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REDACTIE:
HENRI VAN BOOVEn te Hilversum, met mcJcmerlMK '■««JiiR. JAN EKITIl
en WILLEM MULIER.

MEDEWERKERS.
architectuur. {Gehouwen, woHiusinriehliu.K, miu,helen verliehtin^^^ serv-ar-

ming, enz.) TUINARCHITECTUUR, PL.'\ATSBESCHR1JVIN( 1 : 1 )s. W.
■ Hanr.vi'h, Proe.

K. Sluyterman, E. Smit Ki.eine, Leonari» A. Si'rinoer, D. E. Ters tkkc,

J. H. DE Veer, P. Westhroek.

, ,

van Co
opening, bij gebryi
li„ek _\-an i" kan^ worden waar^;
nder een dubbeltie zich o]. een afst;»;,

nomen. (1.1. dv ''"ck waan. x-iu toont .
van meer dan i-a

Zuidoosten:

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis, F. F. Bruyninc Jr., Marie Bije, Wouter
CooL, Dr. A. J. M. Garjeanne, G. A. M. Garjkanne, R. Tei'e.
HYGIËNE, (Tuinsteclen) OPVOEDING EN ONI lERWIJS : J. Bruinwoi.d Riedei.,
G. H. Demmink, J. C G Grasé, G. Oosteruaan.

landbouw, LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEONTGIKNING EN BOSCH

CULTUUR; i.Cultu„rpUinten, -woudjlora, -veredeling -van ge-wassen, ciz.) L.
Broekema, F. F. Bruyning Jr., Y. R. \. Croesen, .S. R. \'on Pr.anck,
J. Rinkes Borger, j. z. ten Roüengate Marissen, A.J. van Suiiermueek,
C. G. Sl'ENGEER.

LEVENDE NATUUR EN LETTERKUNDIGE BIJDRAGEN: .M. J. Brusse,
Mevr. A. Bijl-van Slooten, Bern. Canter, J. Daalder Dzn, Henri M.
Dekking, Dreves LTtterdijk, Dr. A. J. M. Garjeanne, E. Hkimans,
J. Hora Adema, Dr. Edw. B. Koster, Lode Baekelmans, Joh. de
Meester, Henri Meijer p Teunissen, J. Reddingius, I". de Sinclair.
METEOROLOGISCHE EN ASTRONOMLSCHE MEDEDEELINGEN: Dr. C.

SCHOUTE, J. VAN DER BiLT, PROF. DR. A. A. NiJLAND.

U-'- Oss.upcu,. 0|,I„us, Girtf.
assiopeia.

Pier. Oj.iiiuehus. Pijl, Vo -

Zxxaan:

Kioon.
Pereiiiee. Ma;i,gi . Kaal. Schorpioer
Zuiden; Beker. Hooldlmav v LTsel laal:
Blaiig. Waterslang. \\ ee;
Zuidxvesten: Leeiixv. Sextant: kleine Leeuxx', Pyn.K. TweeHnger
Westen: Kleine Hond. Kieen.
Noi.rdxx-i'slen: Wagenman.
m i , ♦ n-

Stand en zielitbaarheid der liooldphinetk n.

Mcnurius en ] 'DUts sta;in

beidx- te dicht bij de zon en zijn nit

xvaarneembaar:

Mars is Indl .Mei in den minacht (na 2 uur) aan den Z.W. henu

in het sterrenbeeld Sebutter gemakkelijk aan zijn roode ru:

tige liebt herkenbaar. Zijn middellijn neemt in de maan
Mei van i
tot 17" toe. zoodat de sehijf reeds in een kleinekijker te onderselieiden is:

JujiHcr is nog steeds de helderste ster x'an den Westerherael: h
staat te io uur i-ebter al x-rij laa,g. Ook zijn schijf (32")

SPORT: (Cricket, golf, hockey, kaatsen, la-wntennis, -voethal, ijskolf (handy , enz.,paardensport; jacht en jachthonden ; automohilisme, wiclrijdcn, toerisme ; roeien,

met geringe ojitisehe hulpmiddelen al herkenbaar, ex'enals c
4 helderste zijner manen. De jilaneet. die in Februari tr

zeilen, z-ioemmen, -visschen, -watertochtjes; hiljarten, schermen, vuist-vechten, enz..zueastri/den) H. F. Adams, Luit. H. Bücr.man, J. Coucke, Proi--. P. IL
Damsté, S. Hijlkema, W. H. R. van Manen, W. Westra.
VOOR ONZE D.AMES: Mevr. A. Smit Kleine—Fastre.

mnstreeks lo uur:

H i'O'dis. Perseus;
Arend.

fokken EN KWEEKEN : (Paunien, rumleren, wol-vee, lion,ten, pluiunee en
anJer gevogelte, visschen hüen): I''. Blaauw, O. C. I)u\'Ai, \ kkwkv, J.
Kooiman, Chr. H. j Raad J. H- W. Tii. Rkimers, S. Sraniaard I.zn.

E. Th. Witte.

i
Iden

vlllnd. .vf^r'm.Tu
o«u"'

ex'en benoorden de bekende x eiTinderlijke ster / Geminonii
xx'as ..teruggegaan" (d.i. maai" het Westen), bexveegt zichnuna:
het Oosten.
Satiiniiis staat in de \"issehen en is eerst n;i half drie xvaarneen

INHOUD:

baar. Ondanks het ongnnsti.ge uur x-aii xvaarneming kan i
den bezitters x'an niet te kleine kijkers (b.x-. van een opi
ning x-aii miiisti-ns (. em.) sterk aanraden de planeet te ol
serx-eeren. zoo zij er de gelegenheid toe mochten hebbei

hlz. ip

geïllustreerd

Ouder-wetsche en moderne hijenteelt, door Chr. Jf. f. Raad (slot).

jb

l'it onze Oost. geïllustreerd. .
.
hl. jj .\Het ci-witgehalte -van ae -veredelde tarwes, door F. /•'. Pruyning'yr.. geïllustreerd

JO

'7

Zij zullen Saturnus zundvr riuv zien. zooals ('lalilei hem ti

zijni- verbazing iii if.i >, zag. mulat iiij drie jaren vroegt

Is het mogelijk de ophrengstcn der geivasseu door bepaalde middelen te verhoogeudoor I. L. 7.
Sport: Jl'edstnjden, door f. Coucke, geïllustreerd
/ 'oor/aarsdrang, door Dr. A. f. M. Garjeanne, geïllustreerd.
Azalea Indica, door F. Th. ll-dtte. geïllustreerd.

..altissimum
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staat X'an zaken ontdekken,

n.1. dat Saturnus door ee

dwijnen. zal een anderi'maal■ missehien
•
nitx-oeriger in ..Buiten
gehandeld xx'orden.

Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een oj ander gebiea
In

sterren'
^
^T'i zijn in den nanacht de vallenc
sterrenb(>elrl'''\v'
'
.sexvoonlijk:
steirenbceld Wagenman
te komen.vele er van schijnen uit b'
De Melkxve g staat te 10
middennrht

nog
"('.S xvat
wat te
te laag,
laag, maar
maar is
is tegf
leg

sOntterend verschijnsel aan den Oosthemel

K..C3roesbeek & Paul Nolroff ~ A Dl STER. DA M —

A. A.

f21™

DE STERRENHEMEL
OMSTREEKS HALF MEI.

ONDER dezen titel hopen wij in het bcRin van elke

maand de-aandacht onzer lezers te vestigen ojj wat de
sterrenhemel merkwaardigs biedt. In het algemeen zal

alleen het bezit van een paar goede — en belangstel

lende! — oogen of van een binocle bij hen ondersteld

worden, en slechts bij uitzondering zal een versciiijnsel ter sprake
komen, voor welks waarneming middelmatig grocite kijkers (b v
van f)o mM. o]>cning). zooals wij er in n-cIim" bezit weten. lioodin zibi'
Vaktermen zullen, zoo zij niet vermeden kunnen worden (io,,,een korte toehchtmg worden verduidelijkt. Zoo is het misschien

m verband met de hier onder hesiiroken schijx-en van Mars en'
Heim
ledereen
waarschijnlijk
wel dui
dehjkc, maar door velen telkens weer
vergeten
feit te herinm...

