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DE STERRENHEMEL
IN DECEMBER.Het volgende overzicht geeft den stand der Sterren

heelden in den vóóravond (omstreeks 8 uur):
Zenith: Andromeda, Cassiopeia, Perseus;
Noorden: Groote en kleine Beer, Draak;
Noordoosten: Giraffe;

Oosten: Kleine Hond, Lyn.v, Orion, Tweelingen, Wagenman;
Zuidoosten: Stier;
Zuiden: Driehoek, Eridanus, Ram, Vissclien, Walvisch;
Zuidwesten. Pegasus, Waterman;
Wc.sten: Arend, Dolfijn, Hagedis, Lier, kleine Paard, Pijl.

Vos, Zwaan;
Noordwesten: Cepheus, Hercules.
De Mclkiveg loo])t te 8 uur van het Oosten door de sterren

heelden Tweelingen, Wagenman, Perseus (Zenith) Cassiojieia,
Cepheus en Zwaan naar het Westen. De prachtige wintersterren-
heelden Slier en Orion zijn te 8 uur al in vollen luister te zien;
wel is de helderste ster des hemels, Sirius, nog niet of nog
maar nauwlijks op, maar daarentegen verhoogen Satiirniis in
de \'isschen en vooral Alars in den Stier de pracht van den
nachthemel.

Zodiakaallicht en Gegenscliein zijn deze maand niet goed waar
neembaar. Er vallen drie Algolniiniina op geschikte uren, nl. den
14"^" te middernacht, den 17'-'" te Q uur en den 20®" te 6 uur.
Van 9 tot, 12 December vertoonen zich gewoonlijk vrij veel

vallende sierre.n, voornamelijk in den nanacht; naar hun straal-
punt hij Castor (r. van de Tweelingen) heeten zij Geniiniden.
Den za'-'" December bereikt de zon het wintersolstitium-, haar

nadering tot cle Zuidpool des hemels komt tot ,.stilstand" en zij
wendt zich op haar Oostwaartschen loop tusschen de sterren
door weer langzamerhand naar den evenaar.
De Duitschers spreken daarom van Sonnenwende, en de hoog

dien de zon op den dag van het solstitium beschrijft, heet keer
kring, en wel steenbokskeerkring, naar het teeken van den Dieren
riem, dat de zon op den kortsten dag bereikt. Zoo heet de
kreeftskeerkring naar het teeken van het zomersolstitium.

Bij het innige verband, dat er bestaat tusschen de schijnbare
hemeldraaiing en de aarddraaiing, waar\-an eerstgenoemde immers
een afspiegeling is, valt het niet te verwonderen dat men aan
den hemel en op den aardbol gelijksoortige cirkels en punten
aantreft, die door dezelfde namen worden aangeduid. Aarde en
hemel hebben beide hun Noord- en hun Zuidpool, hun evenaar en
hun keerkringen. De evenaar {aecjiiator) beteekent op de aarde den
cirkel, voor welks bewoners dag en nacht het heele jaar door

even lang zij,K V„„r hen .

r,-r;;:i;,;re!gSaafdL),ehl da. ala de '■!)
haar jaarlijkselien lonj, , , jen Se|,le,nber,
dat geschiedt tweemaal den ' ^ ,-,,or alle bewoners
in de nacktevcningspuntin -ils cirkels
der aarde even lang zijn. Ook de keei ki ingc ■ ■de aarde he.eekenia. 2,, z,,„ 'htatrfld'in.S
weerszijden van den e\enaai tot hoven zich
gebied, waarbinnen de waarnemer de zon ooc . tronen"kan zien. Dit gebied behoorde het „gebied en d . e^n(van het Grieksche - wenden) te naa 1 O n dtgewoonlijk kortweg door ,,de trojien aangeduid. (Zic Buit n
^'ik weS'er vroeger al eens op, dat het niet zoo &emaW
lijk is, den loop der zon tusschen de sterren dooi waai n^ •
iets dat voor de maan de eenvoudigste zaak \ an de .^^Lu ld . .
De oorzaak ligt voor de hand. Als de zon zichtbaai is, z jn Ie
sterren het niet. Men moet langs omwegen tot de kenn s der
zonsbaan komen. In de oudheid zijn hiervoor allerlei huliiiniddtlcn
te baat genomen, waarvan de gnomon (vertikale zonnewijzer)
wel het voornaamste is. De geregelde zorgN'uldige waarneiniiig
van de schaduwlengte heeft de astronomen der oudheid \-er-
oorloofd met vrij groote scherjite den zonsweg (de ekliptika) te
bepalen en tevens den duur van het jaar. Deze laatste grootheid
werd ook afgeleid uit de waarneming van de richting waarm
de zonsopkomst (of ondergang) te zien is en welke nchting 20
IMaart en 23 Seiitember zui\-er West (Oost) is, maai in den
zomer naar het Noorden, in den winter naar het Zuiden alwijkt.

Ook de aanteekening der zoogenaamde hehakische opkomst van
heldere sterren — het te voorschijn komen uit de morgensche-
medng - leidde, in het bijzonder bij de Egytische jiriesters tot
een nauwkeurige kennis van den duur van het jaai. Sneller to
het doel brengt de, den ouden liekende, cyclus van Meton (zie
Buiten IV, No. 45), een jieriode \-an bijna 6940 dagen die vnj
nauwkeurig 235 synodische maanden ( =235 x 29.5306. . =11939.(19
dagen) en tevens 19 tropische jaren ( = 19 x 365.242. . -(1939.60
dagen) bevat: men had waargenomen, dat een maansverduiste
ring na 19 wisselingen der jaargetijden en na 235 wissehn,t;en
der schijngestalten weer op nagenoeg dezelfde jilaats aan den
sterrenhemel te zien is, beredeneerde dat dan de zon, dieimmeis
steeds diametraal tegenover de \-erduisterde maan staan moet,
it) volle omloojien volbracht moet hebben, en bejiaalde hieiuit
de lengte van de synodische maand en van het trojiische jaar.

De tijdsvcreffening neemt in December sterk toe. Den is
de zon 11 minuten bij de klok vóór, den 31''" al 3 minuten
achter. In dezen tijd van het jaar doet zich de onregelmatigheid
\'an de beweging der zon in haar baan sterker ixielen dan in
den zomer. Ik gaf vroeger (Buiten II Nv i) eens een lijstje,
waaruit blijkt, dat, ofschoon de 22"^ December de kortste dag
is, de vroegste zonsondergang, oji de klok afgelezen, een week
vroeger valt: de donkere dagen vóór Kerstmis, Daartegeno\-er
staat dan, dat na i Januari de avonden \-errassend snel gaan
lengen. Het is de vertraging der zon tegenover de klok, anders
gezegd het toenemen der tijdsvereffening, die dit welbekende \-er-
schijnsel teweegbrengt.

Mercurius kan in de eerste helft van December als ax'onclster
worden gezien: den bedraagt de oostelijke elongatie 21 en
gaat de planeet bijna vijf kwartier na de zon onder.

]'enus blijft als morgenster aan den Oosthemel jirijken.
Zoowel haar elongatie als haar helderheid nemen deze maand
af; de schijn,gestalte daarentegen wordt iets ,,voller"; de miildel-
lijn der schijf vermindert van 23" tot 18",

Mars is den heelen nacht prachtig zichtbaar. De Westwaart-
sche beweging wordt vrij lan.gzaam, maar de afstand tot Suturniis
neemt toch nog merkbaar af, althans tot aan Kerstmis: dan
bedraagt hij 10 graden en gaat weer toenemen, In het einde
der maand is Mars stationair, en begint \-ervolgens een reiht-
loopende, d,i. Oostwaarts gerich.te beweging, die bijna twee
jaren zal duren. De middellijn der jilaneet neemt nu al \-rij
sterk af, en zal tegen i Januari nog maar 13".5 bedragen, ter
wijl zij bij de ojijiositie 18" mat.

Jupitcr begint zich uit de morgenschemering los te maken,
maar is voorloopig nog zeer slecht waarneembaar.

Saturnus loopt nog steeds zeer langzaam terug in het sterren
beeld Vissclien. A. N.

Hoe de ware deugniet ten
slotte altijd beloond wordt.

(Vervolg).IN zijn angst en bangelijkheid waande Gamber Ali zich aan
vankelijk te midden zijner vijanden. De maan sdieen
helder, de hemel straalde in heerlijke klaarheid, waarvan
de terrassen der stad den weerschijn ojivingen ; de boomen
ruischten met zacht welbehagen: de sterren zweelden als

lamjien in den atmosfeer, welks oneindigheid zich ver buiten hun
gebied verloor.

Doch Gamber Ali was niet in de stemming om van de schoon-
heden der natuur te genieten. Hij nam slechts waar, dat er
diepe stilte heeischte; de stalknechts sliejien liier en daar in
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hunne dekens. De overmaat van verschrikking gaf den zoon
van Bibi-Dschanem ])lotseling een soort moed. Zonder zich
langer te bedenken liep hij naar den ingang van den hof en
sprong er over heen. Ijlings doorliep hij de straten, sloeg links
om, en bevond zich voor den stadsmuur. Het viel hem niet
moeielijk er eene opening in te maken. Hij daalde in de gracht
af, klauterde aan de andere zijde weder tegen de omwalling op
en draafde vervolgens den woestijn in.
De jakhalzen huilden, doch bij lette er niet op. Een of twee

hyaena's vertoonden hun in het donker lichtende oogen en
namen voor hem de vlucht. iMenschen van sterke phantasie
hebben altijd slechts één enkele aandoening tegelijk. Gamber
Ali was te bang voor Kerim's bloedverwanten, om iets anders
te vreezen. Zoo liep hij dan, zonder een oogenblik stil te staan,
zonder adem te halen, drie uur lang, en de dag brak aan, toen
hij het dorp Shah-Abdulazim bereikte. Ook daar gunde hij zich
geen rust voor hij de moskee bereikte. Juist brak de dag aan.
Hij opende onstuimig de deur, wierp zich op het grafteeken
van deii heilige, en toen hij zich gered wist, werd hij kalm en
zonk van vermoeienis ineen.

