlorpke. Ik pijlde tlan nvn
heestergewas en tusschen boomstammen door. zóólang, tot mijm
oogen hadtien gevontleii 't oiuleren-huis. tlat hoog op 'zn nok
verhiel boven enkele lage tlakglooiïngen. Ik ontwaartle dan lu i
aan herinnering rijke huis, waarin de onvergetelijk gezellige woon
kamer. Ik zag 't tluitlelijk met z'n stalling, z'n schuur, z'n uitge-
strekten tuin. En tlan.... maar waartoe deze eintlelooze lam
tasie? Neen, weg, o, tlonkere weemoetl, weg, gij tranen, du-
ojitliejien 'n gansclie kintlerwereUll Wèl zijt gij als zoovele boden
van tlankbare lieitle jegens mijne oiulers. mijne liroeders, nuur

at baat het l', veriaten weezeiil
(jeeii outler, tlie Lw wenschen hoort.

Ahl Dag Perjan! sprak ik tot den goedigeii grijsaard, du-
tiaar zat achter een oiulerwetschen haard (waanwer 'n rontllnn-
kige waterketel hing), in z'n letlereii leuningstoel. Wat uitgerirnm

Ja beste jongen! Het tloet me iileizier. dat je \'andaag wet :
eeim komt. Ik ben nu ook zoo lieel alleen. De jongens zijn beii-
,gelen i), tm je weet wtd, dan komen ze \'óór a\'ontl niet terug.
.  l"-\kidjii ik. Maar daaium kunnen wij tles te ni--
tigei wat keinaden. en hoor ik nu gaarne win u eens die gescliu -
tlenis over uw betoovertlen vrieiul. waarvan u tien laatsteii ket-i
nog siirak."

1 oen hieltl tle .grijze man e\"en tle luuul aan het voorlutolt i
eijan was wel bij tle negentig, maar nog krachtig en gezoiul.

-  ttn de beenen wei.gertlen ztiti zachtjes aan tien ilieiist. L.er.
zmuwitte baanl. niet te lan.g. omlijstte zijn .gerimpehl gela.il

t n \utte \\ enkbrauwt'ii o\"erschatluwtlen zwaar zijne glinsti -
rentitg kastanje-brnine tn.gen. Zijn lijnrechte neus. zijn .goetlig.

! ̂'!'m stttds tot glimlachen gereetl stoiul, ga\'en hem n ietw.ii
1''! i'i-'!' i'*'' I '''B "in aan \-ottr\'atler .-Mn aluni;
hr' .V- ' ó*"' ■ 'li''' ,gm\-iltl ctistuum besttnul uit 'n bi uiiu- llnweelci.
i-tnoi^ 'l" " J'V". !'" bj'lj'f, navel' speciaal wambuis. In zijn laatsli

IV,'.,',',"'''' i"'-,-st,il ,l,,,i ,i,m ■„ ^„'„,1, . ,v, ,| .

k'unn's 'n pakit- Kre.|-niraunnam ''Ü Bankbaai v.i,
^  Dok nu Weer oinkringelth
n stttel on ging zitten bij d,

verbrak twerigens tle stilte
getik tier outle kast-klok

ons n tlit-hle tabakswalm. Ik naii,
oiitlerwetst-he, t ierkante talel . Nit-I-
in tle )irimitie\-e buiskaniei tl.in 1

fsten t get

D Hen zekft- l,als|K-l in l .imhu,-
. fsoiis \ an \ liegen, the oji ilt- t.itf'
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Jfrevvijze op bi-ootlkrui-
'^i^1asden, en van tijd

'tijd door m'n huml-
ieg als 'n zwenn uit
iaar zoemdfu.
Tiren ik even duor lu-t

■  naar buiten keek,
dat ailensts de

en-

raanijdf

Sitd vallen ging. Te^
tpiiiggende huisjes met
',„(J.roüde daken walmden
'  in uitstervenden■ j bereids
# • ■in wolkerig avond-

ijoud. Laatste zonnestralen
tiichtbaanden in \-er\-ige
%egen' bundelden zwakjes
^0» iangs kleine huisjes.
.i,i°de verte saantiiekrin,t;i 1
niet geel-iieokerile tiee-el-
ries. Na 'n fernicii. sniiLk-
kenden trek aan 't kurte
pijpje ging Oe ..tule man
voort:

O. ja. dat is waar.

Idat kunnen we nu hebtx-n.
Luister dan maar:
— Toen ik 'n gdede

tivintiger was. ha.1 ik als
boezemvriend 'n jnnjgeling;
van rojjn leeftijd. We

gingen veel met elkaar om.
Op zekeren Zatertlatj;-

avond gingen we samen
naar den barbier van Nee
ntter. Dat was toen de
klepperman. Deze man
werd Zaterdags zeer druk
bezocht, zoodat bet bijna
middernacht was. toen we I

a dag had 'n zwoele hitte de
j teru.ïweg speelde er 'n

'^ehrjabtUc.. ;

l\ riHiier. HET NIEUWE RAADHUIS TE ZEIST. (DE RAADZ.4AL.J

)ij hem vandaan gingen. Dien zomer
lucht doen tlaveren, maar op onzen

terugweg speelde er 'n trisch Zuidwesten windje door de hoomen,
dat weldadig aandeed. Al voortkoutende waren we gekomen tot
het kapelletje, dat vlak bij het gehucht ..de Hees" ligt. aan den zoom
van een bosschage, waarin hoogstammige reuzeneiken troonden.
Alles was nu huiverend stil en lag als in liemelsche jdechtigheid

van rust en kalmte, (ieruischloos wiekten enkele reuzenkruinen
boven onze hoofden. Het was als 'n zachte tocht van v'leuge-
lenslag. die over ons heen ruischte. Enkele vage geruchten, ver.

!  oneindig ver, als van eeuwigheid, suizelden in schelp-ruischend
j  luchtgewelf en aarde-duister. Rust van hoschsluimer waarde
J  rond, in zachten ademhaal, rond tle aardestilte. We genoten heer-
j  lijk in zaligzijn van dit verkwikkende luchte-zoemen onder den
j  ontzaglijken hemelkoejiel, waaraan millioenen lamjojes joinkten en
j sputterden. Het was daar, in dien nacht, het geheimzinnig,
ji hotooverend gedoe van vrouwe Natuur, dat den geest doet in

sluimeren, de ziel voor
onkele momenten oji-
neemt, wegdraagt. \'erre

de beslommeringen
te levens .. ..

1  Zoo konden we daar
^men 'n kwartier uurs

- hebben door-gedroomd in
* Stillen zwijg, toen eens-
d öaps ni'n vriend Kohus
j| bij den arm vatte en

®®t schrik in zijn stem ■
sprak:

Zeg , Per jan , kijk
daar!"

Ik keek heel verwonderd
inaar bespeurde ni'r-
iets. Ik lachte metgens

2'
1111

— Maar, Koob, wat ben je belachelijk! Dat zijn Trui en Bet
van 't hoekje, wat scheel je toch, kerel!"

Onderwijl passeerden beide vrouwen en wenschten ons vrien
delijk goeclen avond.
Kobus drong zich heel dicht tegen me aan. Ik lachte hartelijk

met z'n kinderachtigen schrik en wilde me gereed maken huis
waarts te keeren. Ook Kobus wilde opstaan, maar viel kermend
weer terug ojr den steen, die hem tot zitplaats had gediend.
— Och, Perjan, ik kan onmogelijk recht staan. Mijne boenen

zijn heel stijf en doen me waarlijk geweldig pijil. Ja, ik heb 't u
wel gezegd. Die vrouwen hebben ons betooverd. We zijn van
de kwade hand geraakt. Perjan. Ik voel 't maar al te goed."
— ilaar, Koob! 't Is om te lachen. Hoe kun je toch zoo flauw

en dwaas zijn! Ik dan, ben ik dan ook behekst? Nonsens! De
koele nachtwind zal je beenen wat strammer gemaakt hebben!
Maar de kwade hand? Jongen, jongen, wat superstitie!"
Ik hielp hem toen staande, maar waarachtig, hij kon niet, dan

n zenuwachtigen angst.
®aar toen
luuler:

riej) hij nog

Jongen, Perjan. laat
"5gauw weg looj)en! Kijk

Die twee
recht

Lomen
"®bben 'n schrikwekkend

SïSj,,,

vrouwen,

voor ons uit.
O]) ons af. en

ang! '
zag ik ook wei'ki'-

uit , arme \-rouwenJhetdorj,. die nu wel
kpnri hraalste hi'-
Uük moar toch

reden gav'en om ei'
5 8 voor te zijn. Ik -leed

m'n bhSt 1)111 liLiii
stfUfii, t'ii zciili': i'fli Inii'AS Knii'""-' het nieuwe raadhuis te ZIUST. (dr troum xaal.)
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buitbn.

zéér lastig ineiT l()()]K'n, en ik was gedwongen

nog 'n goed kwartier ver, al stuttend en steunend naa .
^''De'^gdiede week, die daarop volgde, zag ik

^  ■ wel zoo héél erg met, want al V au n we
onze woningen minstenslagen

tienDat verwonderde me nu
ook trouwe vrienden

moeder uit de hoogmis, en

Men vertelt
en al acht dagen

Is de schuld van
.  daar zijn ze-

door, totdat hij

heeneii die])e in

de oogen.
meer vreemd

, tocii
minuten van elkaar.