( )• A,o IS de alstand der ..Txveelingen" Casto, en IhSmSn""

VOO

ONZEl

sprèe'kxv()on'i"r'^''^'^'''''''''
--•nU-èZ
In de T--

Svdnal van vanh
sinaak e„ "''""J
""s ,gedrex-en zilx-er !,n^

geihaaide- en 1 >aip,.„ten''x-,'n
'

gaarne ox-er zee ni'

men een he

u-n tot:Er
permis,

Hngelsehen
1'vt Kc
.O'l'oden xverd. (

vikeniioutei

stoelen en tr;i|)spij

^■"1 .geriefelijke, mi,;,,, '"jj-viionien.

Maar ook ('ii

De^mV"^' l'''^^vnde buideii vvH'p'-"
'"'i-^^lgv.
uien 111 ldil
IV ''
Hollanders.
f < "k onxvillvk,.,,, , '^' ' '-Dollandselie niotiexeii

d-it
■■-'"ven Vee]
Anne"
' d7'""
deze Sti,l
, vi'.isiili

(lat wi) aan den Sterrenhemel nooit iets anders kunnen w-uirneny"'

Sm?'' \\i,
W nemen alleen richtintien
voorwerp,
gcv' è xïi"
tiKjut.
xx-un-uit
wiions oogi-L(.n(n
xuversdhllen van richting, d.i. hoeken of bogên e? xx-el'me

driedubbe

vlakken ring is omgi-x'en. Over dezen ring. die in Apr
onziehtbaar is gexvorden en die in juli xveer zal verschijnei
(.nn (ian nogmaals van Oetober tot januari iqoS te ve

zijn naam en adres Ie vermelden; ook achter op de foto's.

Uib&ave van SCHELTEMA^ HOLKEMA'5 BOEKHANDEL

tergeminum" (d.xv.z.

deed hem niet. zooals qz jaar later Hnygens. den ware

^4

700 rden u itgesch reven.
De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene atmonce, ten aanvrage of eefi bestelling aan een adverteerder doet.

planetam

meende xx-aargenomen te lu-bben. (lalilei s geiirekkige kijkt
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt geieii^eukeid voor correspojideutic opengesteld en gelieve
men vragen aan de Redactie te richten.
Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen worden. 7V odresseeren
aan de Redactie oj aan de Uitgevers. De inzender verzuime vooral ?iiet duidelijk

voor pbrmkelijke maat, grailen ( ). niimitmi ' , , ^

ofschoon''

_ eeiix-ouilig een hoog, en
'ut (U- si-liijt van Ju pit er gemiddeld J
'oog sebijiit m (Ie ^illvrRunstigste omstand,.

den

BLOEMEN- EN MOESTUIN; (Serres. l;a.sseu, enz. '.■ruchthoomen, sierheesters).
K.Berendsen.Jac.B.Brink,' E.H.J.Cunaeu.s,J.J.Kruvek, A.Schuttevaer,

De sterrenhemel omstreeks half Mei, door 1'rof. Dr. .4. A. .\'ijland.
De ,,Cottage", een voorthrengsel van onzen tijd, door il'. f. //. Muller,

Uk.
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BUITEN.

derland gelijk met: Hij zit er warmjijes in hü schijn*^
nen

l-,et

kunzich

doen!

En menig rechtgeaard ouderwetsch Hollander

liever viermaal dan twee maal, voordat hij zichdezo^"
vcroorlooven.

Niet omdat hij 't niet kan!

efdo'

\\A] neen

de

Haar omdat wij Hollanders zoo graa" c'oor 5'aangezien.

worden

,, wel zou

Menig koojiman was bevreesd voor betgeen .,OT^''^:thalen als

kunnen zeggen als bij zulke dolzinnige dingen ginf^.^Vijn

het wonen oj) 'n buiten, al was het maar 'n hmteniiedors zouden al gauw zeggen: Hij begint raar Y'
Hrelwuwde
hebt zijn de, aan onze- vaarten
en postweg''^''^ ^v'
w ffeweest
......
p

thcekoejrels en theetumtjes der i8e en begin
^
dc bescheiden modus vivendi, die de welgezeten ma''',pwerik te
delen er op gevonden heeft, om toch óók eens
hooren kwinkeleeren, wat buitenlucht te snanpenm ^^'orden
ondergaan in 't vrije veld, zonder voor 'n veikwish^''
aangezien! . . . .

si

*

prekende

Sjioorwegen, trammen, rijwielen en de allengs
doen
ruimere begrijipen der Kje eeuw hebben' die toestai''.,r angst-

'wi

"iWS.

X'^ch' .1/. B. IW-r.

■i*"

TYPE F.-1.V EEX COTTAGE.

Pilaar Engelschen en Hollanders hebiren elkander te vaak den

loef afgestoken om het op dit gbied niet te doen. Hebben wij
lui de I/C eeuw de |)lechtigc marmeren gangen en met eikenbout
ekieede eetzalen zien wegkapen door onze Engelsche buren, we
:ijn hen in deze 2oe eeuw het antwoord niet schuldig gebleven.
Zij baddcn destijds behoefte aan iets vredigers clan hunne
niddeleeuwsche grijze burchten, met zware, geheel onnoodig georden kanteelen bekroond en van even onnoodige droge grach
ten omgeven.

Muj hadden in de XXc eeuw behoefte aan iets, wat we misten,
een huis tusschen een hoeve en een buiten.

Endc wij maaken ons o]) en stalen 0|i onze beurt. . , . de cottage.
Laten wij het maar eerlijk bekennen, anders gaat het ons als

Kornelis, die dat vervelencle glas geliroken had, — 't komt
Itóch uit.

verdwijnen. Heden ten dage bekommert men zich "j" .^d valt te
valhg om de jmbheke opinie, ja 't gelukkin c-ersc-hipE p buiten
constateeren, dat een ieder, die er lust toe gevoelt, 2'
gaat vestigen.
^
^ gehuurd
\'elen wonen 's zomers in een dori:, cn beusion of
buitentje dan wel oj) 'n eigen gedoetje, anderen ^ f,J vestigen
tahneemt snel toe — gaan zich voor goed buiten de st'V boot ot
en begeven zich 's morgens jrer trein, auto of
met
tram naar de stad, naar de zaken. Onze buitentje'^
aan die nieuwe beboette voldoen
'
Aan
te'
De menschen wilden buiten zóonen zomer en
,omer\-erde eischcn voor deugdelijke woningen voldeden onz® , inaar al
blijven niet Aan vde dier zomersche huisjes ontd'"''jTja
itbra.ar ook
te veel. Kasten en bergplaatsen, in de eerste jdaat^ , ,•3 buiten
laak stevige muren, die de koude van onzp oure vviid'^'
vwandere
weten te houden, behoorlijke schoorsteenen en^'nog
dingen, die 'n huis geriefelijk makem
gje. Dat
\\ ant, nietwaar? men behèh)t zich m ■

woning, voor een „eigen haard" wn^
Ts

De

n in t

.
* *
nu, het geriefelijk
ingerichte morltu'ne

dee hiatus,
hiatus. die
che er
er bestond tusschen
tncou,.^

,

moctc

ooh^, Iwett

ons
r,. maat
wa^
wat

s een huisje-op-zidl.zelf. afliomvd

'*

Lal s'Ae,, cent

qi'a.