Abdulazim was te zijner tijd een zeer godzalig mensch, agnaat
of cognaat van hunne Iioogheden Hassan en Hussein, de zoons
van zijne hoogheid, den neef van den profeet, heil en zegen
over hem! De verdiensten van Abdulazim zijn onmetelijk, doch
op dit oogenblik waardeerde Gamber Ali daarvan slechts een
enkele, namelijk dat de moskee met den gouden koepel, die
over het graf van den heilige gebouwd is, van alle vrijplaatsen
de onschendbaarste mag genoemd worden. Zoodat Gamber Ali,
eenmaal daar aangekomen, even veilig was, als vóór achttien
jaar in Bibi-Dschanem's dierbare moederschoot.
Toen hij genoegzaam op zijn verhaal gekomen was, ging hij

aan den voet van het grafmonument zitten. Hij was niet alleen;
een mensch met een vuil en vaal gezicht verwijlde in zijne
nabijheid.
— Wees kalm, beste jongen, sprak deze tot hem. Wien ook

uwe vervolgers zijn mogen, hier zijt gij volkomen veilig, evenals
ik z«lf.

— Moge uwe goedheid nimmer verminderen I antwoordde
Gamber Ali. Zou ik u naar uwen edelen naam mogen vragen ?
— Ik heet Mussa-Riza, antwoordde de ander; ik ben een

Europeaan, een Franschman, en onder mijne landgenooten
noemen zij mij Richard. Maar door Gods genade heb ik den
Islam aangenomen, om mij aan een paar kleine verwikkelingen,
waarin ik geraakt ben, te onttrekken, en de gezant van mijn
volk heeft de laaghartigheid mij uit Perzië te willen laten zetten.
Zoo blijfdk dan hier, om niet in zijne handen te vallen, en doe
wonderen, om de heerlijkheid van onzen verheven godsdienst
te bewijzen.
— Zegen over u I zei Gamber Ali vroom ; maar hij voelde zich

een weinig onbehaaglijk in het gezelschap van dezen verloopen
Europeaan, en nam zich voor, hem zorgvuldig te bewaken.
Aangenamer was hem het bezoek van den opzichter der

moskee, die des morgens kwam; men gaf hem te eten, beloofde
hem dagelijks onderhoud uit de daartoe bestemde schenkingen
en waarborgde hem, dat het niemand zou invallen, hem in het
eerwaardige heiligdom, waarheen hij het geluk gehad had te
vluchten, lastig te vallen. Hij wilde hem zelfs overreden, niet
binnen de moskee te blijven; hij kon gerust in de hoven rond
wandelen, ten spijt zelfs van het hoofd der politie; doch daar
wilde hij niet van weten. Vergeefs trachtten de vluchtelingen,
die in vrij grooten getale het gebied van het gewijde terri
torium bewoonden, en in alle hoeken huisden, tot een vroolijk
gesprek te verlokken. Duizend gelegenheden werden hem ge
boden, om tot een weinig gezelligheid te geraken; doch zijn
angst was te groot; hij udlde zich niet van het graf verwijderen.
De anderen! Ja, die behoefden niet zoo voorzichtig te zijn.

Wat hadden die op hun geweten ? Misschien een koo]5man be
stolen ? Hun chefs gejrlaagd ? Een ondergeschikt ambtenaar
geërgerd? Natuurlijk zou men terwille van zulke kleinigheden
de heiligheid van de moskee met schenden, de verontwaardiging
der geestelijkheid en van het gemeene volk opwekken. Jlaar
hij! Dat was een ander geval. Hij had het ongeluk gehad dien
dommen Kerim te dooden. Bloedschuld rustte op hem, en
meer nog, de vijandschap van dien schurk van een opperste der
tapijtleggers vervolgde hem. Nauwelijks was de heilige asch van
Abdulazim toereikend om hem te beschermen!
Zoo bleef hij er bij Mussa-Riza gezelschap te houden. De

beide helden leefden in voortdurenden alarmtoestand. Ieder
nieuw gerucht, dat in de moskee opdook, was voor hen een
spook; Gamber Ali zag in ieder een geheimen afgezant uit het
huis van den ]wins, zijn makker een der zendelingen van zijn
ambassadeur. Twee jammerlijke existenties! De ongelukkigen
vermagerden zichtbaar.
Eens op een morgen ontstond eene groote beweging in de

moskee. De wachters deelden hem mede, dat de koning zijn
voornemen te kennen had gegeven, heden in Shah-Abdulazim
zijn gebeden te verrichten. Daarom zou er een weinig schoon
gemaakt worden. Men nam op]rer\'lakkig de stof weg en spreidde
tapijten uit. De bevolking van het dorp was natuurlijk op de been.

Mussa Riza deelde zijn kameraad eene zeer scherpzinnige
gedachte mede, namelijk dat zij op hun hoede moesten zijn, om
niet in het gedrang, dat zeker bij het binnentreden, het verwijlen,
en het vertrek van zijn allerhoogste majesteit, den Koning der

Koningen, zou plaats \-inden, door hunne vervolgers ontvoerd
te worden. Gamber Ali vond die opmerking verstandig, en \ an
het oogenblik af, waaroj) zij zich in zijn geest nestelde, klemde
hij zich krampachtig aan de steenen van het grafmonument vast,
en wendde den schouder er slechts van af om de borst er des
te dichter bij te brengen.

Intusschen was het geraas buiten ontzettend geworden. Het
gedreun der mortieren oj) kameelruggen weerklonk van alle
zijden. Men hoorde de hobo's en handtrommels, die de muziek
dezer artillerie, zamburek genaamd, ̂■(Jrmden, in de verte o])-
komen, dan toenemen, en eindelijk luid losbieken. Een menigte
koninklijke dienaren en loo])ers in roode uniformen en groote,
hooge, met klatergoud versierde mutsen, wiei"]) zich op de mos
kee. "Toen volgden bedaarder de ghulams of adelijke jonkers,
het geweer over den schouder, en de hoogere dienaren, en de
adjudanten en de ,,geheimen", die de allerhoog.ste tegenwoor
digheid, en die den vorst zelf naderen. Eindelijk vei scheen de
landvorst zelf, Nasr-Eddin-Schah, uit den stam der Kadscharen,
sultanszoon, sultanskleinkind, en betrad liet heiligdom.

Ter zijde gezegd; bij een bezoek aan datzelfde heiligdom, imder
geheel dezelfde omstandigheden, werd deze xorst op i Mei i8'i6
door een revolutionair neergeschoten. De graal de tiobineau,
die het terrein als gezant uit aanschouwing kende, en ook den
koning, zal wel weinig vermoed hebben, welk een voor de ,ge-
schiedenis der herleving van Perzië merkwaardig oord hij \'oor
zijn verhaal koos. Doch gaan wij voort.

Men spreidde een bidkleed onder zijn verheven A'oeten uit. en
de vorst begon een aantal buigingen en kniebuigingen te maken,
begeleid door korte gebeden, naar zijn \"roomlieid, zijn bijzondere
aangelegenheden, of de stemming van het oogenblik ze hem ingaxam.

Doch te midden van het lawaai, dat niet verstomd was, al
hoewel de koning in zijn godsdienstige verrichtingen \-erzonken
was, moest hij toch wel de Ireide lijkkleurige gezichten bemerken,
die zich zoo krampachtig vastklemden aan het heiligdom, welks
bemiddeling hij zelf inrie]i. Den eenen, Mussa-Riza, kende hij en
bekommerde zich niet verder om zijne aangelegenheden; de
tweede was hem vreemd. Zijn knaji gezicht, zijn bleekheid, zijn
blijkbare angst, zijn jeugd, trokken hem aan, en toen hij zijn
gebeden beëindigd had, vroeg hij den ojizichter der moskee,
wie dat was en waarom liij zich zoo onverstoorbaar tegen het
gi'afmonument gedrukt hield.

De opzichter der moskee, een van nature medelijdend mensch,
verhaalde Gamber Ali's geschiedenis oji een wijze die zeer geschikt
was om des konings medelijden oji te wekken. Dit gelukte hem
dan ook, en zijne majesteit sprak tot den armen drommel:

— In naam Gods! Sta oj); er zal u geen leed geschieden.
Gamber Ah had natuurlijk moeten begrijjien. dat hij onder

de x'leugelen der vorstelijke bescherming, die zoo wonclerbaar-
lijk o\'er hem uitgebreid werden, xailkomen x'eilig was en nu geen
angst meer behoefde te koesteren. Doch hij zag het licht niet.
dat hem bescheen. Zijn geest was zoodanig in de war gebracht,
dat hij de ongerijmdste dingen aannam. Hij beeldde zich in. dat
de koning zoo tegen hem sjirak, om hem tot het verlaten der
moskee te bewegen, en dat de dienaren buiten bex el hadden,
hem terstond om te brengen. In jilaats dus zijn redder te \ net
te vallen ,en hem met zegewensclien te overladen, wat hem nog
bovendien een rijke gift zou hebben ojigebracht. begon hij gewel
dig te tieren, de profeten en alle heiligen aan te roepen, en
te schreeuwen, dat men hem vennoorden kon, waar men wilde,
zelfs hier, doch x-erwijderen zou hij zich niet.

