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men vragen aan de Kedaetie te riekten.
Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen zvorden. Te adresseeren

aan de Kedaetie oj aan de Citgevers. De inzender verzui/ne vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te -vermelden; ook aekter op de foto's.
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De idtge-vers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene annonee, een aanvrage of een bestelling aan een adverteerder doet.

Uitgave van SCHELTEMaHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul NjjMf -AMSTERDAM-

TER INLEIDING.Het ligt dan na veel zorg voor ons, het weeklilad, dat
wc al veel vroeger in Holland hadden willen zien.
Want wij allen die ons wonderheerlijk vaderland kennen
en liefhebben, wij weten ook, dat er vooral door de eigen
aardige gesteldheid van den Nederlandschen boirem

nergens ter wereld een land bestaat, dat zóó als het onze tot InhtiM-,'
leven uitlokt. Wij willen beproeven om „Buiten" van week tot
vveek aantiekkehjk te maken, belangwekkend, nuttie- en Ittim-
njk voor allen, die buiten wonen, of die, de steden Nvallend oiVt"
vh^hten, er over denken tot de natuur terug te keeren

Opmerkelijk is het dat een algemeen verlammn naar sr-h
heid ontstaat en wel het verlangen naar rL" i .
zich' dadelijk tot de verbeelding richt Het leeliihu"'"l
de hulp van wetenschappen en Imnsten te moe • : ?
komt verademing, het nog nimmer ontwaarde licht vni^^gelouterde romantiek verjongt en verfrischt de vvameld''"

Vooral leven we m den tijd der stoutste gedachtü i" p
an de menschheid schiint tt.-,,.tK+i Rkaachtc, de fantasievan de menschheid schijnt vruchthaarder' ,t ,

voren, aan het toeval wil zij sinds langen til, 'n' n te
ZIJ stelt haar vernuft nu nnmLlrlMim-^'m m^^er ove,.V,zij stelt haar vernuft nu onmiddelHik in d'iènst v-,.t W"
looze verbeeldingskracht en bereikt wat zii Lm E'-enzen:^■vrlaten.

zij zich d;öL;r^;:

Hoohl/Rbelijl- ;:„liik1 ZH'H watnu maar als droombeeld L
,,„s zullrn ■' <le populanscermg vanvej!,.^,-!h,uw<1; uid ';T- , p^.parti.unig climr gRmmenten van een T.utcnsriuil'lHm. < < , .,,,.a,ng der kinderen, door het koJ;

„ wanlmpon wij

:elf;l

er met aan, dat

ee

IH
\v
nieeiH
afstaan en
iieii, waaiDl'

Eriien denken

ivgimi'^''"'
nLKd'ifk

])e nu-nsi

(iour
 c-ii kpU kt"""'" «pTtai beoelaï;:

■  gemeenten aangestelde leeraren.
dns laiiinei, hiit idcn zich \oor Qp ■,
dat kmncn wil en in verband met

luide x'erseli 11 nseleii. \'alt de algpmn.(. iiierboveii „;air het liind" gemakkelijk te verkL

\-an

van hannunie.tijdpe
enki
wordende ' " ^ , [e

Iniineis bniteii. w ■ -dmtelleetiieeien a l
gedaelltien meer

tilte en de natuur tot rustig nadem
,vid stemmen, daar ontluikt de on

cinakkejijki'r en al zullen de ster
vlekte en " zijn. een leit is liet. dat de stad m,.
voorioopiR mei ' ^,^^.,,,,^„vd wordt als de plaats van samenkomLlde lUL^nUik.. k,.«n,kT^

sciien stad en (Ie wereld m. Wij twijfelen er g
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[  het jaartal, dat wij sidirijven, het z,wende indeniem
wuw zoo is de twintigste er eene van geboorte zóó jor,

wel een algemeeiie opmerking mag plaat;
I
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dat men noL
toekomsl te typeeren.als iMiging om haar

\\'ildc ik haar naar mijn eigen stemmmg-van-nu aa.
Mei-blije stemming bij het schrijven voor 1.duiden, naar de i t. i i 4.

eerste nummer van „Buiten", dan zou het slechts zijn om
frisch-jonge, sajirijke eeuwliegin te karaktenseeren m zijnn
band tot. . . . buiten! > i ,

Dan is ,,Buiten" \'oor mij gemi mooi jirentenboek met kun.-
volle foto's, ook geen boeiend \-erhaalboek met de vertelselsoi
alles wat ons in het le\'en buiten trelt ,— maar dan is „buite:
cén groot begri]") \'an e\'oliilie, naar natuuidiang en levenslici

„Buiten" 'gestalt zich dan waarlijk zoo veelzijdig, gelijk
spraakmakende gemeente het zich bij dit makkelijk woorc
heeft willen maken.

Want het oinx'at dan ziVo'eel, dat je rondwijst, met éénall;
aanduidend handgebaar, dat van al de hemelhoogten tot den i
zichtseinder reikt, alles en alles, inils het slechts onbegrensdi

In het hartje \-ari de Stad staande, middenin het reppend-ti
zende leven, nu de week ten end loopt, D^wnneer er zijn,
denken aan den aanstaanden Zondagscheii rustdag, en ze \vill
er uit hun dagelij ksch gedoe, dan cienken die den kant vanI
station uit, of de buitenwegen langs, die uit de stad voeren.

En wie er zelf buiten woont, den barren winter langzaam he
zien sterx-en in de schroeiing van de dagelijks hooger stijgen
hemelx'lam, die duwt zijn tuindeuren ojren, staat even op
dor]:)el, speurt lijntjes-ruikend, of de ^rond zijn voorjaarsstoc
al uit zendt; dan even hui\'ert hij behaaglijk na van de kam
\\ aiinte nu de zon hem in gouden warmte te stoven beginl
mj kijkt op, en ziet orn zich heen, en zoekt zijn uitat
ussc len het nog kaal getak \-an de hcesterhaag, eu tui

n om en omhoog naar liet onbegrensde buiten.
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dienst van de "''•hing, stelde zich zelf aanstonds onderdaiUt^ . r ^an de menschheid, welke wilde naar buiten!
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groen de huisjes der buitenwoners; de voorsteden van de groote
steden breiden zich uit; in de buitenparken stippen er als een
bloeiende krans veldbloemen, de huiskens met de witte pleister
muren, de kleurige s])itsdaken daarop; het landelijke Holland wordt
weer betrokken, gelijk een mooi, onveranderd-lief, oud huis, dat
lang leeg stond, doch waar nu het jongere geslacht, vveergekecrd
vol piëteit, terugkwam en daar wel weer graag huizen wilde.
En ook de treinen — al is de dienstregeling juist dien dag be

snoeid! — i-jjden Zondagsmorgens wel vol uit, en 's avonds
naar stad terug, en die stads-genietcrs dolen er buiten wel rond,
om te zoeken de ])lekken, waar ze nu eens eindelijk geen andere
menschen, en geen huizen, en geen trams, en geen stadsdingen
zien. En met moeë beenen en slajoerige oogen, maar met een
bloem nog in hun knoopsgat en een sjirankje buiten-]X)ëzie in
hun hart, komen ze weer tliuis.
Wel! Ik kijk zoo de reeds zeven jaar oude eeuw in, en gelooi dat

dit zoo'n kwade tijd nog niet is, om in te leven!
Wij zijn weer gaan voelen voor al die schepselen van de natuur,

ol ze op tak en bloem even neerrusten, of met den wortel in den
over-sappigen grond vast staan; wij worden weer geleerd rond te
kijken en te begrijpen en te verklaren al die wonderdingen van
het leven, wij gaan ons weer ver])laatsen, en halen de longen
weer op, en strekken de schouders weer breed, en kijken weer
scher]") vooruit heel zoo'n onafzienl)aar hemelveld, zoo'n verren
horizon langs.
O, er is evolutie! in de goede richting! naar buiten!

]ks Fkith.
*TOEX de Uitgevers mij schreven: hebt U lust eens te

Ijraten over de ojrrichting van 'n nieuw weekblad, ant
woordde ik : Als 't een zuiver sjKjrtblad is. dan niet.
maar wilt ge misschien een blad o])richten. zooals ik
het mij vroeger jaren reeds gedacht heb, iets als ..The

Field", ja, daar voel ik veel voor.
Het komt mij voor, dat er, om een maar al te veel gebruikte

uitdrukking nog eens te bezigen, wel ..Irehoefte bestaat" aan een
blad als ,,Buiten". Weliswaar zijn er vakbladen o]) het gebied
van architectuur, tuinbouw, landbouw, paarden, auto's, pluimvee,
visscherij en sport, maar ik geloof toch niet. dat wij onze talrijke
collega's veel concurrentie zullen bezorgen. Ik stel me zoo voor,
dat een hartstochtelijk paardenliefhebber b.v. even goed geabon
neerd wil zijn op „Het Paard" of ander vakblad, een liefhebber
van bloemen en jrlanten zal op zijn tafel de talrijke raikbladcn
over bloemen, tuinen, boomkweekerij en landbouw niet wil
len missen, een x'oetballer zal zijn lijforgaan niet \-oor ons
blad ter zijde leggen, een wielrijder evenmin.
Maar dat is dan ook niet noodig. ons veld is zoo groot, ons

blad geeft ,.elck wat wils!" |
Wij zullen voor den buitenman-s])ortsman een vriend des

huizes trachten te worden en vooral ook voor de oudere beoefe
naars en liefhebbers \am de \'crschillende rubrieken, die in ..Buiten"
zullen worden behandeld, ho])en wij ons blad aantrekkelijk te
kunnen maken. Xiet alleen door cle vele illustraties, waaraan
onze uitge\-ers ongetwijfeld groote zorg zullen besteden, maar
ook door de behandeling \ain die onderwerj)en, die de belangstel
ling kunnen wekken bij een ieder, die met zijn tijd meegaat. Er
is in de 25 jaren, die achter ons liggen, zeer geleidelijk, een evo
lutie gekomen in ons leven. Wij zijn niet meer dezelfde Hol
landers geblc\-en van de joer jaren. Hand aan hand met de ont
wikkeling \-an onze literatuur, heeft er ook in de wijze \'an ojr-
\"oeding (de jihysieke.zoowel als de intellectueele) een \'rij groote
verjonging jilaats gehad. De ontbolstering van jong-Holiand is
langs nieuwe jiaden geleid. Het rijwiel, het lawn-tennis, het voet-
bal. het ijsvermaak, concoursen voor ]iaarden en talrijke tentoon
stellingen op allerlei gebied, hebben geleid tot de oiaichting van
honderden vereenigingen. groote. kraclitige bonden. waar\aui tien
duizenden lid zijn geworden. Die leden, jong en oud. hebben de
aandacht der maatscha])pij gevraagd, eerst \'oor hun ontspannin
gen en \'ermaken. weldra \'oor de sociale belangen die zij gingen aan
roeren en waaro]i zij. hoe langer zoo meer. hun inx'loed detlen geklen.