' '^1

muiselijke Engelsche cottages zijn door ons geco])ieerd. \\'ij heb

sel zij zijn de uiting van den drang

tals 't moet. Haar bovendien we hadden de cottage, — het land-

eieren gelegd. Het is een gelukki m""' heeft ons/eest.
dnr

Het iji'erig neuzen in de Studio o

■^■^■ge greep gew

'geen ojitrekjes bouwden tot voor kort.
*

TIn

l
*
*woonden beken
de
middeleeuwen

telij k alleen de edellieden en eigenerfden
buiten en wel op hunne (min of meer
versterkte) kasteden

burchten, sloten,

burchten ol borgen, stinsen, havezatben,

of hoe die goederen meer heetten.

Eerst in de zde helft van de 17e eeuw

gaat de Nederlandsche patriciër- of rijke

koo]unanslamilie zich op 'n buitengoed
vestigen. Vóór dien tijd was zoo'n stap
dan ook een gewaagde onderneming. Wie
zich de weelde van een versterkten burg
niet kon i'eroorloven zou sjioedig kans
loojien den roodcn haan bo\-en z'n dak
te zien. Naarmate we de i8e eeuw na
deren, beginnen de landhuizen veeh'ul-

diger te verrijzen.

En wij zijn buitens en buitentjes blijven
bouwen in den stereotie]ien stijl van :
boven 5 ramen, beneden 4, en in 't mid
den de vóórdeur; een ge.witten ge\Tl met
blauw liannendak, waarop twee van

siiitse kapjes voorziene ■ ,=choorstecnen.

Ziedaar het oei-typo v;in de meeste onzer

buitens en buitentjes.

Het buiten wonen is echter steeds ge-

MMlKi

weest een weelde!

Wanneer men zegt; Hij woont op 'n

buiten I dan stond dat in ons goede va-

J/. -i. /u>t'r

,-ottage,

. cottai
B. 20 veiTiJzc, overal als l'ad(lestoele|™"TiVei-on''' „tpwd'l't*

srihriZir
rr;,
kasteeltjes, wel ik bescbouw ze als

[huisje, iioodig ! Het is 'n onloochenbaar
deit, dat we eigenlijk geen landhuisjes,

aan -

, j te graag

De cottage is 'n gestolen kindje wna,-

over ontfermd hebben. Ieder weèt t

Iwil men graag hebben.

ben^ er geen doekjes om gewonden, komen er graag voor uit

ic buiten

,_„,,wd...„,

u.rl,l„ven ™ de „.„u-rscd,.

sriief

De aardige, van binnen zoo gezellige,

voor

mist zoo'n halfsteensch dingetje'de eige'l^ïhappen-

Er is braaf ge. ,dacht en gebouwd in den Studio-stijl. M'b}'
Inot ? Zoowel wij als de Duitschers hebben die dingsigheidjes

[aardig gewonden en, niet waar ? — wat men aardig vindt, dat

mcroptt'-' „ar

beheljren heeft zelfs een zekere aantrekkehUheid- .fpis voelt,

type fax EEX COTTAGE.

HE bouw-

16
11 1 z

Deze

trant van 'n coUagc is er op

,veilt ji
• gerlljl

zeer uileenloopcnde eischen kan
,ij„. maar dan
is 'n vrystaand huisje (het kan ook e ^
i,eter iets anders
schiet men dunkt me het doel y"^'
te bouwen) hetwelk voor een •''■'t'
N-ereeniKt
mum van geriefelijkheid en gezelligheid bmnuishuis
met het idee van binlen wonen.'

.

. .()

u

L-

Lljv-l'-ü

"*J ••

1-

•

j eu W'olllel
.' luist:

lli

,.-1 niet wat 111 nlieer bedoel,,
jaiiteii was '.

' l ij wist iiu't wat I hntell

bi. lii

maar ueriist:

■ ■z-ijii, weetje?

■ ■r

.y

^^dtcnpi!

"v''''"-'".'
■eVi . . ü! 'n'rijp'"
hcb'jp
- '•nplaat.s. .b|m^

jaren geleden.

in *11 j/,,;

*

dit

Xu,

Z1J11 Is . . 5

delpuntig ding zijn
geweest een veertig
Om

1li'

heeleiiiaal hiiitrn, weetje?
, ldar laten. Ilij kromp

niielllt

. 't je niet kwalijk, we.

anderd, de cottage past in onzen modernen tijd, /

iijiieeii . . maar kerch;

,)yV'm''i"net li' <hii l'n.nptlir ^at toch zii^:^;

/, ,k el ni 'llheel '

() ja. in' iilieei

_ •

M l il'

i-t . zullen
't 11 11 u

,elkaar.

een uiting van sji.lzucht, een bewijs, .lat men
het over den balk wil gaan gooien, immers de /■.Vtijden
zijn
zou 'n uitmid-

li ni<meh|k de limctien van 1;q

,,

iiaim

, ,\\eer '■'■'■'y"7,y'|'i"v.i

Vloen

• lil I1

nieiis.

I

held. ell ile P'"_'y,y

svei'lde.

En Gode zij dank is dü builen wonen nu met '"^y

I'

ju. hl . l'"h

, . lb.

vÏÏ(laa7i/'

11

.

aan

..och, Liigèiie
. .Weet zeker niet .,

te

tooncn, kunnen we

. .ileii Hont is. y

niet beter doen dan

een citaat te geven

weet je \ve|?'" '

uit Deel VII van
de Ideën van Multatuli.

Maar is ([jj ^
sjirek ncharge?\(

Het is het beken

en zeker niet. l

de prachtige frag

was men, toen,

ment

uit

venden

den

ze

..IdeéiVwerclenu

bundel,

gegeven.

waar de oude heer

KopperlithW outertje tracht te door

dringen van de ont-

J'i'to M. .-l.

Hovr.

C07-7\4(;E te SCIIEV]-:xiX(]

wonen.

zachwekkende n de

voornaamheid, die noodig is om buiten , zegge en schrijve buiten
te wonen.

....Weetje (zegt Kopperlith), weetje, omdat Mevrouw naar buiten gaat,
..Ik meen dat ik ook naar buiten ga. Ben jij wel eens buiten geweest, man-

..naar Grncneuhuizc — want zoo heet eigenlijk m'n Builen — en ik ook
..netje, zeg?
..J. .a. .wel, m'nheer!

..Dit antwoord viel den gek tegen, 't Was dan ook wel 'n beetjen on-

' mTmI r

..Jij

P'°™P °P

'jhcllieid te trappen van ie-

""""-"i" voo,-

weieens . . buiten geweest? En waar dan, mannetje?

...i™.,,,

„Up den Singel, m nheer, buiten de Aschpoort.

,,Alweer zou hier 'n algemeen schaterend gelach zijn opgegaan indien

Vt lÏÏmooT' ^

mochtimlaXfwonlën op

drukten

Zoo .

voelde men deha- ,
ontrereikbare \v£.
deyvan het buit

\';in

Ntt kan men
(iiitt'lu'ilcn en 'n gezond plei;
1 „.ziglicilcii in stad. Niemandi

'i i

d'""'>tv
kiezen, . niet ;il tt
Vp,.|

neert zich or voor ven ln,;^ jv liotiwcii nuur zijn beurs en ncotti,

te bewonen, hoe klein ,„,i^ want <k' tijden zijn veranderd,
bakens zijn verzet, eeii jede," trm'lit zich het leven zoo aan;

naam mogelijk te iiuiken

Daarom . . zijt gegroey

vrooiijbo h<>"de pannetjes, diezj

overal waar maar 'n kiju^ warm hoekje is tusschen wat boom
cl 'ilieuvi'lt je, hel li )eii,gen('.^^^.y^j.^,,^(],,„h<ler steden enge wallengre
(le zijt ons Wkdkonr als nitkoinst voor viden, die licht enk
en gezondheid willen en toch in de steden het dagelijksch broi
moeten yerdienen. (le zjjt 'n weelde vcioi' hen. die buitenwi

wonen, helst zoo ver

buiten Woutertje's .\schpoort.
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strookorf lieeil.

wënd van
vën den
dnn^rkorf,ë"ook vast aan
l^eh.alve
den binnen\\ancl
deze aan
snülen"
m-i-,,-

door hun bouwsel meer steviete kriie-t

Voo.- ■

i' ^

Hjdenvan den strookoepel beet en Kat himf^

schuin achterover hellen.^ Beneden in dropeinn/zëm d
einden clcr \Vcisrtit0n vlal'l'r»
1 +
i
zeshoekige
pr
mï":
cèSe
iUtSêk
De ondeihe cellen
eh leeg De
mee se gevuld evaren, hebben de bfjen 's evmte"

\

"

onclci-

'"og■

aen cn op oonigon

eaSn'r
.f^Kenbei^S;
warmte, die juist nu erg noodie is liii bot mU

M""

broed
bijen t,ekkena?ch„3i:
nSÏ^
m het Debovenste
deel van den korfk;kvDozl
i / '"^^^^i
door de gevulde honingraten doorsneden zootlT''
tijd het voedsel voor 't grijpen hebben 'do

koningin; de „moer" zegt de iiXÏ Wam
t heele volk.

