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BUITEN.

zal zien. Toch zijn ze vol c'ertrouwen dat elk waai nemingsfeit. dat
zich met hunne onderstellingen en de daaruit afgeleide meeningen

in strijd vertoont, een nieuwe \'erruiming hunnei inzichten belooft.

De astronoom beiiaalt met wonderbaarlijke iiauwkeuiigheid

een groot aantal eigenschajijien van de hemellichamen en hun
bewegingen, uitgaande van enkele zeer eenvoudige beginselen, en
dat ondanks de afstanden die nooit door aardsche wezens zullen
worden overwonnen.

De Meteoroloog daarentegen, is steeds in onmiddellijk con
tact met zijn arbeidsrmld. \'an vele der weeikundige giootheden kan 'hij onafgebroken de veranderingen volgen. Hij
kan barometerhoogte, temperatuur, vochtigheid, windi ichting,
windkracht steeds zintuigelijk waarnemen, ze voelen en tasten,

kan ze onafgebroken doen ojiteekenen met behulp van registi eeitoestellen. En dat doet hij sind'^ jaren. Toch vraagt men hem

tevergeefs naar enkele scherp geformuleerde grondwetten. En
waar de grondbeginselen niet duidelijk zijn, kan moeilijk een
rijkdom aan gepreciseerde resultaten worden wrwacht.

' Van waar deze achterstand m de weerkunde ondanks het

evident belang, dat van de oudste tijden duidelijk was? J_)uidelijker b.v. dan het belang voor den mensch van de astronomie?
IJJiT METEOROLOGISCH INSTITUUT TE DE BILT.

WEERKUNDIGE
MEDEDEELINGEN.

r

"■'ET weekblad „Buiten" is aan zijn titel verschuldigd
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aandacht te schenken aan dat groote gebied van de

Natuurkunde, waarop zonder uitzondering ieder mensch

J[ waarnemer is, zij het ook grootendeels passief, be

schikkende over een meest omvangrijk waarnemingsiateriaal, en waarin door ieder voor het minst van tijd tot
id Ireiang wordt gesteld; het gebied van de Weerkunde.
Het zou niet veel woorden behoeven te kosten om zelfs den

Als het waar kan zijn dat de mensch zoowel in ontwikkeling

boven de apen uitsteekt, hoewel deze laatste door hun vierhan
digheid veel van zich zouden doen verwachten, alleen en enkel

door het vermogen om hun duim tegenover hun vier vingers te

brengen, waardoor ze beter m staat zijn alle voorwerjien nauw
keurig te bekijken - een vraag die ik niet gaarne zou beant

woorden — dan is het meer dan waarschijnlijk dat de groote voor

sprong. door de Natuur- en Scheikundigen op de [Meteorologen
behaald, verklaard moet worden door de mogelijkheid voor deze

om hunne proeven zóó in te richten, dat voor zoover de nauw
keurigheid van waarneming reikt, elk iocval is buitengesloten.

Deze mogelijkheid stelt hen in staat elk studieobject, elke groot

heid of eigenschajr afzonderlijk als 't ware in de hand te nemen
en nauwkeurig te bestudeeixm. Deze kans op e.xperimenteel
onderzoek is den meteoroloog — hij vergeve o\-erigens boven

dsstarrigste te overtuigen van de waarde voor de samenleving,
crbondcn aan de kennis, waarnaar door de Meteorologie wordt

staande r-ergelijking — vrijwel ontzegd.

'Strecfd. Alle reeksen van weerkundige waarnemingen hebben
! groote onvolkomenheid, dat ze eindigen waar ze het belangkst gingen worden: op den dremi)el van een onbekende toemst. Een goede weerkundige wetenschap, zooals die den Meteologen als ideaal voor oogen staat, die door juist begrijr van
n samenhang tusschen de schijnbaar zoo grillige o]"icen\'olgingen

Wel is waar zijn tegenwoordig de sterrekundigen zoowel als de
weerkundigen een en ander aan experimenteele studiën in het

n warmte en koude, van regen en zonneschijn in staat zou

In een veelgebruikt schoolboek over Natuurkunde heet het
van onwetendheid of ojipervlakkigheid te getuigen, wanneer men
zegt dat iets ,,van zelf" geschiedt. Hetzellde zou van het ge

dien te extrajrolecren binnen min of meer ruime grens in deze
;ksen van weerkundige waarnemingen, zou van de grootste
teekenis zijn. i\len behoeft niet juist te denken aan de uitersten
der de wcertoestanden, aan zware stormen, of hevige onweders;
bij geheel gewone verhoudingen zou een juiste ver-

Lchting dagelijks de som van het genot der menschen, en de
iligheid van gezondheid en goederen verhoogen. Zulk een
tenschap zou gelijk Chomels ,,Huishoudkundig Woordenboek"
rtaald door Chalmeau, en waarschijnlijk beter dan dat interesite werk den mensch kunnen dienen ,.om zijn goederen te ver
erderen en een hoogen ouderdom te bereiken".

E\xm zeker

aden aan de hand der iMeteorologie rijkdommen worden ver:ard als bespaard.

dct is weliswaar in de wetenschap een weinig geresi^ecteerde
ze van doen, het practisch belang van de gezochte resultaten

den voorgrond te schuiven, maar waar het oji een jioindari-

ren van wetenschaji aangaat, kan het nuttig zijn vooraf te

twoorden op de graag gestelde vraag: Wat heb je aan je wetenlap? Bovendien, het gevaar dat de Meteorologen zouden worden

icht de zooeven beloolde rijkdommen voor zich zeiven na te
en, zal niet groot zijn.

En algezien van het jrractische belang om de toepassing, zou
Dl" ieder niensch een goed inzicht in de jrrocessen, die zich onopadelijk in onzen damjrkring afspelen een deugdelijk bezit zijn.
in het bijzonder in den ,,Buitcn"man mag belangstelling in
;e richting worden verwacht. Hij krijgt zijn indrukken van
t weer uit de eerste hand. De buitenman is meest min of meer

nier. Zeelui en schaajiherders, om alleen deze twee rubrieken
noemen, zijn als zoodanig geaccrediteerde weerprophetcn. Het
et dan ook voor den ontwikkelden buitenman en voor hem

het (n.1. buitenman) zou willen wezen, van beteekenis zijn

en ander te vernemen van de uitkomsten der IMeteorologie
onze dagen. B.v. welke van de in het dagelijksch leven wor;nde meeningen omtrent het weer in de weerkundige jaardcen worden bevestigd, welke weersjiroken.
iet scheen me dan ook zeer begrijpelijk, dat de Redactie van
weekblad een rubriek M'eerkundige Mededeelingen wenschte
te nemen en de vraag om mijne medewerking was me zeer
igenaam. Joch schijnt me een ernstig bezwaar te bestaan, dat

piet niet vooraf werd genoemd, zeker gaandeweg zou aan 't
it komen. Er is n.1. gevaar voor teleurstelling \'oor hen, die
'wachten over i^kdeorologie te hooren sjireken oji de wijze
uoji ze gewend zijn den Natuur-. Schei- of Sterrekundige o^'er

i wetensehai) t'" hooren.

)e Natuur- en Scheikundigen die tegenwoordig zulke hoogst
ingiijke tijden beleven, weten te spreken over ionen, atomen,
.ecuien en liunne eigenschapjien, ondanks de zekerheid, dat

it een mensehelijk oog een \-an deze grootheden afgezonderd

De astronoom is in dit ojizicht zeker niet in gunstiger conditie.