De koning had de goedheid verstandig met hem te sjireken.
Hij bejiroefde hem te kalmeeren en herhaalde hem meermalen
ojr goedigen toon. dat hij voortaan x'an niemand iets te xueezen
had; het gelukte hem niet. Eindelijk x-erloor de koning zijn geduld,
xvierj") hem een xxoedenden blik toe. en xxendde zich af, zeggend;

— Sterf dan, hondenzoon, als je 't zoo xvilt!
Zonder tijd te x-erliezen deed Gamber Ali, ox'ertuigd dat zijn

laatste uur geslagen xvas, zijn gordel af, scheurde dien in reejien,
maakte er een koord van, en bond ziclrzelf daannede stexdg aan
het monument x-ast, om den tegenstand te xerlengen, als de
beul kxx-am. Hij vreesde ook — xvat xweesde hij niet? — dat men
om hem zonder ergernis xveg te krijgen, een bedxvehningsmiddel
in zijn spijs zou doen, en besloot daarom niet meer te eten. De
liefdevolle xx-oorden der priesters, noch de aanmoedigingen der
xTome bezoekers konden hem x'an dat xaiornemen afbrengen.

Des nachts sliej) hij niet; hij sloeg oji alles acht. Elk geluid,
zelfs het geritsel der boomen, xvaardoor de xvind x'oer, deed hem
schrikken.

Den volgenden dag bleef hij ojr den steenen xdoer uitgestrekt
liggen, slechts van tijd tot tijd het hoofd ojiheltend om te zien,
of men zijn strik ook losgemaakt had. Dan liet hij zijn x'oorhoofd
xveder ojr de beide handen terug zinken en x erxriel xxeer in een
halx-en slaap vol dreigende hallucinaties.

Intusschen xvas in alle huizen x'an Teheran, op de jdeinen. in
de bazars, in de badhuizen, van niets anders sprake dan x-an
zijne avonturen. De berichten omtrent zijn gesjirek met den
koning, xxerden x'eranderd. vergroot en vooral mooier gemaakt,
en xmn tallooze commentaren voorzien. De een beweerde, dat
Gamber Ali Kerim ojizettelijk gedood had, de ander dat Kerim
hem had xxillen dooden. Een derde, een meer x-erstandige, hield
x'ol dat Kerim nooit bestaan had. en dat Gamber Ali geheel en
al het slachtoffer x'an den laster zijner x-erx'olgers xx-as.

(Sloi volgt).



568 B UIT BS.
2 December 1911.

Scfifab'l ac.

Foio Aufi, F. H'. IV;'/. HOE DB VALKEN NAAR ENGELAND ]-ERZONDEN WORDEN.

HOE MEN VOGELS VANGT.
\ALKEN

X vier artikeltjes liebben we nu gewezen o]) onedele vogel-
\'angsten, en menig woord van afkeuring hebben we er overI uitgelaten. Thans zullen we beschrij\'en eene wijze van
vogelsvangen, die eerder in hoog aanzien stond, doch lang
zamerhand van minder beteekenis geworden is. Bedoeld

wordt hetjvangen en africhten en het jagen met valken.
^\'e geven hierbij eenige fotokiekjes, die reeds in den eersten

jaargang van Buiten" opgenomen werden. Bij de volgende
mededeelingen is evenwel getracht zoo weinig mogelijk in her
halingen te \"ervallen.
I  W'aar meermalen stemmen ojrgaan voor het in eere herstellen
van valkenvangst en \-alkenjacht, daar meenen we goed te doen,
met het een en ander in woord en beeld te geven omtrent dit
vroegere, zoo hoog in aanzien staande, vermaak.
De valkenjacht werd al in de zeer hooge oudheid als een ge

liefkoosde bezigheid uitgeoefend en moet reeds 700 jaar voor
Chr. in zwang geweest zijn in de groote vlakten van Midden-Azië.
De Chineesche jaarboeken maken er melding van.
In Europa schijnt de kunst, om met roofvogels andere vogels

te vangen, pas 12 eeuwen later begonnen te zijn, en de Hunnen
moeten haar

ingevoerd
hebben. In de
dagen der
Kruistochten
ontwikkelde

de valken
jacht zich tot
hoogen bloei
en ze bereikte

haar toppunt
onder Koning
Bodewijk den
Xlllen van

Frankrijk. De
groote om-
wenteling
bracht in vele

landen de val
kenjacht tot
kwijning of
deed haar ge
heel verloren
gaan, zoodat
ze toen nog
hoofdzakelijk
bestaan bleef
in Engeland
en Rusland.
Koning Bode
wijk van Hol
land richtte
de oude val
kerij ojr Het
Boo opnieuw
op, doch bij

ZONDER KAP OP GEPANTSERDEÏHAND. de inlijvingbij

w
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Frankrijk moest ze overgebracht worden naar honttiinebleau.
Koning Willem IH en Prins .^lexander hebben met eenige

Britsche liefhebbers o]mieuw geprobeerd de c'alkerij weder in eere
te herstellen. Aanvankelijk gelukte dit. doch in 185,5 werd ze
opgeheven en konden de valkeniers, hoofdzakelijk uit Xoord-
brabant afkomstig, naar andere bezigheden omzien. .M en toe
gaan er nog wel stemmen oj) \oor herstel \an dit eertijds zoo
hoogstaand jachtvermaak.

Dikwijls werden in \'roeger tijden de jonge valken uit de nesten
weggenomen, en men kon ze dan gemakkelijker de gewenschte
oj)voeding en africhting geven. En dat het wel der moeite waard
was, aan een en ander goede zorgen te besteden, blijkt uit de
hooge prijzen, die men er voor betaalde. Voor een gewonen,
doch goed afgerichten, Edelvalk werd gewoonlijk /boo betaald,
en een zeldzame jachtvalk bracht weieens duizenden grddens
0]i. Doch niet steeds leverden de jonge valken een voldoend
aantal oji, en daarom trok men naar jilaatsen, waar men met
eenig succes de valkenvangst kon uitoefenen, (jedurig gebeurde
dit in Xoorwegen, en ook wel oji IJsland, waar somtijds witte
valken, die bij de vorsten het meest in trek waren, gevangen
werden. Doch ook op de heiden \ an (iclderland en Xoordbrabant
is menige valk gevangen, en in laatstgenoemde |1ro^•incie kan
men nog elk jaar valkeniers bezig vinden.
Het \ angen ̂ "an valken doet ons denken aan dez.g hutjacht"

of de jacht met den l'hu. Midden in de heide wordt een kuil
gegraven, waai in twee valkenvangers zich kunnen verbergen.
De vangers houden goed .,de handwerk" (een klapekster of

anderen vogel) in het oog, en deze toont zich angstig, wanneer
een roofvogel nadert. Xatuurlijk is zoo'n „handwerk" vastge
bonden. üp velschillende afstanden van den kuil staan duiven-
kooien met tamme duiven, die vrij mogen rondvliegen, maar
zich dadelijk m de kooien begeven, wanneer een valk nadert.

f. ' T 400 M. van den kuil heeft men
draden van^mf i'^'^i netjes er aan. die door stevige
eil netie 1 ^ 1 '>m,getrokken kunnen worden. Voor
vv uoer^I 1- nvv?ri "1 en wel zóó, dat zi, op een soort
weer op hThm^^^ 'Ie vanger haar
acht Alzno n ^ wanneer hij zulks dienstig

vanRers van

ekster en duiven die eerder e^n n 1 ' 1 van klap-
dan de menschen dit doen "'i^eremlen rooi vogel bespeuren.

e nij uc netjes, /-"eken spoedig veiligheid in haar
kooien. De vangers zien rond en
speuren zij een zwevenden
vlekje gelijkt. Doeh^

jawel, iioog m de lucht be-

\\'D(lra een onbeweeglijknaar beneden, om zicli te '^'"diet iuj met bliksemsnelheid
toe, noodgedw-oii^n vJieU .wA '4' een der duiven, die af en
zou moeten ontgelden wordt inf'zf'" De duit, die hetder vangers tegen het netje eetro 'I mogelijk door een
valk zijn slachtoffer gcgrepmi ''V heeft de
het koord stevig aangehaald en i "'D'D wordt omgetrokken,aan den valk dl vrdlield1fnti«
Zoo was en IS men bezig op Xederlandschen bodem

maar
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eerder toog men naar Noord-Eu
ropa, ofschoon de tocht daarheen
met vele moeielijkheden gepaard
ging, doch men getroostte zich
deze, daar vooral de IJslandsche
valken den naam hadden van het
best voor de jaclrt afgericht te
kunnen worden. Veel bagage na
men ze niet mee op die verre toch
ten, gewoonlijk alleen datgene,
wat voor de vangst noodig was.
De vangers, die steeds twee aan
twee uittrokken, leden dan ook
op hun tochten een armoedig
leven. Van logementen werd nim
mer gebruik gemaakt, maar men
vond onderdak in schuren of on
der rotsen, en meermalen ook
bracht men den nacht onder den
blooten hemel door. 't Waren dan
ook alleen geharde mannen, die
dit konden doen.