'

t

'^'•1

Die koningin doet haar gansche leven niet.
i
;taat dan eieren leggen Doch wiór dlë
/ '

Die '
staat

ieau arbcKl Rcslahll! Sdr i,

inwendige

ni den winter'Ic mot-der van

den bijen-

""k

.yeei aan
r,.aryai.,..V.,'" .'^^Ndien
echter
weer
aan en
en de
de jonge
jonge biien
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•
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^"<'veel
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Van die ratencellen dienen er som nj, uD
den honing en het stuifmeel en aixiëre at
Noor
longe immen worden opgekweekt u.t dë eimeir""^""'
Dij

t omkeeren van dien

D

,,Vasten bouw" of „staliielbouw" fï.
naamste, dat we op die oude fmrven tëeon b i i""
kunt ge de raten alleen van onderen ë>v,>wegsnijden wat u niet bevalt abi '

Den besten honing 00^,75^1^ i

sen, die voor u o^bëSaï z „ dl

sloopcn wilt; soms ook in cellen dil l'^T

™

Pla^Vs hienloor

■ de''

'mwrik-

sVoonian
'"d voo, .'
hierdoor

'^-'on. Slechts kiim

^""ver go 1 m ^
won „,l li;

iVól'oï lïÏÏÜM;-'»" "-""Ij,;

".m.-

•xxX':i
ïK
V'
i
"f" .

b^be^'l m onze macht, in

Vaast.gebouwcl
wiirdei n"'P'-''<>P onze
nietaanwijzing
aan den binnenwand
in verplaatsbar,, b
worden o|i£

Zoo'n kast i 'b i t'"" '

daaivan. <1,.

k,-

'ldos. ..kbseii bouw" of ..mob:

o

^wee. ol meer verdiepingen. Df

te planten, en' er"^l
staan we hel \'()lk at. om z
in op te tassen In'T-'i^^
.-.tuilmeel voor zich en de j(
gen we onze
. '/ .'^'enste afdeebng de „lionin.gopzt
we uitslingeicii w"'boniiig te bren.gen. Diei
vulling ge\'on " ()|'''w'''' '
\'olk de led.ige cellen op
ojitassen' ju kk'ine-e^'
<'i<' bo\'enverdieping rb
lionders van blokjes "
raainjijes. ..secties" i
6c gansclud b. '."'^'•"''eerlijke raathoning ,.om le i

voort niet ..kniistr'i'l^"
waarvan allemi lij k'^ "

dezen

baar vastgebottwd zaten aan den binimnw^ixl^r

wlïkd'',onze iiiitjesl^
"ivpi-W'erken
'^^
w^'

deze kasten 1 el 1 ,

M'e kunnen ook

Knnstzwrrinen.

""^c l'oningverzamel
alk'rmerkwaardigstt

1'lotiteeren valt.

^olken \-erbinderen te zuermen.

l'-en zw;ik ol

of Wat ,ge\-ni,ij, raainni*!'-''^ l<nnnen we helpen met eenige t
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y " onde \'olken. als hij ze in
< cn ko)i
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'r loeven geuj, i.,,]-. .], . d's U'interpro\'isie lati-n. Wij kas
ons sloohkai, gewddi i - ^ "W'eren. die 's zomers zoo
ibet ..sku-bt",

ocgjëigend; w,, |.., .y* ''g te doodeii. na luin oogstens

rl-l'"
'^csgcweiiscbt^ .f'
o\eiwinteien. warm
lieV"''^'n
'^i'^len t< "'•^'''cn we wel allen honing.
v. - .T""'
leeg,
1" 'ieii lierlst uit. I
^^'c betwiin
dl ' ""!"l'"c
"iigescbonden
en in h
bi Kit lang,.,)
boexeelbenlterug
suikerwatei
W-it 1-"

Óin^i',""^'"

<lcnkt

l>^d bijpip,

ge nii'in

'eed l'on V"

" l'^'iniien

" banien\-oe,gen tot een van
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l'"kk zal ik zoo c
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"
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EET BEWERKEN DER NATTE RIJSTVELDEN (SAWA/TS:

UIT ONZE

I' 1 1 Indië te beschouwen als het land zonder kunst. Het
I "W

TT ET was — of liever; het is nog steeds — gewoonte om

I
Jl.

I Indische landschap heet „zonder atmosiiheer", er zijn
.M. Scen stemmingen in; de zeeman zegt. als hij het eerste
land aan den einder ziet opdoemen, geestig wordend:

L ..Aha. daar hebben wc de boerekool weer!" En toch is niets minder

; juist. \\'eliswaar is niet het laagland doorwaasd van dien telken
; dage weer terug keerenden sluier van doorzichtigen waterdamj).
-die Holland zoo gevoelig mooi doet zijn, maar toch. . Indië kan
! heerlijk mooi zijn. \\'e behoeven niet eens naar de bergen te trek-

; ken. waar de statige nevelsluiers den zonne-o])gang tot 'n a])otheose

; kunnen maken, grootscher en teerder dan Turner's voornaamste

schepinngen in de National (lalery. De zuider stranden van Java
;zijn zoo schoon als de Zwarte Zee kan zijn bij Odessa. even dóór
de opkrullende kuiven der groote rollers de zon schijnt in toover-

achtig kleurens]:)cl, slechts door 'n Aivasofsky weer te geven. En
is niet de rustige avondstemming aan de boorden van den Stillen

Oceaan reeds een bewijs dat er wel degelijk atmosjiheer is ook in
de lage landen? Het Indische landscha]i heeft evenals het W'estersche. zijn drie voorname stemmingen. Daar is de dageraad in
H uiar snelle geboorte \-an licht en warmte, tot leven wekkend het
oeri rachtig trojiisch leven, tiaar is de korte, warmgetinte a\-ondschemering en dan ten slotte de zonnige dagstemming, de bran

dende schroeiïng op bosch en berg, op fel witte muren met blauwe
' schaduw|)artijen, waartegen het kleurrijk beweeg der bevolking met
: hunne bonte gewaden en hoofddoeken. Rustig gaan zij o\-er de
wegen; in de stille sawahs sjïiegelen hunne weI-ge\'ormtle, lenige

Hichamen. En altijd zijn ze mooi. met die scher])e bonte kleur' tjes werkend te mitlden der goudgele rijstgarven. bezig aan de
Ulagtaak. Warm van tint als een wilde schets van Dujiré of van
Van (iogh en geweldig van coloriet is heel dikwijls het veel: gesmade Imlische landschap.
Het is feitelijk 'n eigenaardig, om niet te zeggen vreemd vcr' schijnsel, dat zoo weinig werkelijke grootmeesters der schilder■ kunst naar onze Dost gaan, om er de natuur weer te ge\-en in
Diare wet'lderige, machtige vormen en verschijnselen. \Vel heeft
Wen enkele Indiër, Raden Saleh, b.v., tafereelen uit het Indische

■ Ie\'en en de Indische natuur weergegeven, wel is 'n enkel maal
; 'n schikler schetsend door die warme landen getrokken, maar

UaiULL.