Laboratorium verschuldigd en het laat zich aanzien dat van

dien kant nog veel te c'erwachtcn is. doch in hoofdzaak dankt
de astronoom zijn enorm succes aan het feit dat in zijn arbeids
veld datzelfde ioeval slechts zulk een onbelangrijke rol speelt.

bruik van het woord toeval in een verband als bown kunnen wor

den gezegd, tenminste in een schoolboek.

Het is duidelijk dat

bij cie grilligste ivisselingen in het weer geen meteoroloog ter
wereld aan toeval zal denken in dezen zin, dat b.x". de wind op

een bepaald moment even goed andersom had kunnen loojien,
maar zoolang uit de oneindigheid van de in zoo'n geval bepa
lende grootheden niet het grootste deel en niet altijd de voor
naamste te kennen zijn, is het duidelijk wat in dit verband onder
toeval is te verstaan.

En het is ongelukkig dat dit soort toeval

in den damjrkring een zoo vrij sjrel heeft.
Er is dus ge\-aar dat de lezers van deze rubriek in hun ver
wachting worden teleurgesteld, hetgeen het schrijven over weer
kundige onderwerjien niet veraangenaamt. Daar staat tegenover
dat er \-eel aantrekkelijks ligt in de opgaaf, te trachten in populairen c-orm zóóveel te vertellen van wat de Meteorologen, ondanks

de moeilijkheden aan hun arbeid eigen, aan kennis hebben ge
wonnen. dat mijne lezers daardoor de pogingen die op het geliied
van i\leteorologie worden gedaan, om deze wetenschaii \-ooruit
te brengen, naar waarde gaan schatten. Het ligt voor de hand
dat een ruime jdaats in deze M'eerkundige Mededeelingen zal wor
den gegeven aan bespreking van hetgeen door het Kon. Ned. Met.
Inst. te de Bilt in dezen wordt gedaan. Het scheen me daarom
niet ongeiiast een afbeelding van het gebouw dezer instelling aan
deze inleiding te doen vooiafgaan.

Op verzoek van de Redactie verklaar ik me gaarne bereid een
Vragenbus te openen, me daarbij echter de vrijheid voorbchoudencle om stellers \-an vragen, betrekking hebbende o]-» jmnten.
die ik van plan was in dit tijdschrift te behandelen, tot zoolang
geduld te verzoeken.
Dr. C. Schoute.
CoKRESPOXDEXTiE.

Het

voomemeu

bestaat,

om

in

deze

rubriek te gelegener tijd wolken-vormen te bes])reken en daaraan

ter verduidelijking fotografische afbeeldingen toe te voegen.
Ieder

die

mooie

wolkenfoto's

beschiklxiar

beeft,

zal de re

dactie ten zeerste veriMichten door een duidelijken afdruk toe te
zenden aan het adres: Dr. C. Schoute, Kloosterjiark 24. de Bilt.
De eigenaar gelieve naam en woonplaats achter op de loto te
vermelden. Het fotografeeren van wolken geschiedt bij korter
expositietijd, resp. kleiner diaphragmaopening. dan voor ge
wone ojinamen noodig zijn. gelijk di' meeste amateur-foto
grafen. die onderbelichte buiten-opnamen ontwikkeklen. be
kend zal zijn. Bij toeval wikregen u'olkt'n-o[)namen zulUm,
evenzeer als de ojizettelijk om het wolken-eflect \-ervaardigde
o]inamen. in dank worden aant'aard. Het sjireekt \-an zeil. dat

alleen o]inamen, waaraan niet is geretouchoi'rd of jdaatst'lijk
bijgewerkt voor dit doel te gebruiken zijn.

t". S.

'iurf-I.
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PRAUW IN VOLLE ZEE.

UIT

M

ONZE

E N vormt zich in Nederland gewoonlijk een verkeerd
denkbeeld van de inlandsche bevolking van Neder-

landsch-Indië. De geïmproviseerde Kampmigs. die
men ter ojduistering van onze tentoonstellingen
tijdelijk 0]islaat, zijn slechts een uiterlijke naboot

sing van het inlandsche leven, hoogstens geven ze 'n denk

beeld van een Javaan en van diens huis. maar van den „Javaan
t'huis", den Javaan in z'n gewone doen en laten, z'n bezigheden
krijgt men slechts 'n zeer uiterlijke weergave. Op zulk een ten'
toonstelling ziet men den inlander meer als show-e.xemiilaar toe
getakeld. Hij heeft het prima koud, erg koud en zoo ziet men
wel eens tooneelopvoermgen, waarbij de acteurs 'n gebloemd
baadje hebben aangetrokken en daarin hun verkleunrde led.
maten pogen te warmen, terwijl ze lange redenaties houden tc-eii

^mrsten van den bloede! Het zou 'n grove inbreuk op de recfeen
der hof-etiquette zijn, mdien dit oji Java gebeurde. De hofkleSg

IS nu eenmaal: naakt bovenlijf tot aan den gordel wwoin

raaie Imissen gestoken zijn, hoofddoek. gala-s!rong.'en'C den

OOST.
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van l)l()L>mcn en groen zijn

■o])getnig(l, kunnen zij 'n weelde voor
iiel oog zijn. Jiij Proiioiingo vooral en

bij Demak en Jajiara pleit de keus der
kleuren waarmede de steven, de water

lijn en veelal ook de zeilen zijn gesierd,
voor den gekuischten smaak der eigenaars.
Wanneer zoo'n ])ranw aan 't visschen is.
is zij vaak een lust voor het oog. Op
den achtergrond de blauwgewaasde kam
men van een der Javaansche bergruggen
en midden in de fi jne scbakeeringen van
de zee ])lotsebng de visscbersboot, zwarte

romp. met witte of rood en groene ver
sieringen ; of, boog 0]igebold tegen den

<loorscbijnenden achtergrond, een felgeel

zeil, waarin een zwart drieboeksmotief.
Of wel bet zeil is roomkleurig en bekroond
met

een

drietal

brutaal

rood-blauw-

biaiini' banen! Men behoeft waarlijk niet
naar Venetië ti' gaan, om rijker motie-

\a'n \'oor 'n zeestukje te zoeken.
*
*

t-

De Indische kusten bebooren niet tot

de gezondste verblijlj)laatsen. Het land
schap is, behalve misschien aan de rot
sige zuidkusten \'an Ja\'a en Sumatra,
<lie \'rij steil uit de dic])e zee ojirijzen,
\'eiiaten en eenzaam, troosteloos eenzaam.

FJ£N BINNENKOMENDE PRAUW (DEMAK).