's Zondags daarna kwam mijne
zeide me: , , i.,»,5
— Zeg, Perjan, ga je Koims niet eens bezoeken.

mij daar zoo even, dat hij ernstig ziek moet zijn,

'h'rL'uj.K.nMc daarop uciniK. maar l..j!af ma dien dap' naar
''i'^^nampd, hij lap ta ha.l mat ImoKa koorts,
hij meer. Maar om mij riep hij aanhoudend en spiak dan
staanhare, afgebroken zinnen, als:
— Ik hen van de kwade hand geraakt.

Perjan Ik had willen wegloojien, maar.
weer.-... vlucht, vlucht— "• .

■Èji-tZ()() raaskalde de arme kerel maai altijd
afgemat op zijn bed terugviel, en weer insliep.

Oiunerkelijk was 't echter, dat z n armen en „.pum-cn
kervingen droegen, zooals men dat wel eens hee nj g -
handen. Hij had zelfs oiieii wonden o]) zijne beenen. Het was
iie])aald ontzettend om aan te zien.

Die ellendige toestand jierste mij de tranen uit
Toen f^ing ik naar de liuisgenooten. die min ol

me aankeken, en om nadere verklaring vroegen. ,
Ik voldeed aan hunne nieuwsgierigheid en vertelde hun t geen

was voorgevallen hij de kajiel.
Kohus bleef nog langen tijd aan z'n ziekbed gekluisterd genas

zelfs heel langzaam en bleef ten slotte gebrekkelijk. Zijne heenen
schenen als 't ware \'erwrongen, misvormd. Hij kon nauwelij 's
ja, met veel moeite nog gaan, terwijl handen en \'ingeis comiilec
scheef gegroeid waren " ,

Aldus het verhaal, dat ik van den ooggetuige uit eigen mom
heb vernomen. Aan de waarheid er van valt niet te twijtelen, wijl
deze oude man de eerlijkheid en ojirechtheid in jiersoon was, wais
van alle bijgeloof.

— ,,En 'toch waren er toen dwazen genoeg,' voegde hij er aan
toe, ,,die het geval aan de zoogenaamde kwade hand bleven toe
schrijven. Want jaren na dien werd er nog steetls gesju'oken in
het dorjije en in de buurt over deze duivels-geschiedeiiis.

Daar de nachtluclit evenmin deze vreesdijke uitwerking op
Kobus' gestel kon gehad heliiien, komt het mij niet gewaagd voor,
te denken, dat ile nog al vrij teere jongen zóó aangegrepen en o\'er-
mand is gewoulen door valsche inbeelding en dwaze vooringe
nomenheid, dat die jilotselinge huiver-schrik nadeelig oji zijne
geringere gezondheid heeft gewerkt, en zijn gestel ziekelijk gemaakt.

Bijgeloof zat bij de boeren vooral in dien tijd diep geworteld.
De vooruitgang en de beschaving hebben echter veel daarvan
omvergeworpen, en ofschoon heden ten dage nog wel hier of daar
'n bouwvallig overblijfsel van dit onzinnig vooroordeel staat,
geloof ik toch, dat de tijd ook dit treurig restant spoedig genoeg
in puin zal doen storten.

Zoo zij het! Gkrard Krekelberg.

OVERSTROOMING. *)

Toen langzaam aankwam kriewel-kralig nat
En uitweg zocht uit boortlevolle jilas,
.Als zoete schuimwijn over rand van glas.
En 't iilank geloop tier voelers ruimte liatl,
Is alles weggevlucht uit 't mulle i)atl,
l'it wagens]ioor, uit \-oetstap en geel gras,
Waarin het nest der jonge heihaas was,
h.n 't laag struweel waaroj) tle leeuwrik zat.
En toen het vertier kwam, ttien tlreigtle 't t)ok
De kleine hei-hut, tlie zoo eenzaam staat,
h.n uit zijn hei])lag-tlak tle kiinkelrook
•Als rajipe iduim tle blanke lucht in laat.
Maar wolk en nevel, strook zich jiaart aan strook,
lot kantenkraag, tlie fraai op 't luchtkleetl staat.

BERGBLOEM.
Geen blanke Tuberoos, geen lelie lijkt haar beeltl.
Zot) min uit elj)enbeeu, als blauw tlt)oratlertl marmer,
01 geel albast gesnèen. Haar vorm is amlers: armer
Aan gladgeslei)enheid. Zij is het lieil tlat kweelt
Ht)og uit het takkig hout, wanneer het loover geelt
En t blareiulek in 't bt)sch al rosser wortlt, al warmer.
\\ anneer tle winti daarna zijn spel \'an loos alarm er.
Zijn ritsel-krijger-spel langs patl en grejipel speelt.
De vuurbloem lijkt haar 't meest tlie tlotir bevrtiren kleetl
Van sneeuw en gletscher-ijs tle blauwe kroon tloet bloeien,
In ongerepte pracht, van niemaml slechtheitl weet.
Maar kil gebloemt romlom van eigen vuur thiet
Dtioi kiiischheids zachtcn gloetl onsmeltbaar
Hoog op (P. bergen woont en .wldtiiuihi heet.

J- MTnki.er Prins.
*) Wij

.Buiten" op te iiemcn

gltieien,
ijs tloet vltieie

_ zijn in staat gesteltl een getleclte van J. Wiulder Prins' Lett

n.

er
kuntlige nalatenschap in „Buiten" op te nemen. RED

haardplaten.

w
I..,,ncr treedt , waar geen hezig.ANN-E1-:K ge ''VVV.r lvnniuH-i bet zomer is buiten,

hrdeii u waditii , , ||;m , ,rienteeren naar het ven
dun zult gen p.,.n stalen voorweij) dooreen
sim-, met trekt het licht u naar het
magneet getiokkt 11 . ■■ rkaiite olieinng. < ^ /oiinescliijn, met:

\uii de iiieesten onzer.

1  st;
tifkt het lielit u naai

1,. besloten ruimte der kamerdie vierkante oi-enie- . .-

"P- , , er op iemand wachten moeti n een kaïner, waar ge o] X'ellstelu 01) het
fii ge dri-ntelt rond

■"ooze verti'e•kki'ii.
m I

l 'w
e vele
eerste

raam, naai
in
dc ntrcld.'

Pet maai
(,e komt binnen

_ uw eerste sclimdeii breiige-n
(ie zoekt een nieuwe Kyimuvd„nbewoonde huizen, m leege, zul

blik gaat naar de- Me. hts miki-le da,gen toe-Komt ge m eem lm . < 1,, ld \-ijandig, maar hoogst onver-
scliillir L-II bim.i.i 1 ,ij;r .-.tI 1 1 mw.l aan. niialat daar
bet eeiiige jilekje, dat .la.UiijK
het bi'keiuU' aan\ti.ngt.