In l begin der 20e eeuw is de in\'loed dier nieuwe stroomingen
tot een onmiskenbaar feit geworden. De groote (lagbhul])ers
heelt ons jongeren gesteund in onzen strijd tegen wroudertle be-
gri])pen. wij hebben ruimte gevraagd in de maatschaiiiiij en hoe
wel in den beginne veel \'ooi"oordeel te owrwinnen viel. wij heiiben
onze plaats veroverd!

Reeds bij gelegenheid van de kroning van H.M. de Koningin
vormden de sjiortslieden een talrijke schare. Meer dan loo.óoo
Nederlanders, jong en oml. boden toen als een op zich zilf staand
deel des \'olks liiinne hulde aan. Die sjiortliewnde of-beoefenende
landgenooten hebben ieder in eigen kring ))rop.iganda gemaakt
\OOI wat zij nuttigs en goeds winden in deze beweging: tot in onze
koloniën diongen tennis en wietbal en rijwiel door. \'erjoegi'n er
ile laksheid en de bittertlesch. gawm er gezonde afwisseling en
ontsiianning aan jong en oud en ook daar was de dagbladpers
vooraan, om te wijzen oji het nut van die lichaamsonfspanning.
die den geest WMirischt na zware dagtaak.

In ons leger, tot nog toe nog verre van iiojndair bij en te ver
'j volk, waait cwnicons fon Irissclu' wind. InIndiè cwengood als hier. Do atldctiok in do \'rijo natiuir hooft
s])elen(lerwijs de harten veroverd van de jonge soldaten ~ en wat
r\enzeei noodig was — \-an de ouderen, de hoofdofficieren, wier
invloed noodig was. om liet ijs te iireken \oor nieuwe ideeihi.

Duizenden Nederlanders, die in de (Soer jaren aan lichaams
oefeningen en iruitenleven (kalen, zijn sedert getrouwd! Een
breede phalan.x van jonge Nederlanders, stevig uit de kluiten
gewassen. \'ormt alweer een jongere generatie.
En is hun jeugd niet gelukkig?
Is ook het leven onzer jonge meisjes niet oneindig veel geluk

kiger. vrijer, onbekrompcner geworden. Is de omgang van jonge
menschen niet een\'oudiger, ongekunstekler en beter geworden en
hebben niet tal van jonge menschen. die elkander eertijds slechts
bij feestelijke gelegenheden ontmoetten, dooi' de beoefening van
buitensjielen het voorrecht genoten.elkaar grondig te leeren kennen,
wat zoo nin'idig is \'oor een band die het geheele kweii duuit.
Zijn ook door de sport oj) dit imnt geen juister fiegripjien tot ons
doorgedrongen? Ook de oorspronkelijkheid in de w-rsiering van
een eigen-haard wijst o]) een drang naar zelfstandig denken en
handelen.

Welke wirderingen zijn er niet gemaakt o]) t gebied van
hygiëne, woningbouw. o])enluchtterreinen. landbouw, natuur
studie. visscherij om slechts enkele arbeidswlden te noemen !
Ons streven zal het zijn deze vele uiteenloo])ende en toch aan

elkander verwante lielangen te dienen naar onze lieste krachten:
daartoe roeiien wij de hul]) van onze medewerkers in. \'ertrou-
wende oji den onontbeerlijken steun onzer lezers.

Wm. Mri.iER.

-^^TTrtiniryfr

/). /•■. Trrs/rrn, J-W.

TUIN-ARCHITECTUUR.Tot het vele aantrekkelijke, dat het buitenlewm met
zich brengt, behoort in cle eerste plaats: de tuin. Buiten
vertoevend is er voor ieder mensch met open oog en ooi-
in bosch en veld een onuitinittelijke voorraad genot te
smaken. Elk jaargetijde, 't zij het levenbrengend

voorjaar, de volbloeiende zomer, de rijkgetinte herfst, ja zelfs
de ruwe. koude winter brengt zijn ojimerkenswaardige en be
langwekkende \-erschijnselen in jilanten- en dierenwereld mee en
de natuur opent ons een onafzienbaar terrein \'an ongekend
genot en ijverige studie.

Hoe heerlijk, om o]i eigen ])lekje gronds dagelijks de jilanten
in hun ontwikkeling te kunnen nagaan. — om zelf de zorg er
voor o]i zich te nemen — om bij ojnvekkend lenteweer of mooien
zomerdag zich tusschen de kinderen van Flora te kunnen op
houden in een omgeving, die de onze is. buiten de insluitencie
muren \-an ons huis.

Het buitenleven biedt ons \'éél meer. dan het stadslewn ons
bieden kan en 't ge\"olg hierc'an is. dat nu onze geperfectioneerde
c'ervoermiddelen ons daartoe in staat stellen, x'elen zich buiten
de steden \-estigen: terwijl anderen, die onmogelijk de stad 's win
ters nog kunnen of willen vaarwel zeggen, toch eenige maanden
des zomers van het buitenleven gaan genieten. Door de groote
\-erandering. die ons de tijd gebracht heeft, is dan ook het leven
buiten de stad totaal anders geworden dan c'roeger. toen dili
gence en trekschuit de c'oornaamste c'erkeersmiddelen waren.
Thans naast de rijke grootgrondbezitters, ook honderden en
duizenden, met minder aardsche goederen bedeeld, die zich in
kleinere landhuizen en calla's — voornamelijk in de nabijheid
van groote steden — in en om de doriieii wstigen. De \alla-
parken. in die buurten ontstaan, zijn dan ook echte iiroducten
van dezen tijd.

Hoewel deze groote c'erhuizing cain de stad naar liet |ilatte land
zéér vele goede gec'olgen heeft, zoowel op lugiénisch als ander
gebied, heeft zij helaas uit aesthetisch oog])unf c'eelaf haar groote
schaduwzijde.

De c'illafioiiw \"an de kuitste tijden toont ons wrschillende
oin'attingen en is beïnvloed door c'cle strooiningen \an uiteen
loopenden aard. Daardoor c'ormeii de \-oortl)rengselen der liouw-
kunst. willekeurig verspreid in de villawijken een rammelend,
onrustig en onharmonisch gdieel en dragen er waarlijk niet toe
bij de eertijds zoo eenvoudige doriien. met hun mooie boerde
rijen. te \-erfraaien.

Thans gaan wij weliswaar een beteren tijd te gemoet. Enkelen
onzer bouwmeesters toonen tegenwoordig in hun werk hoogere
idealen te hebben dan hun \oorgangers.
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De inrichting en meubileering i)ast zich natuurlijk direct aan
bij'den bouw van het huis, maar ook in nauw veii)and daarmee
staat de tuin.
Ook op het gciried van tuinkunst zijn den laatsten tijd vele

andere ideeën ontstaan. Een tuiir is voor velen niet anders denk
baar dan aangelegd in het landschai)])elijk karakter der 19e eeuw-
sche tuinen, en het oog is daaraan reeds zóó gewend, dat men
tegen andere oplossingen een vooroordeel heeft. Toch is een
geometrische aanleg zeer zeker meer jiassend bij het eenvoudige
moderne iniitenhuis. Indeeling, padenloop, bej)lanting, enz.
geven bij gebruikmaking van hetzelfde materiaal als bij den
,,landscha])"tuin een geheel anderen aanidik. Wij zoeken voor
den modernen aanleg onze aanknoopings))unten nid bij den land-
scha]rstijl, maar bij vroegere ])erioden, die ons svinjrathiek zijn
in hun rustige en statige voortbrengselen. Toch mag de tuin
aanleg van thans daarvan vooral geen ziellooze cojne zijn, maar
aangepast aan onzen tijd en onze samenleving. Hierdoor ont
staat een tuin, als verruiming van ons gezellig „home" — als
een vergrooting der intieme woonvertrekken — als een voort
zetting clcr luiiselijkheid imiten onze kamers. In géén geval mag
het zijn een landsclui]) wat daaraan moet doen denken, zooals
het gewoonlijk daar willekeurig en grillig is neergelegd en ons
in twijfel moet laten, waar onze tuin eindigt en het omringend
landschap begint.
Nu mag hieruit niet worden opgemaakt, dat op een terrein,

waar een iraai stuk natuurschoon te genieten is, alles moet worden
o|)geofferd en omgehakt om persé een geometrischen tuinaanleg
te maken, neen — bij zoo'n terrein moet gespaard blijven wat
fraai is en tot ons spreekt, maar dit zal dan ook niet direct op
<len naam ,,tuin" aanspraak maken. Zoodra echter bij 't moderne
buitenhuis met zijn „moderne" inrichting gelegenheid is een
grooter of kleiner gedeelte van het terrein als tuin aan te leggen,
dan doet men wél af te zien van den conventioneelen landschap-
pelijken aanleg en zal een geometrische indeeling met daarbij
passende beplanting — mits de ontwerper het hedendaagsche
streven in bouwkunst, enz. begrijpt en voelt — véél meer vol
doening schenken.