OOST.

nimmer gingen mannen, wier kunst men zoo graag zou geïnspi
reerd zien door het gloedvol zonne-i)alet der tropen, naar Indië,
met het heilig voornemen, hun kunst in dienst te stellen \'an de
vertolking dier wereld.
De vele ,,amateurs" en dilettanten, die. in de tropen gewerkt
hebben en u later vertellen: ..Neen hoor. Indië is één groot brok

groene verf." bewijzen dunkt me. dat ze ook werkelijk niet meer
dan dilettanten zijn. Hebben niet Testas, W'erichagin en Hauer,
om een ]iaar in Nederland bekende artiesten te noemen, bewezen,
dat er in de gloeihitte van woestijnzand, in het blinkend geschemer van temiielmarmer en donker geboomte o. zooveel schoons
is. te véél eerder voor 'n menschenleven! En ligt er ook niet voor
den beeldhouwer nog een bijna onontgonnen veld ojien in dat
zelfde Indië. met zijn mooie, slanke menschenrassen. Het blijft
te betreuren, dat vooralsnog meer etsen en teekeningen. dan
schilderijen ons Indië laten zien. in de sterke bekoiing van zijn
groote landschapiien. zijn heerlijke luchten.
Ergo moeten wij maar nemen wat ons geboden wordt. Het
des te meer aandacht volgt men dan ook de vorderingen, die de
])hotographen. (er zijn zéér goede beroejis-jihotographen in Indië).
Ix^ginnen te maken. Het licht sjx'elt den photograaf wel ixirten.
maar met eenige oefening leert men het onderscheid tusschen de
belichting in Euroixi en in de tro]xm als van zelf beter kennen.
Er wordt in onze koloniën zeer druk ge])hotograi)heeriren ..Buiten"
zal trachten middels deze iirentjes \-oor onze koloniëm wat be
langstelling te wekken.
*
*

*

De Javaan oogst \'an een rijken bodem, 't is waar. maar hij
is O! zoo conservatief.

De landbouw-machines vinden slechts

traag hun weg naar de troi)en. (ieduld. engelengeduld is er noodig om hem tot meer intensieven arbeid te brengen, hem op te
leiden tot een zelfstandig man. die zich bijverdiensten u'enscht te
sche]ipenniet industriëelen arbeid. Hij jiloegt en egt. zaait en oogst.
gehol])en door zijn langzamen. reusachtig sterken \riend ile
karbouw en de ingewogen ]xidi wordt, in geld omgezet, helaas
maar al te \'aak onmiddellijk weggebracht naar den geldschieter
of versixxdd en voor feesten bestemd. Zoo is hij nu eenmaal.
De groote mcxnlijkheid r'oor onze bestuunlers was steixls en

schijnt nog steeds te blij\'en : het \ inden \-an den juisten weg
om den ,,Javaan" (met welken naam feitelijk alle inlanders worden

buiten
t,,i iiiruwe prodnemingp,
WtU'U men hem, dat fe

t.niilaiilnn volgens een?
'
I ni(:v

dan y.ip lii) ..saja niaar
,|(,ot iH't tcgvii zijn zin. of laat het II,
luk krii,

,il (loet hot maar h alf.

/a< hlcii
ilwangertoe
'
i.ii nu dool za.no
uovou.f,.,
xoegep,

,vil liot vel coiis goed gaan,?
;d- iig<'l gi'oit ile man, die zooals
nu'iiM'tn

\'eel \'an z'n

'

hoü'lt " ^ <h' ^anlv vr Inj „eer e„

verzot Zirli! Met aanschouwelijke y,,,
„tellingen, gelieel op gouvernemn','.
l.,,„tcn. Nvil onze bruine Inoeder ziel,I
l?.t be>t laten Ijjinen. om gratisvan,
tv Ivoren boe bi,) ni de wereld kanvoon
konieii. Die inetbode gaat langzaam,d,,
blijkt ten -lotte (Ie beste, -Maar hetdk
„v/egd: Kr 'ii reiizengeduld voornooi
rnii liel wantrouwen van den Javaany'
te neiiieii. N'ooi al wanneer het betreft;

;i;uibrengen \'an r-erbeteringen inderij.
vultuur. de eulttuir zijner vaderen,'

y-nie.ger eeuwen reeds door de Hindo,.

iu oiize koloniën tot een groote hoog
mdiraebt. door bun stelsel van dijkjesf
U'i rasbotiw. waardoor het water voor.

natte rijstvelden wordt benutinstedev;,
door d'e ri\-ierbeddingen. onbenut na,
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zve te vloeien.

Die natte rijstr-eldeii geven aan t.

|a\ aansidie landsidiap een zeer bizonde
bekoring, Dp alle i>lateau.\, waar nu
erni sprankje water te bekenn

exen

en

beeft (Ie J awiaii een veldje ingedij;.
|ilant er zijn rijst en kleine bosdij-

op

uit. Mesten is iiij hem meestalbijza,

\ie

ol wordt onnoodig geacht. De grond.

ti

omuti)Utteli,ik. zegt hij. de huftelzallit:
wel wat omwerken met z'n diep in dt

nhiddvr driiig;tiidc hoeven, derestnidi
ten bet lex eiiwekkende water, de zont
Torwaii Alhih inuar doen.
*
*

*

Het water is. ook voor den iniandc

de goede geest, van wien alles afhang
|->o\-en op de bijna eiken dag in welkt
gebuide blauwe bergen, vormt het zich::
de kovie s)liet en der rotsen, of borreltij
uit den \-ulcanischen bodem, om rusli
zich te \-leieii lil de stille kommenvand

Indische 1 lergnieertjes. waarheen meestj

veel

begane paden leiden, Daarheei

trekken dan op vrije dagen of in vacai:
tietijd de rust-. ontsi>annmg-

zoekeiide Kuropeaneii. die in de warmtt
ver iH'iiedeii de lierg-eomple.xeii, arbei
dim. Door di' statige lommerbogen vai
liet Indisebe woud gaat het bergopwaar'

naar 'n kkuni' luisangrahan (doorgang^
SPELEVAREE

bergmeer.

Imisje), Kr wordt wat gevaren,
.gewandeld im uitgerust, soms ookniaaf;
imm toeliten naar een ol anderen waten'j

WN

ol stroomx'i'rsiu'lling. in den bovenlooi
der rixderen.

.^ij selmimeii zoo heerlijk frischii'
klateren zoo \-erlokkelijk over de ro.
tvenen. dat de verleiding tot een tweed
liad

vaak

niet kan worden weerstaat

Dj) hel punt \'an binnenland.sdie vc

keerswegeii ti- water zijn wij in Iib'

nog Wat aehterlijk. In het acliterlar

^ •UI t Palembangsehe. in het zuidenv'd
de residentie Snmatra's oostkust, in'

\ an streken op|
a\'a ligt er nog veeiot
gedaan werk opdhit gvliied. De kaïiat
^eei ing \'an nienigeii liergslrooin

^oiumigv imnteii \ roeg oi laat ter ta''
niovivu wiifdvn genomen. Soms kuiW'

uilge-iia.ptlivdvn. grooter dan Nederlan

kebaat Worden door 'l opniiineii van V'
D'iar ^tro(iui\'ersnellingen of 'n
"'t'-bhik. Die werken eeliter kostengd
tt.mt als (h- Indisehe hemelsluizn'Dn
'M'viieu. treedt de rivier idotseling

zijn oevers, sleurt alles wat
ben weg komt mede. dood cii vei'WOt

Mug aehterlatend. De waterbotiwkub'
,g0ll
eil
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• hl

'vkenen dlaii ook oji

''(uiweii

zulke rantj j

extra-sterke

^"'"\\ ij|vn hebben de huoge SpfOlr;,
kvilann! Ingeuerkt wordt tie

2Ö Mei 1907.