Maar is het wint.-r en buiten
van de kamer, eil

haard, evenals een ,geloovige
En nu denk ik met aan onze wel zeer lu aetis. hed.,nrl.ra,al-karlu-ls. "I aan raon-

oiieii vuren, du- het vlammeiispt-l onbedekt
du- lokken nu-t hun likk.-nde tongen en ros-

als de zi.-
naar <U-n

\-.-rtri luw.i

koud en .grijs
binneiitre.h-nd

naar

dan wordt het vuur
zult gi- u oriénteeren
bet altaar.

maar zeer saaie

niod.-rnc-
fères: ik denk aan
voor het oog spelen,

■id. Gelii-el alleen, eenzaamsen gloed. .
Het \'uur is als c-.-n te.geiiwooi diglu-i

kunt ge haast niet zijn m een vertrek, waar een open houtvuur
,  1 4. + 4. 1

Het houdt u gez.-lschaj), bet koestert u, lu-t siueekt tot u, het
vraagt om zorg. Pni een zorgende drukt ,geen eenzaamheids-
beklemming.

*  *

Ik wil spreken tot u over het ,.binnenste binnen" der kamer,
over de schouw, en nog wel voornamelijk over dat, wat het diep
ste in die schouw wordt aangebracht, over de haardjilaten.

En dat ik dit .loen ga in een blad, dat , ,Buiten" heet, vraagt
wel om verontschuldiging mijnerzijds.

Het trof eens, dat ik in een klein, Brabantsch dorjije \-erwijlend,
binnentrad in (.-en boerenwoning.

Het mime vertrek, waar de buitendeur toegang toe ga/, was
tegeliji-er.tijd woonkamer en keuken.

't Was' een donkere dag en al laat. Onder den lagen balken-
zolder hing al aNumdschemering.

Maar het sjiel der vlammen in de schouw, met ver in de kanu-r
uitstaanden schijn, liande alle somberheid.

.Aan een ijzc-ren haak hing de soejiketel te damjien. De klonijien
\"an het boerengezin stonden te drogen, daar waar de gloed wat
matiger werd.

'k \\'i-rd bij bet \'uur genood, wijl ik vermoei.1 en koud was. De
lioer wierj) nog wat droog sjirokkelhout oj) en toen zaten we
er naar te staren, hoe die takken langzaam ojigenomen werden
in 't gevlam. Onderwijl jiraatten we: rusti.g, gemoedelijk gejiraat
van buitenmenscheii.

Mijn oog(.-n knijiten tegen de- vlamnu-n e-n door nauwe leden
lu-e-n kek(.-n zt- toch maar st.-e.ls in den glo.-d,

I ot ik z.- wel afweiuU-n moest i-n d.- schouw in nu- op ,ging nemen,
.lie er khu-k .-n bre.-d omheen stond nu-t zijn valletje van bont
katoen om di-n uitsiiriiigu-nden rand, waarop aardewerk, scliotels
en lu-iliga-nbet.-ldies te pronk stoiuh-11. l'.n ik keek naar het oiule
haardijz(.-r, waar mijn \'oeti-n op rustt.-n, naar d.-n blaasbalg, don-
ki-r geblakerd door x'eel hitt.-, nu-t barstjes in lu-t geplooi.h- le.-i .
maar nu-t k-\-.-iuh-, blank glimnu-iuh- kopi-rlicht jes, :ds i.-ts jong-
ni.-uws o|) ii-is zet-r ouds.

l'.n ik keek naar ilen wit gekalkten achtermuur .Ier scluuiw, .-n
naar de haardplaat in lu-t midden, \lak achter lu-t zeng.-iul lu-et.-
vuurhart.

Het was zoo 11 sclu-r]) gemodeh-erdi- \uurplaat uit di- WH.-
eeuw, \-an gegoten ijzer, korrelig, onge)iolijst, Een ruit.-r t.- paar.1
stehh- het \'oor, misschit-n wel i'rins Maurits of I-'r.-.k'rik H.-n.lrik.

,go(.-tl kon ik t niet onderscheiden. IMaar a,cht.-r die kiu-ttereiule
takkenbossen stoiuk-n jiaard en ruiter kranig r.-chtop; de maiU'U
en de staart van het
zwierig als op snelle
theose van \uur, als

In de boerenkeukeii
baas stond .

ros, de mantel \-an den
^■aart, .-n bei.k- selu-iu-n tr-

tegi-n a\-oiulhemel-brand,
was lu-t nog donkenk-r

'P "iB naar .k- koi-iu-.-st.-ii t.stak Inj een lantaarn aan, die hi
ges|)aaid in den acht.-rwand \'aii
open en zoo wieij) de lantaarn 1
achter de keuk.-ii.

Daar kregen d.
kamer, .-ii d1.). ir

Ko.-u-ii iets 111.-.-
't hiikji- w.-rd d

^'aii .1.' warm

gsman wapjierden
k-\-en in een aj)o-

i-wonk-n. — D.'
,gaan kijken. Daartoe

plaatste in een klein.- nis. uit-
.1.- s.'lumw. Een luikie sloeg
lar kaars-s. Injim.'l 111 .l.-n stal

luaiulgevaar. I).- bn
.

>v bner \'.-rdw.-.-n
d.- vochtig-wariiu

1  , l'^ntel van hettij.1 geiee.1 g.-maakt.

.ipenging, dreef
1 oi-n Werd de

te int ik- bimieii-
stal zwiikjes \-eliuht . zoiul.'l

doi ii e.'ii zij.k'ur. .n.toeii .h.'
stallucht biinieii.

\'uur g. iuiin.'ii .-ntd.- a\.oiulma.ii-
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Ik f<ing lifcn en licb in mijn licriiincrin}^ inccf^cnoincn een l)eel(l
van dien avond oni de srlioiuv. En eraan teruf{ denkend, ruik ik
de stal en zie ik altijd even een edelman te i)aard. vo] f^naeelijken
zwier, tegen een hemel, ros van stervenden zonnegloed, l^u 'y,,,,,.
die zondeiiijke associatie is de haardplaat aansprakelijk.

Later zag ik een soortgelijke plaat, misschien wel êoii /eltd,.
Toen kon ik lezen de letters er onder; ..J),. ]>rince
ik hekeek nauwkeurig de stad inet wallen op het

■enAls iond van
scliiedeiiis.

veisu'i"o
datdool' hun

Pvll "•

.......dzanum haard wel wat gnezeli,e. .l. ze p

in

dei'c <
''T'

ii^

(Ath. 111 ) en
\'i i( n ki lint

l,,(.n dool' DuilM'he (i))scliidten
"  ̂ -cel ile druil- en wi.|in;ink

DnitM-hlaml \-ervaai ( ligd werden. Maai
Imn karakter weer zoo

•lA'aJin

/il" 1" """

het iiarelrandje om het nnha-liguur, do festoenen- eir/!,m,
siersels in den rand, (zie Alh. 1). mtiar ik miste het vl'on
daitel, dat eens diezellde \'<)orstelhng voor mij gemaakt
iets grootsch, als een liguur uit een ridder-roman. ^ ^ot

Ik hel) sinds dien dikwijls dei gelijke voorstellingen
])laten aangetroffen, met vaderhindsehe opschriften
landia, Pro Patria met ccu liguurtje zittend in een ' ^"1"
vrijheidshoed hoog steken'' "P ''e lucht en 'laarKr ^ ''un
•  ■ • ' - w.:--:.- en driest, niet i . 'U ■'^let zwaardlandsche leeuw , grimmig
dreigend.

De ])laat dateert
\"an ih').5 en is o.a.
ook te zien in het (le-
meente-Museiim te
's (Iravenhage (Afl).
II). Met nog eenige
andere staan ze
rechtoiigeschaard in
de gang. Twee ervan
prijken met familie
wapens; een gelijkt
als van brons gego
ten te zijn, door de
mooie glimming van
't glad-gei)oii,jste
metaal. Die is van
't jaar ih'jf), en is
versierd met een
borstbeeld en kroon,
omgeven door tak
ken met oranjc-
a])pels.

\'an de wijze,
waaro])ende filaats.
waar haardplaten
gemaakt werden, is
niet veel hekend.