D. F. Tersteeg.

y-s/,. R. r,
JUKRKX VAX DKX GRIEL.

VOGELFOTOGRAFIE.De vogelfotogralie is zeker wel een sport, die nog slechts
door zeer weinigen beoefend wordt. Deze hoogst inte-
] e.ssante natuursport zou zeer zeker reeds veel meer
aanhangers tellen, ware het niet, dat er zich oj:) den
weg \-an een Vogelfotograaf tal van moeilijkheden

voouloen, tlie alleen door onuitputtelijk geduld kunnen worden
overwonnen.

Alleen bij eene voortdurende herhaling van dikwijls mislukte
pogingen, zal het ons ook ton slotte gelukken iets goeds tot stand
te bi-engen. De ons omringende heerlijke natuur, gehuld in haar
sthoonste gewaad, zal daarbij een prikkel te meer zijn om den
moed niet te laten zakken. In de eerste ])laats hebben we
noodig eene goede camera, hetzij hand- of statief-camera, voor
zien van eene uitstekende lichtsterke lens en een voor alle
doeleinden jiassenden sluiter.

il men stereoscoiiische opnamen doen, des te beter. Het
steieoscopisch eflect is bij de vogelfotogralie zoo verrassend
sclioon dat ik een ieder, die niet juist van plan is groote foto's
te maken, zou aanraden, zich eene in alle ojwichten aan liet
cloel heantwoordende goede stereoscoop-camera aan te schatten.
-Ven heelt dan ook het voordeel, dat de camera betrekkelijk
dein kan zijn en de angst der broedende of hunne jongen koes
terende en voederende vogels voor het in hun oog verraderlijke
uspe lang zoo groot niet is, als wanneer men hen met eene groote
s atiel-camera moet naderen. In dat geval verberge men deze
zoovee inogehjk voor de vogels, zoodat alleen de lens zicht
baar bhjit.
He te nemen alstand voor de jilaatsing der camera bij het

nest van een vogel of bij een voederplaats wisselt af van 50 c.M.
tot I Meter.

Het beste is een lichtsterke lens met een kort brandpunt
te nemen en den sluiter zoo in te richten dat deze door luchtdruk
of door electriciteit in werking kan worden gebracht, omdat het
zeer dikwijls noodig is o}) grooten afstand van den op te nemen
vogel de opname te doen. Het statief richte men zoo in, dat
de camera voorover gezet kan worden in de richting van het
op te nemen voorwerp.
Ook moet men het statief naar willekeur kunnen verlengen en

weer verkorten. Een hoog statief is dikwijls noodig b.v. voor het
opnemen van nesten, die hoog boven den grond zijn geplaatst.
Opnamen van nesten in hooge boomen zijn alleen mogelijk,

indien de boom, waarin zich het nest bevindt, gemakkelijk te
beklimmen is, of indien de boom mag worden omgehakt.

Bij het beklimmen van hooge boomen, dikwijls een levens
gevaarlijk werkje, is men lang niet altijd zeker, dat de
camera ver genoeg van het nest geplaatst kan worden, om
de o])name er \'an mogelijk te maken. Indien de boom niet
al te hoog is, zou zulk een ojiname misschien wel met een teleob-
jectief van den beganen grond af mogelijk zijn. Het scherpte-
verlies maakt zulke opnamen echter niet aanbevelingswaardig.
Wat de sluiter betreft, is in de meeste gevallen een gewone

Thornton Pickard-sluiter vóór de lens voldoende. Bij het op
nemen van vliegende of looiiende vogels is echter een brand-
vlak-spleetsluiter, wiens snelheid men kan regelen van 1/20 tot
i/iooo seconde, lieslist noodzakelijk.
Een der beste plaatsen voor vogelfotogralie is het Naar-

dermeer, alwaar zich o. a. een zeer interessante lepelaarskolonie
bevindt, terwijl men ook in de duinen en in het Kennemeiiand
met vrucht kan werken.

Het Naardermeer is te bereiken van het station Hakkelaars-

brug, bij ,,Muiderberg", na een wandeling van ±; 20 minuten.
Aan den oever van het meer wordt men door den daar wonen

den visscher Hoetmer verwelkomd en hij of zijn zoon, de Op
zichter van het fineer, roeit de bezoekers de watervlakte oj)
en zoo bereiken ook wij weldra een nest met eieren of jongen,
dat wij waardig keuren voor eene fotografische opname.

Als een metgezel niet strikt noodzakelijk is voor het dragen
der fotografische bagage, ga men liefst alleen. Druk praten
tijdens den roeitocht moet vermeden worden. De vergezellende
roeier weet dit reeds bij ondervinding en roeit ons zonder veel
te zeggen naar de jrlaats onzer bestemming. Hoe rustiger wij
ons houden, hoe meer kans wij hebben een vogel op of bij zijn
nest te kunnen fotografeeren.
Hebben wij dus uit de vele nesten, die op he*^ Naardermeer

te vinden zijn, eene keuze gedaan, dan kunnen wij ons werk be
ginnen. Wij vinden een mooi, sierlijk tusschen de rietstengels ge
vlochten nest met eieren van den grooten Karekiet. Deze vogel
heeft reeds eenige dagen gebroed en wij hebben dus kans, dat,
ook wanneer onze camera bij het nest geplaatst is, het dier
er naar zal terugkeeren.

Wij verlengen nu ons statief tot op de grootst mogelijke lengte
en steken het in den modderigen bodem, zoo diep, dat het goed
en stevig vaststaat en onze camera er op geschroefd zijnde,
juist nog hoog genoeg boven het water uitsteekt. Wij richten nu
de camera voorover naar het nest, zoodat wij de eieren er in
goed kunnen zien en maken nu eerst, zoo mogelijk, eene tijdopname
en bij te veel wind eene momentoj^name van het nest met de eieren.
Wij nemen dan een doekje, leggen dit op de eieren en stellen daarop
scherp in, aldus de zekerheid verkrijgend, dat wanneer madame
Karekiet zoo goed zou willen zijn naar haar nest terug te keeren,
wij een scherpe foto van haar zullen kunnen maken. Mochten wij
haar ojr den rand van het nest zittend willen fotografeeren, dan
moeten wij het doekje op den rand van het nest leggen en daaroji
scherj) instellen, zooveel mogelijk er voor zorg dragend, dat
wij het nest niet beschadigen of van zijn plaats rukken.
Wij bevestigen onze pneumatische of electrische geleiding aan

den sluiter, maken onze camera voor eene ojiname in orde, hullen
deze dan geheel in een doek, die zooveel mogelijk de kleur der
onige\'ing moet hebben en alleen het objectief vrij laat, verbergen
onsïjoj) eenigen afstand van het nest in het riet en wachten daar
de dingen at die komen zullen, ons zoo min mogelijk roerend en
het geringste gerucht vermijdend. Onze roeiboot laten wij in
sloot of plas achter. Daarvoor toont onze vogel niet de minste angst.
Na eenig wachten zien wij den Karekiet zijn nest naderen. Hij

\'ertrouwt echter een en ander niet en kijkt onze camera erg wan
trouwend aan. In de rietstengels achter en o'p zijde van het
nest waagt hij zich. op den rand \-an het nest of oj) de eieren
komt hij echter niet. Daarom besluiten wij ons nog veel verder
\'an het nest te \'erwijderen en laten wij ons nu tot op meer
dan honderd Meter alstand roeien in verbinding blijwiid met
onze camera, waartoe de pneumatische of electrische gideiding
ons in staat stelt. Konden wij in het riet liggend den \'ogel
besiiieden, thans is dit volstrekt onmogelijk, daar het rietbosch
lu't nest aan onze oogen onttrekt. Na een'uurtje wachtens laten
we eerst onzen sluiter werken, dan roeien wij terug naar het
nest, \'ei wisselen de thans belichte |)laat \'oor ee.iii' nog onbe
lichte en wachten wederom een uur.

Aldus hebben wij dan twee opnamen \-an het Karekietennest
verkregen, zomler te weten, ol er op gebroed is. Hi-t ontwik-
kelim der ])laten zal ons daaro\"er nader inlichten.
Een andere vogel die in talrijke exemiilaren boven het net-
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, .ich telkensmoeras zweeft en zich telKens Stern
nederlaat, de Zwarte Zierzwaluw of Zwarte sIiL.LiCJJ.Jclcl.Lj u-v./ l-v-ïiTir

of jongen
nu onze

aandacht. Zij toont zich vrij f ^niagen, maai
Hier zijn wij het niet, die ^ f

onze. vlak
haar broe-

bij hei n^t^;s^aa;de, ckmera -«^at^^ns poj^- —^
dende te fotografeeren, na lang wachten J
„„„„„ .n,n ,n,i probeercn het mannetje ot hei vijijc jgeven en nu jirobeeren het manncrjc "i ok. u.-eVgen'

r  ons ̂ ■ergezelt. Inengt ons weldra bij e
j)u jacl.t<M"<>'''"''"- ' 200 maar tegen eene dumhelimg is.eldzaim eierenpaai d.it voor de meeste mensch

gelegd en diolwhooi ' " ..(me) ol „Dooinsluipe,^  groote onbekende ^vnoeind worden, omdat]
„u-t re'clit mag 1' ^ ^ ^nmader. is. gennschloos ^men /ijoe slechts door zeer weinigen

een

En
zicli. lang vooi

uit "
enden dop gekomenel'jongen oji onze Pjaat bescher-
u het geldt hare jongen voor een nadeiend ge <Nu het geldt hare jongen mn-c i^^onzecamen.