Kooien, tot het bewaren van de
.gevangen dieren, werden niet mee
gevoerd. Was een valk bemach
tigd, dan werd hem een huif (kapje)
over den kop gedaan (opgehuifd),
oen touwen haampje werd om het
lijf gebonden, en zoo werd de
vogel bevestigd aan een stokje,
dat in den bodem gestoken werd.
Was de vangst voldoende, of wel,
was de goede tijd voor het van
gen van valken \orstreken, dan werden de gevangen valken op
kagies geplaatst, die op de schouders gedragen werden, en zoo
keerde men dan naar huis terug. Onderweg moest naar vleesch
voor de roofvogels worden uitgezien, en dankbaar was men, wan
neer men hier of daar een verschopten hond of ander dier
kon krijgen.
Was men zoo eindelijk weer thuis gekomen, dan kon weldra

met het africhten der gevangen roofvogels aangevangen worden,
en men trachtte de africhting zoo volmaakt mogelijk te doen zijn,
opdat goede jirijzen bedongen zouden kunnen worden.

Het begin van de lessen bestond in het verkrijgen eener
goede houding op de vuist van den meester, en hiertoe werd
het dier .door honger gebracht. Zoo op de vuist zittende werd
den vogel eten en drinken voorgehouden, en v^as de stand niet
naar behooren, dan werd de hon
gertijd met eenige uren verlengd.

In den aanvang droeg de valk
daarbij een kajije, maar zoo, dat
de snavel vrij bleef. Bij elke
voedseltoediening werd het kapje
opgedaan, en dan moest de vogel
juist op de hand van den mees
ter vliegen. Deed hij dit zonder
dralen en met de gewenschte be
wegingen en houdingen, dan werd
hij niet meer geblinddoekt. Waren
tot zooverre de oefeningen bin
nenshuis naar genoegen geslaagd,
dan werden ze in het \-rije veld
voortgezet. De valk kreeg nu een
soort broekje aan, dat hem niet
hinderde bij het \-liegen, maar
toch stevig genoeg om het,,lijf
was bevestigd. Hieraan was een
lang koord gebonden, dat de man
in de handihield, om, zoo noodig,
den valk naar zich toe te kun
nen trekken. Er was veel geduld
toe noodig. om te maken, dat de
vogel steeds dadelijk terugvloog,
wanneer de meester de \mist uit
stak. Maar elke goede beweging
werd met een lekker hapje beloond,
en alle onwil of achteloosheid van
den valk met honger gestraft.
Ook werd de valk wel eenige et
malen wakker gehouden, en wan
neer hij dan nog toonde, alles te
hebben onthouden, beston(\ er
hoop, dat het dier er een van
groote waarde zou worden.
Doch er was meer noodig, want

tot nu toe had de valk zijne oefe
ningen gemaakt bij stilte, en
wanneer hij voor de jacht gebint kt
zou worden, gebeurde dit ondei
drukte en geroep. Daarom ̂vel den
■onder het maken van aUeiJei
lawaai de oefeningen herhaald en

«rtgezet. Bleek het dan, dat de
Foto Aug. F. li'. I'ogt.

^'üort
LO

HOE MEN VOGELS VANGT.
HET STELLES VAS J)E SLAGSETTES VOOR HE VALKENVANGST.

valk, ook zelfs bij hondengeblaf en paardengetrajipel niet ver
bouwereerd was, dan werd hij waardig gekeurd, om in de
handen van een kundig valkenier over te gaan. De vanger,
tevens drilmeester, had er het zijne aan gedaan en de valk
werd voor goeden prijs aangekocht door een Vorst of een Edel
man, die hem voor verdere opvoeding aan zijn valkenier overgaf.

Aan vorstelijke hoven had men een Edelman van hoog aan
zien, die den titel droeg van Oppervalkenier. Dit was een zeer
gewilde en lucratieve post, en eenmaal werd zij zelfs bekleed
door Keizer Frederik I van Hohenstaufen, in de geschiedenis
bekend als ,,Barbarossa" of ..Roodbaard".

De zoon van dezen Keizer schreef een boek over valken
en valkenvangst, waarvan door monniken afschriften werden
gemaakt, die voor hooge sommen in andere handen overgingen.

>

1
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HOE MEN ]'0(;ELS l'ANGT.
nriE EN -VALK ONDER HET SLAGNET
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Dit valkenboek, geschreven door Keizer Frederik II en verbeterd door diens zoon iManIred,
werd in in 1596 gedrukt, zoodat er waarschijnlijk nog wel exemplaren van bestaan.
Doch we moeten nog zien, hoe de opvoeding van den valk \'oltooid werd. W'anneer hij

voldoende geleerd had, op de vuist terug te keeren, zette de valkenier de oefeningen te paard

Foh A'ug. f. IV. v,gt. hoe men vogels vangt, op den uitkijk.

voort Onder het rijden naar de oefen
plaats werd de valk ook wel op den
schouder gedragen, maar de vogel had
dan de kuif ojn Voorloojng had hij ook
nog liet broekje aan, waarc'an het lange
koord (langweter) in de hand geiiouden

^^^Nu moest het vangen van \-ogels ge
leerd worden. Een doode duif werd op
geworpen, waarop de valk toeschoot, om
haar te grijpen. Van dood vleesch is zoo n
vogel e\-enwel met gediend, maar hij
kreeg telkens een lekker liajije, wanneei
hij tot zijn meester was teruggekeerd.
Zoo leerde de \-alk het gegrepene weinig
of niet te besrJiadigen. Later liet men
levende, gekortwiekte vogels ^ angen,
waarop de leerling met woede aamiel,
vooral wanneer het dui\en waren, die-
eene bijzondere lekkernij i'oor hem zijn.
Om nu te maken, dat de valk den

gevangen vogel later niet zou \'ers]in-
den, werden wel levende kraaien \ ooi
de oefening ojigelaten, daar de rooivogel
hiervan niet houdt, doch dan wertl hem
telkens na goed werk een duifje toege
diend.

Zoo werd voortgegaan, totdat de val
kenier er van o\-ertuigd was, dat de
valk telkens tot hem zou terugkeeren,
ook, wanneer hij geheel vrij opgescho
ten werd, en dan mochten broekje en
langveter tliuisgeJaten worden.

Hierna onderzocht de valkenier, of de
vogel heel geschikt was voor het doel.
Hij nam dan twee reigers mede naar het
veld, waarbij de \'alk een kuil droeg,
opdat hij de reigers niet zou zien. Was
men zoo in het \-eld gekomen, dan wer
den de snavels der reigers in scheeden
gestoken, ojidat ze straks den \-alk niet
zouden doorboren, en daarna losgelaten.
Dan werd de \-alk onthuifd, en nauwe
lijks zag deze hoog in de lucht de rei
gers, of met woeste vaart \doog hij weg,
tot boven zijn jirooi, om zich dan met
duizelingwekkende vaart naar beneden
te storten. De reiger wilde zich ver
dedigen, zoo dra hij den booswicht op.
den rug voelde, maar het baatte hem
weinig. Zoo wist de \-alk den reiger
le\-end beneden te brengen, maar

spoedig \loog de rooi\-ogel op-
nieuw naar boven, om ook het
tweede exemplaar te achter\ olgen.
Wist hij ook dit oj) dezelfde wijze
tot den c'alkenier, die zooveel mo
gelijk in de goede richting mede-
reed, terug te brengen, dan kon de
valk onder de jachtx'aJken gerang
schikt worden. Den ̂ ■olgenden dag
werd de oefening nog eens herhaald,
dikwijls in tegenwoordigheid \'an
den Oppervalkenier en ook wel van
den Vorst zelf, en de reigers had
den dan den sna\'el vrij. (ielukte
het aan den valk, ook dan lieide
reigers te vangen, dan oogstte de-
valkenier de tevredenheidsbetuigin
gen in ^•an degenen, die boven hem
stonden. De valk werd dan be
schouwd als een jachtvalk \an
groote waarde, en zoo hij straks
hij het uitoefenen \an de jacht
zich vlug en moedig zou betonnen,
dan kon hij verzekerd zijn van de
hefkoozingen en loftuitingen van de
edelyrouwen, die ook gedurig dit
,,weispel" medemaakten.

Zoo werden vroeger vele roof\-o-
gels gevangen, doch nog elk jaar
worden er zoo buitgemaakt en
\ oor de valkenjacht, die nog wel
in Engeland uitgeoefend vVdt
algericht.

Doch 't waren niet alleen .Ie
zoogenaamde Edelvalken. die voor
Vwa aanmerking
Room'"- dieren, als
schiet" ge-
de kllP^r' V het Snelleken,maaVfr r valkensoorten, eenmaal ^de hec-ehngsvogel was van
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Keizerin Katharina II van Rus
land, vooral voor het vangen van
kleine vogels.
Ook werden de valken niet alleen

afgericht voor het vangen van
vogels, maar ook kon men ze wel
gebruiken voor het jagen op hazen
en ander loopend wild. De oefe
ningen hadden dan al van den
beginne in de goede richting plaats,
zoodat men voor ,,haar" en ,,veer"
ieder afzonderlijke dieren bezigde.

Over de eigenlijke valkenjacht
voJgt later het een en ander.

J. Daalder Dz.

BUUTEN OP

M
I

DE HEI.

kleed op den
Foto Aug, F. ir. Vogt.