Jan Kalf schreef
in Het Huis Oud en
Nieuw, dat hij^uit
den rim])eligen ach
terkant van de oude
Gothische haard-
jdaten opmaakt, dat
ze gegoten werden
zonder vorm kasten.
En veialer : ..het he-
..trekkelijk scherp
, ,modelé, dat niet-
,.tegenstaande de in-
, ,werking vanivuur
,,cn roest, tle meeste
. ,nog vertonnen,
..wijst er wel o]).
. ,dat de massa deu.g-
,,delijk was samen-
,,gesteld en toehe-
..reid. en ilat het
,,model, al thans\'oor
..de vlakke en de
. .kantige gerleelten,
,.uit een harde stof
, ,bestond. Ik zou
..daarom meenen.
..dat ile paneelen
. .met hunne geprolileenlc omlijstingvn
. .gen in hout waren gesneden, w;m,.,
.,ol was werden aangi

Behalve historische vooistelliipgen treff
Bijhelsche oiulerweriien aa". bijv. Ahr;.li-i.,v «v
taansche vrouw. \'an zulk een laatsf^. ' ^
(Afh. VI) N'an een specimen uit de
Nieuw-Loosdrecht. dat, Imewc

/■'. H', ir

M

en arch

vil we

• •U'UiP'k'-^'oannemcn nm,-ten. dat .■r ook tm, mizemuiul'-re 'imii ' ^vd 'L.pi„.n, waar haardi.laten gvgoten werdn,
laiidsi'h. ' ■' 1 .^taa'h nu'er \'an hekend is.
werkplaatsen ^^^tni,jverliei<l veel lioogi^r staaml dan d.
hoewi'1 hiel 1- zijn de zuivi'r (eilhischc, du' \,ui

•\ls .preWj ,'teekenen, veelal mt het laatst der \\eei ihierboven pen eimw. In 'Ie X\'e eeuw werd al vee zm ■ ■
,r xToeSfere < ■' . \\ 1' T)v (h.thisclie ofieii sehmiw wa^ ar. lutei -

"■1 h.'t begin ''''' .pon'Vangebracht, in <U' smalle, lioogv vertr.'kk. n,
y  r ,1 aan ^ oC'' 'reials wist men de gezelligheid te waarde. -

'S 'eer t.V'^ t vuur. z.nidat dikwijls zelfs een vaste l.aiik
^"'^'^ lièn tij'' ^ hü ''ml'hiatst. En in dien ti.jd is .lan ....k waai -s.'hijiilijk h.'t eerstrc'.i va.pT,,,u.v
V()()i 'E •

I

ET D
UIT DE XVIP

tijd \'an soberder, m.mumentaler liehan

EEUW.

i-etiDan N'olgf ^veeritecturale '^''ilhn-
''P 'hm de hguren in ku''

.1.' 1 U'h.lef te ,ge\'.lehl ,

.leii a.diterwan. 1 t.
beschermen te.geii . 1.
\'uurhitte en t.' wi-
sierell tex'elis .ln. ii
het aanbrengen \'ai i
een jilaat \'an .letig-
.lelfjk metaal , . lat
niet te lij.len z. iu
lu'bhen van warml.-
en roet,

l 'it .lie tij.leii zijn
enkele m. i.ii.- platen
bewa;ird gebl.'Veii
.lie in hun \'ersiermg
denken doen aan het
snijwr'i'k .ip .iti.le
eiken kasten. Hiei
\'inden we nog en
kele vo.irbeeldeii \ aii
in het .Museum \'an
Kunstnij\'erhei.l t.
's (iraveiihagi' en in
de collecties SijjK-
stein van Nietiw-
Lo. isdrecht.

Afl). \' geelt zulk
eeiif j.) til iscliel laar. I-
plaat in zijn geheel
i'tt .\il). l\' geeft trTll
détail van z." fn
haanlphiat. Px'i.l. '
he\dnden zich te
Nietiw-Lo. isdrecht.

Ze t.H men z. i.u'eel
.ivereenkomst, dat
de c.mclusie van .len
lieer Kalf, als zoti-
deti zij uit .lezelf.1. '
werkplaats afkom
st i,g zij tl, zeer g. led
gewetti.gd ts,

In de W'le eeuw
x'indt men .Ie n-

tiaissatice-sch.niw.
. lie 't strenge \'an
.Ie (i.ithii'k \"erl. iri'n
heeft. De \'ersierm
gen w. irdeii kwisti-
ger aangebracht en
de \'erh. itidingeii
\'eraii.leren ook. De
sch.iiiw w.irdt lager
dieper en bree.lei

ook no,g al veiis
of de Saiuaii-

.gv\-vii we de re])roductie
'^''Iheid-tentoonstelling ■'■'mi

liif- iV fin- 1 1 • 1 'huk doviid. toch wel gi'"'"''"lyi'^ is. t)ol^ de beide ligtiintjes, er onder -e
■nanni -i-n. ' ''genaani aan . ' """Puhraclit. doen aan
tfok t Haa.gselie Gemeeiite-Museuin . „ i . . i n.,..i mi-t

eigenaardige Bijhelsche v.iorstelling. ])j. A vande boerderij N'oorhof bij H..fwtjcla hL "'koiiis g n an
be.'f.f ,l-o IC • I^ ■ 1 1 • ciKiop ,s liet oogeiililik \ei-
)orl ,e. nT'" Ivtssehen h'..ngersnood,OOI log ot ])rst. leen engel houdt hem iiU't de

met fle aiulere een doodshoofd
monster stelt de pest \'.)or.
ontstelden Koning.

eeiie hand een zwaard.
,  .h"-k vil een vlammen-spuweiule fint ontzinkt aan tle hand van ileii

eelijks komen we nu wi'er tot let-
eens naar .Ie ni.i.lerne Engelsih.

enge jes \'ersieren den rand.

deiin.r vil 'lan zien we ook fioi' 'aiigzanierliand .Ie kl. ik zipi pla;it>
krii'd^ boven de schoorsteen, een ,gew.).inte, .lie later zo. i ji.wer-tV-'s verburgerlijkt is, zoo'hit we jaren en jaren lang op de .ma.ni-
zienlijke scli.iorsteeiien van onze Iniurhuizen tiisscheii c-aasjes,
oiipés en beeldjes, altijd en eeuwig de klok, de horrible bazaai -
liendule hebben zien troonen, en, .i, grtiwell dat alles tmg moes
ten zien verdiibbelmi in den spiegel met \"ergtil.len lijst!

Maar door een tijd van \a'el Ie.
goeds. Kijk daaiwoor maar
landhuizen.

Want de Engelscheii hebben te allen tijde het zielitbare. Kw.'iid.
\-lannnen-vtntr li.dgeliad en dezi' liefde heeft het gew.miieii tan
hun |)raetis(dien geest.

Zij lu'liben de gesloten kachels niet aainaar. l , z.mals wip /i|
hebben het agsthetisehe nii't .ge. ifferd aan utiliteit,

In hun btiitenhuizen, in hun week-eiid-eottages, ni hun bun
galows. zo.iwel als in hun sta.lsw.ming
den^ .iium haard gehandhaaf.l.

hhi 't fannhe-le\-en

ten. o\'eral hebb.'ii /i|

c. meent l eert zich .les wint ers .mi h.n \ uui .
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lucht van harsig hout! Het
knetteren en gensteren van
t vuur! En dat in een

intiem-behagelij k vertrek,
als daarbuiten wind om
gaat, oi de regen gorgelt
in de goten !
En door den vuurgloed

heen te staren naar de
haardplaat, die zeer zeker
ook iets bijbrengt tot de
poëzie van de schouw!

B, Stoi.k.

DE HOND.

M
■•fii.f. F. II'. I '. IV.

gemakkelijke stoelen
™ssns, maken dat deel \'Uii

f(
dETAU. van een gothische haardplaat.

die])e,;{elli,Ui' . die])e banken met vele losse

besti^'^!^^ m-i'vr wel degelijk ook \'oor jonge men-md voor hom P-s, .n-
die er zich hehagel.jk schouw.men r, 1 • I It i-r \vei >.i.tvn ue e>i.iu<u\v. We Vin

liot vertrek tot lu't aantrekkelijkste
him' is de heartli-ru.g ook niet alleen

den rt H'steedt haardijzers, , ,dog-grate"
!  "^^1 1 den kiinrdidaten aan. EnkeleJ amei en ook hier tred Xhetoria- mi .Alhert-
i
!  schijnen meestal verval'
I de 1 • atgedrukt weiah'"

.  .:..v^en gegoten werden

•digd met behulp van losse stempel-
iii den zand- of kleivorm, waarin

vvaid merken dikwijls eenzelfde ver-verschillende schikking op de jilaat
op eenige malen id'^^faald.'