Het is zelfs zóó eentonig, dat men zich
zeer moeilijk kan oricnteeren. De stran
den zijn bovendien onherbergzaam, zoo

dat bet voorgekomen is dat schipbreu
kelingen, die dagen lang oj) zee gezwalkt
hadden, ten slotte landden en trachtend

hulp en onderdak te vinden, op de kust
ellendig omkwamen. Bijna de geheele
noordelijke grondafzettingen, die de
breede laagvlakten van Sumatra vor
men, zijn uit aanslibbingen \'an de zee en

grond ^'an de bergketenen gevormd. Zij
breiden zich voornamelijk uit door den risophorengroei, welkeboompjes, met hunne
wortels in het water staande, geleidelijk
breeder uitgroeien en onafzienbare bosschen vormen. Daarin huizen die eigen
aardige moddervissclien, die liunne nesten

als torentjes Ijovcn liet hoog])eil bouwen
en een groot deel van den dag op het

land rondkruipen, zich met hunne borst:vinnen i'rij snel voortbewegend. Aan de

^riviermondingen en kreken loeren de
ongure kaaimannen, daar buiten zwem

men haaien en in het bosch zelf sjiookt
de malaria rond. Bij vloed loopen deze
boschjes uren ver onder water. Zij bo
den dan ook steeds gewilde schuilplaat5611 aan smokkelaars en zeeroovers, nauwe
creekjcs, waarin de snelvarende schuit-

es, zoodra er een rookpluim aan den

lorizont zichtbaar werd, plotseling ver-

STRAND VEGETATIE (LA AG TIJ).

fiwenen, en onvindbaar bleken.
*

Do Javaan heeft zeer samengestelde
ischtuigen

bedacht om het zee-

en

ilasbanket te verschalken. In elke rivier

onding trelt men zijn staand, uit rietzerk en bamboe saamgevlochten ifiscli|7ant aan. Zoo ook oji de afbeelding bierevens, een kijkje gevend oji de door
aart bij I jilatjap aan Java's zuidkust,

%

-

jitgebreide staketsels zullen straks de
isch, de smakelijke ■ikan kaka/^, ikan
naugiu en andere overheeerlijke vis

ben. als de vloed oiiloojit, langs de

aketsels drijven, tot in den vernuftig
iconstruëerden boezem van deze groote

ikerkuilen.

O]) een achtergrond van

; ]irachtige doorvaart verrijst een land,
n sjirookjesland, Noesa Kenibangan,

d eiland der bloemen, waar de bloem

oeit, die in oude sagen der Ja\-aiieii

»>rr

nog lieden ten dage in de aloude,

verantlerd gebleven holceremoiiiëii van

t jogjasehe hof zulk een poëtische rol

eelt.

In ruchtlooze woudstilte kiemt

ar de heilige bloem van Java . . . .
Donker is het zand van het strand te

ilatjaj). het moet veel magneet-ijzer

jVattcn cn er is reeds vaak sjtrake van

[veest de winning van deze grondstof
een industrie van beteekenis te ver
en.

Maar ook zonder in deze niil-

INLANDSCHE VISCHTUIGEN BIJ NOESA KE.UBANGAN.

'29

Juni%

1 ..
B UITEN^
30

lioenenstudies te vervallen, kan

Tjilatjap met gerustheid worden

VVUltiv.1*

l.w.^c

'De scheepvaart naar deze zuidelijke kaveni>laa.^

van
an J^vne^mtgdukkig
Ja^
toe,

f^Se^^

het
et ha\
havenem])lacement zullen cchtei
g
moeten 3rrgd>rcid.
woruen u.iKe...... als deze
voor^telti-de groote
zal worden, wat men er zich van voois t .

afvoerhaven van Midden Java naar het Ziumn.

I —JlÉL'.»

^

eleii.

De geschiedenis van Onze Oost ligt nog m steenen.

De studie van onze oudheden, tempels. ^
beelden, graven is betrekkelijk nog zoo l'^"k •
was eerst in i8bo, dat door den Heei Ne
het eerst de samenstelling van een oudheic <.

.Het
'
,•
_ ^_

kaart van Java ter sprake werd gebracht, -n aa

toch zijn reeds een (170 tal vindplaatsen bekt nt

beschreven, waarvan circa een derde voorzien ^ mi b^'

tallen. Over geheel Indic vindt men de Hindoese
oudheden versjireid. maar vooral Java is iij-j ai ^
ruïnen van tem]iels uit den Hindoetijd. Hoeom ( tze
zijn is nog niet met zekerheid na te gaan.

residentie Batavia zijn de vijf oudste besclne\en
steenen gevonden en deze vertellen ons. dat
streeks 400 a 500 na Christus, de Hindoes leeds m
Indië hebben gewoond.

Tot die bouwwerken, meestal van een gioote svmetrische schoonheid. Inreed van contour en uiteist

gevoelig in hunne motievenverwerking tot decoratieve
haut-reliefs. behoort ook het poortje bij Djedoeng in

het district Madjasari-Lor, (aldeeling Modjokerto).
De bouwval is vermoedelijk omstreeks het midden
der dertiende eeuw onzer jaartelling tot stand ge
komen en staat daar nu te droomen te midden van

een nieuwen tijd, die gelukkig deze schoone ruïnes
in eere tracht te houden.

De laatste Indische mails brengen ons het heuchelijk bericht dat de Koningin onzer Indische teinjielruïnes, de prachtige Boro Boedoer. op Java gelegen,
nu werkelijk de kans krijgt om voor \'erder verval
te zullen worden behoed.

De tand des tijds knaagt onophoudelijk aan die
talrijke fraaie bouwwerken, vooral aardbe\-ingen (die

in indic op sommige plaatsen schering cn inslag
zijn, zoodat de menschen met '11 heerlijk cynisme
pruttelend zeggen: ,,Lastig toch. ja!") ontzetten
deze constructies, het verband gaat verloren, en het
hemelwater kan tot het binnenste doordringen,
waardoor het verzakken en afbrokkelen verhaast
wordt.

Sckfjahel

AVOND IN DE l/A VEN IE TJILATJAP.

HOE WE EEN BUITENHUISJE
VOOR ONZE BIJEN BOUWEh

FOIvI. wat 'n slecht weer! .Xj ril dotU toch maar, wat hij f
De vlagt'u gieren oni in'n buitenhuisje.

\ an vochtralels zwaar, jagen de (lichte nevelbanb

snel voort, laag neerhangend over bosch en veld.^J
De vogels zwijgen.

Slechts

de leeuwerik kan

al z'n opgekropten lent

uellust niet inhouden. russcbcn elke twee motterbuien stij
hl'l-io
ki;is. eenige meters als oi.huppelend in de vodi
^tnM- .

1

.^^'Scn den stormwind, uitjubelend bro

vl-ikbu'V .Vi'.^ ^ n lentelied, dat hij dicJit, hoog. hoog boven 1
di'm ^'u-wi W""
wind is machtiger dan de mo
z'n nomui d e,lf'r-'''i
vlerkjes slaat hjj'toe en opgevei
iri.ssche unxme 1

wn zeer schuine lijn. naar
Korte ■if!'-ebr\"
waar hij bescJiaamd zich verschuilt,
bastaanhvicht,.," i'"i1'' V
liel-eenvoudige lied van d(
't dichte Vikb. m'r .
<"1^ tegen uit de beukenhaag, ff'a

ritselende, ^l<)()(l^^mh\eriebl''''
^'nN"og
anderen
naam vm
gooit de z-iunii' ■/"

knoppen en 'tpapie'

^''U zonuudraagt
loot beschutting
biec
hij hier met eei

onderste takken v-ni^ 1^. ' '1.'^ " 'h"'*' 'hiittonen hoog op van 1

zonnestralen door n

kastanje, als (.n'en een bundel blee

=d- en
De

d'tst: maar dan daalt ook 1

bijtjes
'l'un
1*^ womng.
duister wm de sparrengroep.
•' \..i,!schuilen
n'ilS" in
"\''in
staan
de geslot
( loens, slapDaa.a-,Vn
omgeknikt
en geslagenj
1 och lokt de zwoelte der vocliü

'""tvn; de hartstocht tot sloov
'Ér É
vlaag"
h('t''r 1"^ Ü'

"vgen al maar (bw'L

vlieggat vangt een

licen. voor
.,
''.|lle en sleurt het weg t
"r d,.
d,. arbeid
arbeid 1-Kon
ooit kunnen
kiinn,.,. wederkeeren^
,
ii'bue\'angen. Zal de kleine moedi

'iivt; ' zul'k
'-jUK sltd'iTVivr
sieclit Weer ' niei

HINDOE-BOUWVAL BIJ DJEDOENG.

ic''

^ l'i.lonjialeis te beginnen

uw b"

Hout
"'it

en latten hebt gn in

kaan

vriji- dag als hei

koschikt zijn. om nu eens

,.svreedscha|i is immers in 01
tiininerschniirt je genoeg in v'
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onderrand hier\'an een \iieggat te l)ijtelen, niet meer dan i c]\L

hoog, opdat nngenoode gasten, muizen bij\'oorl)eeld. geen ongewensclite bezoeken in de bijenwoning kunnen afleggen.