DE VALK MET ZIJN

NEER, och mineer-
tje....!" Midden in
de breede eikenlaan
waar de herfstbla
ren als een goud
grond lagen, stond

hij bij z'n kruiwagen. We liadden
hem eerst langs ons heen zien gaan,
terwijl we daar slenterden in den zonnigen herfstmorgen en niet
veel acht op 't mannetje hadden geslagen. Nu hoorden we daar
opeens ,,Mineer, och Mineertje!"
Het was een oud gebogen ventje, blauw boezeroen op de

ingevallen borst, zwarte broek plooierig boven de witte klom
pen, pet op de oogen, schaduwend over het oude mummel bakkesje
van grootvadertje, oude handen zenuwachtig aan de draagban
den, die den kruiwagen zooeven gehouden hadden; die stond in
den gelen bladergrond voor hem.

,.Mineertje en juffrouw — kan oe me niet zeggen....!"
We naderden.
,,Wat is er baas?"
,,Den weg.... 'k bin verdwaold, 'k bin den weg kwiet..."
,,Waor mo je dan heen?" begon Frans in zijn mooiste dialect.
,,Ik mo heel naor den Imbosch mineertje en 'k bin den weg

kwiet, 'k bin hilikkèn dal verdwaold!"
Het was een vreemd geval dat oude mannetje daar midden op

den grooten weg, zoo dicht bij 't dorpi,,verdwaald". Een oogen-
blik te voren hadden wij twee mannen gezien, die de bladeren
aan den kant van den weg veegden. Waarom had hij dien den
weg niet gevraagd? Waarom aan vreemden, stadschen?
Maar hij deed zoo kinderlijk, zoo beverig en oud was ie, zoo

stakkerig.... een drup hing aan z'n grooten neus; 't leek 'n traan
en z'n stem was schor en heesch. ,,'k Bin verdwaold...." We
hadden medelij, vooral toen hij de trekbanden weer met een zucht
aan z'n wagen vast maakte. ,,Ik mot naor den Imbosch, heel
naor den Imbosch...."
,,Maar daar kom je niet meer vandaag, ouwe, weet je dat wel?"
Hij schudde z'n grijs hoofd en duwde den wagen een eindje

voort. ,,Als 'k maor den weg wist "
De kruiwagen lag vol bezems.
,,Mot je daar je bezems verkoopen?"
„ Jao mineer, heel in den Imbosch, as 'k moar den weg wist, zie je."
,.Waarom verkoop je ze niet hier in 't dorp? daar hoef je toch

niet heel naar den Imbosch voor te gaan?
,,Neeë, neeë", schudde zijn kop, „da kan niet' .
,,En woar kom ie vandoan?"
,,Van Loenen". ^ ,
.Maar man dan maak je een omweg — eerst kom ]e heelemaal

j0 had in een rechte lijn naar den Imbosch kunnen gaan,
weet je dat wel?" ^ , j i i

Hij zette z'n kruiwagen weer neer en trok de draagbanden weer
op en hij keek ons even aan van onder z n pet.
„Wa je zegt ? Joa ik weet dat met zoo; is t nog wel een kertier

"^"""len kwartier, met dien wagen door de hei?.... maar baas,
't is wel een drie uur, 'k zou 't maar opgeven....

't Kan niet", zei hij weer koppig en duwde nu den wagen
weëi\mort- 'k zal maor zeuke, 'k mot 'r toch kommen .
We hepen achter hem aan door de breede laan van statige eiken

waar de zon schel streepen lichtte langs de stammen.. Wijd uit
iTwarm Uchtgeglans lagen de groene en zwarte landen stond deSirfupine te goudsprankelen onder de schitterende wolkenlucht.

.e yertoen; grootvaj. ̂  ™ ont at.
mee

'̂fls hardïls j^ov^binE^v^rïen1n^^^ 'n mensch, warken.
Ë

zoo 't is 'n verschil in den toen weer 'n eindje verder.

weS ander mot maor „loetere
■ Ai, C ̂'n eTaftoclrten? 't wa, wel een wagentje
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vol en waar moesten we er mee heen. maar dan hoefde die oude
ziel niet die groote hei door met z'n wagen. . ..
,,Heb je klein geld Frans?"
,,Nee, dat is 't juist — wacht even ik zal het hier wisselen op

den molen en ik vraag even den weg".
't Mannetje en ik wachtten.
Ik zat oj) een bank die daar stond in 't vier minuten laantje,

vanwaar je de verre golvende hei zag achter de berkenstammen
en 't mannetje had z'n wagen neergezet en zette er zich op neer.
En we hadden 'n gesprek. Van de hei kwam 't op de zee, \'an

de zee op verre landen. Ik vertelde dat we heel uit Indië kwamen.
,,En hoe lang is dat wel reizen?"
,,Wel vier weken op 'n boot".
,,Neeë, da ka je nie geleuve, kan je zoo vergoanin de wereld?"

en dan weer: ,,och joa, den een het 't moar goed en den ander
slecht...."

Ik dacht bij mijzelf dat ik ook wel eens die opmerking gemaakt
had, als ik in zeezieken staat voorbij kaaji Guardafui la\'eerde,
maar ik kon het hem niet meer duidelijk maken dat 't in sommige
ojizichten verkieselijker was naar den Imbosch te loepen zij het
dan ook met bezems dan de baren te klieven met het vooruit
zicht van Indië, want daar kwam Frans weer aan, gevolgd door
timmerman Jans dien we wel kenden en die op den molen werkte.

,,Morgen Bunkers".
Zoo heette 't oude mannetje zeker en de timmerman scheen

hem te kennen.
Bunkers stond op, ging toen weer zitten op den wagen, verschool

z'n pet eens. 't Was opmerkelijk hoe opeens het meelijwekkende,
't zorgvolle, ik zou bijna zeggen ,,oude" van z'n gezicht verdween.

,,Zoo", grinnikte hij.
,,Zoo Bunkers, zei de timmennan terug, bi je daar en bin je

zoo verdwaold?"

,,Joa, joa, 'k bin verdwoald!"
,,Casjueel, zei de timmennan, en mo je noar den Imbosch

zooals meneer zeit?"

,,Joa, joa", zei Bunkers.
De timmerman was oji den mosgrond gaan zitten, trok sprietjes

uit de aarde, knipoogde eens tegen Frans en mij die op de bank
zaten.

,,'k Zou anders dat bezems verkoopen moar loate. Bunkers,
jij het ze toch zat, wa mo jij nou nog warke ?"

,,Nou-e, zat, zat! dat zeg jij.... maar 'n mensch mot toch
warke! 'n Mensch die nie warkt is niks".

,,En je het geen kind of kraai, 't is allemaal voor je zeivers.
Je kunt je cente toch niet allemaal opete?"

,,Opete? ete.... 't zou wat! ik eet wa 'k noodig heb en nie
meer hoor!"

,,Ik wed dat je nog te zuinig bent om 's 'n stukkie vleesch te
nemen".

,.Vleesch? da heb ik in jaare nie gezien — jao nou, zoo is 'n lappie
spek dat gebimuk ik wel 'ns ien enkeld".

,,Twee keer in 't jaar?"
„Joa.... joa.... misschien wel".
,,Moar man woar loat je 't geld dan? bewoar je 't voor je erf

genamen?"
,,Erfgenamen? die hè 'k nie — zelle er wel nooit zijn ook".

Er was even 'n stilte, waarin het oude mannetje, dat geen afge
sloofde groot\'ader bleek z'n jiet in z'n handen nam, haar wat
opduwde en met 'n zucht weer opzette.

,, k Zou noe moar niet naar den Imbosch goan ', zei de timmer
man. Verkeup ze hier, je bezems in 't dorp".
Bunkers knikte met z'n oude kop. ,,Zou je denke?"
,,Zeker, goa oe noar huns; ik raaje 't je".
,,'k Zei 't dan moar doon", zei 't mummelmondje en hij stond
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op, legde de stelen \'an den kruiwagen in
de draagbanden en voor hij begon te duwen
bracht hij er nog uit: ,,'k zei oe dan moar
goeien daag zeggen, meneer, en juffrou,
gooien daag".
We keken hem na, terwijl hij \'ooii;ging,

gebogen achter den kruiwagen, in het gou
den laantje. Jans de timmerman stond op
van den grond, sloeg de klelfige blaren van
z'n kleeren af, ,,Ik zei ook maar gaan, zw
hij, meneer en mevrouw, 't is goeie da je
hem niks gegeven het. Hij had werachtig
een kwartje of zooiets van je angenomen
en hij het ze zat".

,,Is het waar, timmennan?"
,,Is hij niet arm?"
,,Nee-e, lachte Jans, hij doet zoo en hij

zag dat u vreemden was en wou toen mee
lij opwekken. Haar in z'n huisje, of hut,
want 't is eigenlijk 'n zwijnenhok buuten
oj) de hei, doar hèt ie z'n geld. ... duu-
zende zegge ze. Nou dag meneerden me
vrouw, ik mot noar 't wark .
De timmenuan ging en wij gingen ook

door 't bosch, langs de gele lupinevelden
weer naar huis.

Een paar dagen later lieiten we onder
de woeste herfstlucht tusschen de donkere
r elden. Gebukte gestalten rooiden aard-
ajijielen. We maakten een praatje, vroegen
iraar den oogst op een land waar een
bordje ,,kunstmest" als aanprijzing stond.
Nu gaf de man antwoord dan de vrouw,
even opkijkend uit hun moeizaam gebuk,

Frans vroeg. ,,Ken jullie ook een zekere
Bunkers?"

,,Nou, zei de man, die zonen wij nie
kennen ?" en hij richtte zich nu oj) en
keek ons aan. Die kent iedereen!"

