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REDACTIE:
IIENRI VAN BOOVEN, te Hilversum, met mede-werking [AN FEITII

en WILLEM MULIER.

medewerkers.

ARCHITECTUUR. {Gehouwen, woninginrichting, meuhelcn, verlichting, verwar
ming, enzi\ tuinarchitectuur, PLAATSBESCHRIJ VINC : I)s. \V.
Bax Jr., Wouter Cool, H. J. Dammerman Jr., j. W. Hanrath, Prok.
K. Sluytrrman, P'. Smit Kleine, Leonard A. Springer, 13. E. Tersteeg.
J H. DE Veer, P. Westbroek.

BLCEMEN- EN MOESTUIN; (Serres, kassen, enz. vruchthoomen, sierheesters).
K. BerenDSEN. JAC. B. Brink, E. H.J.Cunaeus, J. J. Kruvfe, A.Schut tevaer,
E. Th. Witte.

P'OKKEN en KWEEKEN : (Paarden, runderen, -wolvee, honden, glnimvee en
ander gevogelte, visschen, hijen)'. P- Blaauw, G. C. Duvai, \ krwey, J.
Kooiman, Chr. H. y. Raad, J. D. W. Th. Rei.mers, S. Spanjaard L/.N-

TOTOGRAFIE; J. A. Bakhuis, T- F. Bruyning Jr., Marie Bijl, Wouter
Cool, Dr. A. J. M. GarjeannE, C. a. M. Garjeanne. R. Tepe.

HYG1ËNE,(7/««tAv;'<v/)OPVüEDINO EN ONDERWIJS:;. Bruinwoi.dRiedel,
G. H. Demmink, J. C. G. Grasé. C. Oosteriiaan.

LANDBOUW, LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEONTGINNING EN BOSCH
CULTUUR: '■Cultuurplanten, -woudjlora, -veredeling van grwassen, enz.) L.
Broekema, P". PU Bruyning Jr-. V. R. V. Crgesisn, S. R. yon P'ranck,
J. Rinkes Borger, j. Z. ten Rodkngate Marissen, A. J. yan Schermheek,
"C. G. Spengler.

levende natuur EN LETTERKUNDIGE BIJDRAGEN: M. J. Brusse,
Mevr. A. Bijl-van Slooten, Bern. Canter, J. Daalder Dzn, Henri M-
Dekking, Dreves Uitterdijk, Dr. a. J. M. Garjeanne, E. Heimans,
J. Hora Adema, Dr. Eijw. B. Koster, Lode Baekelmans, Joh. de
Meester, Henri Meijer, P. Teunissen, J. Reddingius, F. de Sinclair.

METEOROLOGISCHE EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN: Dr. C.
Schoute, J. van der Bilt, Proil Dr. A. A. Nijla.nd.

SPORT: (Cricket, golf, hockey, kaatsen, la-wntennis, -voethal, ijskolj (handy , enz.;
paardensport; jacht en jachthonden ; automohilisme, -wielrijden, toerisme ; roeien,
zeilen, zwemmen, visschen, -watertochtjes; biljarten, schermen, -vuistvechten, enz.;
-wedstrijden) H. P". Adams, Luit. H. Bierman, J. Coucke, Prop. P. H.
Damsté, W. H. R. van Manen, W. Westra.

VOOR ONZE DAMES: Mevr. A. Smit Kleine—Fastré.

INHOUD:
Houten . . . . . . hlz. jo
Peppel, Het golvende -wije. door J' . H- de l'eer jo
Het I.oo, door H. 8., geillustreerd (-wordt s-ei-volgd) . . hlz. efC) en ji—
He intocht, door Chr. //. f. Raad. .geïllustreerd
Pen praatje o-ver hockey, geïltustrcerd . .. 3^
Sport: Wedstrijden, door f. C. . . . . . .. j,S'
Paria. . ,, jS
He zomersnoei, door /:'. Th. ÏP., .geïllustreerd .. 3^1
Het braken ter -vernietigin.g van onkruid Oo

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS
Bij iedere ri(hrick wordt gtdegetdieid voor corrcspo?idefiiie opengesteld eji geliere

men vragen aan de Redactie, te richten.
Fraaie foto's zullen gaarne ter heoordceling ontvangen rcorden. Te adresseere?i

aan de Redactie oj aan de Uitgevers. De inzender verzitime vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te vermelde?i; ook achter op de foto's.

l'a?i tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de hes/e foto*s op een of ander gel>ie<i
worden uitgeschreven.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van cene annofteCy een aanvrage of ecfi bestelling aan een adverteerder doet.