Xeem

dit \'lieggat maar flink wijd (breed), jo c.M. bijxoorlx'elrl. In den
tijd \'an den grooten lioningoogst moeten de rusteloos arlieidende
drommen ruimte hebben, om eRig en zonder tijd\'erlies in- en

uit te kunnen gaan. Oj) minder gunstige dagen verkleint ge het

vlieggat door een ervoor ge])laatst blokje hout ot schuitje. Xooit,

ook zelfs niet in den harren winter, moogt ge die oj)ening minder
dan 5 ci\L breed maken.

Xu schroeven we (sjjijkers houden hier niet genoegl) aan ch-n
buitenwand \'an ons broedruim drie schuins afstaande jxxjten;

een aan iedere zij, dicht bij den voorkant en één in 't midden \'an
de achterzij.

Staat uw broedruim nu o]) z'n jjooten, dan kunt ge den lossen
bodem naar willekeur x'erwijderen. (ie begrijpt, dat hieibij nu
nog een ))aar werveltjes te jms komen.
De onderste verdieping van uw l)ijeni)aleis is klaar; thans gaan
C'-y.

we daarvoor het benoodigde meubilair ver\-aardigen, bestaande
uit tien ,,broedraampjes".
Vóór het broedruim, dat ik voor u kiekte, heb ik één zoo'n raam-

j)je gezet.
l-'oto Chr. II. )* . JBnnl.

ONDERSTE AFDEELING DER KAST (//.•/ Ihocdmim).

Heel geschikt kunt ge er geschaafde „duivenlatten"

voor gebruiken.

De vorm van het raam])je is de rechthoek, buitenwerks lang

l\cn hrocdraam staat cn'oo)\ tioec raa/fipjes met kunstraat hau^^cn erin op hun plaats.
Let op den uit-stikenden, lossen hodeni; het 7d/eNN<dde pooten, 7vaarvan c:n te
zien; aen boTCnkant 7'an binnen- en buifenzoand; en den 7'orin 7'an het raampje.

35.5. cM, hoog (want het raamitje hangt vertikaal!) 21.5 cM. Zoo
verkrijgt ge ,,Engelsche normaalraampjes". Er bestaan namelijk

ruad, zie ik. Laat ons daarom thans maar onzen nieuwen arbeid

hierdoor varieert natuurlijk ook de vorm en afmeting der bijen
woningen, waarin ze gebruikt worden.

aanvangen.

(^De injenkast, die we samen gaan timmeren, bestaat, om maar
eens van onderen af te beginnen, uit:
i". het brocdruim, een vierkante kist, zonder i)odem of deksel,

met dubliele houten wanden, welker tusschenruimte o])gevuld is
met een of andere, de warmte slecht geleidende stof. In dit brocd
ruim hangen tien houten raam])jes, waarin de bijen hun raten

De tophit van zoo'n raam])je heeft nog weer deze twee bizonderheden: ze heeft twee 2 cM. uitstekende nokjes, en is overlangs door

midden ges)iouwen. Eén van deze helften timmert ge voorgoed
stevig aan de zijlatjes van 't raamjije vast. De andere helft zet
ge even voorloopig vast; later moet die weer los, om een \a4
kunstraat in de spleet tusschen de toiilatdeelen te klemmen.
In het broedruim, dat hierbij is afgebeeld, hing ik twee der tien

moeten bouwen.

2°. een losse, afneembare bodem onder het broedruim.

j°. een honingverdieping o]:) de broedkamer, ook dubbelwandig,
bestaande uit twee cleelen: den opzetrand (buitenwand) en de
opzet, een kistje zonder bodem of deksel daarbinnenin, waarin
weer tien raampjes voor honingraten hangen.
4°. een los dak met twee afloopende zijkanten.
Ik zou zeggen, dat een aartsknutselaar aan deze opsomming,
in verband met de afbeeldingen, al meer dan genoeg heeft, om z'n
bijenpaleis samen te stellen, als ik ook nog de maten van een
en ander ojigecf. IMaar aangezien niet een iegelijk uit het echte

architectenhout is getimmerd, zal het niet ondienstig zijn, als
we samen over een en ander nog wat uitvoeriger jiraten.
We beginnen met ons dubbelwandig broedruim. Waarom dat

juist dubbelwandig wezen moet?

heel wat verschillende vormen en maten van kastraampjes en

Wel, voor het welzijn uwer

toekomstige onderdanen, uw bijenvolk, is het zeer bevorderlijk,

dat in hun woning een constante tem]reratuur heerscht. Voor
het juiste aantal graden zullen ze in hoofdzaak zelf wel zorgen;
maar het is aan u, de wanden van hun verblijfplaats zóó in te
richten, dat de vaak groote temperatuursveranderingen der bui
tenlucht zich in de bijenwoning zoo min mogelijk doen gevoelen.
Wordt het in de kast te koud, dan werkt zulks allereerst schade

lijk O]) de ontwikkeling van het jonge broed in de cellen. Zelfs
kan dit, als 't erg wordt, afsterven. Maar ook de volwassen
dieren maakt de koude loom en traag, kan ze ziek doen worden
en stelt hen buiten staat het was te ])roduceeren, dat in hun li
chaam uit opgenomen honing gevormd wordt maar .... alleen

raamjijes op hun plaats. Zet ge ze zóó, dan werkt ge met ,,kouden
bouw".

Hangen de raampjes evenwijdig aan den voorkant der

woning, dan sjireekt men van ,,warmen bouw".

IMeest hangt

men ze in den eersten, soms ook in den laatsten stand.

De genoemde termen verklaren, dunkt me, zichzelf, als men
even nadenkt.

Welke stand nu de beste is?

Wel, ge kunt o])

dit gebied zelf jiroeven gaan nemen, daar uw kast immers \4erkant is.

Er bestaan nog heel wat 0]ien vragen op 't gebied van

bijenteelt en 't zou wel aardig wezen, als een liefhebber één daar
van eens tot een goede oplossing bracht. Dat kan best. Iieeft op
dergelijk gebied wel eens meer ]ilaats gehad en 't maakt daarom
onze nieuwe liefhebberij dubbel interessant.

Xeemt ge den afstand der broedramen 37 mM. \'an midden tot
midden, dan kunnen er juist tien in de kast; de twee buitenste
ramen komen o]) de helft van dien afstand van de binnenbekleeding.

Het is van veel belang, dat ge die afstandsquaestie consciëntieus.
ojivat. Hangen twee raampjes te wijd van elkaar, dan merken
uw bijtjes dat terstond en ze bouwen er een derde raat tusschen:
de raampjes worden zoo aan elkaar gebouwd en ge onderiindt
al de nadeden van den ouden vasten bouw in uwe moderne, maar

onnauwkeurige bijenwoning.

