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staat en wal hij uitvoert, zal nooit iels onvcrstandigs of overdrevens zijn. Ik zou mijn kinderen 
gerust en met graagte aan hem toeverlrouwon, als ik ze nog zoo jong had; indien een mensch 
van kinderen degelijke menschen kan maken, zal hij het doen. 

En van zijn school dit andere in korte punten: 
't Kenmerkende van de Augusta-school is: licht on frisch, slaat vlak tegenover 't bosch, 

evenals 't internaat. Iedere jongen hoort op z'n slaapkamer den nachtegaal zingen. Er is een 
schooltuin, waarin ieder z'n eigen groenten en bloemen kweekt. Er zijn zeer kleine klassen 
(max. 10 leerl.}, waarin opvoeding en onderwijs uitstekend vrucht kunnen dragen. Er wordt 
opgeleid voor H. B. S. en Gyinnasium (maar heel wal gezelliger voor de jongens en meisjes dan 
elders, vooral door de afwisseling). Een vervolgklasse wordt ingericht voor wie blijven 
willen en handel enz. ingaan. De slöjd omval kartonwerk en timmeren. De timmerwerkplaats 
gaat over de heele school, op de bovenverdieping. Practische bijenteelt, observatiekast in 't 
lokaal, gewone kasten in den schooltuin; alle kasten timmeren de jongelui zelf. 

Ieder lesuur wordt gevolgd door 5 min 4 Va uur builen. De Vrijdagmiddag is geheel 
gewijd aan excursies te voel of per flets door 't Gooi. Af en toe grootere excursies van één, 
zoo noodig meerdere dagen : Haarlem, Nijmegen, enz. 

Daarbij: Geheel huiselijk internaal voor hoogstens 10 jongens, niets van de ouderwetsche 
kostschool, geheel gezinsopvoeding. Minimum thuiswerk» voor de L.S.-scholieron. Flink onder 
toezicht arbeiden voor de ouderen; 's avonds muziek en andere aangename, opvoedende 
verpoozing in den huiselijken kring. 

E. HEIMANS. 

NACHTELIJKE EXCURSIES. 
f Vervolg van blz. 69). 

V. 

EPHEUS is oen sterrenbeeld, dal noch door heldere sterren, noch door een 
kenmerkende flguur — gevormd door eenige sterren — in hot oog valt. En 
toch verdient het wel onze aandacht. 

Voor alles moeten we de ster /i eens goed bekijken. Prachtig granaat-rood 
niet waar'.' Ze is niet groot, ongeveer van do 5e of 4e grootte, en daardoor 
valt ze niet op, maar zij die haar eenmaal aan onzen hemel gevonden hebben, 

zullen zeker af en toe nog wel eens naar dat mooie roode licht kijken. 
Volgens Flammarion schijnt haar kleur ook nog te veranderen. Hij schrijft ten minste: 

nQuelquefoiselle 
est rouge comme 
un grenat illu-
minéalalumière 
électrique, el 
quelquctbis elle 
brille d'une vive 
couleurd'orange 
translucide.C'est 
la plus rouge 
des éloiles que 
Ton puisse voir 
t\ l'oeil n u . . . . « 

Ten einde 

Breking van hot licht door een glazen prisma. 
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een duidelijk inzicht te krijgen in hel eigenaardige van roode sterren in 't algemeen en 
van deze n in 't bijzonder, moeten we het astronomisch terrein even verlaten en ons een 
poosje bezig houden met natuurkunde en wel met de speotraal-analyse. 

Indien een bundel wit licht door een glazen prisma gaat, dan wordt hij, zooals we allen 
weten, gebroken, d.w.z. hij wordt ontleed in zijn samenstellende kleuren. Waar we eerst 
slechts mit licht zagen, vertoonen zich nu — achter het prisma — de 7 bekende kleuren van 
den regenboog. Hel licht is geanalyseerd; hel gekleurde lichtbeeld noemt men een sspectrurm, 
het licht heeft dus eene analyse ondergaan. Nu geeft ons zonnelicht het welbekende spectrum 
(spectrum, Latijn: feitelijk: voorstelling, verschijning; ook schaduwbeeld) rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo en violet. De kleuren vloeien geleidelijk in elkander, zonder dat er een 
bepaalde grens beslaat tusschen 2 kleuren; men noemt dit soort: s-peclra conlinua. 

Indien we een stuk ijzer nemen en dal rood-gloeiend maken, dan zullen b.v. eerst alleen hel 
rood, oranje en geel in het spectrum te voorschijn komen. Verhoogen we nu de temperatuur, 
dan zullen langzaam ook de andere kleuren verschijnen en tenslotte, als ze alle zeven aanwezig 
zijn, is het 'ijzer wit gloeiend, straalt dus een zuiver wit licht uit. Nu geven alle vaste stolfen 
in witgloeieuden toestand, zooals ook vlammen van kaarsen, lampen (waarin dus vaste koolstof-

deeltjes g loe ien) 
spectra conlinua; 
altijd zijn daarin 
alle kleuren tegen
woordig, hoewel 
niet altijd in dezelfde 
sterkte. 