,,Is 't waar, dat ie niet arm is?"
,,Arm?! zat het ie ze, zat!"
En de vrouw, ,,'t Geld legt allegoar in

kouse in z'n hut, dat verstoi)t ie",
,,En za 'k je noe is wat zeggen, vulde

■de man aan, as 't niet te astrant is, om zoo
— hij is nog te gierig om te
nou dan, dan ie is in staat z'n

te zeggen
kooken —
eigen vui. . . .

,,Nou hoor, viel de vrouw in, da gleuf ik
nie, hoor, maar 't is casjueel waar, gierig
is ie — laatst liep ie om 'n halve cent terug
te hebben van ons huus heel naar 't dorp
om te wisselen".

Fluks bukte ze zich weer om 'r aardappelen te rooien, en de
man nam z'n spa weer op en zei: ,,'t is toch waar wa 'k zegge,
hij het ze zat. . . . raik is ie. . . ."

We zeiden goeden morgen en liepen verder. Overal stonden
de stille boerderijtjes verspreid onder de felle lucht. De landen
lagen in zware tinten r'er, ver weg, tot ze afbraken tegen de lichte
horizont en ik dacht aan 't oude mannetje buiten op de hei, in
z'n hutje, in z'n bekommernis met z'n vele, vele geld, z'n
duuzende, . , .!" 1\I. C. Kooij—v. Zec.gelen.

HEKSENBEZEMS.Aan het geloof dat er heksen bestaan of bestaan heb
ben, doen we niet meer, daar zijn we, als echte kin
deren van onzen tijd, verre boven \-erheven. We weten
op den huidigen oogenblik niet, waarover we ons meer
moeten verwonderen, o\-er de zoo nu en dan opdui

kende bewijzen, dat er nog menschen gevonden worden, die
aan het bestaan rum zulke met bovennatuurlijke krachten be
gaafde wezens gelooven, of aan liet feit dat er vroeger, voor
hun tijd ontwikkelde menschen geweest zijn, die er zich toe
leenden, die ongelukkige, \'an hekserij en omgang met den
duivel beschuldigde wezens, oji de jiijnbank te brengen en door
martehngen hun een bekentenis te ontwringen en tot den \'uur-
dood te doemen, of aan niets zeggende, pijnlijke, onteerende
en geheel op het toeval berustende ])roeven te onderwerpen.

In de middeleeuwen rvaren heksenprocessen aan de orde van
den dag en bestond er een liepaald wetboek. Heksenhamer
geheeten, naar welks regelen de jirocessen werden gevoerd.
Tegen het einde der i6de eeuw werden enkel in Lotharingen
8oo heksen verbrand. In Constans lieten omstreeks 1500 een
4otal van hekserij beschuldigde \-rouwen o]) den brandstapel
het leven. In 1749 werd te Wurzburg Maria Renate als heks
onthoofd en haar lijk verbrand, tenvijl in 179J het laatste
heksenproces in Posen werd germerd.

Door allerlei in den volksmond voortlevende uitdrukkingen
worden we nog heden aan het geloof aan liet bestaan van
jieksen herinnerd. En al is het niet meer in de beteekenis.

/■oto C. Stccni/crfih.

OUD HUIS IX VI-:
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Hel onderste gedeelte, door vcrboma sterk vernnderd,
■is weggelaten.

.gstierf. ontst -m,,,,,-seii die tegen de weelderige gioene klcui
van de omgeN'ing zeer m het
afstaken. Die kale plaatsen weiden \ iij
siioedig gevuld met allerlei oiikruidtm. d -
zelfde die veelal oji braak liggende terre -
nen te vinden zijn; deze groeiden er zells
welig, waardoor te muiden van gewone

'  Likten gcheele kringen er als r erwil-
In den aanvang van dit
't als of er zich 111 den

overblijfselen van oude
muren bevonden, waardoor het gras, dat
er bo\'en groeide, door gebrek aan voedsel
ten gronde gin.g. Bij onderzoek werd echtei
niets van dien aard gevonden en moesten
blijkbaar andere invloeden zijn werkzaam
"eweest. Deze nu waren door de gebrek
kige kennis van de in de natuur voorko
mende lagere organismen met te vinden

als r-an zelve kwam men er toe de tlui-
zijne trawanten van het ontstaan
te beschuldigen. Men nam aan, dat

01) die plaatsen heksen, elven, spoken of
andere aan den duivel verwante wezens
hunne nachtelijke feesten gevierd hadden
en het wegsterven van het gras een gevolg
was \-aii de aanraking met die demonische
wezens. Bij zoodanige voorstelling was de
naam heksenkniin gemakkelijk gevonden en
bleef deze in den i'olksinond voortbestaan.

In Tyrol noemt men zulke ringen, naai
den draak Alber, .-ilbcrringcn, die in den
nacht van St. Laurens of St. Maarten (14
Augustus of II Noi'einber) met zijn vurigen
staart daar ter jilaatse verzengd had. in
Zweden spreekt men van Elfenringeii en
meende men, dat het betreden van zulke
])laatsen voor mensch en dier gevaarlijk was.

De ware oorzaak van het onstaan van heksenkringen moet
toegeschreven worden aan de inwerking van die z.g. lagere
organismen, die in het huishouden van de natuur zulk een
buitengewone groote rol sjielen. 't Is het mycelim \'an zwammen
uit het geslacht Marasiniiis of Tricholoiiia, inzonderheid dat \-au
Tricholoma ganibosum, de Hoefvormige Tricholoma, dat onzicht
baar in den grond de wortels van het gras aantast en \"erwoest.
Dat de verwoestingen kringvormi.g zijn is een gei'olg van de
eigenschaj) van deze zwammen, dat ze zich steeds 111 wijdere
kringen van hun punt r-an aanval uitbreiden, en al wat leven
heeft vernield waarmede ze in aanraking komt.

Wanneer men in den winter, althans als de boomen in blader-
loozen toestand zijn, in een bosch öf langs boomgroepen wandelt,
komt het meermalen \'oor, dat men waant m de \-erte een
verlaten vogelnest te ontdekken. Bij nadere beschouwing blijkt
dan soms dat zulks het geval niet is, maar eene eigenaardige
vergroeiing, een verzameling van abnormaal groeiend dicht
bijeenstaande korte takjes, die we voor een i'Ogelnest aanza.gen.
Van deze vergroeiingen, die we op bijna alle boomen, ook o]»
vruchtboomen wel eens kunnen aantreffen, wist men \-oorheen
niet Iioe ze ontstonden, tt^el be.greej) men, dat een sterk op
treden \-an dit verschijnsel schadelijk was en bij vruchtboomen
den oogst kon doen verminderen. Was 't wonder dat ook dit
op rekening van de demonische macht der heksen werd gesteld
en men de afwijkingen zelfs als heksenbezems betitelde ?

Men stelde zicli de heksen bij \-oorkeur c'oor als gezeten op
een bezemsteel de lucht doorklie\'ende. Gm over de noodige
bezems te kunnen beschikken verwekten de heksen, door hun
toovermacht, dezen oji woud- en vruchtboomen.

De nachtelijke tochten hadden bij voorkeur in den \\'alpur<'us-
nacht (I Mei) jdaats, in welken nacht de heksen 011 den Blocks-
berg de ,genoodigden van den duivel waren. \'oor elke heks was
daar een duivel als feestgenoot aanwezig, met wien ze den nachi
in yroohjkheid en wellust doorbrachtem Voor dat de dae v,brak Imerden de heksen op dezelfde wijze als ze gekomen war'mi"naar hunne woningen terug om met r-ernieuwde luncht tèn
kwade van mensch en dier werkzaam te zbn 7e itlni i
daartoe als van den duivel zeiven een voorraadV.ekdoor wdkor toovcrkracht meoochm ™ Z on "ÏVrf, '

^itk. en boomen
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■onvruclitbaar gemaakt werden en op allerlei wijzen den oogst
\'ernield werd. Deze zalt werd vervaardigd uit allerlei in het
wild groeiende giftige planten, o.a. Solanum nigrum, Atropa
bella donna, Mandragora, Papaver somniferum, Conium macu-
latum e.m.a.

Ook deze afwijkingen in den gewonen groei der boomen
■danken hun ontstaan aan de inwerkingen van zwammen uit de
geslachten Exoascus en Accidium. Wanneer een oog van een tak

■ door een spooi van deze zwam besmet wordt, werkt dit op den
scheut, die uit dit oog ontstaat in, zonder die echter te dooden.
Als eerste zichtbaar gevolg van deze inwerking ontstaat aan

•den voet van de besmette scheut eene verdikking, staan de
oogeir op die scheut dichter bijeen als vair een normale scheut
en blijft deze korter. Terwijl elke normale scheut in tegen
stelling vair den stam min of meer horizontaal groeit, neemt de
besmette scheut den verticalen stand aan, waardoor deze het
voorkomen verkrijgt van een afzonderlijke plant, die leeft ten
koste van den tak waarop ze voorkomt. Ook al bevindt zich
het besmette oog aan de onderzijde r-an een tak, dan weet de
■daaruit voorkomende scheut zich opwaarts te buigen en den
r'erticalen stand aan te nemen. Ook alweer in tegenstelling met
•een normale twijg, waar altijd eenige van de daarojr voor
komende oogen slapende blijven, komeir een volgend jaar alle
■oogen op den nu twijg geworden besmette scheut tot ontwik
keling, ook die welke op de verdikking gevonden worden. Hier
door ontstaat oji den tak, die den heksenbezem draagt, de
bezemvormige vergroeiing waaraan de vergroeiing zelve haar
naam te danken heeft. Een andere kenmerkende eigenschap
van dit ziekteverschijnsel is, dat het aangetaste deel in het
i'oorjaar vroeger bladeren krijgt dan de o\'erige gezonde deelen
van den boom, zoodat een boom, waaroji \'eel heksenbezems
voorkomen, in de lente een eigenaardigen aanblik oplevert.
Terwijl de geheele boom nog bladerloos is zijn de vergroeiingen
reeds bebladerd en groen. Ook de bladeren zijn veelal kleiner
en wijken van den gewonen vorm af, echter niet in die mate
dat den normalen ^•orm niet meer te herkennen is. Bij kerse-
boomen, waarojr heksenbezems nogal eens voorkomen, blijven
deze onvruchtbaar, waardoor een talrijk optreden schadelijk voor
den oogst is.