Ook te dicht bij elkaar geplaatste

raam])jes geven den beestjes wel eens aanleiding, om geen fat
soenlijke bijenstraat open te laten tusschen de raatojijiervlakten,
maar deze alweer hier en daar te vereenigen door wasgebouwen.
(ie hebt misschien reeds opgemerkt, dat uw raamjijes een hink

bij \-oldoende warmte.

Maar ook te hooge temiieratuur in de woning is schadelijk voor
den goeden gang van zaken. Om maar eens iets te noemen, zouden
uwe wasraten daardoor al te zacht kunnen worden, krom trekken,

verzakken of zelfs neervallen en zoo treurig warwerk veroorzaken.
We nemen latten van 4x4 cM. en vormen daarvan twee vier
kante venstertjes, buitenwerks, 48 cM. breed en lang. De bovenste
^'an deze broedruim-chassis, om in automobielstijl te spreken, is
op de foto te zien. Rond den buiten- en binnenkant dezer vier

kanten sjnjkeren wc twee wanden ^'an 't broedruim ,en wel zóó,
■ <lat de afstand der twee, dus evenwijdig boven elkaar zittende

1

chassis ib cM. is.

De ruimte tusschen de twee wanden vult ge 0]i met gehakt
I stroo, boekweitdojipen, of een dergelijken slechten warmtegeleiiler.

Zorg nog voor het ^■olgendc: het bovenste ,,chassis" moet niet
juist tusschen de wanden inzakken, maar er 2 c.i\I. boven uit

steken.

Zoo krijgt ge binnenin een lageren rand, waarop de

nokjes uwer broedramen kunnen rusten; en van Iruiten steunt

later boven op de buitenbekleeding de lijst, die de honingverdie])ing van onderen omgeeft en hier ook juist 2 cM. onder uit-

•steekt. Zoo voorkomt ge het indringen van tocht en regenwater
tusschen broedruim en honingkamer.
De onderzijde der buitenbekleeding maakt ge gelijk met die

van het onderste ,,chassis". Laat ge de buitenbekleeding echter
aan drie zijden een houtdikte (dat is 1.5 cM., als we ,,drie-kwar-

tiers"-planken gebruiken) naar onderen uitsteken, tlan is er
]daats voor een inschui\'cndcn, lossen bodem.

Dit laatste onderdeel laat ge van voren een handbreed uit
steken. Zoo vormt ge een vliegplank \'oor de in- en uitgaande

bijtjes. De toegang tot het broedruim geeft ge hun door uit don

Foto Chr. //. y. Rond.

KAST IN OPSTAND MET SCJIADUWLVIFEL {Rcchto.
DEELEN DER KAST UITEENGELEGD (
lict broedniilii nwt raiimpfc^ m ios-.wn Ihidt-iii in V miilt/cn. Daarpp staan
ccu imkerRijp <'« -kap. Links arkter Irnnt het loste dok er tegenaan, teehts voor .
(Ie opzetrand, soaarover een paar imkerhandsehoenen hangen, lïierteiten leunen het
seheidingsplankje uit de opzet en een hroedraam met vo! klad kunstraat. / inkt
vóln- tegen het broedruim de opzet nut honingnnimp/es erin en to<ee irooi>r.
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BUITEN.

Ook voor de Tortel Ijehoeft men niet steeds een verren tocht

te maken, We willen eens een nest van nai)ij bekijken. Het is losjes

gemaakt oji eenige dunne takken, niet ver van den iroomstam;
en vele 1)laadjes zoi'gen, dat het vanaf den grond Ihjna niet

gezien kan worden.
Ook de Tortel legt slechts twee eieren, en ze i)rengt eiken zomer
twee lu'oedsels groot.
Het liefst kiest de Tortel voor het nest een ])laatsje in het

i

diciite loof.

Hoort ge dat gekir, hetwelk veel zachter is, dan dat van de
Woudduif? Dat is van het Torteltje, dat ook veel minder groot

is dan de pas beschouwde vogel. Zie daar komt een der l)ewoners
van het nest eens zien, of er ook onraad op de kust is. Xu stil

weggescliolen achter deze hooge jiijptorstengels. Ja, nu laat de
vogel zich goed bekijken, en daar we haar reeds kennen aan
liaar zachter gekoer, zuilen we ons niet gemakkelijk meer ver

gissen, wanneer we de kleuren hebben l^ekeken.
Onmiddellijk reeds is de Tortel te kennen aan den fraaien hals,
die aan ]:)eide zijden voorzien is van een veld, Irestaande uit vier

*

I

I

rijen schui[)achtige. zwarte vederen, met blauwwit omzoomd.
Verder is de kop grijs, terwijl de slag- en staartpennen zwart zijn,
maar de laatsten hebben wit aan haar einde. Bruin vindt men

op den rug en op de vleugelvederen, maar deze hebben breede,
rosse zoomen. De buik is wit, en de overige onderdeelen zijn ]rurper-

grijs. Verder is de snavel roodachtig geel en zijn de pooten en
oogcn rood. Ben en ander stempelt de tortelduif tot een
fraai dier. Zij is een trekvogel, die des winters gewoonlijk in
Noord-Afrika vertoeft en verblijft in ons land van April tot Sep
tember. Haar voedsel bestaat uit allerlei zaden; ook op den tarwe-

akker doet zij zich gaarne te goed, ten spijt van den landbouwer.
J. D.vai.der Dz.\.

O VER HET HOCKE YSPEL
DOOR DAMES.

Een tiental jaren geleden werd de eerste dameshockey

club in Holland opgericht. Het was de stad Haarlem,
die dit voorbeeld gaf, dat later door verscheidene andere
steden is nagevolgd.
Wat is er een kritiek geoefend, scheriJC, onwelwillende
kritiek, toen de hockeystick voor het eerst door de Hollandsche
dames werd oi^genomen. Deze tijden zijn echter gelukkig voor
bij, de aantrekkelijkheid \'an het hockeysjiel voor de vrouwelijke
jeugd heeft gezegevierd over muffe vooroordeelen en bekrompen
angst\ailligheid.
En toch, als men het goed beziet, kan men zich begrijpen, dat

het Hollandsche publiek vreemd opzag, toen er eenige jonge

meisjes \'Oor het eerst dit si)el gingen beoefenen. Er zijn nog
wel menschen, tlie liever zien, dat een jong meisje den geheelen
middag romannetjes zit te lezen en dan bij den een of ander
gaat ..teaen", om dan hoogst onbelangrijke onderwerjien te

bes[)reken. in plaats \'an een paar uur tennis of hockey te spelen
en krachtige beweging te nemen in de frissche buitenlucht.

Zooals o\-eral elders, schaadt ook hier overdrijving.

Jonge

meisjes, die nergens anders o\'er denken dan over hockey, geen
ander discours hebben dan over tennismatches, zich uitsluitend

thuis gevoelen langs de lijnen van een voetbalveld, doen onze

zaak meer kwaad dan goed. Het is en blijft een uitspanning,
ecne aangename bezigheid, die ons versterkt, ons jong en vroolijk

maakt. Dit wil geenszins zeggen, dat er geen ernst moet zijn
bij het S])el. Juist door ons er ernstig op toe te leggen, door ons

heelemaal te gec'en gedurende de oogenblikken dat wij spelen,
wordt het genot er door verhoogd, de s]heren meer gestaald.