Uitgave var, SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul IMnLoff' -AMSTERDAM ~

HOUTEN.Houten ïs het bedrijf der menschen. die in het voorjaar
de eikenknuyjjiels van de schors ontdoen. Eikenschors
wordt, zooals ge weten zult. gebruikt bij de lederberei
ding, wijl ze veel looizuur bevat. Wie nu per sjioor
door Gelderland en Brabant trekt ziet aan de stations

boog oyjgeladen wagons met schors op rangeersyjoor staan, 't Is
bet meest rendeerend jrrodnct der wallen van eikenhakhout, die
onze zandgronden bezitten. En gaat ge door de bosscbcn in die
streken, dan treft ge er allicht bouters aan, bezig in bun eenvoudig
bedrijf, dat ze zittend uitoefenen in de meest j,rimitieve werk-
yilaats, die men zich denken kan.

We willen er een voor u uitteekenen, zooals we hem zagen.
i^cn walletje, juist waar een berkenlaantje begon zat

hl] balverwegen in een kuil, waarin bij een gemakkelijk zitbankje
met mos bad bekleed. Vóór zich bad hij een groote, i,latte veldkei
g'Se^knupyï''^^^ ''''''' graszoden belegde, naast elkaar

hamer was zijn eenige werktuig, en daarmede bekloybe luj de groene bast der eikenknupyjcls, scheurde de
^ l U banden en smeet de blinkendwitte, vochtige knupyiels op een hoop; de schors werd zorgvuldig

.pil tusschvii' 1

\ii

n nezanu'bossen gnz .1.
liout bet /<)<>

i tal 111 (Icii grond gestoken stokj^,
iikkelijk de sehil los. nu alle sapp,■in

opstuwden liaai de zweilende
..

OjX-t,
en tot

Het groene
•oor de iiludvornungspringende ,lotte, eentonige kloppen, plettend,.

Telkens weer hlonk [„„ithamei neei. waarvj,
k„eu/end hwatn o}' ^ p,,,,.- het ingebeten looizuur
l,et ijzer hbuiwbesin onderging een meuwe knuppe]
het eikeiisap. , ^aig snieet Inj ze .mi en oin, t eene uitein,,vaardige alrossing. "a' ..indelijk de gesrbilde knupp,,loslatend om 'tand.'i. e waar ze krom
onversebillig ^^a'.ggezww Hn.g.md m zimenwincLp
bochtig, kris a" hia- p
de binder ze ook n 'b >

Met rustigen i]v.' .^at
bet groote iioseli, waai
gelapte buis, waai ( .
banden reeds gebruind

Wat .en arbeid wok
die steT'ds bezig.

I/oii slaan,
oe oude iiouter o|) Zijn kleine plekje j.

oe zon zijn l.'den warmde onder't blamv\-oorjaarszonuegloed zijn gezicht, hals e
had tot m <h' rimpels.

-dt er in zoo'n ian.g.m werkdag gevordep
armen, ti-rwijl d.' steeds gestrekte beene

van cue s.emn ' in ^bioeu in den donkeren kuil, waamverstijven, het nn-..^t de alwisselmg in bS.
beiT waïke iu-n toe genomen moeM, bi, het hakken en besnoeie:.
van nieuwen rustH'k.' arb.ud weer met ronden.

Dn to.b, huiii'ii' \\'ie g.miet er als de biKchaibeidersij.
frissehe bielit bij zijn da.garbeid?-

I mompelde hij telkens weer, opkijkenr
liem. albi ekeiid dim dommelig soezender;

dat iieerlijke, vrije
weldaden van zonlieht en

Lief weertje! Best ween)
even van liet werk vooi
Rang van kkmie g.'dai bt. tp s.