Bij loofboomen kan een sterk optreden van de ziekte den
groei belemmeren, omdat een groot deel van het voedsel door
de uitwassen tot zich wordt genomen waardoor de groei en ont-
\\fkkeling van den geheelen boom belemmerd wordt en daar
door dus ook schade doen ontstaan.

Dat het in groote getale optreden \mn heksenbezems een
zekere cultuur bedreigen en ten gr^onde richten ̂ an, bewijst het
in West-Indië sterk optreden van z.g. kriiUoien in de cacao-
boomen, die ook in deze boomen door een Exoascus soort te
voorschijn worden geroejren.

Als eenig direct bestrijdingsmiddel tegen deze kwaal is af
snijden en verbranden van de aangetaste deelen aan te bevelen,
terwijl zorgvuldige \'er]rleging en voornamelijk het afvoeren van
het te vele bodemwater de boomen krachtiger maakt, waardoor
deze een aanval beter kunnen weerstaan. Door het eerste
middel belet men de voorttelingsorganen van de zwam op ge-

l'oto y, C. Muijen,

4lEKSENfEZEMS OP EEN TA K ]'AN DEN GEWONEN BERK
(BETULA ALBAf VEROORZAAKT DOOR EXOASCUS TURGTDUS.
zonde takken over te gaan, maar het is noodig dat in streken
waar zulks noodig is, de strijd gezamenlijk aangebonden wordt.
Geschiedt zulks niet dan worden gezuiverde aanplantingen weder
opnieuw van uit de omgeving besmet en zal blijken dat in
zulke gevallen het meest afdoende middel, door nalatigheid of
onwil van anderen, niet aan de ^•erwachtingen beantwoord en
slechts ten deele de kwaal bestrijdt. J. C. Muijek.

m

Vriendschap tusschen
Heremietkreeft en een

Zeeanemone.IN het vorige nummer hebben
wij een en ander medegedeeld
over een bijzonder geval van
een symbiose. Het betrof
het samenleven \'an den

Heremietkreeft met een zee-ane
moon. Dat zelfde ge\-al is op het
oogenblik jirachtig waar te ne
men met nog andere gevallen in
het aquarium \'an ...■\rtis".

In het Middellandsche Zee
bassin \eii;oeven oji het oogen
blik \'ele Hereinietkreeftjes, Eu-
paguras prideauxui, die in sym
biose le\-en met Adamsia pallicata.
De kreeft verbergt het achterlijf
in de hoorn \ an een brandhoorn-
slak en zoekt een zee-anemoon
om die oji het slakkenhuis te
doen ])laats nemen. Bij het nade
ren van onraad trekt de kreeft
zich in het slakkenhuis terug en
laat de \-erdediging \an den
burcht aan de anemoon met de
..netelbatterijen" over.

Folo K. I' cpc.

Hi? /?/ƒ EENE SPAR. KOMT bij sparre\ zelden^voor.
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/.W» .-i-g. K W . 'V. SN0EK] '1SSCHEN MET DEN HENC.EL.
PLEKJES WAAR DE SXOEK ZICH BI] VOORKEUR OPHOUDT.

Fot0 Ang. F. ir. l ogt. SNOEKVISSCHEN MET DEN HENGEL, de eerste snoek.

SNOEKVISSCHEN
MET DEN HENGEL.

V

I
Foto A„g. F. ir. vogt. SNOEKVISSCHEN .MET DEN HENGEL.

OM DE HAAK UIT DEN BEK TE HALEN STEEKT MEN BIJ GROOTE EXEMPLAREN EEN
STUK HOUT TUSSCHEN DE KAKEN OM HET GEVAAR VAN EEN BEET TE VOORKOMEN

OORHHKN \ r(ieK ik mij wel een?:
af lioe kunnen toeh mensrlien
zon uren en uren acliterei-n \ aak
een gansclien dag in liet water
staan te tnien en er si mis nog

wel hun narhtrust r imr o])ol1eren. Dorh
tusschen visseiien en r-isschen is onder
scheid. Kr zijn visscliers die elkaar
nijdig aanzien, wanneer de een jier on
geluk wat geraas maakt en ei zijn
amateur \"issc]iers wie liet meei om
het gezelschaj) en een dag in de \ rije
natuur te zijn te doen is: dit hangt \an
de karakters en humeuren ai. Indien
men \ an het eene uiterste niet in het
andere \ er\'alt kan men zoo n dagje
zeer aangenaam jiasseeren: ook al is men
direct geen liefhehber \'an het \ isschen
dan werkt zoo'n dagje in de vrije natuur
ver van het stadsgewoel reeds w eldadig
O]) 's menschen humeur en gestel, lelt
men onder zijn kennissen iemand, die
er een gerieflijke motorboot oji nahoudt,
dan kan men er een werkelijk ideaal-
tochtje van maken en hebt gij zelf of
geen uwer vrienden een lioot, welnu dan
kan men. in dien men met een clubje te
saam is, tegen matigen jirijs er een huren.

Het \-isschen oji zichzelf, heeft ojv
mij jiersoonlijk nimmer veel aantrek
kingskracht gehad, het womijije of le
vend \-ischje aan den haak te slaan heb
ik voor die diertjes steeds een ware
marteling ger onden: doch onder de \ is-
schen heeft men ook geduchte rom ers
en vooral zoo'n snoek mag oj) zijn beurt
wel eens zijn gerechten straf ontruingen.
Toen mij dan ook ger raagd werd of ik
ook mede ging. nam ik dit gretig aan.
te meer daar er vermoedelijk \-oor mijn
camera wat te doen zoude zijn.
Daar het meerendeel onzer door de

week zijne zakelijke bezigheden heeft,
besloten wij des Zaterdags namiddags te
\-ertrekken. zoo \ er mogelijk op te stoo-
men. in een hotel onzen intrek te ne
men om den \'olgenden dag zoo v roeg
tijdig mogelijk jiresent te zijn. Met z'n
negenen te saam gekomen, namen we
welgemoed in de kajuit plaats. Mijn
vriend, die niet veel omhanden heeft
en gewoonlijk zijn boot zelf bestuurt,
had voor die twee dagen een bekwaam
schijijier geëngageerd, 't \\'as een helderen
herfstdag, begin Xovemlier, toen tegen
5 uur van wal gestoken werd. Zijne
vrouw had voor eene uitstekende hoe

veelheid smakelijke erwtensoej) gezorgd
de slager voor de noodige biefstuk.

roljiens en woi"st; geconserveerde groen
ten. brood, boter eet. waren niet vergeten.
Een vaatje Pilsener l'rquelle. de noodige
\'ermouth, sigaren eet. ontbraken even
min. Wij jzouden onder het varen door
ons diner aan boord zelf gereed maken.

Het doel voor dien dag was Alphen a d
Rijn c.a. 4I. uur stoomens.
Daar wij allen goede bekenden van

elkaar waren, zat cle stemming er direct
in: de eene moji volgde oji clen andere;
daarna een gezelschajissjielletje met dcc
kaarten, onder een glaasje hier of ver-
mouth vloog de tijd om. toen onze gast
heer die belialve een goed stuurman
tevens een handig kok bleek, de toebe
reidselen voor ons diner begon te maken.
De roljiens, biefstuk eet. lieten zich uit
muntend smaken en om bij tienen lag
onze boot voor het hotel. De vier uren
leken'? ons niet meer dan twee. Logies
was hesjiroken. t \\ as nog te vroeg
\ OOI cle kooi. dus jiasseerden wij den
avond nog wat door een gezelschaiissjiel
O]) t billard: z.g.n. jiotspel met hinder
nis. tot wij tegen 12 ieder onze ka-
meis ojizocliten. onr vroegtijdig iiresent
te zijn. O j ö 1