Zoo dikwijls wordt beweerd dat hockey geen damesspel is,
dat het niet gracieus genoeg is voor het schoone geslacht. Het
oordeel van de zulken zou gemakkelijk te ontzenuwen zijn, zoo
men ze er toe kon overhalen eens te gaan kijken, als hier een

Engelsch elftal komt sjoelen tegen onze beste dames-elftallen.
Hockey is een spel \ain vlugheid, van behendigheid, gepaard
aan overleg en beslistheid; geen spel van ruwe kracht en onbe
zonnen wildheid. Degenen die uitmunten in deze matches znllen

door hunne \dugge beweging, door hun snelheid en lenigheid de
meest zwartgalligen overtuigen.

Indien men dit sjiel goed speelt, ik bedoel hiermede, dat men

zich strikt houdt aan cle regels van 't spel, dan is het niet te
ruw. Daarom is het oefenen onder leiding zeer aan te bevelen,
vooral voor beginners, die zich vaak door hun enthousiasme
voor het sjiel tot ruwheid laten verleiden.
Van matches s]ielen kwam het tot nu toe hier in Holland onder

de dames hockey clubs niet veel; er is geen coinjretitie, geen
bondsbestuur, dat de ontmoetingen der verschillende clubs
regelt. Bo\-endien zijn er in ons land twee dames hockey clubs,
die c'crre boven de anderen uitmunten. Door steeds tegen zwak
keren te spelen oefent men zich niet, men leert, niets. ,Men leert

meer in een verloren wedstrijd tegen een elftal van goede sjielers

HET ENGELSCHE DAMES HOCKEY ELF/AL.

een anderen bal gebruiken. Haar na veel heen i'ii weer geschrijt.
kwam het toch in orde, en was bet een viertal jaren gele<len de

,,King's college", die hier heen trok. Zoo zijn er ieder jaar op
nieuw teams overgeweest. meestal samengesteld uit zeer goede
sjieelsters, die door Hiss Ta\'ler, die zich altijd met de leiding
belastte, werden geïnviteerd aan de tour mede te doen. (lewoonlijk wordt er dan eenige malen in Engeland met onzen
bal geoefend, en volgen zij tevens onze speelwijze.
Het elftal dat in Ajiril ons land bezocht, en uit eerste klas hocke\s]")celstcrs was samengesteld, heeft twee matches gespeeld.
Eerst tegen een Haarlemsch team, enkele dagen later tegen een
Haagsch. Beiden wonnen zij met 2-0.
*

Wat zeer opvallend was bij de eerste we;lstrijden tegen tingelsche tegenstanders, was de zorg, welke zij aan haar sporttoilet

besteed hadden.

De Hollandsche speelsters hebben hiervan

wijselijk ])rofijt getrokken.
Haar hoe dikwijls ziet men niet in Holland nog hockey s]ielen
door dames en meisjes, die er niet op gekleed zijn, er heel slordig
uitzien. Men schijnt oude kleeren speciaal te willen gebruiken
voor het hockey veld, en dat is geheel verkeerd. Dit is zeker
een der redenen, waarom ons sj^el nog zooveel tegenkanting
ondervindt: niet het minst bij het sterkere geslacht. Xiets dat
meer de populariteit van ons sjtel schaadt dan de aanblik van
een elftal onooglijk gekleede dames en meisjes: niets dat deze meer

doet toenemen dan het gezicht op een elftal dat er ..smart" uitziet.
Een elftal dient uniform gekleed te zijn, niet alleen en ook
niet voornamelijk om der wille van het ooglijke, doch in de eerste
plaats om der wille van het s]iel. In een onderdeel van eene
seconde dient een sjieelster dikwijls te beslissen, waar zij den bal
heen moet slaan.

De rok moet niet te wijd zijn, een vijftien centimeters ongewer.
van den grond, bo\-endien \-an een goed snit. Langere rokken

zijn lastig bij het snelle loopen. Zij geven boc'endien aanleidingtot het stojipen van den bal met dit kleedingstuk. wat natuur
lijk absoluut in strijd is met allen goeden stijl. Xiets leelijker en
hinderlijker voor de snelheid van het sjiel als een soort re\-erance van de sjteelster om den zoom van den rok oj-) den grond
te brengen, den bal daarmede te stoi-)pen en erger nog. voor eenige

bogenblikken voor ieders gezicht te verstojij^en. Zulke momenten
orengen stagnatie in den gang van het spel, van alle kanten ziet

men vriend en vijand toesnellen, de bal komt eindelijk c'an onder

de sleepjapon te voorschijn, wat onmiddellijk aanleiding geeft
tot eene hakpartij waarbij handen en beenen gevaar loo])en. en
waarvan de dames met de ten langen rok het middelpunt is.
Ook moet er geen muts of j^et gedragen worden, daar die hin

derlijk in de bewegingen zijn. speel zonder hoofddeksel, er zijn
tegenwoordig manieren genoeg om het kajisel in orde te houden.
Verder moet iedere hockey speelster zich aanwennen met hand
schoenen te spelen, daar het niet jirettig is. onze handen te ver

wonden, iets dat toch licht gebeurt, en wat bijna geheel door bet
dragen van handschoenen voorkomen wordt.

Dit voorloopig wat het uiterlijk betreft: — later meer over

het s}-)el.

I

dan in een gewonnen strijd tegen een elftal van ongeoefenden.
Van daar dat een dier twee vcreenigingcn, namelijk de Haarlemsche dames hockeyclub op het denkbeeld kwam een Engelsch
elftal uit te noodigen hier eenige wedstrijden te komen spelen,
eene uitnoodiging, waar gaarne aan werci voldaan.

tennisbanen, een grasbaan en een cementbaan, laten aanleggen
op gemeentegrond aan de rivier, ten gebruike van de burgers,
tegen betaling van een klein bedrag. Er komt bovendien nog eeri

Dit siielen tegen Engelschc dames bracht bezwaren met zich
mede, daar zij onder andere regels spelen als wij, en bovendien

meester heeft de cementbaan zelf beproefd en in orde bevonden.

*

De gemeenteraad van Kingston-on-Thames heeft een tweetal

afzonderlijk gemeentelijk sportterrein bij de rivier. De burge

J iini i5|;
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buiten.
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ZOO tegen eind Mei, begint eigenlijk de Zomersi)ort in
ZOMERSPORT.

D.T.\'. was de gelukkige in de 2e, 1).\'.\'. in de 3e. D.V.V. II

in de 4e en I).E.\'. IWi in (h- 5e klasse. Reuni I kreeg de
door .,'t Koggeschip" uitgelooide medaille \'oor het mooiste spel.

ons land haar scepter te zwaaien. Dan zijn roeien, zeilen,
cricket, lawn-tennis,de sporten die de algemeene aandacht

JOHX CorcKE.

trekken. De belangstelling voor deze takken van sjiort

CRICKET.

wordt met den dag grooter. De verschillende bonden,

die dan ook belast zijn met de regeling daarvan, zorgen voor
een uitgebreid en belangrijk programma.
Op tweeden Pinksterdag hebben de studenten reeds het roei-

seizoen geopend, doch heden en morgen zullen de gezamenlijke
roeivcrecmgmgen met hun beste en sterkste ploegen tegen over
elkander komen te staan. Op den Rijn bij Alfen heeft deze eerste
ontmoeting plaats. Burger- en studenten-roeivereenigingen zijn
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Hollandia met
zulk een gioot aantal inschrijvingen gekomen, dat zelfs voorwedstnjden noodig bleken.

Het belangiijkst ^1 ongetwijleld het nummer „oude \her"
woiden, waai Laga, De Hoop en De Amstel, alle drie aanspraak
maken op de overwinning Zondag worden de zeilwedstrijden
op het Biaaserneimcei gehouden, waaraan ook de deelname
bijzonder groot is.