.  ® oudste dezer haardplat'-"
stervormig paneel

waarin
kranj

O 'e

een heraldieken hod'

dateert van 15S4. Het ornament
iederen bovenhoek aangebracht,
omgeven door een Kenaissance-

en dezer platen lezen ■
np7Q if. lv<

M'ide in Sussex bij JohnHarvo".
p, , . , Koiiinklij'^ ^^ajien, vastgehouden door

een l>et windhond, en daarboveij nog deneraldieken draak nn E. H. Door de twee zijvleugels,
■ spiraaltje, telkens in schuinen
itgedrukt, is deze plaat waar-

El isü •Ihle!  '^'an koningin
'  stan>''S versierd met een,  rprrph-natitr OllilLM' ^regelmatig onoe. ;sdiii [te

vereischte bH

(•N DüRPSKR.lBBEL).
IJ N H E E R!

meneer.. ."!
De meid riep

Y ^ 'tmet'nkla-
7/ geilde stem.

— Mijnheer, kom 'r 's
gauw, die hond van die

meneer hiernaast zit weer achter de kippes an. . .
En de meid liep met groot misbaar den moestuin in, waar 'n

vlugge, maar stoer-gebouwde langharige tender, tusschen de
hoonen en de half vergane aardapjielstruiken, achter de kippen
aan vloog, de kop vooruitgestrekt, ze opjagend, zich niet storend
aan hun gekakel en hun gelladder, dat noch loopen, noch vlie
gen was.

— (ia je dan, koest, koest," riep ze.
Maar de witte hond stoorde zich nergens aan. De oogen klein

van den hartstocht voor de jacht, zwijgend, maar snel als 'n hoos,
joeg hij dan hier, dan daar de klagend tokkende kippen op, die
met hunne veeren japonnetjes, als hóóg opgenomen, wijdbeens
voortstoven langs de moestuinbedden. Eens had de meid vlak
bij hem, haast cien hond gegrepen, doch met 'n korten waarschu
wenden hap naar d'r hand, had 't dier te kennen gegeven, dat
zij zich niet in het zaakje te mengen had.

'Toen kwam meneer, dikbuikig mannetje, zwaar zijn romp op
z'n kleine beentjes torsend, 'n stok in de hand, en resoluut het
ronde, projipige gezicht, waaruit 'n pijp als 'n aangegroeid lichaams
deel neerboog.

— Pak 'm dan, Sientje," riep hij grimmig de meid toe.
Hij bijt naar me, meneer. . . .".

Dieneer naderde, vastbesloten 'n moord te begaan. De hond
achter 'n kiji schoot in hun richting; de pijp vast tusschen de
tanden hief meneer de stok op, en sloeg. . . . op de kip. De hond

ni-, ^ 'j,l,Wjlkopde
bpoi''' ®^ri ander exeniphiar '^1 te zien. h"^'
beS ^-erkregen _ werd de"(

, het
ven

zeel-
aken

in afdruksels teRietvnrm. De ..mUD'„'.'ll
kooM '1"'"' '''''' i'elitkooi met e:'\,,^vhe

afgedrukt; een hi;'-
.tvordt er viermaal

e riclitiipgeii "Ij
een ster \-ormei"

lelie

t>„- een

Vier
her

en

tw'e,
ukiaal rechtoi) in ile
daar l,..r n.eert IC "weli" het eigenaardigst

<lei Weerszijden van d'
^^'s-ster, de afdruk§e\v

rechtstaand haai '

i'vn
r

voE "g)' ona het g'ehe
Q  aanzien te gewen.

■ el
lib^'

t-eui

En&^T'^het algemeen zijn 'h 'brogjihe haanlpkiteii
oiid

en
lai-i

e
II

'
®i-. dan die wij in

jh Duitschland aantrette •
the Studu, ^■ear-H';• L

We ''Mive .\rt van loob I-V 1
Vaii afbeehlingim
P'bfr '^'^'herne Enge'lselu'Wiv

(l

c"i■heeliiiO|.-"' 'he een ge
"en iizeren haard eiilaar yzeren luuuw . ■ ■

i

en

leii

haanl;
iiiei'

iiie
.Ie

Wa^ ^'firen staande stamf' j. jjet
en J.tusschen het haai'ih,)^'- do.g'grai.e in het En.gelseh

0;, genoemd wirdeii- ^^^.veel
20f^ 'leze bewijzen . .
^iin Engclschrnan

aan

aats.

practisch enVr -■tfjoi^ d'Kirbrandkaeliels m
iii ii"

I I"

' .i ieei iOg
h

.'f '''Ilüi"ti ikweiiselien, i l"| ' i,, iill'
i \ ^'td blijde, le\-e!i<
1(1 ! geheel vm-baiih''

het

leb"
Wl'l 'h

I)vspel der vlaininell

E

i

M.

/•dM . 1/1,?. 11'. V'A- E. GO TILISC HE HAARDPLAAT.
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was tfiniK j-csclu-okkeii, bleef nu staan, nog half besluiteloos, van
de kil) naar den man kijkend, niet goed begnjpend of dit alevel
zoo bedoeld was, en vvaelitend o]) 't eerste sein om toe te s|)rmgen.

Donders!" schold meneer onthutst,
— Ach got, meneer", schrok de meid.
De ki]) en de meid en meneer en de bond vormden i'cn oogeii-

blik 'n groe]), waar de tegmistrijdigste verlangens voor 'n heel
korten tijd sto]) gezet waren, tot de bond, die ook onbeweeglijk
was gebléven, o]) eens maar toesjiroiig. de zware kij) als in 'n tang
van z'n schei ]) gebit i)akte, em met baar vo(),-(^c]i(,(g door den tuin.

Dit alles was 't werk \'an 'n oogeiiblik. De stok van meneer,
die o])gebe\'en geworden was, ten tweede niale voor den bond, sloeg
'n gat in de zachte aarde. waaiA'an de kluiten rondsi)atten.
— Koe]) m'n zoon!" beval bij kort Sientje. P)lèrende trok

de meid af. ..Jongeheer, jongeheer . , , ]" oinde
van den moestuin lag de ter
riër, naast de kip, ze besmdte-
lend ondt'i" de vceren; zt' hier en datu"
zelfs veertjes uittrekkend, die we.tf
sto\'en door de lucht. Schuins, met
'n air van niet te miskennen suj)eri-
oriteit, keek hij zoo terloops i'ens
naar den kolos \'an den eigenaar,
die zijn lichaam van het eeiie been
()]) bet andere schokken latend, met
korte, driftige i)assen naderde.

Naast den hond stond 'n rij snij-
boonen, daarachter peulen, zoodat
'n heel vierkant di' beide j)arti)en
scheidde. Nauwelijks was de man
nabij, zoo nabij, dat hij het reeds
noodig oordeelde de stok op te
heffen, of de fo.x Stond rustig oj) en
drong tusscbeii de boonenstokkeii tot
in 't hartje van 't vierkant door. en
vleidde zich neer. wellustig en bloed
gierig z'n tong lekkend, langs de
bloedige i)laatsjes, waar hij de kip
de vecren uitgetrokken had.

Radeloos trachtte meneer zich tus-
schen de i)eulen te werken : rood
van drift trachtte hij te naderen, zon
der z'n groente te veel te durven
beschadigen, die toch al te dicht o])
elkaar ge])lant, 'n onoverkomelijke]
wildernis leek van groen en blaren.j
Toen hij vlak bij den hond was. kon
hij niet verder. Hij trachtte den stok;

den hond aan te duwen.

— Brrr". dee de hond: hij gromde,
niet kwaad, maar waarschuwend. Er
zat iets grovelijk beleedigds in dat
gebrom, iets van gekwetste eigen
waarde, ja. van majesteits-scheimis.
j\Iet de oogen schuins naar boven
naar den man tureml, the den stok
terug getrokken had. ging hij weer
dtKH- de huid van de ki]) te belikken.
ze soms 'n eindje stuk trekkend, als
't bloed niet meer lie]).

Heneer ])auseertle 'n oogenblik,
wachtte op z'n zoon. 'n jonge oi)ge-
schoten lummel van 'n jaar of zes
tien. the in de verte, al aan kwam
draven ; daarachter kwam tle meitl.
en lu-elemaal achter aan, bedaard
als 'n generaal, the o]) inspectie eaat.
i\Ie\'rouw.

\ an wie is dat bccst,^Sientje."
vroeg ze.