Wat was 't daar heerlijk mooi om
de warme liehtgloe.l den voebteii
wolkte er heel teer uit op. b-f was
lucht hing zacht trillend over bet

Ue berkenstammetjes stonden

hem been! Zaebtkens stoolij..
boscbgrond. ijle waterdaivn

bijna ge.m wind en de zivoei
land.
anzig wit onder de neerhai'..

gende takken, slierten van goudgroeiu- bladert jes, die zacht rit-
Lleiid kruifilen bij elk windezucht |e; vroolijke. dartel]onge blaaa-

Ibkkiu-end in lentezon.
veraf lustige vogellied|i's. alom was hf
lev.msvr.'Ugd im wellust van zonneschiji:.

dan ruisehti' enkel de wind door lii

]es^
En dichtbij en

een uitzingen van
Als de vog.ds even zweg.m, , , , ,
berken: een helderbruine inoshomnud zoebt langs den groir
naar bengelhloemen. dook evi^n honingnipp.md weg m een kelkji..
snorde dan weer verder met dol gebrom.

Van verre uit bet krimiH'lhout klonken de kap})ende slageklonken de
der bouthakkers en het dotfe gebeuk
waren geluiden, die de rust
dat was zoo rustig groot, zoo
en warmte uit ontzaglijke
over bet land.

van andere bouters. He
van het boseb niet stoorden, wan
.til ondi'i" ileii broeden \'al van lich'
lumielwijdte, die blinkend wdtrii

PEPPEL
Smedige peiijiel, die lud.gl voor den stormwind.
Golvend en wnixamd in sierlijk gedimi.
Zie ik u staan zoo, een zihaagim srliijn
Telk moet ik zien, als iets sehoons, dat uw vorm mint.

jn van bet seboone. dat
j-. maar Het Kunnen, dat
Zoekt in beweginge, komst im \(.'rdwijn.
Ja.

kunst aan

i vwiii.'t. vil \V 1 V1V>1J I1,

R

een vorm bindt,
mi'i'i" toch moet zijn,

ytbme, de ziel. \"an wat. iiuamd. zijn norm vindt.

Sniedige pejijjel. in Y'olgroimen tuin.
Kicbtend uw kruin als 'n x'inger naar boxam,
Is luH uw wil, zoo uw SebepiUM' te ior'en?
Biddende boom, met uw glans\olle kruin:'

Zk't, door de kroon waart i'cn windgolf, en hoort
Gij niet dat ruiselumde, tluistrimde woord. . =

HET GOLVENDE WIJE.
Glooiende akkers en beuvlen. du' selninen
't'v^' i" 1 ^''.jzi'r, hun lijnen door.'.m:

' aiiwt de kim, niet de einder, want één1  gluurt door 't waas nog van iierken. die wtiive

al, witte bui\-en:
staji, gaand alleen.

Karren den weg komen
Karren met paarden in -

'  boort ge ook snui\'en.

Siki;e.'n.l'!rr^ Dngs. De'k Hoor dan verV-" "lotnplen een groet;
Hindiijk te' booren'zrd'
Dan in bet dom -H' insi.annen
Rommlend. . ; dan'stnr>'" ^Hl het goh-ende wijë.

J. H. DE \'EEB-
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HET LOO.
Het Loü, het nieuwe i), is geworden in de dagen toen het

roemruchtige geslacht der Oranjes in de mannelijke linie
ging uitsterven, toen de Koning-Stadhouder Willem
de Derde, bekoord door die wildrijke streken van de
Veluwe, aan zijnen vriend Godart van Reede, de latere

Graaf van Portland, opdroeg, om niet ver van het oude kasteel
een nieuw groot huis te bouwen. Met zekerheid werd voorheen
gezegd, dat de architect van het Loo een Franschman was. Garat
igenaamd, maar den laatsten tijd is er de aandacht op gevestigd
|dat zekeren Jacob Roman architect., van Zijne Britsche Majes
teit en Stadhouder Willem de Derde", de ontwerper van het huis
en den tuin kan geweest zijn, ja, het is bijna aan geen twijfel
onderhevig dat Roman de ontwerper was van de destijds door
uitbreiding zoo vermaard geworden tuinen. Moeten wij oordeelen
naar het uiterlijk van dit gebouw, dan kunnen wij haast niet
twij leien aan den Hollandschen oorsprong. In dien tijd. het
laatst van de 17e eeuw, moet het jialeis, altijd volgens de oude
gravures, niet wit gepleisterd zijn geweest, zooals nu, de gravui'es
toonen dit betrekkelijk duidelijk aan. Het is niet na te gaan
van welken tijd de bejdeistering dateert, zeker is het echter dat
het nu domineerend grijs en wit het gebouw niet verfraait.
'Vvaarschijnlijk is het de traditie, die in deze de grootste rol speelt;
toen het gebouw eenmaal wit gemaakt was. bleef het jaren lang
zoo en de latere geslachten lieten het bij het oude.
De aanblik van het huidige Loo wekt wel gedachten aan den