De eeiste Cl icket competitie wedstrijd werd Zondag te Heem
stede gespeeld. ïs adat Rood en Wit's elftal aan den kant zat voor

93, dank zij het goede bowlen van Rincker, faalde Amstel heelemcVcil.

Het totaal der AmsteiMammers werd slechts 2(,. In de tweede

innings maakte R en W. 225 j-^ns (Kruseman 5h. E. Holdert
41, Swens 38, van VVaveren 27, Mr. Kool 25). terwijl Amstels 32
runs voor 5 wickets bij elkaar sloeg. Rood en Wit zegeviercR
ten slotte met 07 runs op de op,-o< •
•
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cricket

clubs er door

terrein-nood toe gedwongen is, haar oefeningen te hou
den in (h' zi'er kenschetsend genoemde „kooi", waar-

\'an wij de liierne\-ens gaande afbeeldingen geven.
Cricket is het spel \ain di' ruimte het daar\'oor noodige
terrein mag eerder te groot dan te 1 lein zijn. In de „kooi".
(in Iviigeland gebruikt men hiervooi in de |)laats de zoogenaamde ..wingial cric-ket-nets", ilrie of \'ier pitches naast elkander), wordt liet gidieele sih-I terug 2ebi-acht tot wat bowlen
en batten. \'an ..lielden", de mgenlijki kern \'an het spel, geen
sprake. Waarlijk het phat voor de ener,;ie \'an de Amsterdaiiische

lielhebbers \'an deze zoo hij uitstek op\-i)edende sport, dat zij
onder dergi'lijke ongunstige omstandigheden den moed niet laten

zakken, maar lie\'er in de ..kooi" kruipen, om op een paar
\'ierkante meter tenminste toch een paar onderdeelen van ..the
king oj the games" te beoetenen, dan het bijltje, hier het „slag
hout". er maar mismoedig bij neer te le.ggxm.
De atbeiddingam toonen ons in die bejierkte ruimte toch nog
\"ier mensclum. die hir-r waarlijk den moed hebben om het „fiel

den" te beoi'ieiu'n.
waaraan

de

kooi

Inderdaad met eere draagt de vereeniging.
toebidioort

te nu'er daar zij nu ook op
voor wedstrijdim bestemd,
liezen ; gemeentebelangen
\"ragen: is het óók niet in

den

iiaain x'an ..Volharding",

het jnint is. om lu't cricketveld alleen
aan den oxx'rkant \"an het IJ te ver
moesten hier xaiorgaan. Maar wij
het belang \'an genu'enten. dat hare

zonen o])groeien tot krachtige, \lngge nuaischen. die nader
hand in het le\'en toch minstens ev'eii snel zullen hebben te den

ken en tl' beslissen als zij deden op liet cricketv idd? Waarlijk er
zit kern. pit genoeg in onze jongens en jonge mannen, maar waar
leiding i'ii het alleroninisbaarsti- ontbreekt, daar blijft het beneden
het middelmatige. Wij herbalen, de gemeenten moesten hier het
goede voorbeeld geven.

B^ TTEB.

H. V. B.

3.J
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FRUITTEELT.

Als dit artikel verscli jnt, zijn de winter- en voorjaarsvverkzaamheden, die onze vruciitlroonien moeten onder

gaan, zooals snoeien en besproeien met Bordeausche
jKip afgeloopen, of dienen dit te wezen.
Zij die het bes])roeien hebben verzuimd, toen de
boomeii nog dor waren, moeten daarmee nu wacliten tot de
vruehtzetting in Mei of Juni heeft plaats gehad, daar het nu te

gevaarlijk zou zijn, de vergevorderde of oj) gunstige jjlaatsen
reeds o])en knopiren te bespuiten.
ïe betreuren is het, zoo het besi)roeien met kojrer sulphaat en

kalk, de bestanddeelen van Boiiillic bordelaise of Bordeauxsche

IJajr werd verzuimd, want men voorkomt daardoor niet alleen

zal men pas zekerheid verkrijgen na de behandeling te heblren
toege])ast in onze Euro])ecsche landen. Als di- stam is aangetast,
mag men o]) een zoo krachtige wijze niet oi)treden. zonder ge\'aar

te loojjen meer kwaad dan goed ie doen! In zulk een ge\'al heelt

de heer Eberhardt een insj)uiting toegepast door een sjmit dotn"
den boombast te brengen tot de aangetaste jilek geraakt is. en
daarin te s])uiten een ojdossing \'an formol icSo, glycerine t)o,
water 760. Dan komt de schelmsche lar\'e naar bo\en en kan
gemakkelijk worden weggenomen: of zij blijft in haar gang en

wordt vergiftigd! Twee inspuitingen met acht dagen tusschentijd
zijn \'oldocnde. Het formol verspreidt zich plaatselijk, oefent zijn
invloed dus slechts uit oj) de plaats, welke door het insect was
aangetast en schijnt dus den boom zelf geen schade te doen.
\Vas deze geneeswijze in ons land bekend, en zoo ja. weid zij
dan reeds met goeden uitslag toegepast?

het scheuren der vruchten, waarover zoo dikwijls wordt geklaagd,

maar de besjroten boomen groeien veel beter, omdat de bladeren,

GUNNERA'S.

vrij van schurft, zich beter ontwikkelen en zij daardoor sterker
groeien, waardoor zij krachtiger worden om een rijken oogst
van schoone vruchten voort te brengen.

Hoewel eene bespuiting van reeds groene boomen zeer nuttig
is en soms onvermijdelijk, is deze behandeling op dorre boomen
te verkiezen, daar men dan een sterker percent ko]rer sulphaat,
het werkzame bestanddeel der jjaj), gebruiken en al de takken
van den boom beter bereiken kan. Als men in de gelegenheid

is geweest de uitwerking van eene geregelde besproeiing op vruchtboomen te zien, zal men si)oedig van het groote nut overtuigd
zijn en niet nalaten deze behandeling op zijne boomen toe te i)as-

sén. Ja, men kan gerust zeggen, dat vele uitmuntende soorten,
/■ .oodh Loitisehonticd\-ivranchcs. fXic veel aan roest onderhevig zijn,
het kweeken niet waard zijn, zoo ze niet besjroten worden.

Schreef men vroeger het scheuren der vruchten toe aan allerlei
oorzaken, zooals

natten bodem,

ondoelmatige onderstammen

of \-ochtig weder; de wetenschaj) heeft duidelijk aangetoond, dat
men het in de meeste gevallen, alleen aan roest en schurft had
toe te schrijven, dat de oogst mislukte en zij heeft ons in het
kopersuljdraat een krachtig middel aan de hand gedaan, om de

^

L
^

A Reine des plantes vivaces", de Koningin der vastejrlanten, noemt de vermaarde Belgische kweeker Louis
\'an Houtte de Cnm/tTu .sca/n'n in zijn fraai plaatwerk