Aeh, \'an the meneer hiernaast,
dien kladschilder!" rie]) ze. al tl'r ver
ontwaardiging en d'r tlédain x'oor

zoo onmensehwaartlig bestaan
in tlat laatste woortl leggentl. Hei
den ()\'er t algemeen hebben 'n zeer
besliste meening over tle tlingen tles
m vastleggen." schreeuwde ze ntig na.

tegen

S

m

VI. RENAISSAN

levens. — Hij most
—  't Is schande." zei

M

V„„rzi.miiK k.rk liii uit urn m ""k""''!'"
blaren door. schoof hij rugwaarts het \ieik.uit uit.
„1;!;., luul l,i.j g-luun, ,,l l.a.l , luuiuukl , n luMu,.!-,,
hem met den stok van papa
dacht na: hij het de kip lig
dat 't behoud \'an ilie kip. t
aangezien er meer ki|)iien zijn. en je
verstandelijke redeneeiing lag <hmleh,|k in de wi.|/e VNua.op omle,
z'n wat oii'staande ooreii. z'n wat weemoedige lieldeit
het in de zon glanzende groen keken.
Hevrouw was genaderd.
— Heeft-ie 'n ki]) doodgmnaakt? x'ioeg ze.
— (ia jij maar naar binnen

Hijnheer's ijx'er den hond tt

rugw;

zoontje
De hond trok zich weer teiug. Hij

gen. keek er eens naar eii til. tsoleerd.
■homl van z'n huid niet e.piivaleerd.

één huid hebt. Dez.maar

(K igeii 1 1' K II

antwoordde Heneer korzelig ,
stndteii. leed aanmerkelijk . looi 'l

schuldbewust gex'oel in z n donibei.l
de ki]) te hebben dood.geslagell. lli

gi-.in. \v;is iiielleel l.r;den

.daar

I hond
1^ lil.

tffUi.

't gelluit 'n ilrieniaai
x'olgdc. ]),.

CE HAARDPLAAT.

iileiiseli.
.Maar aan alles komt 'ii einde.
Over de heg naast den tuin van

meneer \\'erd gelloteii. Driemaal kon
met 'n nadruk oj) den iaatsten to. in.
De hond onrustig, sprong op. zenuw
achtig kwisjielstaarteiid. de ooien
óp, doch blei-i waar hij was.

De meid kwam aan nud den hengel.
Ze hoorde 't tiuiteii.

— Heneer. " zei ze.
fènt; vraag 1" oi-t-ie z
roept.

\\Ter klonk
herhaald handengeklap
hond trilde

En net toen meneer dmi hengel tus-
scheii 't groen duwde, kwam ni 'n
vaart, 't groen met z'n x'ier jxioteii
en met z'n tanden wegwerkend, de
terrier o\"i'r den hengel en de beeneii
van meneer gesiirongeii en schoot le
door het lange gras. en 'n gat in «T
liaag. kwis})elstaart(.'ml oji z'n baas
af, die gelloten had. Hond ai .

De ki]) had hij achti-r gelaten.
Doch bij 't zien \"an de dooie kip

i)orrel(ie de woede m nieiu'cr weer
op. Dat x'err. . . . dier! Hij zou tocii
eens zien. of dat niet gestraft kmi
worcUm ! Hij zou ilien kerel eens gaan
opzoeken.

Toen meneer 'n oogenblik latm
het atelier van z'n buurman binnen
kwam. wat lu'duusd door de x'reemde
weelde van shawls en divans, .lie hij
nooit x'i'oeger gi'zieii had. lag de
hond rustig naast 'n schildersezel.
Hij hief nauwelijks den kop o]) ; er
fonkelde iets in z'n x'erstandige oogen
\'an meewaai digheid, \'an 'n rustig
dédain, owr het x'olumineuse van
de verschijning en hij luisti'rde luel
'n (]uasi-\'eistrooide blik. alsof het
buiten hem omging, naar di' opniei-
kingi'ii ox'er en weer ttisscheii z'n
baas en dimi meiu'cr.

Dat ges])rek liej) rustig af. Iri.gen-
lijk bad de bond de kip niet dood
gemaakt. alleen maar gepiagd. Hij
had 't wild onder schot gebracht , nu t
waar?' En_ zoodomule werd de zaak
s])oedig geschikt.

Bij de familie van den meiieei
atmi ze echter den x'olgenden dag
ki jipensoe]).

Tom Scilll 1'KKOoKT.

e\-rouw.
Aan t eimle van den tuin werd 't beleg voortgezet. Pajia en

zoon. geassisteerd door de meid. die nret d'r vracht rokken her-
en deiwaarts sjirong. van 't kastje naar den muur en weer weerom,
laclitten n formeel beleg te organiseeren: van beide zijden het

'  ji'ivrkant binnen dringend, trachtten ze den hond te
Haar onder de boonen, tusscheii des o^ven, fileef die, van tijd tot tijil wat brommend, liggen

— Ivoest koest, koest," tlee de meitl. met d'i
zamt^aarde te \-ergi\-fs trachtend geweld

Haal n hengel"! rie]) meneer toen.
— .ja, maar dv mijne niet, hoor," rie]) tic
— Neem die ouwe maar, tlie in tle 1-

meneer.De toestand voor den lioiitl werd kritiek, want de menschen

te
])antotfels o]) de

maken.

zoon. ..als-t-ie-breekt!"
Kast staat." schreeuwde

BOEKAANKONDIGING.
Bij de firma \\ . E. en J. Brusse te Rotterdam is zoo juist

verschenen een interessant boekwerkje : Tachtig schetsen van
boerenhuizen in Nederland, door Herm. \'an der Kloot Heyburg.
Architect te Rotterdam. De x'ooiTede is \'an Trofossor Hcnn
Evers. In Engelanti gingen bouwmeesters als Baillie Scoft
\ oysey en Huthesius reeds lang x'oor. om te trachten cc n niciiwc
esthetiek te x'ormen tloor studie te makmi x'aii ilit wiak zo, ,
karakteristieke architectuurtv])e van de boerenwoning. Bij on--
is dit ondcrwerj) alleen in archeologiscli-etlmografischen zin be
handeld, de x'akliteratuur gaf den artistiekeii kant onx'ollcdig
\\ anneer we de talriike goede teekeningeii in ilit boekje bekijken.

xerdieiistelijk Werk ged,l,in
soort behoidte te x'oozieii.

\.

is het ons duiilelijk dat de teekeiiaar
heeft, door in een soort behoidti
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de sierappel.

ONZE APPEL^ PEREN.
ini)i.'St\ün lu'hhL'ii, die lt riii-'n-

w
IE

milo^^iuiii iienneii. me er rijo
onzer, die i'i'H", ^j7)(inu'n hebben staan en ze naai

gewijs de Naan i^dih' verzorgen, stelt geen belan.'
behooren im aa'

div dl' eidtuur win onzi' a])pels vn
in de boeken. .],|-ijven. Want deze xaurbten ztja

li meeste sueees kunnen kweekna
mvt ze liehnorlijk gewonnen zija.

()ns werd een boekjv
duidelijke foto's toegv-

aan de \'an Swieten tnia-

oo.gsttij'b,^,, beleven.

,dm-tivs naar
I  ̂ .eiaai

l'eren \'oor

. .. . .
beer H. de ( iii-elt ; de H. I.eitvi

het in hoofdzaak, die wt
en waar we in den
in de eerste ])laats jdeiziei
met zeer goed geslaagde rep'"'
zonden, geschreven iloor <h''^ p,,n
bouwschool te Frederiksoor<I-.^„^.ver.
Mjpels te Maastricht is de de heer de ('.reet'l:
In zijn inleidend woord '^''p,,oruitgang van de inntteelt ai "a^
„Met genoegen heh ik deH ..^^uste tien jaren is al zeer veel 'P

land gadegeslagen: vooral M', .oaif^aarden en Innttumen werd _dit gebied gedaan: talrijke ' j,,, ti.jd nver \lK/'-'"ttvelt ges^
aangelegd, en heel wat is ia '. -.H-avi' nauwe.ijks iets \ an ,
en verschenen. Wleii. du' ' '''■" vriiehteiitinn ol boomgaau .