ouden tijd, en zooals het dan meermalen kan gaan. weemoedige
Sn in dit geval bijna s]iijtige gedachten: want in die dagen van
den Engelschen Koning William was het vorstelijk lusthuis op
zijn schoonst. Het was kort na den inval der iegers van den
zonnekoning in het beruchte jaar 1(172. Bijna was toen het paleis
verwoest geworden door een bende stroopende Franschen. Die
mannen hadden het kennelijk voornemen zich van het huis
'meester te maken, er zich te verschansen, en het daarna vermoe
delijk te vernietigen. Maar een wacht. Jan van Sprang genaamd,
ichter struikgewas verscholen, roerde uit alle macht de trom,
zoodat de vijand, een heftigen tegenstand van talrijke gewapen-
den verwaciitend, het maar beter vond snel den aftocht te
blazen. Onze Stadhouder kwam na het ramjijaar tot het jilan
sni van Het Loo een echt Koninklijk buitenverblijf te maken.
Het onder toezicht van den Graaf van Portland na i()5() ge

bouwde huis werd aanzienlijk vergroot. De geheele plaats besloeg
m die dagen een ruimte van ilio morgen gronds. Drie tuinen,
terrasvormig met verdiejiingen aangelegd, volgden elkander achter
^et paleis oji. Zij besloegen de geheele breedte van het hoofdge-

d Wanneer de restauratie van het ,,Oude Loo" f.tehecl gereed is,
lopen wij in de gelegenheid gesteld te worden, dat merkwaardige kasteel
ntvoerig te beschrijven.

bouw met zijne zijt'leugels. Er was een ongelooflijke rijkdom aan
fonteinen, marmeren beelden, grotten, ftguren van taxisha.gen.
berceaux. Er werd toen ook een waterleiding aangelegd \'an al
den Asselt. een hoogen heuvel: die waterleiding was bestemd \-oor
een fontein wier stralen zich tot boven het [laleis moesten t er-
heffen. De weg die de leidin.g doorliej) was een uur gaans lang.
Deze waterleiding is sinds langen tijd verwoest. Dikwijls zijn er
bij den bouw van huizen, aanleg van wegen en akkers, steenen
potten of buizen van opgegraven.
Den loen December i(i()4 werd het Loo door de Staten van

Gelderland, die den vorst een bewijs van hulde wilden geven,
verheven tot een ..Hooge Heerlijkheid", ten behoeve van hem en
zijne nakomelingen.
..Hooge Heerlijkheid" bleef het Loo maar betrekkelijk kort.

want reeds zes jaren na dien trof tien Koning het ongeval m tle
tuinen van Hamjitoncourt en daar hij geen kinderen naliet, ver
klaarden de Staten het van de oude rechten vervallen en het
kwam weer als voorheen bij het Land-drost-ambt der Veluwe.
Xu behoorde Het Loo onder de goetieren der nalatenschap,

waarvan het bezit door de erfgerechti,gden. Koning Frederik
van Pruisen en Johan Willem Friso onderling betwist werd.
Xa Johan Willcm's dood in 1711 kwam het slechts tot een \'oor-
loojiige overeenkomst, maar toen Prins Willem ('arel Hendrik
Friso meerderjarig was. wertl er moeite gedaan tot een bcjiaalde
afdoening.
Baron Diederik van Lijnden. Heer van de Park. opperhot-

meester van den Prins. Baron Hobbe van .\\i\ a.' Drossaart \ an

het Graafschap Buren, opjierstalmeester. en Johan Dtincan. zijn
gewone Raad en Rekestmeester en rentmeester zijner domeinen,
deze vier werden als gexailmachtigden naar Berlijn gezonden en
sloten er in naam van den Prins een o\ereenkomst, die zij ver
volgens den ifien Juni 1742 te Dieren onderteekenden, nadat de
onderteekening door den Koning reeds den igen der x'orige maauil
te Berlijn had jilaats ge\-onden.
Zoo raakte het Loo t-oorsjioetlig in handen \'an den Prins en

werd opnieuw eigendom \-an den Xassausclieii stam.
loen de Prins tot Stadhonder der geünieerde provinciën be

noemd was. schonken de Staten \ an (relderland Het Loo wederom
de rechten eener Hooge Heerlijkheid (besluit \'an 1; |anuari
174N). De bezitting werd aanmerkelijk \ergroot door de toe
voeging tam het geheele .Vmbt \ an .Vjieldoorn im het l ikler-meei

Irr kwam nu weer leven op het jialeis. W illem de \ lerde \'er-
toefde er dikwijls, hij scheen een voorliefde te hebben \'oor dit
heerlijk oord. want herhaaldelijk het hij er aan \aubouwen en
verfraaien, maar toen hij in 1751 stierf, ving opnieuw een stil
tijdjierk aan.