,,Flore des serres et des jardins de l'Europe" en

/z
een ware koningin is zij onder hare zusteren, uit
muntende door majesteit en kracht. De (jiiiiricra's zijn gazonjrlanten in den waren zin des woords. Om tot goede ontwikkeling
te komen, eischen zij ruimte, doch geeft men haar die. dan
zullen zij, mits goed behandeld, afmetingen bereiken, waar men

verbaasd over staat. Het geslacht Ginincra is van subtropische
afkomst. Zij worden aangetroffen in de .^ndes, en wel hoofd
zakelijk in Chili en een gedeelte van Peru. alsmede in verschil

lende streken van het Zuidelijk halfrond. Deze afkomst wijst
er reeds ojr, dat zij hier te lande niet \'olkomen winterhard zijn,
d.w.z. dat zij des winters bedekking behoe\-en.
Waar dus het overwinteren van deze jilanten van zoo groot
belang voor haar is, meenen wij daarbij eerst e\-en te moeten stil

vele kwalen onzer vruchtboomen te voorkomen of te genezen.
Zeer zeker hebben een slechte grond, die niet genoeg doorlatend

is, ondoelmatige onderstammen en slechte of eenzijdige bemesting
een woordje mee te spreken bij het mislukken onzer cultures;
maar het bestrijden van schurft, het zuiver houden van onze
boomen van ongedierte, weegt dikwijls nog zwaarder.
Welk nut heeft het, zoo de bloesems der boomen vruchten
zetten, als ze later ten prooi worden aan roest en ongedierte? het
geeft slechts ergenis aan de bezitters.
Een mooi gevormde boom, beladen met vruchten, is een sie
raad voor eiken tuin, groot of klein en zij die in staat zijn zulke
boomen te kweeken, zullen daarin zeker een voortdurend genot

A'inden en een aansporing het volmaakte te bereiken.
Wij zullen trachten de onwetenden te onderrichten, de halfwetenden te recht te helpen en de bekwamen aan te sporen op
het goede pad voort te gaan en niets te verzuimen wat de liefheb
berij \-oor de vruchtcncultuur kan bevorderen.
.Aloge het eten van goede vruchten een genot zijn, het wordt
verduirbeld, als men die zelf gekweekt en er alles aan gedaan
heeft wat mogelijk was, om ze tot dien trap van volmaaktheid
te brengen, die slechts den echten liefhebber kan voldoen.
Sant poort.
J. J. Ivruyff.

GCNNERA MANICATA

IIv voor mij vind zieke boomen beklagenswaardiger dan
ZIEKE BOOMEN.

zieke menschen, of zieke dieren !

\''oor ons is er het spreekuur van den dokter; voor de
anderen is er de natuur zelf, die uit haar onuitjruttelijke
airothcek menig genezend kruid aanbiedt. Maar zoo'n zieke

boom of heester of plant lijkt mij wel eens het tojrimnt van

hulpeloosheid! Indien er dan geneesmiddelen ontdekt worden voor

hun kwalen, deelen hun \'rienden zulks gaarne mede, o]rdat het
]"ond \'erteld worde en ieder, die boomen — even goed als medemenschcn of dieren — tot zijn vrienden rekent, er zijn voordeel

mee kan doen, ten jirofijte van den zieke!
Onlangs zond de Fransche ])lantkundige Eberhardt aan de

,,Académie des Sciences" een bizondere heelkundige behandelings-aanwijzing, waarmee hij in China uitstekende resultaten

verkreeg. De thee- en moerbezie-boomen, de oranje- en tallooze
tindere boomsoorten worden door tal van larven aangetast, die
vooral de stammen doorgraven en den toevoer der sajrjrcn aldus
verstoren. Dan verkwijnt na korten tijd de plant.

Nu maakte de heer E. met een ontleedmes een insnijding in

een der takken, waarin hij het sjroor van de larven ontdekt had,
en kerlde zoo lang tot hij de boosdoenster gevonden en daarna
met een tangetje te \'oorschijn gebracht hacl.

De wond werd dadelijk schoon gemaakt en vervolgens uitgcwasschcni met een ojilossing van: formol iio, glycerine 40, water
^5"- Na drie of \-icr wasschingen in den tijd van veertien
dagen vormden zich twee kleine gezwellen op den rand der

insnijding, doch na zes ol acht maanden was de wond geheel ge

(IIo,i„s tc I.ruUn).

staan. Wanneer October in het land komt en de najaarsbuien
beginnen te woeden, sterven de Giiiiuera's gaandeweg af. De
planten verliezen haar majestueus voorkomen en het wordt
tijd haar te gaan dekken. Langer, dan begin November, moet
men dit in geen ge\-al uitstellen.

De bladeren worden nu dicht

bij den dikken, zich gedeeltelijk uit den grond verheftenden
wortelstok algesneden en terzijde gelegd. Duidelijk zijn nn de

groote eindkno])pen, waaruit het volgende jaar de jdant zich oj)
nieuw zal ontwikkelen, zichtbaar, doch juist deze zijn zeer ge
voelig voor koude zoowel als voor vocht.

Geen beter dekmateriaal \'oor dergelijke planten, dan tijn tuiistrooisel, of, bij gebrek daaraan, turfmolm. Men moet echter toi'-

zien, dat beiden absoluut droog zijn. Is dit het geval, dan be
hoeft men niet te vrezen, dat de najaarsregen of wintersneeuw
eenig kwaad aan de plant zullen doen. Met dit turfstrooisel wordt

de geheele plant goed bedekt, d.w.z. zoodanig, dat zich over
haar meest uitstekende wortelstokken een laag van minstens
15 cM. dikte bevindt. Het is echter zeer licht en liet men de

jrlant zoo staan, dan zou men groot gewaar looiren. dat al het
dek bij den eersten den besten storm wegwoei. Om dit te \-oor-

komen en ook om het indringen van het water nog zoox'eel
mogelijk tegen te gaan, brengt men over de hoop strooisel, die
men verkregen heelt, een laagje blad van omstreeks 10 cM. dikte.

Bij harden wind wil blad echter ook nog wel eens wegwaaien en
om dit te beletten, legt men er de groote afgesneden bknk'ren
overheen, die hier en daar met een stokje \'ast gestoken worden.
Eindelijk is het voorjaar weder aangebroken, de winter heeft over
onze planten gewoed, doch de lentezon wekt haar tot nieuw le\ en.

nezen. De eerste drie maanden moest de jilek der insnijding zorg

Nu is echter ojipassen de boodscha]). .Al naar het weer is, moeten
de Guniiera's half of einde Maart ontdekt worden en dezi> 1h--

olj.het litteeken zich slechts vormen zou onder den invloed van

zij in de meeste gevallen reeds aan het uitgroeien zijn. en gaat
men een beetje ruw te werk de kans heel groot is de' jonge bla-

vuldig in de schaduw worden gehouden, omdat nog onzeker was,
de bizondere groeikracht \'an het tropisch klimaat. Hieromtrent

werking moet met de noodige \'oorzichtigheid geschieden, daar
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de planten nog jong en betrekkelijk klein, dan
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kelijk geschieden door er manden over heen te zetten. Bij moo

zonnig weer kan men die wegnemen, doch zoodra koude te victzti
is plaatst men ze weder over de planten, waarbij goed toegezien

moet worden ze niet te beschadigen. Zijn de exemplaren grootei,

dan gaat dit dekken niet zoo gemakkelijk. Het best is clan ei
stokken rondom heen te steken en daar z.g.n. behangershnnen

overheen te spannen en wel zoodanig, dat het aan de bovenkant
losgemaakt en bij mooi weer teruggeslagen kan woiden. In de
eerste helft van IMei zal deze bedekking weer geheel verwijderd
kunnen worden.

Onze planten bevinden zich nu in haar vollen groei en het spreekt
wel van zelf, dat zij heel wat voedsel noodig hebben om haar reus
achtige blacleren en groote bloemkol ven tot voldoende ontwik
keling te brengen. Dit voedsel mag haar dus geenszins onthouden
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