. fruitteelt afwisten he/itteii t' |-iichtenteelt. _ .loi^^seeren zich Voor
sp^en ove;vr;:.;';. s er"ota"nS
«rd gevestigd op de n..."\'V ' te'stellen. De Ne.hTmifoi-m sortiment. Wel ■'a^rtaa^; - heelt dit jmnt al eens ter
isgeda^an (im een normaal ;.ia.-"^^.^.,-','adering lang en breed oWilandsche Poninlogisehe \ eP eeU ,^j;.p,,,-heid van stemmen wei<
hand genomen, er is zelts 'lliei'^'' vast te stellen, omdat a""-'I gesproken, maar met een '-,,i't'-'"' jderzoek. niet competent aclittaI Weten vooralsnog geen ^','je''i ' ' niag deze beslissing <"
zich, zonder Verder en g:i'""',v besebeideii genoemd W"
besloten

st''i

een uniform sortiment comt ^a V-alt. maar bij slot van i'vkeiiav
getwijfeld zeer \oorziebtih 'epaa
den, waar wel wat \-ooi' te P ' blijft de zaak dan toeh mjaapeeh.st en blijftliet publiah

■  ■ belangrijh^
in

\-oor de boogst
\-r:mg gejilaatst :

, ,Welke soorten moet ik
mijn tnin of boomgaard aa"'
planteii V'

I e (".reel'f nu haalt
redoan uit het
aantal jieer- an

lat er gekweekt
aoi'dt en . .zijn" . .uniform sd "
timent" in liet bmdvje va^t-
m-steld. Het zijn een 411
poreii en een zo-tal apjieb

Wij ge\-en bier een del'

1 )e heer
t-cU keuze
,,, K-inelijk
appelsoi irt en. d;

,-tal

I K-eldinuen zooals die in het
lioekje voorkonu'ii. N-

beschermt
DE MEEZEN '

KXKINDh: de s ha<la-
lijke insecten die aan
friiit-oogst kuniiair
benadeelen, mee'ster

te blijven is het
lang" V'ooral de meC'^'-J^

elierinen en al bet m"oj ^
te doen om Imn aaH'-''"

vermeerdi'ren. ,
het zoeken van ba'^

vo.'.Dal komt de mees ova'
^,.l |s a.m (la hoogste takjis

bij het hesjn-ooi
uitsluitend va, honrgaans niet worden geraakt. De mees leeftvliegt zij van'lv "^^'arlijk voedsel, onophoudelijk en onvermoeid
zijn de dienste hit boom en van tak tot tak en onschatbaar
insecten bewiiJj. ^^'alke zij ons met het verdelgen van schadelijke
onze hoornen , 's Winters is de mees er oji aangewezen om
insecten. poi)nV^^^^'''^^^''ig af te zoeken; zij vangt clan allerhande

Men moet d hirven, enz.
nuttigen "P middelen bedacht zijn om dezen hoogst
er toe kan hü he eerste plaats te beschermen en nagaan wat

De mees n'h '?Wu het getal meezen te doen toenemen.
niet op takjes holten van oude boomen, dus
er echter bijn-j helst in liolle stammen. Tegenwoordig zijn
ae meezen nni boomen meer en daardoor is het voor
te kunnen geworden een goede plaats te vinden om

.,+ nif u... . C'den. Hierin nn moet Worden vnm-^ipn mnndoet dit het lv;.r"; ^^^^rin nu moet wortien voorzien en men
en parken. door aan woonhuizen, aan boomen in tuinenzoi'ge er vooi-^V ^^'""^clnesten voor meezen oj") te hangen. Men
boomen die e V nesten niet te hoog hangen en 't liefst aan
\-an liet huis in het donker staan of aan de stille zijde
de ofw-ning ui • moet een weinig voorover hangen en met
„esjnjkerd 2ii"'^' Dosten gelceerd zijn, het moet stevig vast-"  ' 1 '1'^ ^oodat het niet door clen wind bewogen wordt

dan liet nest zouden verlaten. Om diezelfde
daar de meezen
'Vfdiant' verdW" voorkeur oude, stevig staande boomen. Het

aanbeveling een weinig zaa.gsel in het nest tevci
doen.

aardig in het voorjaar een dergelijke meezen-Buitendien is j,^.familie eens vL t- , - ,
Het is in V "aby te kunnen gadeslaan,

te liangen ' en December de tijd dcrgelijice nesten op
l-^-ii""eiT \vii 7 ^ heze nesten hij verschillende handelaars

zeer goede liroednesten bij Blass k: Groenewcgen.

OP JACHT VAN

T
WILDE BIJEN.

Wp _ {Vervolg).
uHOKDERD en meer zelfs van deze heuveltjes vondWen Verspreid liggen. Uit verscheidene staken de be-

Wcirde kojincn en scl■  -- koppen en schouders van de grijze bijen (Colletes
^

en dun

.^Wqualis), zoowat zoo groot als onze gewone honingbij,
"peningen waren ^.beneden alle zoowat 4 c.M. breedD

naar bnven smal toeloopend. Hier en daar kwamen twee
boleii zoo dicht hij elkaar, dat de openingen elkaar bijna raakten.

een strook grond van Ji voet hij b5 voet
an zich onder den grond nog 13 tot 20 voet uit. In een(Iriahoek, waarvan de zijden elf voet'waren en de basis tien voet,
wai'dan zes en negentig nesten geteld. Op een andere jilek, tien
voet lang en dne voet breed, waren er zes en zeventig. Dit
waran de dichtst bevolkte kolonies en zij geven een denkbeeld, hoegro"t bat aantal insecten is, dat meestal door den voorbijgangeroiiopgalet, den strengen winter doorkomt, aan het gevaar van
loerende "nderaardsche vijanden ontsnajit en zich uit zijn
catacomben ojiricht om te' genieten van de zonnige aarde,

'loen het wat later op den dag en wat warmer werd, zagen we
bijen gonzen om de bloeiende boomen. In dat seizoen (Apial)

^.-licnen dat hun eeni<'e vindjilaatsen van stuifmeel te zijn. Een
.niiital nesten bleef bewaard doordat men er gips overheen goot,
Paardooi" werd Professor Smith's werk bewaarheid.

Deze feiten omtrent de Colletes worden in belangrijkheid nog
^-erra overtroffen door hetgeen de tilauwe graafbij (Augocldora)
pitvoart. Deze Ihi is van een schitterende metaalblauwe kleur
eii laait eigenlijk haar geheelc leven onder den grond. Het merkwaardige graaivermiwcn van de Colletes is bij de Augoclilora nog
^-ciis zoo groot, want'c'r werd een tunnel gevonden, die meer dan
,^.ijf voet dieji vvas

'Mr. Brakeley verueliikt de relatieve werkkracht van een men-
..lielijka athlcet met d'ie van een insect: Een hhiuwe bij, die mm-
jP.,- weegt dan een graankorrel, graaft een liol, dat ee

^^STkASTJE VOORME
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buiten.
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(liep is uls zijn eigen dinmeter, n.1. i'>(> ni.M. Hoe ''".'1' '
athleet, die. zeggen we, 1S5 pond weegt, niet '
twee voet onge\'eer dan wel zotnier f,aTeedsehap kunnen g • ■
als hij de hlaiiwr hij wil cvcnaivnl-- Het antW(;ord is : '■'•■'..7'""";;''
vonnige sdiariit van I2()5 mijlen diejite en vier voet ,
dat is nog niet eens heeleinaal waar, want toen ^' T-irhtrn
gemaakt werd, wist men nog niet, dat de Inj twee gelijke seluu h ( i
graaft in zijn leven; en dan rekent men nog met i'ens de ziju.imU n
tussehen ("ie cellen, die het werk aanmerkelijk V,

De ingang tot het nest van de blauwe hi) is altijd bedekt, bet. )
ondereen plukje gras, of onder een stuk mos. ""'ïl'"t .
een korte spruit de loop schuin naar de boofdschac ht.
wegdraagt, wat ze uitgegraven heelt, drukt ze de harde balletjes
tegen haar borst en Iniik, kruijit dan voorzichtig naar den uitgang
en smakt haar lading neer met een waren luchtsprong. Dooi dien
sprong staat ze weer met haar koj) \'ooi den ingang, zt 10c
zich dus niet meer om te keeren en haast zich terug '''^7

.u-k. Langzamerhand vormt zich aan den ingang een heel wal
de. Haar cellen zijn gemaakt in kleine gu'oepjes. waarvan de

middelste en soms ook nog andere, tot kinderkamers woideii
ingericht. Ciewoonlijk zijn die omgeven door leege cellen als oin
de kleintjes nog beter te beschermen. De kinderkamers zijn rond
van vorm, zoowat ruim anderhalve c.M. lang: de wanden zijn \ an
klei, maar zijn zacht van binnen: het voedsel van de larven is
een rond stuifmeel-brood. droog en vast gekneed.