011 dieiiteiigc

broi

menn , kent de moeder geen angst meer,want nauwelijks
bij het nest met jongen geplaatst, die anptig piej) ,

p cmvt zirh als een oiil uit de lucht oii het nest i ^Sterntje stort zich als een pijl uit de luctit

,(loiid o|) zijne eieren, schijnt ,,
1'ocli willen wij het firobeen

verwarmt hare jongen onder hare vleugels, zoodat wij 'rj
p Upiiri nan tpvaVpn Snopdiu is nu een oiiname geinaiiK .het met de hand aan te raken . Spoedig is nu een opnai-  ■ • —pip^^vf vordert echter nogJien nest met vier eieren dezer vogelsoort

ize bijzondere opmerkzaamheid. Ziet, hoe het daar als het waic
1 het'water drijft, nauwelijks vastgehouden door de omnngenac
Een nest

onze

op
waterplanten

Bij erg winderig weder gebeurt het dan ook dikwijls, dat die
bevestiging verbroken wordt en het nest wegdrijit, tot het weei
opnieuw door riet en waterjilanten. waartusschen het beklemd is
geraakt, wordt vastgehouden.| Onze Zierzwaluw bekommert zich
daar|jechter nietj^over. en vindt zulk eene verhuizing missidiien
wat aardig. Dat'l er - vier 'beieren in één nest liggen, is
groote bijzonderheid en komt hoogst zelden voor. (iewoonlijk legt
ons Sterntje .er. slechts', drie. Wij

te verwij(lermi
zien woidt. ( .,.,-,.11J-J 1"^ tC* illC L 1 t II-
dan ook een inj'de eieren en laten haar'geinig
Wij tiTwijl dc jneld(ipzuy»''" inviteert
Snc'wmning een .p,, de
slaan wij niid al. ui (.mn,'ia ereieren zal ^'i ^ j |,,:its. IHniu'rkc'n wij.dat deeiei

Ih 1M <lan tln h ge,hirendc cinze afw^'

'^koilie tl'" gebruiken. Dit vriendelijk aanb■  ■ ' ' • si'lniwc' (iriel i'ooreerst niet

zijne
• de wacht bij hou

t \ /V 1 4 ^

warm zijn iclit? Hi't is haast niet tegeloov
.  zoodat
zien ligg

. /am ue vm.v.

"'wijTerbe;;;;:;' 1:^ ai'nuó- ;;m hooge.. dumtop. z^i^ï„„'bibiV, ,m.t ...... ,..,..1..,, kijk.;. . p;,;;.; i™"™
maar vriend (b iel laat zicli met mm zu n

Wellielit heefl bij onze aaiiwezigbeid. zij het dan ook op g
ten afstand van zijn eieren, reeds bespein d en is liij onderz

eéne oinstandigliedeii niet geneigd ze weer op Ie zoeken. Zoo gaa
dag voorbij, zonder dat bet ons niogelijk is den (niel metons mh'K'

verzuimen dus niet dit nest te
fotografeeren en nemen afscheid
van het Naardermeer, begeerig
als wij zijn, te huis onze gedane
opnamen te ontwikkelen.

De Zwarte Zierzwaluw had zich
goed gehouden. Onze opname was
uitstekend geslaagd ;en ook de
foto van het nest met de^vier
inooie eitjes was goed gelukt. Zeer
nieuwsgierig waren wij echter
naar de beide opnamen van den
groeten Karekiet, dien wij oii
goed geluk af hadden genomen.
De eerste plaat ontwikkelende^
zagen wij niets dan een nest te
voorschijn komen, doch groot was
onze vreugde, toen wij op de
;^eede foto het rustig broedend
Karekietenwijfje op liet nest za
gen zitten.

Thans komt de Lepelaarsko
lonie aan de beurt; ons roeitochtje
strekt zich daarvoor echter ver
der uit p duurt wel een klein
uur. Wij vinden er nog eenine
nesten met eieren, doch de meeste
eieren zijn reeds -uitgekomen.
Dp het eene nest huppelen kleine
9P het andere oudere, groote
longe Lejielaartjes. Van drie nes
ten loepen bij^^onze nadering de
reeds bijna volwassen Lepelaars,
die echter nog niet kunnen vlie
gen, op één nest te hoop en-wii
haften ons van deze Lepelaars-
bijeenkomst eene opname te ma-
^en en na eene tijdopname van een

{revestipH^^ met ^eieren te „hebben gedaan, is onze hooji er ^
Leneln^i-.;' kleine jongen ook de beide oudeLepelaais te kunnen fotografeeren.
zijn de zwaar op de jiroef gesteld. Schuw
in de onmidd'plliil-I° i'^V ongewoon .sjiectakel
raar ZeXf ™t >'«>■«een miterï vmVnm ^^""tgoog m het midden, dat is voor hen
eerye?der duurt dan ook N-rij langkoloS na ShoncWrn de geheele
laten en als dit eindoll i k<"-e jongen oji het nest neer te
datjjhct zich weer zol V ' iiart van angst,
werking kunnen brengen -■7r'^+ den sluiter intoe het I^ejielaarswufie bii hnit gelukt ons echter tot tweemaalWas dit op zkE Slf reei fotografeeren.
overwinning zou het zijn indien grootere
longen op onze jihiat zouden knnn -'i keide ouden bij Inninem ons roeiboootje op meer din j 'i \ '^''^ckten dus
aankomst der heide ouden ^ '^^'^dmd <leEchter juist als wij willen Lènn i tevergeefs,en wijfje, als het ware uit deTucht''vMn""'''" mannetje
hjker tijd op het nest neer w-,nrï «n zetten zich te ge-

Thuis wordt de donkere'kamer H '""ofiteeren
oude Le„e,aa.e bij ,.™„9

/'"ofo K. TePt\ BR ORDE

op

beide komen
dfixeerbakte

rameni te \'ersclialken. Wij la
(le/e i-cli1er gedurende den na
bij bet nest staiun en gaan
colgemleii (lag in alle vro(
weer bij de eieren kijken,
ook nu wederom fl ink warmi
wat dus \'oor ons een zekertee
is. dat de (n'iel gebroed heef
dus onze camera niet vreest

Hem te besjiieden. als liij:
naar en \'an zijne eieren begf
is echter niet mogelijk; één
staat ons dus nog open en
deze. dat wij bejiroevenookh
e\'enals den grooten Karekiet
goed geluk al te fotografee
waartoe wij nu besluiten.

Met tnssehenriiimten van
dei liall tot twee uur laten

NDE OR/EL.

N'ogehsehuwsti
Bijna e\en

de Koningin der

onzm' duinen
veel geduld

(.•rs

den sluiter werken, telker
belichte jilaat met eene inoj
belichte \a'rwisselend. en m
zoo drie opnamen welke w
onze tehuiskomst in den na
dag dii'ect ontwikkelen. O
ei-rste fotograflsche jdaat. d
met groote nieuwsgierighei
den ontwikkelaar laten gli
is niets t(,' zien. dan de ei
zoodat wij ons reeds ongerui
ginnen te maken over het i
taat der beide andere opna
doch ziet. ()]) de tweede
zien wij (K-n (iriel bij zijne c
staan tui de derde jilaat toon
den broi'denden (Iriel. zoo
en zonder \'reeslKd broedings
\aM'riclitend. dat men waarlijl
zou meenen hier met eer
hebben kennis gemaakt,

zoo nog niet meer. is er voor ni
tl' lot om a ieereii.

te

malen tcrugkeeren eeiie

nemen, er zijn

I'..ens gelukte het jias na twaalt
foto van den nachtegaal te \-erkii|grn,

y^ijn de meest!' vogels zeer morjiijk t(
die zich gemakkelijk laten kieken. '
eieVmi ('l-u- ^ een sclioleksternest nu

d tiaditen hem straks broedrTul
ons m een kuil. ,li, "Hdind

spoedig het nest met
"jnianieklaar bij het nest. t'

■ ■ ^ te lotografeeren. waa

envoorichïn,o(rkV™erer"®^ schitterend uit ,Laten wij thans na een i ë"cd geslaagd
sche Duinen eens ingaan die slechts^ Bloemend;
zijn, ook voor den vogelfotograaf toeganke

voor hem g('h("("lTiliziebi'm tokken beleggen, terugtrekkei
kuil steken wij ou/én 1- ■'n ^ ('en kleine opeiiin
ckst(>rt je weer' tot zii u " '^'"'^clet tend toeziende, ot
honger gi'hud \vmt n < tci iigkeert , N'eniioeilelijk In
•'"c'i geduld "ovèrwj„,'',,,,p"!"'^ ^' '.1 'ong, eer hij terug

Idj. loont ee m. Erg wantn(aniera niet al p ■h'.. 't'-ilen '"ii het nest heen. viiu
Dnzc eerste oiuiainè is'd '''oatsl /a h eindelijk oji zijne

t  I IS dan sju.edig van uit onze kuiloarna kunnen wij dd ' '1'^ ^''"'(-dig \ an uit onze kuil ge^^fj hier dus nun 'ecu yeei^ '^^/'''j'^aal doen. bij uitzondering
'logen de;.e regelen ér k*'zHlige_ weimg scluiwe \'()gel t

spoi-t snoedip " d)e budraeen ,1-, .1.,-.,. i,....,.ii t-e NSPOl't SjHH'dig t(>r I)iK"H'.t b ipen
wenseb van eoefenaai

ccn Ijverig
. dat deze heerlijke

,  . . lat tellen. Dat is de '
^ "gollotograat , R.
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J'oto A', Tt'pc. NEST EX EIEREN VAN DE ZWARTE ZIERZWALUW.
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VROEGE VOORJAARSMORGEN.
Een van de grootste voorrerhten, die 't buitenleven geeft

aan de vrienden van de vrije natuur, is de gelegenliei(i
om 's morgens in de vroegte te kunnen wandelen; 't doet
er niet toe, waar; door bosch of heide, langs bouwland,
weiden of korenvelden. Wie dat geregeld verzuimt uit

onyerschilligheid, of nalaat uit gemakzucht, om niet te zeggen
luiheid, die is 't heerlijk leven buiten de stad werkelijk' niet
Avaard. •'