Later woonde er Willem de \ ijfde. Het was een \reedzaain
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man, die nooit jaagde in de wildrijke streken rondom, maar die
des te grooter voorliefde toonde voor de vischvangst, vooral in
het Udeler meer. rijk aan zeer groote snoeken.

Wij weten hoe de Staten van Holland dan willekeurig het stad-
houderschajr vervallen verklaarden en den Prins het bevel ont
namen over de Haagsche bezetting. De Prins verliet het land en
toen beleefde Het Loo den allerslechtsten tijd.

De Pruisische benden hier, onder het bevel van den Hertog
van Brunswijk binnengevallen, zoogenaamd om het gezag te
herstellen, hielden er op de gruwelijkste wijze huis.

ÏMaar dat was nog niet het ergste. Erger waren de echte mannen
van de zonderlinge „Bataafsche Republiek". De dikste boomen
lieten zij vellen, het lood van de daken en van de geleidingen
der fonteinen in de tuinen werd afgesneden en te gelde gemaakt
ook de prachtige meubels, kortom alles wat van waarde was'
werd verkwanseld. Hollandsche vernielzucht en baldadigheid
hielden er huis. Waar de Staat zulk een voortreffelijk voorbeeld
gat, kon men van vreemden al niet veel minder vandalisme ver
wachten De Franschen kwamen in het land. Het Loo werd ingelicht tot hospitaal en wel voornamelijk gasthuis voor soldaten

zwaar heerschende besmettelijke huidziekteleden. Ei kwam een tijd dat er bijna zesduizend' zieken werdim
en ïnh Deventer, Zutfen, Doesburcren Ainhein eens nalatig m het voldoen der vorderingen ten b>
va. D ™

Dat scheen werkelijk wel de nood op het hoogst D(> naHrV

schitterendste bolstoel ooit in die dreven gezien. Toen Napo
zeil kwam, was de Inisti-r natinniijk nog grooter. Onder
eskorte van veel giavajienden \'ertrok hij uit Zwolle, verge
van zijn maarschalk Duroc. Hertog van Frioul. De anec(
gaat, dat de groote \'ero\-ei'aar zich lang niet op zijn gemak
\ oelde O]) Het Loo. Zorgvuldig werden, wanneer hij in het {
Mandelen ging. de paden mi lanen door soldaten 'doorzocht
ontruimd, geen arbeider zelfs mocht er blijven. Hij bleef er
ymi. dagen, toen arriveerden e'r een jiaar koeriers,
rinoa vvellicht over de onveiligheid van die strel
ziin^ ^ ""i*" ^ 'M''oleon het raadzaam vond hals over
ai l'^ikken. Lang sprak de bevolking er van, dat
van rhit^ ffoMeest als een droom, de gev\'eldige statie en de pra
scbittprenHÜ^ ' I^fizerlijke verschijnen, het vertoon'
gebeuren "i ruiters, al dat nolpaleis geheerscht hmr ^tdte die er wel ooit op
op Hojlmnls'^lT^ kMam en het huis Oranje zette weer vasten'1  rtollands bmlem. Wdhun de Eerste vond m heel Nede.
«oen aantr..kl-,.iai - V r.,tusre vona m n—-

En zoo is^H f^'r scheiiiiing zijner voorva(Het Eoo ook voor de volgende geslaclitei
WiIlem"drEeS'e"werde

Deidant zijn o •. '' "'Lkobreid. verdiept en roi'  - ■ " ■ , Koning Willem de Derde, dieeenlconifeen>n-li,.i'n.,i i ,'v-^'iiiiig
^  «oweest. Willem de. Eerste deed11 . ■ ■ V 1 I n: 1) 1 )V]- m^a kenjaebt •* Xiv.., <le aiomie

nlem de P

en deze madi:^ van^iis'ï;'tS\^m wmkHoe veranderlijk en ongedZg Lodmviil x"" ? geheel,
bi] bezocht dikwijls Het Ion hir r . , 11'^ Kapoleon ook wasva. IM parador,.;i.1,j;T«"l',S tkLEt'';" ,fli»'-' ,r'™-

Hij zou ook eens zijl^lrit . Eerst arriveiSeïtcSn^Iet''?de beroe..de sclioonc Hcrtogii,blijf. Eerst

Het was wcl de

poit lierkwen. welk vermaak ook

Koningn

^vhouwlnirgzaal(^Vordt '''^'■vo/gdj.
gestielit.