Een heel ander 
spectrum krijgen 
we, wanneer we een 
gas of een damp in 
gloeienden toestand 
brengen. Dit ge
schiedt meestal door 
electrischeontladin-
gen. We krijgen 
dan geen continu 
speel rum, maar oen 
i y t u ' n - s p e c l r n m 
d.w.z, afzonderlijke 
lichtende lijnen, op 
een donkeren of 
zeer zwak lichten
den achtergrond. 

Bezien we echter 
een continu spec
trum door een sterk 
vergrootend instru
ment, dan zien we 
dat in die kleuren 
zich een menigte 
zeer fijne en ook 
sommige betrek
kelijk breede, don
kere lijnen loopen, 
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evenwijdig aan de spleet, waardoor het licht valt, dus in de breedte van het spectrum. 
Deze lijnen worden naar den ontdekker de lijnen van Frauenhofer genoemd. 

Brengen we nu iu de vlam van een Bunsenschen brander een zeer geringe hoeveelheid 
natrium (Na), dan verschijnt in het spectrum een gele lijn op de zelfde plaats, waar in hel 
zonnespectrum een zwarte lijn D voorkomt. 

Het zij mij vergund den volgenden keer eenigszins dieper hierop in te gaan en daartoe 
een stukje uit: Dr. Paul Köthner, Aus der Ghemie des Ungreifbaren, te citeeren. 

Heemstede. H. A. KUYPER. 

,ANTONI VAN LEEUWENHOEK". 
Vereeniging; van Aquarium- en Terrafiumliefhebbers te Rotterdam. 

V R A G E N B U S . 

£>en Heer G. Str. te R — ü vraagt me naar de aanbevelenswaardigste visschen voor 
een beginnend liefhebber, aanbevelenswaardig door gemakkelijke teelbaarheid en schoonheid. 
Daar u niet uilsluidend van exolcn spreekt, noem ik u als visch, die aan beide eischen vol-
doel en bovendien het goedkoopst is, het tiendoornige stekeltje. Ten volle beaam ik, wat voor 
jaron in een der buitenlandsche tijdschriften gesclireven werd: »als de stekel ergens uit 
Z. Amerika of Afrika stamde en met evenveel guldens betaald werd, als men er nu centen 
voor geeft, dan zou geen liefhebber rusten voor een paartje van deze siervisschen in zijn 
aquarium rondzwom.» 

Wat kleurenpracht aangaat, doet de stekelbruigom voor de mooiste exoten niet onder. 
Naarmate het minnevuur feller in hem blaakt, wijkt de snoekteekening van zijn lichaam 
voor donkerblauw en eindelijk voor porseleinwit. Denk u daarbij de felroode onderkaak en de 
fonkelende, groene oogen en u hebt nog slechts een zeer onvolledige voorstelling van de 
pracht, die het diertje ten toon spreidt. Daarbij teelt het even gemakkelijk als de levend-
barende tandkarpers en dat wil wat zeggen! Een bakje van enkele liters inhoud, wat zand, 
een bosje waterpest of vederkruid en wat algen is alles, wat voor slekelteelt noodig is. En 
zijn nestbouw en paring behooren tot het interessantste, wat ik op dit gebied gezien heb. 
Daaromtrent stel ik hem geheel op één lijn met de muilbroeders en cichliden en boven de 
schuimnestbouwers, terwijl de teelt van andere exoten, die geen zorg dragen voor eieren en 
jongen, niet belangwekkend is, hoe mooi de diertjes ook zijn. En het grootste voordeel is wel, 
dat de stekel zoo enorm goedkoop is en dat men hem, als hij na den paartijd zijn kleuren
pracht en aantrekkelijkheid voor ons verloren heeft, met vrouwen en kroost weer in de sloot 
kan gooien. Want heusch, men staat wel eens radeloos tegenover den kinderzegen onzer 
geschubde pleegkinderen ! 

Om u nu nestbouw enz. der stekels te beschrijven, daartoe voel ik mij niet. geroepen. 
Dat is al zoo tallooze malen, naar eigen aanschouwing of naar Brehm, geschied, dat ik er 
weinig nieuws aan toe heb te voegen. Het zien is trouwens veel eigenaardiger dan het lezen. 
Alleen wil ik u een paar wenken geven om noodeloozen stekelvrouwenmoord te voorkomen. 
Vang of koop in het voorjaar een mannetje op kleur en eenige teelrijpe wijfjes. Koopt u zé 
van de vischlievende straatjeugd in R., vraag dan naar een «goudbekje» en een paar «kuit-
schieters» en zorg geen tiendoornige te krijgen, want naar mijn ondervinding zijn do «modder-
mannetjos» en hun eegaas saaie gezellen. Plaats mannetje en wijfje afzonderlijk, doch zoo, 
dat ze elkaar kunnen zien, dan begint de goudbek al spoedig het nest te bouwen. Zoolang 