De cellen verschillen in bejiaalde ojizichten van de enkele bloed
cellen der ("olletes met hun vliesachtige wanden en deegachtigen
larven-voorraad, al komen zij ook in bouw in hooldzaak overeen.

Lr is nog i-en juint van \'ers "hil. De blauwe graaibij heelt de
grajijiige gewoonte — ten minste voor ons lijkt het grajijug
om haar deur te sluiten als ze thuis is en haar ojien te laten als
zij uit is. Men zou denken, dat het c'erstandiger was het omge
keerde te doen, omdat de inhoud van de cel veiliger zou zijn voor
allerlei indringers, als de moeder thuis is en er dus mindei leden
zou zijn om dan de valjioort neer ti' kiten. Het schijnt echter,
dat ze meer gevaar ducht voor haar eigen jiersoon. dan voor
haar nageslacht.

De \-olwassen Augochlora's \'erlaten dadelijk hun ouderlijk huis
en beginnen zelf hun wintciu'erlilij 1 uit te graven. Len week of
hoogstens tien dagen van hun leven geven ze aan zon en hloemen,
een revolutionnair feit in onze denkbeelden \'an een bijenleven.

Het is een reuzenwerk, dat eindeloos geduld eis'.'ht. om de ge
woonten \'an tle graafbijen te bestudeeren. De voornaamste
moeilijkheid bij het onderzoek ligt daarin, dat de grond telkens
afbrokkelt en liet bouwwerk daardoor vernielt. Mr. Brakeley
kwam dit bezwaar te boven door \-|oeibaar gips in di' holen te
gieten. Hij nam lijn .gijis, zooals in de tandheelkunde gebruikt
wordt, goed vermengd met water. Dit mengsel drong door tot
de diejiste holen en ook tot de hroedcellen in de zijgan.gen. De
vloeistof werd hinnen een dag hard en gaf een bijna getrouw
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HET HOL IVl.V DE AEC.OCHLOEA.
a. Broed-cH van Ain^ochhna met cvn ci op hi't stiii/iiiril-hi(UHl.
1>. Brocd-cel van Ci llctvs twt ven ci "/> het /vninvdev^, naai de natuur fteli ckcnd

EEN GEDEELTE VAN EEN BI J EN STAAT let .V DE
COLLETES INEOUA/.IS.

algdi'tsel van de heele bijenwoning. Maar zells met dit prachtigi-
middel kost bet groote moeite om de noodige h" ijigrawn te gra
ven. In één geva.l meer dan vijf voi-t diep en dan is het nog
moeilijk om bij de afgietsels te kommi. Zij zijn natuurlijk teer.
omdat ze zoo miniatuur zijn, en slechts met In t groot'-te geduM
en veel inspanning krijgt men ze er uit. .Maar dat heelt elke natuui-
kundige er graag vinir over. ;ds hij zijne pogingen met succes In-
kroond ziet.

Len merkwaardige alwijking van de gewoonte der bijen oiii
zich door hun moeilerlijk instinct te laten leiden, zien we bij de
eenzaa.m levende bijen \'an de soort .-\nthridium. Hun broei l-
tellen zijn kleine losse cylinders \'an het .gewone model, maar zi|
woiden heschermd oji tam manim'. die ons trelt als meer in o\ai-
eenstemming met onze opc'attingen \'an hoe een goede bii zich
te .gedragen heeft.

\i geiU'igd bijlui met bloemen en planten te \eieeni-gcn 111 onze gedachten: en al is die lUertni.ging wat aan lui
wankelen gehracht door de leiteii uit hunne .geschiedenis toch
\ iiK en we het heel natuurlijk, dat ze naar bioeiiieii en planten
zoU( en gmin. om te halen wat zij \-oor hun huishouden noodic
lebhen W ij stemmen ten volle in met de indiisti ie \ an .Moedei

• nt iiidium, die in de jilantmiwereld eeii ' iuime \'oorraadschuin
Miidt voor al wat haar kinderen iioodig hebban. De nudeo
entomologisteii wisten dat ze het dons haalde uit wolhge phmtei i
en daarmede haar hroedcellen bekleedde.

()nze kennis \-a!] (p. gewoonten der .Anthridium is met \ei l
.mootii gexvoiden. \ an de vijl of s )iond<-rd soorten, die b( -
staai_i_ Zijn er twee honderd beschreven, maa.r \'an slechts tuin-

1^ zijn (U' gewiionten hekevid. Meer dan \eertig \ aii de bes< hre-
ven soorten zijn Noord-.Xmevikaausdim maar men kent aheeii d.
.uewooiiteii van on.geveer een hall dozijn. Wat een ruim arb. ids.
\eld voor een (.ndernemend jong eiitoiuologist'. B.ijen (eii anden
mSviten ook in dat ojiziclit) zijn zoo coiis uwatiet . dat nieii geen
gioiite afwijk 111,gen zal aantreffen van de twee karakteristiek,
nu io( c n \an hun nest ti' bouwen, die men zou kuniiei i
noemen katoenbouw" en . .harslmuw". Maar om deze twee iiie-tlioifen heen groepeeren zich natuurlijk i-en groote hoeveelheid
kleine vers-hillen.

1  ., *■ he sooiten vertegenwoordigen nog mooier d.
n u/-i?i ' 1'^ sche. De kat oellb. uiwers beWe-
scbilli'riym"" 1" nesten, zij kiezen met schijnbare .nivei -s  lil gluu.l een verlaten nest van andm-e insecten, ivn holle plant
bib m ^l-'delgat . Hun larvencellcn'vt I k l<»t.vnig WivtsH. .Uit ze met hui lIwi is kat.Huiplant.ui halen,
in Deiu'e- ("" 'I ' '^'"orkiuiit op een kui-b.mk;V tvL T fl 'Vi.n.o .bt p-
ge\-oiuKui. De (S.ll .n - \ haai tps , ..p ciuiipesite bloeuiei inhgezamehl, en' zij,ij'"., n?^ '"'V'"' ''' "''•u ina.t, de bij heefivmi mets. -lbijmi We,-,m'.de 1 l" 7'^ i''""'

(.ewoonhik z.,r

nkiianschl hai\i,-vvH'', ven van . 1. .\nu-'>''^'vs1i.gen door niidih.rv vn 7'"?'"' vlkaiuh i
'ust van Tei ' ^an versdiilkuide coint. rei ,die Zoowat amht \'oi t ' "''in den tak xaoi oen ceder geheclit

l'oilde liol, Zoowat vi'? \V ven kleliu
^■"•in boel liiii 7',11-,- V ,V ~ ""'khllijn en het was geinaaki
kleurig \-o" in,u-' 1 vikaa- g. met--Jd nu t a.mbei -
" ■.en' -:. s Vvlm;dd .t','bc' ''"V, v:,., s, ,1,.,
aaditig doorzichti" \'li .bemaakt van een t,;ai bruin
He twcs.. eerst e biio") l-!.7 7 '''' l"'l' doorheen kon /icu''vll.jk tarn iu 1, "'-''yylvn ibdeii M, i uit en kropen oiiini.!-

'Iv^ u-nliiy'im'V volgende veis. lieel
man-

-O- " ' .

^"'Ivn, ,1e vienle ,:n'vb, r" I '^v v. .|g,.nd, " v.us, I
"''•'v. op 4 ]„.o ,.-p . d,"n ggstmi en .1,. laatste. ,vn nrnk; '„„ '"V n 1 v.„.rl, va-, „|„ v
er uitlo.., , •• ''' Ie,-,. ,-, ,e,„, , i, .„ i . \iuitkomen h{iil .,'V'^ 7'" 'vege .-, ,0huls."! le bi!. ..'.'''-''^' ''V. -lat ZIJ -d pl,  l'-'ldKui ' ml, '.'.7,1) , ., - 'Pg'Ueteii.,sVWoo,)p, ^
'"•''yv'b om 1,„„ ^ '
^"orteii eigen.

att ,

B li ■

ieii ki i| I \'i 11 •; uit , .AD /■'
.ge. leelte \'a.n huil olU-

lu.jell pa.t i oolWorinige e, Ifell ''
uit te bn " en . Is ,i,in \a.
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