BUITEN.

str(Jom, geleid langs mijlen lange kana
len, waarin de Indische ingenieur zijn
kunstige sluiswerken liouwt en waaro])
de liandels- en laad])rauwen inanoeuvreel en, door Irekwame handen Irestuurd. De

Javaan is 'n handig schi])])er o]) strooinende rivieren, en tle Maleier of Madoerees doet voor niemand ter wei'eld onder,

als het O]) onverschrokkenheid en zce-

munsclia]) aankomt,
!i!
*
Nu mindert de ki ticlil van den stroom,

naar alle zijden wordt het water afgeta])t,

brengt vruchtbaarheid aan de rijstvelden.
Breeder wordt de boezem, de water

vallen zijn verdwenen, nu wringt zich
de lauwe watermassa door de ruime val
leien, nadert de zeestranden. Hoe zilter

tle bodem, hoe meer men de cocos])ahnen

ziet verrijzen rondom de lage grijsbruine

bijeenhurking der kampongluusjcs. Hier
leeft de bevolking van den handel in versche cocosnoten en vooral ook van het

])roduct, de bast der cocosnoot, die on
der den naam van copra een waardevol

export-artikel vormt van onze rijke Oost.
Dergelijke industrieën, gedeeltelijk gebazeerd op den landbouw, zullen voor tle
SCHU'I'TEX VAX KhX PRAi'W

welvaart van Xetl. Indië's be\'olking van

groot belang worden. De aaipdant van
..KlajiiK'rboomen" of cocospalmen neemt
in tle laatste jaren oj) bijna alle eilantlen
van onzen archi])el toe. Dit gelukkig
verschijnsel komt het Indische landschaj)
ten goetle, want niets is eentooniger en
ziet er verlatcner en droefgeestiger uit
dan de risophosen vegetatie langs die
kunsten, waar zich geen blij\'ende be
volking heeft ge\a^stigtl.

I

De rivier wordt nu een breede water

weg naar zee. Prauwen worden stroomo])gesleept, langs 'n jaagimd of trachten
met riem en zeil zich stroomojnvaarts
voort te bewegen. Ten slotte ligt de
havenplaats aan de maatloos breede
monding en brengen de groote stoomers
de lands))roducten naar alle wereld
streken en bijna geen stoomer licht het
anker, of het jiroduct \'an den i)almboom,

de cocosnoot of de copra, x'ormt een deel
der lading.
Waar een eenigszins belangrijke groeji
palmen te zien is, daar kan men gerust
o[r aansturen; bijna altijd is er een neder

zetting in de buurt en oj) een langen zwerf
tocht is dan zoo'n hutje 'n uitkomst. Het
is in Indië zoo genotvol te dwalen door het
onbekende, groote land. Zoo'n zwerftocht
te v(jet, met de buks over den schouder,

of te jraard, ojr 'n vurigen Sandelhout, dan
wel pagaaiend op de breede riviermon

PALMEX LAXGS DE RIV/ER.

dingen, 't geweer over de knie, het zijn
alle ontspanningen, die de Indische stadsmenschen veel te weinig najagen.

Ook in Indië is het ,,naar buiten!" nog
een te weinig gehoorde leus. IMen is er

over het algemeen nog te veel oj) zijn
gemak gesteld, hoort zoo vaak om zich

heen vertellen, dat het vandaag ,,weer
zoo warm is", dat men het ten slotte zelf

gelooft. ^laar
est modus in rebus.
Die warmte kmi wel eens worden, wat

beilaagde \'rijsters

noemen, ze

is echter wel te \'erdragen. Vooral wan
neer men 's morgens vt)or dag en dauw
over de koele wegen lietst, met recht

Dauw-trajit dus, oi 's a\'onds tegen een
uur ol half vijf, wanneer 't zonnetje nog
een

paar graden boven den horizont

staat, er oj) uit trekt, om tusschen \-ijf
uur en hall ze\'en, nog eenige iiatronen
te verschieten, ah'orens de schemering in
duisternis overgaat.

Ik ken er, die, in 't vaderland terugge
keerd, het buiten-leven van Indië missen.

Laatst nog ontmoette ik 'n oud-resident,
vroeger caN-alerist. „Ach, waarde heer!

zuchtte hij, „jiraat me er niet van. Als
jong luitenant o]) 'n goed iiaartl bergitochten maken .. dat moest je je heele
leven kunnen doen!"

VV. M.
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HET EIWITGEHALTE VAN DE VEREDELDE TARWES.
EDERT de invoering van
hoogveredelde
rassen
en
vcLii
vciuutriLLc
lasï^eu
\^nTintPltf^n
viin rlo
rr<-+
variëteiten van de tarwe zijn
de opbrengsten
hier'van

s

belangrijk gestegen; in goed geleide bedrijven met eei
een
voor

de

tarweteelt

geschikten en rationeel voorlre-

reiden bodem, zijn opbrengsten van meer dan 4000 K.G.

graan per H.A. lang geen zeldzaamheden meer.

De cultuur

liteit zouden zijn, dan de gewone oude cultuui-rassen. Zij zoud

mind er goed bakken en armer aan eiwit zijn. Uit een oogpi:

\-an \-oeding zoude x'ooral de armoede aan eiwit van beteekei

geacht moeten worden ; het minder goede bakken zoude hier

een niet zoo groot nadeel wezen, al ware dit ook verre v

hicrvan levert dus groote voordeden op boven den verbouw \-an

N ooideelig \ 001 den bakker.

•de oude landtaiwes, want al stellen deze nieuwe teeltj)roducten
ook veel hoogere eischen aan den akker, wat de beschikbare hoe
veelheid gemakkelijk opneembare plantenvoedende stoffen be

1
^nnrten met hoog rendement zijn met £
1 Kixett
kchidte
aan eiwit en
een zeer
as ce
s baardtarwe.
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jj teeltvormen van de WILHEUIIXA-TARWE.

Xo. loo, RCWARIGE F.SSF.X-TARWE VAX SOA/MELSD/Jk'; Ko. gó. IDEM 1'AX H00GSL.4G; Xo. jtj. ZEEEWSCIIE TARWE l'AX HET
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■dan komt deze hakwaarde voor de voeding niet zoo zeer in aan
merking. Ik wil dit nog met enkele woorden toelichten. Indien
■de bakker uit loo K.G. bloem 150 K.G. brood bereiden kan, en
in een ander geval slechts 130 K.G. uit dezelfde hoeveelheid,

Is het mogelijk de opbrengsten dergewassen
door bepaalde middelen te verhoogen?

■dan zegt hij, dat de hakwaarde van de bloem in het eerste geval

V'ER dit onderwerp is eenigen tijd geleden een vo or
dracht gehouden door Prof. Hollrung te Halle, waarin

zeer veel beter was dan in het tweede. Het is echter niet alleen

het gewichts-rendement, dat over de hakwaarde beslist, want

ook het volume aan brood, o])geleverd door eene bepaalde hoe
veelheid bloem, is hiervoor een belangrijke factor, ja, men kan
zelfs wel zeggen, dat het volume van het brood tegenwoordig
meer de aandacht trekt dan het gewicht. Dit laatste is, binnen

zekere grenzen natuurlijk, beiraald irrationeel. Voor de voeding
zijn echter noch het gewicht, noch het volume van principieele
beteekenis, doch slechts de hoeveelheid voedende bestanddeelen,

■die in eene be]iaalde afgeleverde gewichtshoeveelheid aanwezig
zijn. Voornamelijk Iretreit dit het eiwit. Het brood moet voldoen

aan be]Kvalde hygiënische eischen en deze houden ook met het

bakA'crmogen \'erband, doch ook in deze richting is het met de
nieuwe \-eredelde tarwes zeker niet ongunstiger gesteld, dan met
■<le oude landrassen. Hierojr verder in te gaan, is thans niet mo
gelijk; ook van het tarwe-eiwit oji zich zelf zoude nog heel wat
te zeggen zijn, doch voorloopig was het mij slechts te doen er o])
te wijzen, dat het eiwitgehalte der tarwes met hoog rendement

O

hij naging of ile planten oj) de inwerking van z.g.n. prik

kelende middelen reageeren, terwijl gebleken is dat
enkele gewassen voor eene dergelijke inwerking zeer
gevoeli zijn. Dergelijke in\ioeden, die eene verhooging der werk
zaamheid van planten ten gevolge hebben waren reeds bekend
in enkele scheikundige stoffen en in den electrischen sti'oom.