.  g6Gn enkel uur van den dag valt er buiten zooveel te 'bemeten voor een natuurvriend als juist in de eerste uren van den
^otHT^ '1' u" allermeest van even vóór de zon ojikomttotdat de schaduw van de boomtojipen weer o]i den grond valt
lï' var f herinneringen van 't natuurleven lïbIk van yioege-morgenwandehngen. Zoo van een zeldzmn
mooien Meiochtend in 't Gooi. zeicizaam

Om drie uur had mij een zanglijster wakker geroenen-

ondergaan acliter een zwart p-mpn r'- de maan
goi™„,e „o,„

tot een vaag vervloeiend srhünc^.u ^

zich den slaaji uit de leden slaan met een paar A'leugel-
levcgingen. In di- eikenstruiken langs den weg bewegen de
1 ac eien, a ogel-giduidjes. Inad zacht, A-ragmid, als uit een droom.

natuurlijk; ' 't zijn telkens andere.
l-'irl.Uiii- ■" - homt een vogeltje op een top zitten envaltdan

nog te donkèr"'^"^'' lo khnstert van vocht;'tis
te weten \e i " ^'^n de diertjes re onderscheiden,en

V  .^""bnds het zijn.
zand o^i'^'V onri'."'"-- ' hooge oude dennmihout. kir ligt A'ochtig
oosten- een n'^hooriiaar rol ik langzaam voort naar't
f?aat de adem, in d zoeti^^T V'"i' '^"e (iicpGi" en dieper
kruid met dennem-nr hiol. dat die onbesmette lieilucht. ge-
later in de s - ; r\ ̂ •""'■'■aad van gezondheid geeft, waarop

()nmerkbaai w.Ircb d'l, -ÏT"t IS nog geen half vier Xd-l-ennV jl^', kan nog met opzijn,
an struik, van we^cn . , tinten van hooni
paar kleurtjes oivehrbt ' paden. Net een teekeiiing met een
zwai-t, geen wit, mi aeen' aen grijsje daar, geer■yart, geen wit, en geen duid nier, een gnjsje daar, gee
Gts

StviP"
è:"ïroe:J'n!St-ij^°vlöflting kwam ««n -/wd- ,„.f; i .k'll^c \lokken, en uit die rich

\-i()iets, tot box-en in , V '' ^ ^ of blauw, wel overal
'P t zand A-an (U-n wm. ' 'iiiekronkels toe, net zou goed ah

yMek mek ki-rreiu ik'm, 'i '''' Paaltjes langs de bermen,
n n m 1 . x„ . ^ ' • la tVw t ( k h n 1.-1 ♦ , .1 . w 1 • • , , j:..

op

npj nn pas

plassen lagen, steeg een zxv'-,H- '="<1-west en, waar deratelde het i„.,u ,,1T '■oninndik. en.grooteratelde het heel z'acht en toch mm'.'7'"' '"oumro;

ogtl.s, kiaaien, denk ik, die

opmerkt- olrum 1 ^'hik bij mij: een xmkhoorn.die
=^=^0 h!.b, hem ; -'-hcldt hl, mij ,iit: ..watatU, ol knarpt!" !{„ i,';.- / P' niakcn met die wagen dieniet

, "'hha'tjes omhoog on nnn'"'; hooslieui op zijn uianier door
eli--i' '""'aiog, xveer oinl i-,,. ' ^P"'st:tkj(-, oml.aag op een ander:
meryp''"" ="-htc-rna wu/l ' 'tmal vlug achter
tjes t -bOooti- oogeu en wil 'nioni. l.euk diertje toch-
elastiH- konlüu !; waamit rattmnger-l-ekho(!riu''"'''P'^"''""^'''art ' ' " '^oinieke phnmoorties vóórdie

een
eelt de

-^oo' ' n'iTen''*'i" "itli,' 'l!.I/7! . -koniaakt : (weral piepthl lam---.: I ' '"'1' oi- t-en ''"o ■'"trepen bo\-en de hall■  ̂77'' '^' l<l<on: da ""'l een langi
' "oast „u, '^ho p

o"p dat d
dier,;,,:"'^'" ''"h-genen

VlAk ., --oAoor .<Unst;,artmees,estevrR
"ostkant van d

m

als zx
den;

"at zlni ' o\ je nn-t een knige veel" e

aaii den

hiii-ch sta

i
zijn ii- I "ai 1 nu-ezen, rèkkèkèk zeggen ze
'"den Ze ' k'H' ie-morgmi zalhediH'

daar\- -' '" .'""'mch op een iiets onaange-

at eim boerenhuisje-
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daar vlak bij liggen zaïidlieuvels, waar ik de zon wilde zien o])-
gaan. 't Was nog te vroeg; maar lang kon 't niet meer duren.
Uit één ]nmt schoven lange gele banen in de flauw grijs-roode lucht
op, van den horizon tot aan het top])unt toe; en een heele kudde
wollige wolkjes, rose met zilveren randen, zweefde boven de
breecle strook.waar de hemel 't sterkst verlicht was.

De boer was al oj); hij voerde de ki|)j)en, groette onverstaan-
])aar; en vreemd kijkend: zoo vroeg al een schilder! De haan tokte en
bukte of hij 't schrikkelijk druk had. In de hooge eiken naast 't erf
begint een lioutduif te koeren, roekoeoeoekoe rnekoeoeoeoe; hij
zit op een \'an de iioogste kronkeltakken en schuift dwars-trip-
])elend naar zijn wijfje toe; dan trekkeliekken; op eens vliegt een
van de twee, 't mannetje denk ik. bijna steil de lucht in; hij stijgt
in si)irale.n op, als een valk; en hoog l)oven mij klajit hij met de
vleugels; ruggelings slaat hij ze een ])aar maai duidelijk lK)or-
baar tegen elkaar. Dan schijnt hij e\'en stil te staan in de lucht
en zeilt dan dadelijk daarop, zonder eenig merkbaar vleugelbe-
wegen, in een pi'achtige lijn en met suizende snelheid weer naar
zijn kameraadje toe; roekoekoeoe, roekoekoeoe, weer trekkebek
ken en weer zoo'n kunstige vliegtoer met muziek! Een morgen
groet en een attentie voor zijn gaaike!

Nu moet de zon gauw komen. In een ongewoon licht staan de
boomcn te wachten, een licht dat om de (lingen heenvloeit, dat
verheldert maar niet kleurt, dat uit stof en damp schijnt te be
staan. Even is 't stil; de moerroode borsten van de beide duiven
zitten stil, dicht tegen elkaar gedrukt, de kleine ko]")jes uitgestrekt
naar 't komend licht, dat zij al zien; de meeste vogels zwijgen,
alleen een jiaar zwaluwen scliieten kwetterend over de rogge en
<le lboontjes. Een dikke hommel vlak bij mij gonst boven een
groote witte doovenetel, besluiteloos waar hij neer zal vallen
of bang voor 't vocht; zacht neuriën de dennen boven en achter
mij. (ioudstof stijgt op uit de heide, daarboven, tegenover mij
hangt een \\'olk van lichtende damjren. Nu fl ikkert er een blik
semstraal door heen; nog een, veel zwakker, dan schuift een
scherp gesneden roode boog, waarin 't goudachtig o]rfonkelt, stil-
glijdend, uit den grond, groeit snel tot een jjlatte schijf, één
oogenblik straalloos; dan breken duizend vuurpijlen er uit los,
dat (,1e oogen ervan tranen en jhjn gaan doen.

Hoe is o]i eens de wereld opgekleurd! De dennenkronkels in den
top zijn fel verlicht; van onder is 't alles goud en brons, de naalden
blikkeren wit, de droppels stralen blauw en groen en rood; 't huisje
is nieuw geschilderd en gelakt, met roode en witte paneelen in
de luiken; de ruiten bran(ien, de rook is blauw, het oucle riet mooi
groen met grijs. Als staal, pas uit de vlam, zoo glinstert blauw
en i)aars 't vluchtig lijfje van de zwaluwen. Weer zeilt de doffer
neer bij 't wijfje en weer klinkt zijn binnensmondsche en toch
zoo luide vlijerij, de nekken rekken, de koj)jes nikken, de bekjes
trekken, en weg vliegen beide, samen omhoog, heel hoog, over de
dennen heen, om een ontbijt of een morgendronk aan 't poeltje in
't;bosch.

Daar hinnikt een s])echt, maar 'k zie hem niet. Uit 't
eiken-liakhout komt een vogeltje o])klimmen naar 't hoogste
bladertnkje, gi-auw als een musch met helder witte borst en keel,
't kijkt sla]rcrig rond en strekt een pootje wijd schuin uit, en strekt
en schuift den vleugel er over heen zoo ver als 't kan, dat ik de
])unt van elke slagpen duidelijk zie: dat was rechts; nu krijgt de
linker ]->ont en vleugel een fl inke uitrekl:)curt, dat helpt tegen den
slaa]) en de stijfiieid in de leden, 't Snaveltje gaat op en ne(U": ik
hoor nog niets, ja, daar begint 't; echt kweelen is 't, heel zacht
en mooi, met kleine intervallen en korte noten. Dan een wijge in
de luciit, weer neer op 't takje en nu de veertjes rcclit gelegd,
netjes zoo, heel netjes; niets vergeten, nageltjes nakijken, mooi
zoo. overal zindelijk oj), zijn staart glad strijken, dekveertjes
rechtleggen op den rug. op de borst, klaar is 't. Een juichtoontje
even, een wi])je omhoog, weer een kweelpartijtje — dan gaat
braamsluipcrtje in 't hout. ook al om 't morgenetcn.