Ididden in den nacht wordt ik wakker;
een gesnork en geknor of ik in een var-
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kenshok terecht gekomen was, ik stond
O]), vergewiste me ol' er niet zoo'n lan
delijk dier jier ongeluk in mijn etablisse
ment verzeild was, doch niets te zien.
Bij eenig o])letten hes])eurde ik dat het
geluid van mijn ne\-enhuur kwam, die
door de muur heen mij op zijn muzikaal
talent vergastte. Ik schooi' mijn hoofd in
])laats \-an op ouder het kussen en dom
melde weder in.
.De nestor van het tochtje, welke be-

haU'c stuurman, kok. ook een handig
■])order bleek te zijn. klopte er ons e\'en
over zessen uit. Bij deu een ging dat
gemakkelijker dan bij den ander docli om
7 uur waren allen aan de ontbijttafel —
't ontbijt liet niets te wenschen — in
gestapt en voorwaarts op de snoek-
vangst. Allen aan boord, een saluut
aan onzen hotelhouder en snorrend
klieft de boot het koele nat. In de sluis
komen wij tot de ontdekking, dat er
nog wel wat brood wezen mag. en wat
melk. lien paar onzer hadden sjjoedig
het ontbrekende opgeduikt en na een
klein uurtje varens kwamen wij op de be
stemde plaats. Een kop sterke koffie ge
dronken, en het vischgerij, hengels etc.
gereedgemaakt; een emmer met levende
vischjes hadden wij uit A'dam mede ge
nomen. en ieder zoekt een geschikt
])laatsje op. Een uur. twee uur verloo-
))en en geen van allen had nog een
snoek kunnen bemachtigen. Ik had er
steeds met mijn camera achter aan ge
slenterd in de hoop direct present te
zijn als zoo'n monster uit het water
kwam. Ik begon al bijna te wanhopen,
dat er iets zoude worden gevangen, toen
ik o]reens een vreugdekreet hoor en een
van ons gezelschajr een snoek aan den
haak heeft, 't Was iemand die voor het
eerst vischte. terwijl er onder het gezel
schap verschillende waren die ettelijke
tientallen van keeren op de snoek had
den gevischt. De amateur visscher had
de groote vaart verlaten, was op goed
geluk in een klein slootje van c.a. i M.
breed en een 40 c.M. diepte gaan pro-
beeren, met het bekende gevolg. Een
der ervaren visschers (goed bekende van
den gelukkige) zeide ; nou wat zeg je me
•er \'an, de gekken trekken de kaart, —
waarover cle gelukkige visscher niet
weinig gebelgd was. Men legde nog
een ]iaar uurtjes in. doch geen snoekje
was meer te verschalken. De magen be
gonnen te jeuken, de bel van etenstijd
werd geluid en ieder onzer deed zich aan
■de envtensoep te goed, en de terugtocht
werd aanvaard.

De gelukkige winner snoefde niet weinig
0]5 zijn capaciteit als snoek visscher. Het
was een klein snoekje. Eenige onzer
hoden er hem het vijfvoudige van den
winkel]3rijs voor. doch voor geen tien
voudige waarde \vilde onze vriend van
zijn snoek afstand doen. Af en toe ging
hij zelfs eens zien of hij nog wel in het
net zat.

Na een paar r-roolijke uurtjes kout
werd weder A'dam bereikt, verdeelde het
gezelschap zich om het resteerende van
•den avond in zijn gezin door te brengen.

De snoek werd eerst nog even naai
schoonmama gebracht en werd niet weinig
o\'er de vischkunst opgesneden.

Bijgaande afbeeldingen geven vol-
■doende weer o]) welke wijze oj) snoek
ge\'ischt wordt.

Mochten er lezers van ,.Buiten zijn.
welke eens gezellig een dagje van het
buitenleven willen ju'ofiteeren, dan kan
ik het hen gerust aanbevelen, om de kos
ten behoeft men het niet te laten.

Het visschex met den K.-\.'\skoi'
wordt gewoonlijk slechts door beroejis-
visschers beoefend. De netten zijn on
geveer van dezelfde constructie als die
welke men bij het schakelen in vaart of
sloot bezigt. Echter zijn dezelve gewoon-

yafo //*.

SNOEKVISSCEEN MET DEN KA.iSKüP. AFSLVITES r.-J.V /;7:.V Gi;.SCHlKTi:.\ HOEK.

Foto .[ufr, F. II'. \'ogt.

SNOEK]MSSCHEN MET SCHAKELNET EN KA.iSKOP. DOOR het pi.ossex met
DEN K.-iASKOP, WOROT DE VISCH IN DE .'iCHAKELS GEDREVEN.

Foto Au-;, /■'. tl'. t'oH.
SNOEKVISSCHEN MET SCHAhhLELT EN K.i.-i.SKOP. ee.\' prachtige TREK.
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•' .4GR.4'S GROOTE MOSKEE. ■

MINDER MOOI D.4N DIE TE DELHI, OPGETROKKEN IN ROOD Z.4NDSTEEN .MET iVITTE B.INDEN. DEZi: MO.'^KEEËN
WORDEN OOK WEL ,,FRIDAY MOSOUFT' GENOEMD. D.4 AR IEDER GETROUWD MOH A.M ED.l.IN VRI ] DAGM11H KlOS N A A R

DE .MOSKEE GAAT. DE TOEVLOEd" IS DAN SOMS ZOO GROOT. DAT DE MENSCHEN SLECHTS IN GEDFFl.TEN TOEGE
LATEN KUNNEN WORDEN.

lijk van 6o tot 125 M. lengte. 2 of 3 man begeven zich in een
schuitje. Heeft men op het meer een geschikte plek gevonden,
waar men vermoedt dat de visch zich ojjhoudt, dan wordt eene
hoek met het net afgezet. Men blijft met het schuitje binnen
het afgezette gedeelte, is dit geschied dan begint men met den
kaaskop (een helft van een Edammer houten kaasvorm op c.a.
1.50 houten stok onderste boven aan den steel bevestigd) te
drijven, d.w.z. doordat men dit instrument met geweld recht
standig in het water drijft, veroorzaakt de in dezen hah'en bol
saamgeperste lucht bij het ontsna]:)])en uit dezen kaaskop een bul
derend geraas, wat ten doel heeft de visch te doen vluchten,
waarbij hij zich in de netten verwart. Heeft men links en rechts
in het afgezette gedeelte genoeg geraas gemaakt, dan wordt
het net voorzichtig gelijk met het uitzetten roeiender wijze weer
in het schuitje geborgen en de e\'entueel in de mazen verwarde
vischjes er uit gehaald.
Midden op het meer \'ischt men \-erschillende jilekken af, door

het net behendig in cirkelvorm uit te zetten — en op de zelfde
wijze te werken als voren \'ermeld. Om de visch niet te \-roeg
te verjagen, moet men overbodig geraas bij het uitzetten der
netten vermijden. Indien men in vischrijk water arbeidt, kan
men begrijpen, dat er op deze \\'ijze heel wat visch verschalkt
wordt en er soms mooie trekken gedaan kunnen worden gelijk
bijgaande afbeelding te zien geeft. V.

ROZEN IN CHINA.
E Roos wordt de Koningin der bloemen genoemd en
men wil daarmede zeggen, dat zij de mooiste aller.... Clliv,

VARIA.
RARE FAMILIE.

Het was te verwachten, dat onder de menschenrassen, waar
van vóórhistorische overblijfselen gevonden worden, er ook
zouden wezen, die sedert uitgestorven zijn. De Argentijnsche
geleerde Ameghino meent er meer dan een in zijn vaderland ge
vonden te hebben. Zoo onlangs nog het ras Hama sino mento,
waarvan de onderkaak zoo gevormd was, dat de kin geheel weg
valt. Menschen zonder kin dus. Men kan toch nooit weten
wie men in zijn familie heeft!
Daar Ameghino zijn resultaten nog niet volledig gejnibliceerd

heeft, kon de wetenschap hare kritiek nog niet doen hooren.

bloemen is. Deze waarheid zal wel door niemand be
streden worden. Bekijkt men de kf)stbaarste en gril
ligste Orchideecn, de |)rachtigste Lelie's of de fraaiste

bloemplanten, steeds doen zij voor de Rozen onder. Een jonge
maagd wordt dan ook vaak vergeleken hij een ontluikende ro-
zenknoj) en grooter hulde heeft men aan het \ rouwelijk geslacht
zeker niet kunnen bewijzen.

Bij alle volken en door alle eeuwen heen, is de Roos dan ook
geëerd geworden en in bijna alle geschied\'erhalen vindt men
van Rozen gewag gemaakt. Zoo ook bij de t'hineezen. Zoo
wordt door Chineesche schrijvers beweerd, dat reeds Confusius
gedichten heeft geschreven, waarin hij de Roos als Koningin der
bloemen roemt en bekend is. dat wat deze wijsgeer zeide voor
de Chineezen als waarheid gold en nog .geldt.
De Chineezen zijn even als de Jajiaiiners groote plantenlief

hebbers en zoo wordt er beweerd, dat \-an dè achttien duizend
boeken, waaruit volgens zeggen de keizerlijke bibliotheek hestaat
er met minder dan ruim xnjftien honderd o\-er plantkunde en
het kweeken van planten handelen ̂ •an welk aantal weder ruim
een derde gedeelte aan de Roos gewijd moet zijn

Volgens mededeelingen van verschillende reizigers wordt er in
de beroemde keizerlijke tuinen van China een overvloed can
Rozen gekweekt, zooveel, dat er voor meer dan een waarde van
30,000 gulden aan rozenolie uit gemaakt kan worden. Met deze
ohe IS men eclitcm in het hemelsche rijk zeer zuinig en slechts
den keizer, den keizerlijken familieleden, alsmede enkelen hoo
gen staatsan,bte„are„ ,a het gebruik va„ ,1e t lfte rolen ie
vcroorloold ei, aoo streng is die „et. dat iedere Chinees bf ' ei,
echte rozenolie gevonden wordt, strafliaar is. Aangezien er echter
in dit rijk zeerN-eel rozen gekweekt worden, hebben 'de Chineezen
ei wat op gevonden door in jilaats \-an rozenolie, rozenwater te

Euroïa vSt Yn de ̂ ^-oornaam uitcmerartikel naarturopa voimt. In de laatste jaren is men echter ook in Eurona
tot het vervaardigen van dit reukwater overgegaan en daY- r it
laatste van veel beter kwaliteit is, is de uitcmer mt Cm Y
wat achteruit gegaan. ^^1"^ wel