H. V.
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DE INTOCHT.
IS aan den avond van een zomersch-warmen dag in 't

laatst van Mei. De groote zonnebol zinkt loom weg
in de blikkerende plassen van Loosdrecht, met \-ioei-
baar zilver gevuld. De warm-wazige nevels aan den
horizont slorpen de spichtige stralen zoo geheel oji,

dat de vorstin van den dag haar lichtekransen \-erhe.st en zich
toont bij 't scheiden als een ovalige lichtvlakte slechts, zelf half
verdoezeld in warmtedampen, die ze nog traag overvloeit met
vreemde, zachte stervensglanzen.

In 't reeds duistere dennenbosch zijn nog slechts de bo\"enste.
dikke kronkeltakken, vlak onder den naaldenkroon, wonderlijk
rozig bevlamd. Longensterkende, zwoele harsdamp hangt er in
't rond, tusschen de schilverstammen, nu met donker sepia be-
:verfd.

I  Merels orgelen in plechtige, zuivere alttonen hun avondzang,
idichtbij en ook verder, van alle kant.
I  De zachtgolvende heide, weer armer aan bloemen, nu de Meiïg
tzengende zonnestralen, als tooverstaven van louter licht, door
[hun beroering de donkergroene brem van veel gouden sieraad be
roofden, aemt langzaam weer uit den ingedronken zomerzonne-
Drand, de zachtglooiende hoogten nog even belicht, de diejhen
reeds beïnkt door diep-zwarte schaduw.
Thans is het tijd voor den intocht van uw bijenvolk in de

voor hen bestemde woning.
We halen het kistje, dat uw nieuwe vriendjes tijdelijk her

bergde en dat ge zoolang hebt weggezet op een rustige, donkere
plaats, nu te voorschijn. Het intense gebrom van onrust, door
t stootend en schommelend reizen per spoor en ])er kar, is groo-
tendeels gestild. Slechts klinkt u door den gaaswand tegen een
meer gedempt geluid, als van tienduizenden, zachttrillende glas
vleugeltjes, dat even opbruist, als ze zien het meerdere licht \-an
Duiten; een geluid, dat spreekt niet meer van onrust, maar van
calm, pragend verlangen naar meer vrijheid, naar een vaste
^voonplaats en huiselijken, vredigen arbeid.

M'e gaan hun dit alles verschaffen op dezen heerlijken Meiavond,
i^ooraf nemen we eenige voorbereidende maatregelen.
Uw kast staat nu voorgoed op haar jdaats, waarvan ge haar

ien geheelen zomer niet meer verwijderen hoeft; beter; moogt;
enminste niet op korten afstand. Een paar vlakke steenen leggen
vij onder de drie schuine pooten; dat voorkomt scheef zakken, als
ie grond eens doorweekt wordt bij 'n zomerschen regenbui, ter-
vijl tevens het vocht uit den bodem er niet door kan optrekken,
laar grondjilank of zijwanden. Bij het [ilaatscn dezer steenen
mder de pooten zoi'gen wij ook, dat onze kast totaal niet over-
lelt naar links of rechts.

Nu maken we de voorste werveltjes \-an onze bodemplank
os; daardoor kunnen we deze aan den voorkant wat omlaag laten
akken, zoodat er eigenlijk over de geheele kastbreedte een \-lieg-
;at gevormd wordt van een paar cM. hoog. Door er een paar
teenen onder te plaatsen, voorkomen we. dat de bodem nog
ager doorzakt.
Leg nu een flinke breede plank (hebt ge niets anders, dan maar