Zoo'n diertje zou je de zon en je eigen boterham doen vergeten.
■Maar de zon is werkelijk bijna weg, door nevels heen schuift los
en \'rij een geelwitte, scherpgerande schijf, zonrler krans of stra
len. een maan bij mist of (iamj). Maar lioog boven is de hemel
rossig grijs en strak, geen wolk te zien: ja toch. een heel kleintje: wit
en wollig: dat trekt als een eenzaam schaapje op grauw met roode
heide kalnpijes naar 't bosch; maar eer 't zoo\'er is, ver\-aagt, ver
ijlt. \"er\fluchtigt lud tot niets; 't was maar een flard \'an de newd-
sluier, geen wolk. Weer zoo'n schaaiije. weer \-erd\venen: in \-lokjes
trekt de ne\-el op en langzaam droogt het eikeblad: kleine bloemen
slaan de groote oogen oji, mooie blauwe oogen, diep tu.sschen '1 gras,
verouiea's; als die zoo x'roeg ons aankijken, wordt 't een goddelijk
mooie, zonnige voorjaarsdag, (>en dag \'an hoog en rein genieten,
een dag vol \'an een weelde, die \'eel te weinig inenschen k(mnen.
i

.^rme inenschen: en toch is 't ook weer gelukkig dat 't \'oor
zoo \-elen een ongekende weelde is, ze kennen ook 't gemis niet,
cn (lat spaart weer siiijt, hojieloos morren.

Iteii ding is jammer, 't lijkt wel oiKwerkomelijk. anders was
t al lang bejiroefd: de kinderen in de stad. die nog niet hoeven

te w'erken, en de ouden daar. die niet meer kunnen werken, die ten
minste moesten buiten kunnen wonen. De scholen en de hofjes
en de gasthuizen, die behoorden minstens ecm uur buiten de
stad te staan. Zou dat werkelijk niet kunnen? En zou 't .zoo veel
duurder zijn?

E. Hkim.vns.

OUDERWETSCHE EN ■ ■
■  MODERNE BIJENTEELT.WAT een hemelslireed onderscheid bestaat er toch

tusschen zoo'n ouderwetschen stal met strooien,
dik bekalkte bijenkorven, op twee \-erdie])ingen van
buigende delen, beschut door het traditioneele.
schuine pannen afdak en zoo'n nette, moderne

,,stand" met kasten.
Ook als leek kiest ge reeds bij oppervlakkige beschouwing

voor de laatste inrichting, als ge bedenkt, dat ge er iets uit
eten moet. Alleen vindt ge misschien, als ge ziet door kunste-
naarsoogen, het uiterlijk wat erg prozaïsch. Neen. dan ,.doet"
dat half bouwvallige korvenschuurtje het heel wat beter.

Maar wanneer ge eenmaal goed het verschil inziet tusschen
de inwendige inrichting van kasten en korven en de wijzen van
werken er mee, ziet gij spoedig in dat men eenmaal uitsluitend
met kasten zal willen imkeren.

Indien ge nu belangstelling koestert voor het leven der bijen —
en zulks is dat wondere, rijke bijenleven overwaard! — dan
behoeft ge niet zoo angstig van verre te blijven staan. Gaarne
wil ik u eens naar beide stallen geleiden en er u een en ander
laten zien.

■Wilt u me dan maar eens eerst naar dat oude korven
schuurtje volgen ?

,,Ja. ziet u, graag; maar. . . . eh!. . . . steken ze niet?"
Kijk, die vreesvraag had 'k al verwacht. Neen, stel u gerust:

een bij steekt alleen, als ze meent, dat de gemeenschappelijke
woning gevaar loojM; dus als ge tegen kasten en korven klopt
of stoot; ook, als ge voor 't vlieggat ruwe bewegingen maakt.

Mocht dus soms bij ons onderzoek toevallig een bijtje zich
even willen zonnen op den rug van uw hand, ga dan niet ver
vaarlijk aan 't slaan, of gillend weghollen. Laat het diertje,
dat geen kwaad in den zin heeft, rustig begaan en 't zal u
evenmin uit louter steeklust prikken, als 't doen zou in een
l^aal, waarop 't even ging uitrusten van den drukken arbeid
in de bloesems.

Of ik dan zelf geen gevaar ga looiden, als 'k zoo'n korf zal
omkeeren ?

Och neen, wie veel met de bijen omgaat, leert zich kalm en
langzaam bewegen, went z'n bijenurres af en dan heeft men
weinig of geen last van bijenöoos/iehf. Bovendien heb ik meestal
bij in den bijenstaat eenigszins ingrijpende karweitjes een bijen
kap op, die m'n aangezicht beschermt voor 't geval, dat een
enkele mijner vriendjes zich toch nog vergissen mocht.

Wilt ge ook zoo'n kap even van me ter leen? Zoo. nu voelt
ge u volkomen veilig en kunt gerust naderbij komen, om beter
in de bijenwoningen te kijken. Later, als ge zelf wat handig
heid in 't vak verkregen hebt, lacht ge om uw vrees van vroeger.
Ik ben namelijk van plan, ook van u een bijenboer-con-amore
te maken. Zelfs houd ik me overtuigd, dat ge dadelijk na ons
bezoek aan 't timmeren slaat.

Heusch, er gaan ieder jaar nog duizenden ponden beste, ge
zonde honing te loor bij 't verwelken van millioenen bloemen
in veld en tuin. Een deel van dien schat kunt ge voor uzelf
laten inzamelen, zonder iemand te benadeelen. Ja zelfs bezorgt
ge door deze liefhebberij uw buurman, den fruit-, zaad- en
groenteteler nog meer en beter vruchten. Door de kruis
bestuiving, weet u!

()\ er het timmeren van uw eerste kast sjn-eken we later nog
wel eens samen. Nu maar eerst eens naar den korvenstal.

Die woningen heeft de imker zelf gevlochten, gedurende de
lange wintermaanden, toen z'n bijtjes hun maandenlange rust
genoten. Zijn materiaal is lang roggestroo. Daar draait hij eerst
een dik koor(.l van. Te beginnen bij den korftop wordt dat
strookoord nu in een sjtiraal gewonden, waar\'an de omgangen
aan elkaar worden genaaid met Spaansch riet of iets dergelijks:
als 't maar lenig en toch stevig is.

Al doorvh^chtend. geeft de imker den kort z'n Norin : nu eens
spits aan den top, zooals ge ze vooral in Gelderland aantreft,
dan weer meer koeiieix'ormig. zooals in Brabant.

(Wordi vervolgd). ('hr. H. J. R.\.\n.
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SPORT.
NEDERLAND—BELGIE.Het voetbalseizoen iqob—07 is rijk geweest aan interna

tionale ontmoetingen. Nadat oji i Ajrril de Engelsche
amateurs in den Haag met 8-1 ons nationaal elftal waren
komen klo])pen. werd niet zonder spanning de derde ont
moeting te Antwerpen tegemoet gezien tusschen de ver

tegenwoordigende nationale elftallen \-an Nederland en België.
Na 'n zwaren strijd van 2 lange uren — }, uur \'erlenging was

noodig door het gelijke spel (i-i) na het 'verstrijken van den
gewonen tijd viel eerst de beslissing. Ten slotte zegerherden de
onzen met 3-1 goals. Dat gebeurde op 14 April.
En nu oji Hemelvaartsdag had de return-match plaats in

Haarlem op het speciaal voor dezen wedstrijd ingerichte H E ('
terrein. Uit de olhcieele cijfers blijkt ons,'dat niet minder dan
8000 personen dezen wedstrijd bijwoonden.

Tervujl het publiek op alle rangen door de bijzonder practische

het Nedevknclsdie elftal ditmaal bijzonder tegen. \lVt'"L "I
de Belgen schitterend revanche. ~ i namenDeze nederlaag is voornamelijk te wijten aan de mimhu-e

internationale ontmoetingen oii het progr'umm
daar willen wij hopen d^t de
komen voor een plaats in het nadonaal e1ft-,l kunnen
;^ullcn voorbereiden, opdat wij
maken! ' •' " diagelijk hguur zulle

\'OETBAL ^
■11

Het competitii'-seizoiui begint op Zondag J(> .Mei. In de eers
klasse dingen dit jaar slechts 4 \i-reenigingen mede, te wete
Amstels Cricket ('lub en \'olhurding uit .Amsterdam, Rood;
\\'i t uit Haarlem en di' 's (lra\ enbaagscbe Cricket Club.

Ho\-(mdien is door bet dagblad ,.I)e leh'graal" een groo
zilveren beker uitgeloofd, dii- xcrspeeld zal worden volgensïg
woon beki-rsysteein, ojien zoowel \'oor le als 2de klassers en oc
tweede elftaikm.

GKTKOfWDltN THC.I-N O N G KTKOt' WDE.\.

,i.s. i() Mei wordt te Heemstede o|> het fraaie cricketZonchi;
veld \-an Rood en \\ it, dt
ges])eekl tussidieii la-n elftal
ongetrouW( le speIers.

\ oor de ,,getrouwde'
J- b. Schröder, ca))tain
A, \-an Manen, C. J.

s))ek

eerste weiLtrijd \-an het seizoe
\'an getrouwdi' en een elftal'va

'rs komen
Air. Feitb, H.
Postliuma, L.

de \'olgende spelers uit
\-an Boo\ en. -A. A. Koo
Koolhown, A. Plevtf

Van Sleriim. L. Jongbloed en .A. w d. Berg.
Het elftal der ..ongetrouwden" ziet i-r als \'olgt uit: J. Riiickeil

captain, Hisgen, \'an Kentergbem. (lerke. Nijlaiul, Küpfer, Va:
VVaveren. 'Van (logh. Eigeman, Coojis en \'. tl. IVit.