Sedert lang was reeds waargenomen dat de grond van wijnbergen,
die als middel tegen de druifluis met zwawik'oolstof was behan(ield,
daarna veel hoogere 0])brengstcn gaf dan niet behandeld land.

\ ooral bleek zwavelkoolstof geschikt om de uitputting \'an den
bodem oji te heffen, hetgeen bij proeven op uien- of tabakmoe land
dadelijk aan het licht trad. Hollrnng zelf heeft iets dergelijks waai genomen oj) bietenmoe land, waaroj) met zwavelkoolstof behandelde
l)erceelen de bieten veel beter en weliger stonden dan oj) andere,

niet behandelde; hij \-ocrde deze uitwerking terug oji ile vernieti

ging van nematoden. Daarnaast moet men echter waarde hechten

geenszins lager behoeft te, zijn dan dat ^•an de oude soorten.
Reeds deze ontkenning doet ons de beteekenis der veredelde

aan de eigenlijke ])rikkclende werking van het zwavelkoolstnt.
Uit onderzoekingen is gebleken dat eene zwavelkoolstofbehan
deling in oenen braakliggenden grond den ^•oorraad stikstof aan-

jo tot 100 percent, terwijl daarbij het gehalte aan eiwit, bij eene

op braakland is door ])roe\-en reeds \-astgesteld dat tle bacteriënflora in den grond door toevoer \-an zwawlkoofstof zeer sterk

tarwes in een helder licht verschijnen. Vlet hunne invoering in
de cultuur ging eene oogstvermeerdering gepaard van meer dan

merkelijk kan ^•erhoogen. ^^'at betreft de zwawlkoolstoiwei-ki ng

juiste keuze van de variëteit en eene correcte aanjiassing aan de
vultnuromslandigheden, niet achteruitging, evenmin, dit zij terlc>ops opgemerkt, als het gehalte aan zetmeel. Waar dus de voe-

de hoogte, zoodat op één gram aarde 55 millioen kiemen ge

conclusie doet ons ook de economische beteekenis gevoelen van

door zwavelkoolstof geheel wordt onderdrukt, aangezien aan het

<lingswaardc gelijk bleef, steeg de opbrengst reusachtig.

Deze

<le veredeling der tarwe, \'an de \mortbrenging van nieuwe rassen

CU \'ariëfeiten, die ons in staat stellen belangrijk grootere hoe-

N'eelheden voedsel jrer eenheid van oppervlakte te trekken, dan

N'oorheen mogelijk was. Aan de hand van nieuwere, statistische
gege\-ens blijkt, dat de voor de menschheid beschikbare hoe-

^■eelheid \a)edsel niet zoo onbejrerkt is als men gewoonlijk ge"cigd is aan te nemen, ^^'ie ons daarom, door de voortbrenging

van nieuwe rassen en variëteiten, in staat stelt deze hoeveelheici

aanmerkelijk te vergrooten, bewijst niet alleen den landbouwer

een grooten dienst, doch ook aan het volk, aan de menschheid

in het algemeen.

F. F. Bruijn'ing Jr.

beheerscht wordt. X'ooreerst neemt het getal organismen al .
IMaar weldiai na de zwavelkoolstofbehandeling gaat het sterk in

vonden werden. .Men nam echter ook waar dat de nitrihcatie

eind der proeven de behandelde iierceelen niet meer saljieter
bleken te bevatten dan bij het begin; voorts werdet'iie \erhooging
aan totaalstikstof waargenomen. Het is mogelijk dat de ondei^

drukking der nitrihcatie de uitwassching van ojilosbare stikstotvei bindingen \'erhindert, zoodat een \'erlies buitengesloten is,
waardoor de opbrengst verhoogd wordt, maar ook (lat door di"
behandeling met zwavelkoolstof de grond zoodanig wordt ver

anderd, dat de organismen die in staat zijn de luchtstikstol te
binden in hunne ontwikkeling worden gesteund, zoodat eene

vergrooting van den stikstofvoorraad en eene dan volgend be
schikbaar zijn voor de cultuurplanten die oj) dien grond worden
verbouwd, plaats vindt.
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SPORT.

Niettegenstaande het koude. gure en zelfs regen
TWEE BELANGRIJKE SPORTDAGEN.

achtige weder zijn de beide Pinksterdagen op sport

gebied bijzonder interessant geweest.

De verschillende sport-enthousiasten hadden

vol

doende keuze. Over de voornaamste wedstrijden zullen

wij het een en ander mededeelen.

VOETBAL.

Op den isten Pinksterdag bestond er veel belangstelling voor

den in Delft gespeelden promotie-wedstrijd le klasse tusschen
(.oncordia, kampioen der Westelijke 2e klasse en D.F C

de

bekende Dortsche eerste-klasser, No. laatst van het ranglijstje.
Nadat D.F.C met rust een 2-1 leiding had, wist Concordia
eeist gehjk te maken. Toen D.F.C. daarop haar derde goal
had gescoord maakten de Delcenaren in de laatste 30 seconden
nog gehjk. Het einde kwam dus met 3-3, zoodat de wedstrijd

van a.s. Zondag m Dordrecht beslissend wordt.

uit 'f

SstphT ,

aldaar en Wilhelmina

n' ' ''''

wedstrijd om één plaats in de

Tweeden Pinksterdag werd te Haarlem op H.F C's terrein
umon bainl Gilloise, kampioen vanwedstrijd
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Een Am eljtal3 qnnn
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de tegen het verblijl aan ..De Zwi'tli" niet al te aangenaai
maakte doch wtis er vrij \'eel iielangstelling. de tribune w;

piopvol. versclnllemh- pleizier-vaartnigen luisterden door hum
aanwezigheid het feest oji.

Het werd een echte ..LngiW-dag! De Delftsche studente
niet mnulei dan drie wedstrijden gewonnen.
. Heen het nummer tubhooien was voor Trüon (Gebroede:
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De eerste warme dagen kwamen héél la t, dit jaar. Zelfs
de kalender, anders altijd achter hij de natuur, had 't

begin der lente al aangekondigd en nog waren er alleen
aarzelende, zwakke lenteteekenen buiten. Wat bloeiende
heesters, sneeuwklokjes, wat verkleumde voorjaars, bloemen, omsluierde zon, omsluierd vogelgezang.

Oj) Palmzondag was 't anders. De spreeuwen juichten luid op,
1 zelfs al snorden fietsen en auto's in onverbroken reeksen onder

I de boomen, die de zangers als rustj)laats hadden uitgekozen; vinken
I sloegen schel en flink hun slag, die zoo bij de eerste mooie dagen
[behoort. Je zou zelf óók zoo iets willen roepen, als je maar

( geschikte woorden of een goed wijsje

Koude kan vrij goed verdragen worden. Doch wanneer de tem-

lieratuur zóóver daalt, dat er in de plant ijs gevormd wordt, dan
heeft dit oj) de weefsels nagenoeg dezelfde uitwerking als krachtig
uitdrogen en daar kunnen bloemen en bladeren nu eenmaal niet tegen.
Beschouwt men de eigenaardigheden in bouw en alwerking
der knop]ren als middelen om uitdrogen te voorkomen (ot, wat
op hetzelfde neerkomt, om te krachtige verdamping \'an water
te verhinderen) dan wordt veel duidelijk, wat anders niet of
moeilijk verklaard kan worden.
Wie heeft al niet, in half bewuste, vage nieuwsgieriglieid, een

kastanjeknop oj)enge])lozen? Als de lentezon een paar dagen ge
schenen heeft, glimmen de dikke knoppen zoo wonderlijk, je

kijkt er onwillekeurig naar, je denkt aan de groene waaiers en de

; liad om uiting te geven aan 't heer-

imensch.