.et dak van onze kast) voor de bijenwoning; zóó, dat ze ojiloopt
an den grond naar de vliegjilank, dat is de \-oorkant van den bo-
.em, en hier goed tegenaan sluit. ()\'er deze loopjflank spreidt
e een laken uit, dat ook reikt over di' \'liegplank tot aan het
iieggat. Absoluut noodig is deze doek niet, maar 't komt anders
/el eens voor, dat een troepje bijen ander kast of ])lank weg-
niipt, den juisten ingang der woning niet vinden kan en daar
ebt ge dan last mee. Ook zou de koningin wel eens kunnen
oek raken zoo. En dan .... o wee! Mochten de bijen eens niet
dllen inloopen, dan kunt ge hen ten slotte, als ge een doek bezigt,
ierin ojmemen en boven in de kast terstond tusschen de raamiijes
torten.
Ik hoop, dat ik u door 't laatste deel van m'n betoog niet bang

gemaakt heb! Dat was lieusch m'n bedoeling met. Integendeel;
ik meende slechts u te moeteti vapeneii met 't oog o]' allerlei
gebeurtlijkheden. ofschoon zulke strubbelingen bij de noo-
dige zorg zeer zelden \'oorkomen.
De doek ligt dus oji z'n [ilaats.
Het dak gaat thans van de woning al en ge plaatst de tien

raampjes met kunstraat in 't broedruim nauwkeurig op di-n
juisten afstand,
uit.

Het sclieidingsplankje neemt ge er tot morgen

Nu ge uw omlste zuster - stadsmensch nog. maar geluk
kig toe\'allig juist buiten bij u gelogi-erd — eens allerx'riende-
lijkst aan. Hoe flink kan ze niet steeds omgaan met de naald; hoe
menigmaal heelt ze u. als jongen nog, de afgeritste bro(-kknoo|len
door andere ver\-angen; hoe \'aak een scheur, liij 't woeste -.pel,
of 't \'allen op de straatkeien ojigeloopen. gedicht, onzuditbaar
voor moeders oog. Zeker, ze zal. bereidwillig als altijd, ook thans
weer voor u aan 't werk.

(ie verzoekt haar dan een paar xaerkante kleedjes te \'er\"aar-
digen. die juist binnen den opzetrand. bo\-eno]) uw broedraam
})assen. Twee kleedjes \"an zeer ste\'ig linnen en ook een paar
warme wollen. In een \ain de eerste moet ge aan den ecnen kant
een luikje laten knip])en \'an 13 cM, in 't \-ierkant. Ligt het
dekkleedje oji de broedramen, dan kunt ge door dit luik]e op
te slaan een paar tojilatten gedeeltelijk bloot halen. Door hierop
een of ander toestel te plaatsi-n. kunt ge de bijen \-oeren, als 't
noodig is; waaro\-er later meer.
Leg nu beide linnen dekkleedjes o\-er de broedramen, zet uw

kap op en jilaats onder uw bereik een kom water, een retraichis-
seur. als ge die hebt, een lejiel en een ti'ekein'eer. .Misschien
komt ook uw aangestoken imkerjiijp te [las.

N'u gaat het groote en grootsche gebeuren.
\\'e maken voorzichtig, stooten \'ermijdend, het deksel \an

ons bijenverzendkistje los, maar lichten het nog met oji. Door
't gaas heen zien wt, dat m den gesidionken rusttijd tle gaiische
zwerm zich onderaan het deksel heeft gehangen, als een geheele
kalme rondige klomp \-an tienduizenden bruine lichamen en
zilverglazige vleugeltjesparen.
Langzaam tillen we 't deksel \'an 't kistje omhoog en we \ lijen

nu den heelen bijentros zacht neer op den doek, een eind xinlr
't \lieggat. Het deksel laten we langzaam achterover zakken,
en nemen het weg. Natuurlijk zonder één bij te kneuzen. Nu
nemen we het kistje zelf, houden het omgekeerd boven de bijen-
hoop en storten door een paar forsche stompen op den fiodem
de nog erin overgebleven bijen bij hun kameraden op den doek.
En daar kruipt en krieuwelt het dan dooreen, een bruinige, be-

zilverde, ronde koek van levende diertjes, die al meer zich ver
plat. Ziet ge nu wel, dat uw kap en handschoenen totaal o\-erhodig
zijn? (leen bij vliegt er oji \-an de krieuwadende beestjes\lakte,.
vooral als ge het zaakje geheel zonder schokken of stooten inpikt.
Een een zwerm bij vertoont bo\ endien tóch weinig steekhist.