TZ kampioexscii.ap v.\x xfdfri \xnHet Kampioenschaii van Nederbiml t,-.. dihmtiel gewonnen door de Hcu,-sc/u' I'oc/A ,/ T .i'' ' •
venhage, die op s Mei in Eusrlw.n,. oA • nit 's (venhage, die op 5 Alei in EnschtSé'^0??'W' m-' de-

met 5-3 en Zondag j.1. in de residentie'met 4-1^!'!,; ''''^"M'ioen)
Zondag jl7  ,. ■, citsi..\gex v.\x wepstkijokx-

spannenden wedstnjd - die «indanks tle h i't,' '' en
^DiSS ritó r?'^^,.!l!:a!:j"Selsclien met

Cra\-enli;ijr,
Dinsdag 7 Mei \ o \Vn, C" • j"Sclschen met 7- ;H.yv. nïA,!" ,, dl,;,

d"nT v.-i.inld'v;
;  «'Sajl;;; ;F'''

.  de zomer weden.m ["f
groote clSvi èn^s rs

de
n reeds DF IVKDSTR/J/) TE IJAARLEM.

■ ■'X'"" ra,, \X,'Aand. i.int da,
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Gcdurenik' twee winters in eene niet verwarmde serre
o\"crtrelionden.

VOOR ONZE DAMES.
I 'esta Cottage, Mei 1907.

Lieve lila.'

D
I XEN je vermneid van je wintercam])agne in den Haag?
M ^ Heb je tol betaaki aan de vanity-l'air van het residentie

leven? Ben je voldoende bewonderd iii en oin je ex
quise toiletten, laatste créaties van Paquin en Doucet? Ben je
het jours" nadraven en je eigen ,,at homes" beu?
Beu?! Hoe durf ik? Ja, Ida, wij eenvoudige buitenlui vinden

het mondaine stads-gezwoeg. zóó in strijd met de allereerste be-
grijrpen van gezond verstand en gezondheidsleer, dat wij er toe
gekomen zijn, a pen jirès, even snralend en wijsneuzig ons uit te
laten over mode- en conventie-lieden, als zij het doen over ons
,,inimitieven". Maar, om terug te komen ojr je, door mij veron
derstelde slapheid en geënerveerdheid! — misschien zie je er uit
als melk en bloed. i\Ioeder Natuur heeft grillen voor haar Zon
dagskinderen, even als üladame !\Iodc onuitinittelijk is in allerlei
becicnkseltjes, voor élégante nufjes a la Ida van Berthoven, — heb
je lust, lieve, blozend of flets, te komen insnuiven aard-lucht en
dennegeur?

Heerlijke, pittige, door de zon gestoofde dennegeur! Nu de
hemel ontplooit zijn dieirblauw voorj aars kleed, in bosch en veld
alles kiemt, ontsjrruit en knopt; het daglicht en het gezang der
vogels één hymne zijn aan de onvolprezen Lente, nu waag ik
het, jou, stacls-]roi)]retje, uit te noodigen mét ons te komen ge
nieten het verrukkelijke Doorn, en zijn prachtige omgeving.
Wat je mee moet brengen uit je garde-robe? Eén robe d'inté-

rieur; ter eere van mijn Haagsche logee, zal ik gaarne een paar
middagen een afternoon-tea aanrichten, om met jou te jrronken!
Mijn kennissen kunnen zich dan overtuigen, qu'une toilette vent
être portee. En dat kunstje, versta jij bij uitnemendheid. De
modieuse robe-empire door jou gedragen, is een streeling voor 't
o"g- Jc houding, je kapsel en je bewegingen, zijn in stijl met snit
en niateriaal van je toilet; jc levert een harmonisch geheel.

Verder raad ik je aan, ,,kar" en lietscostuum mee te voeren.
De wegen in onze streek zijn je reinste rijwiel-verlokkingen. Wij
zullen de vrienden op de ,,Veklhoeve" te Hilversum gaan ver
rassen! In twee uur — zoetjes gerekend — ,,trappen" wij er heen.

Vier uur fietsen op één dag! Zou mijn stads-menschje het nog
kunnen?!

Laat, wat ik jc bidden mag, je sleep-jaironnen, je sleep-rokken,
je coquette Molière-schoentjes met halsbrekende hakjes thuis!

Héél geschikt om in je salon te trippelen, niet om onze dennen-
bosschen te doorkruisen; en te loopen, eindeloos ver, over de
hei met haar verraderlijke bulten en gleuven. Een voet-vrije
rok hoor, anders ga ik er niet met je op uit. Stevige, o! héélemaal
niet lompe rijglaarzen, met hakken, waaraan een mensch het
gewicht van zijn lichaam en deugden kan toevertrouwen. Wat
heb ik mij verleden jaar verwijten gedaan, toen wij, in Arcadische
onschuld, met je ,,gekuierd" zijn naar Driebergen. ,,Kuieren"
was het, het échte voetje-voor-voetje-flaneeren van stadsmenschen.
Nous trottoirs d'un bon pas, weet je! maar, wij zorgen er voor,
geen congestie te krijgen door knellende Iroorden, hooge hakken,
pinceerende corsetten en sleep-rokken. Wat ik je bidden mag,
lieve! laat al dat moois in den Haag.
Wat leert de ervaring? Dat de vlotte, veerkracirtige tred, de

ongedwongen, rustige houding der hygiënisch-geschoeide vrouw,
sierlijker is dan de onzekere, hiiiper-de-tip-jiasjes. de op-eieren-
loopende démarche van de mondaine oji haar Louis X\'I laarsjes.

(loeiert! wat was je dood-ojr, toen wij eindelijk Driebergen be
reikten! Flushed all over! en je hadt een afschuwelijke migraine.
Wij waren letterlijk over den weg ,.gekropen" en jij. die beweerde,
dat alleen boerinnen en buitenlui mij in mijn marsch-tempo konden
bijhouden!! Denk er om, Ida! laarzen van simjiel leer, liefst rijg
laarzen, die steunen de enkels béter dan knoojilaarzen; dikke zolen
en behoorlijke hakken! breng zulk chaussure mee en .... wij
loojren er met mooi weer de wereld oji uit! Het dragen van
bruin-leeren schoenen is voor onze, soms stoffige grintwegen. Iioven
zwart leer te verkiezen.

A propos de bottes! Het Engelsch schoen-schoonmaak-middel
staat bij mij wegens de jietroleum, niet in goeden reuk. Daarom
zal ik je een ander uitnemend middel aan-de-liand doen. .Stof en
vuil worden eerst met een drogen schuier van het schoeisel ver
wijderd, daarna wordt het schoon genraakt met warme melk,
eindelijk ingesmeerd met ,,(.'ream" en met een wollen lap ge
wreven.

Neen, maar! aan een Haagsch mode-popje zóó iets vertellen!!
Daar krijg ik juist mijn nieuwe jajion thuis van den tailleur

Reinmink, uit Amsterdam. Je weet, dat dames tegenwoordig
ook abonnementen bij dezen ,,grand couturier" kunnen nemen.
Ik schreef je al, Ida, het liloote-arm-modetje, dat nu gelukkig van 't
programma is, vind ik alleen mooi in balzaal en voor groote diners.
Winter-mantels en bonte jaquetten met elleboog-mouwtjes leek
mij een toppunt van tyrannie de la jrart de Madame Mode.
Ach! wat ringeloort zij haar makke schaapjes! Mode-popjes

vonden die mouwen onpraktisch en koud, maar droegen ze tóch.
Dank zij dit dwaze modegrilletje, ben ik er achter gekomen, dat
veel vrouwen minder ij del zijn, dan ik vermoedde! Met de grootste
koelbloedigheid, naïeveteit, gemis aan behaagzucht, hoe zal ik 't
noemen? vertoonden kort-gemouwde vrouwen magere, slecht-ge-
vormde armen, die heusch geen kijkje waard waren, die ik, uit
pure ijdelheid zou bedekt hebben! Het provoquant-korte mouw
tje, werd natuurlijk gelanceerd door een vrouwtje in 't benijdbaar
bezit van mollige, blanke, fraai-gevormde armen met slanke
polsen. Vertooning van plompe polsen, vleezige armen, of povere
trommelstokjes heeft meer dan ooit mijn overtuiging gevestigd,
dat een verstandige, smaakvolle vrouw zich modieus kan klee-
den, zonder te kort te doen aan billijke schoonheidseischen en
rechten, wanneer zij een kritischen blik heeft op haar eigen per
soonlijkheid.
De vrienden uit Bussum halen ons dikwijls af met hun auto

mobiel. Heerlijk! ik hoop dat zij een tochtje met ons zullen maken,
wanneer jij bij ons logeert. Adèle en haar man zijn in 't begin
van Januari met hun auto naar Nice gegaan. Zij waren schitte
rend toegerust. Verleden week zijn ze teruggekomen. Zonder
eenig onheil brachten zij de reis er af. Adèle heeft een „motor-
coat" om van te droomen!

Dat vertel ik je een volgenden keer.
Ann.\ S. K.—F.

KORTE INLEIDING VOOR ONZE

RUBRIEK „GROENTETEELT'.

Terwijl zonder twijfel de eerste menschen zich uit
sluitend hebben gevoed met produkten uit het planten
rijk afkomstig en later eerst van dierlijk voedsel mee
gebruik werd gemaakt, zijn er in den laatsten tijd
talrijke stemmen opgegaan, die de leer van het „vege

tarisme" meer en meer wenschen te verbreiden.