]:)yramiden van bloemen, die er uit zullen komen en de lust komt

^lijke, vrije gevoel van lentefeest-

als van zelf om toch eens te kijken, hoe dat alles in den dikken
knoj) \-erborgen ligt.
't Glimmende omhulsel der kastanjeknopj^en is hars, taai en

's Avonds, toen 't schemeren ging,
zwierden wolken van sjireeuwen,
-\'an musschen, van kraaien laag
over de weilanden, in wijde, ]dotse-

kleverig, bruin glimmend en tegelijk een prachtig middel om al
't in de kno])jien aanwezige sap te behouden. De buitenste knophulsels. de knopschubben, zijn leerachtige, eironde deelen, die

ling gewende bogen, een lentevlucht
bij uitnemendheid. Dat is alles heel

weinig aan bladeren doen denken
'en zeker niet aan de kastanje
waaiers. Toch zijn die knojischub-

anders dan op de koudere winter
dagen en vogels zijn benijdenswaar

ber. bladeren, die een anderen \-orm

dige dieren, dat ze hun lentegevoel
zoo vrij en mooi kunnen uiten.
De ])lanten, met even krachtig,
doch meer verborgen leven, voelden
den eersten lentedag en langzaam
schoven de knopjren open,ze i:)uilden
uit 't hout, de groene blaadjes deden
hun leerachtige, kleverige of zachtharige omhulsels ombuigen en 't
eerste, heel fijne en teêre lentewaas

en een anderen Irouw \'ertoonen,
omdat ze een andere functie te

vervullen hebben. Er liggen er eene

aantal over elkander, dicht ojieen,
wanneer 't nog vroeg voorjaar is,
los, wanneer de eigenlijke bladeren
zich gaan ontplooien.
In den knop, die later ook een
bloemtros ontwikkelen zal, liggen
de bladeren onder den jongen tros

si)reidde zich over boomen en hees
ters. Meestal bemerken we er jras

stijf gevouwen en saamgeklapt, de
groene kleur geheel verborgen onder

iets van, als zich de knopschubben
openen en toch is, onder gunstige
omstandigheden, 't openschuiven
der knopi)en direct waar te nemen.
De bouw der kno]i])en is een der
vele wonderlijk doelmatige inrich
tingen, die eerst bij eene nauwkeu
rige beschouwing duidelijk worden.
Slechts enkelen wagen zich er aan

een hulsel van fijne zijden haren,

lang, zuiverwit spinsel, dat ook nog
aanwezig is, wanneer de knojischubben gapen en aan de jonge sjiruit
doorgang verleenen. Die zijden
franjes moeten dan nog de rol der
knopschubben overnemen, totdat
de Ifiaderen krachtig genoeg zijn
om ook in ongunstige omstandig

of he\'er, de lust tot natuur-waarne-

uiingen komt eerst, wanneer 't voor
jaar al weer een aantal weken oud

heden verder te kunnen groeien.

Binnen de vierdubbele ]iantsering
\-an hars laag, knopschubben, zijde
haren en jonge bladeren ligt de
bloemtros, klein nog, maar toch
reeds herkenbaar, dik, opgejirojit,
ieder beschikbaar hoekje o])vullend
met ronde bloemkno])jes. En eerst
daarbinnen liggen de voor de bloem
gewichtigste organen, de jonge meel

is en tal van bloemen en dieren

veel aantrekkelijker objekten lijken
dan de onaanzienlijke, bruine of
grijze knoppen.

Bij alle knoppen zijn er inrich
tingen, soms meer dan één, om de

ijonge deelen te beschermen tegen
de ongunstige invloeden van den
winter of in 't algemeen voor 't on

draden en stampers.

gunstige jaargetijde. Voor de plan
ten, die in zomerdroge streken
groeien, is juist de zomer de ongun
stigste jrcriode: hun knoppen ont-

Niet alléén in de knoppen open
baart zich de levensdrang in de
lente. Ook in de zoo doodsch uit
ziende stammen stroomt nieuw

iluiken eerst,wanneer de winterregens

leven, al valt 't hier niet zoo ge
makkelijk in 't oog. Prik eens e\"en

nieuwen watertoevoer uit den bodem

mogelijk
tegen

maken. Een bijzonder
1 van beschutting

met

felle zonnewarmte leveren

de z.g.n. 7i>alcrkiwppen. In warme
tkassen kan men wel kennis maken

met een heel mooi bloeiende tropi

sche plant, die den naam draagt
van (Icrodcudron. De bloemkno])pen dezer plant zijn dooreen wijden

Foto Df, A. y.

Gtirjeannc,
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kelk omge\-en, waarin zich water bevindt. De meer belangrijke,
teeie deelen der bloem zijn dus niet alleen door den kelk,
maai nog door een watermantcl van de buitenlucht afgesloten.

I e t lerodendronbloemen wijzen ons eenigszins den weg bij 't
zoeken yan een antwoord op de vraag: „Welke gevaren hebben
longe iilantendeelen te duchten?" Vroeger meende men alge

meen, en tegenwoordig hoort men nog heel dikwijls Ireweren, dat

t gioote ge\'aar voor de jonge bloemen en bkuleren zou gelegen

zijn in Myrke alkoeling of te groote verwarming. Nu helpt zoo'n
vvaterkelk met als middel tegen te sterke temi)eratuurs\-erhoopng. Wanneer de jfiant er een inrichting oji nahield, om een
water door den kelk te laten vloeien, dan was dat

la um lijk een ]irachtig koehniddel, doch de geringe watervooraat m clen kelk wordt slechts in zooverre ver\'angen, als 't door

yppmg verloren gedeelte weer wordt aangei'ul'd. Dat beetje
m den kelk is S])oedig warm, zéér warm zelfs en we komen
zanze ()|) t denkbeeld, om er een middel in te zien tegen uitdrogoi.

'Va

Dat is ook. m

onze lentes, 't groote kwaad voor de jonge deelen.

een

mes

in een berkestam.

dadelijk vloeit een klaar, bijna
smakeloos sap uit de kleine wond,
drujijiel na drujipel tlringt zich
uit de zich spoedig sluitende snede.
Is de wond dieper en wijder, dan
stroomt 't sap er nit. 't Ver
schijnsel is trouwens bekend genoeg,
dat berkesaji gist gemakkelijk en

levert dan de smakelijke, zwak alcoholische berkewijn. ,Soms
gebeurt 't, dat door de een of andere hindernis 't sa]-) niet
geheel weg kan vloeien en in een schorssjileet ol iets dergelijks
\-erzameld wordt.

Door de

overal

aanwezige gistcellen en

andere schimmels treedt gisting in en de natuur \-ormt een
zoetig, alcoholisch stroopje, want door de verdami>ing wordt
die natuurlijke berkewijn veel dikker en taaier dan de ..kunst
matige". En nu moet ge daar mieren, wesjien, kevi'is. vlin
ders, kortom de beele voorjaarsinsektenfauna eens aan zien
smullen! Grootendeels blijken 't verwoede alcoholisten, ze
likken en zuigen aan 't verleidelijk lekkers, tot ze loom worden

in jiooten en vleugels, tot ze zich, in hun benevelde onhandig
heid. laten vallen van den stam, om dan, moeizaam en struik
elend, weer o]) te klimmen naar 't feestmaal, dat de witte
berk bereid heeft.

Dr.

J. M. G.\k|e.\nm:.
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De meeste in kamers

staande Azalea s ster\'en door onvoldoende begieting.

Eindelijk is dan de Azalea uitgebloeid. Nu vereischt zij niet
minder zorg, dan toen zij in vollen bloei stond. Voor zoii is zij
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