Wij zullen evenwel het vóór en tegen van de door de vegetariërs
verdedigde stellingen niet nader overwegen, maar gaarne op den
voorgrond stellen, dat tal van onze warmoezerijgewassen eene
belangrijke i'ol in onze voedingsmiddelen spelen.
Onze groentecultuur heeft een verleden, maar geen bepaalde

geschiedenis.
De schriftstukken der oude Grieksche en Romeinsche schrijvers

als Plinius, Theophrastes, Columella en vele andere, in verschil
lende talen overgebracht, kunnen als inlichting dienen, terwijl
eveneens tal van schetsen van latere natuuronderzoekers ons veel
wetenswaardigs op dit gebied te lezen geven.

Slaan we de vertalingen der oude geschriften op, dan zien wij
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daaruit, dat alles, en is
onder de beschnjvmgen . hoofdstuk aan d , „j-oken
ten, maar dat zelden kool worden nader P'" n.
eewid. Enkele, als peulgewassen en ko omschre\ er
ST verschillende Tro'hrastes, die ongeveer JOO
Vooral het werk van deii Griek 1 j^gj^jen wijsgecijïên V. Chr. leefde, een leerlme ^^ardiee opvatt.ngej
stoteles, geeft ons een inricht ^^^j^pjUende gewassen hap
die men vroeger

over de kweek van je ^^nnemen dan be-
Mag men de opgave der ^ojni jn aanmerking kan
draagt het aantal plaiiten, da.t g helangrijke cijfer van
komin, voor de geheele wereld het gn^^ij verder, dat
800 tot 1000 geslachten. dan zou de niensch tot
ieder geslacht 10 a ' g^eer 10.000 soorten van groen-
't stillen van zijn honger uit ongeveer ro.
ten zijn keus kunnen doen. , ggj^ kiikie nemen in de

voSreSft iÏenfhte!!broeierye^^^

vroeger Ln^van den kouden grond uit de Irakken geplukt, doen

,  NTagcn. hoe t mogelijk is, (^r
...tcrtandeii en ,i,.„kcn over t kweeken van

""d\'e l'crmk''"- ' „k moeten wel verstaan, dat djf
voor o.gon g- , girg.-vilen IS weggelegd, .van ;:

,  alleen • p.,„ wanneer Inj m het bezit is
"onder lï vnj wat groente op een betrekkelijk,,
nnkje tningiond. , pgspieken \an afzonderlijk"
i  'iciii ci,itli.icM wnni™ ™ «„k h«4
..„-,.,1 zal dit k ,,1 den tuin van den amateur i,d
Iz-i rcin ' .,L.r i di

turen zal di 'V „ oeibakjes in den tuin van den amateur rvaneeiivom- , .
aangegeven. ^ ^011 voorgrond staan, dat het ter

Nbrtiun l.jk " ̂ kweckeii x'oor onze jwassen geschikt is,
waarop we w , de noodzakelijke voedingss,
waterstand b worden gevonden, onze tuin diem

Wo

ter

't gOLkl '-■.f' , -
" — ■ • mn bodem worden gevonden onze tuin dient

r

;moeten m «Ij de koude Noorden-, Oosten.
"imuviuden en voor goede alwatering en grondbetver;Noordwestuiwin ,,,.,iraeen. Daar, waar het noodige vn-

moet wmr<len ^ J ',„,„4 dit door bemesting worden'
"dimht^e vöörld <.P <lit punt dient nauwlett^d te ^
V - « SaKcn. Hu-,..... mnvwn «wan de verschillend,,
hV'tln O . de «te ^Ü» <•" "tl dienen deze dus la,»,.
in besjireking te lueiigeu. W- ^CHLttevae;:

DE CROCUS.
L was 't dit jaar wat later dan anders, toch is hij ge-

n de welkome heraut van 't naderend zacht seizoen!
WOiD U

komen, de welkome heraut t
(ja,n sneeuwklokjes, of anemone, hoezeerAWelkomer nog

ook die ons hart ver
blijden, als vriendelijke

boden der lente.
Anders dan de koude tinten

van die bloemen, die nog zoo
levendig herinneren aan 't leed,
dat pas geleden en den strijd,
die pas gestreden is, toovert het
helder goudgeel, het krachtig
violet van de crocus ons niet
alleen visioenen van lenteweelde,
maar zelfs van zomerpracht voor
den geest.

Hier in 't Noorden zijn we min
der goed in de gelegenheid naai
de bollenvelden te gaan. NI aar
daarom kunnen we toch genieten
van dat heerlijk verwarmend
kleurenspel. Aan een der singels
hier staat een deftig, ouderwetsch
heerenhuis, midden in een mooien,
ruimen tuin. Links van 't huis
een frisch groen gazon, daarop
een paar forsche, statige beu
ken, recht en slank, niettegen
staande den respectabelen om
vang der stammen; scherp teeke
nen zich de fijnvertakte kruinen
met hun lange, spitse knoppen
tegen de heldere voorjaarslucht
af. En dat heele gazon was in
de Paaschdagen één kleed, in
alle tinten van wit tot het don
kerste paars, doorspikkeld [met
gouden punten. Van den weg
af gezien maken op zonlooze da
gen, als de bloemen gesloten blij
ven, de rechte witte, paarse en
gele streepjes den indruk van een
nieuwerwetsch gobelin-patroon.

Dan is er nog een sanatorium,
ook midden in een tuin. Vóór
't huis een groot grasperk, waarop
een wijd-spreidende magnolia
boven de duizenden crocussen, die dat
oogen maakten.

de toidtihlgen'taaï lall de'cdie n.L: „Filias ante PatSm'' 1 ""'^mden
verschijnen, — want men ^iet'n;o+ i '^''nnr den vader
crocussen binnenshuis, dan'is Kweekt men
dien naam te betwijfelen want rl de gciiastheid \-an
de bladen nogal sterk eer'de'blnp^!f^' i°" ' rneestalook minder forsch. ' tdoemen komen; de laatste zijn dan
di°g'"g1S,'vUfa^fifMVf''' '""l «»<>■- 'l eerst meiStelt, dat het verwilderde exemnP, Men verondei
oorspronkelijk niet tot nn^p F " waren, en de bldpm uHaar eigenlijk vaderland zou "zï^ h"" behoort^
Europa, t Is wel eigenaardig Hni berglanden van MiHH

f * S Sieuit Azie ingevoerd; haar wetenscïappei^jpj naaS ons
^ '-rocus luteus

f'ofo Mitru- /V//7.

]K'1

CN OC

tot een lust der

(gei'1). dii' van de paarse soort Crocus vernus, of Voorjaarscrof
Dan liestaat i'i" nog een derde sooit, de Crocus sativiis,

Saffraaii-ldoein; deze komt liij ons niet toor, doch is inheeni.
in Oostersche landen, enwc
i)ij massa's verbouwd in de,
(h'lijke streken van Europa,v
nanielijk langs de kusten
Middellandsche zee. Ze b!
ei'rst in Se])tember of Octc
in tegenstelling met onze e,
lenteverschijningen. Degedrt
de. bruinroode stempels van !
bil lem.die een sterken,verdoo.
d e n ge 11 r en bi tteren smaakliet
IS in (k'ii handel onder den Ik
S(i//)-ci(in bekend. Duizenden
dii.' stenrjiels zijn noodig om
pond der sjiecerij te verkiij.
In de oudste geschriften var
raëlieten, Egyptenaren, Ror.
nen en (irieken komt de n;
voor. Koning Salomo roeptur
liet Hooglied: „ l'we scheuten-
een ])aradijs van granaatappi
met edele vruchten: cypmsr
nardus, nardus en safraan,"t

Hij de bereiding van ietó
SC li O feitjes wordt ze veeivui
aangewend. Shakespeare noc
ze ook ais een niet te vefiinaL
iiestanddeel der „warden-pr
een soort taart, gevuld met i
fituren \-an jreren. '[
Egyjitenaren, bij wier feeste-
gastmalen bloemen eengrow
siieeiden. \-lochten bij vooi^
v'an (Torussen slingers en
sen, waarnree ze hun wjnWj
sierden. De Syrische Konn-
lieten in optochten jongend
lien uitgaan, die gouden sC "
droegen, gevuld met 0'°^'
onder deze nam de croc®
^'oorname plaats in.

De (d-ieken en
f N". bruikten ze vooral bij .

,  j, 1'leehtiglieden. misschien 0volgens Homerus, de (t„ciis een der bloemen was. waar^;,
diCn w(m!'i ^■>"1 jtipitei- en jtino iiadden bereid.. J,1;..;.. ' ' ';'utstgenoem(le volken aangewend biJ

'  feesten «E
ran mensd'';

,  \Vait,  c.ccc.-ezigen. pluseh (iieht,,,. uit de eerste eetiw na

vaardiLdun v.n L '''utstgeiKH-nide volken aangevNa.iKiiglug \;in kostbare reul.-\f. ...l if k
kuustiuatige lonteiiieii v • l V""' '' ^'■'diameu. weiriekeude" sir lEn" " bwdaanten va
Diieanus. ecu 'E aanwezi

in zijue Idim- n' ■' '^"dbor uit de eerste eetiw uy.:vordt gei')et(.uj ziMrr'i ,"'^'"'irij ft. hoe iemand door e® .
teiirig ri(.h,.„(^ viie'bt " 1"''^ blond sjioot uit de wonde.
t<-indiH.uid." 'In Crocus u,t de ledematen vE

tus
w

s 'us uit de ledematen

[^'.dxH.n jougehug 'Xia
u"'^xrd j„ de herderin b

di-zelbir- ;;r, naam omvmgróok^■^"'1'l'dllke macht de gedaante eener ^

H

nam der bloem afkomstig^,
keiiaamd, die verteerd door
'  Siuilaa, door de goden, t

■  A„i- 7iinE