Bij 't aftrekken \-an den zwerm uit de oude woning zuigt iedere
bij zich namelijk \-ol honing, om de eerste drie, vier dagen ge
noeg voorraad te hebben, je kunt immers nooit weten, wannet.T
je eerst weer een onderdak zult hebben?
En met gevulde honingmaag steekt een bij zelden.
Maar laat ons nu niet langer staan redeneeren, we moeten

afmaken. Dok wordt het al donkerder.
Dm het op\-liegen absoluut te c'oorkomen, bestuiven we de

bruine bijenkoek oji den doek met een weinig waterstof uit onze
bloemenspuit. Ho, niet te \'eel; 't is met de bedoeling, de beest|es
te verdrinken;alleen hen in den v\'aan te brengen, dat het regenen
gaat en ze zich dus wat meer moeten aaneen sluiten en liaa^ten
om onderdak te komen.

Nu schep ik heel \'oorzichtig een leiiel vol bijen cain den hoop
en vlij die cdak voor 't \dieggat neer. Snel licwegen zich de ge
knikte prietjes, e\-en loopt men om en o\-er elkaar heen, dan
neemt de lepelvol de waslucht der kunstraat waar en trekt liet
vlieggat in, de woning binnen.
En dan komt er iilotseling beweging in de tot nog toe doelloo.--

en zoekend rondwriemelendi' bijimkoek op den doek. 't Is. o| er
een blij be\'el: ,,ge\'on(k'n, \'ooruit '! door ihe ordelooze, \'erwarde
gelederen gaat. De tienduizenden paren \-an eerst zoekend-on
rustig trillende \'leugeltjes richten zich achterwaarts; de kopie--
met de kniksprieten wijzen \ooruit naar 't \'heggat en Jaar
sUroomt alles de woning binnen, de pioniers \an daareven na;
één breede \loed van bruine, intrekkende lijfjes.
Waar de massa zich te vee! opeenhoo[)t, het \ lieggat ver>ropt

of soms den voorwand der kast beklimt, gewii we nog wat leiding
met lejiel of \-eer. Wat rook m de goede richting o\er de bijen-
vlakte geblazen, kan bij zeer warm weer misschien niet o\ erbodig
blijken; 't is thans onnoodig.
Zoo loopt — in letterlijken zm - alles \an zeil.
Nu is het zeer goed, o)) te letten, of ge de koningin ook zu i

binnengaan. Houd daartoi' stei'ds het oog op <lc diert|es \imii i je
\-liegopening. Ziet ge de moer daar al.^ ' Neim, dat dikke beest,
veel grooter dan een werkbij, met stomp acb.terlijt, is een .lat,
een mannetje. Hi(.'r en daar loopt er nog een; ia zijii er maai'
weinig met den zwerm meegekomen. Ze zijn ook vrij'owrb dig,
want uwe koningin, de moeder van den ouden kori, 'is reeds \'er-
h'den jaar bevrucht en kan terstond uwe raten met eieren be
leggen.

(Wordt vervolgd). ( hh. h. j. Kwi.
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EEN PRAATJE OVER HOCKEY.

,■ sij'j, - :>■.

DE OEF BCLLY.De goede tijd voor HoL-key-spclen is, wanneer dit num
mer van ,,Buiten" verschijnt, voorbij, want evenals
voetbal is hockej'een sjicl om in den winter te beoefenen.
Velen zullen het reeds hebben zien sjielen. want deze
sport wordt vooral de laatste jaren druk beoefend in
Wanneer we dan ook hier een jjraatje over Hockey

is het in de eerste }rlaats niet voor hen. die reeds lief
hebbers of kenners zijn, doch wel voor zulke, die nog weinig weten
wan dit vlugge, frissche buitensjiel.

Voetbal wordt in Holland in elke plaats gespeeld, daarom
achten wij de regels en de wijze van sjoelen algemeen bekend.

Holland,
■schrijven,

Hockey heeft ongeveer dezelfde sj)eelregels en ook het aantal
spelers en de opstelling van dezen is ongeveer dezelfde. Waar

werd het ook door (kinies beoelend en sinds eeiiige jaren wo
het mi.xed gt'S|)eeld. d.w.z. dat dames en heeren in één pa
spelen. Dt'zi' wijzi- \'an spelen achten wij echter verkeerden
zijn reeds \-ele steinimm o])gegaan tegen bet mi.xed-spelen. J
meent, dat de kwaliteit \'an bet s])el achteruit gaat. daar de hee
steeds in een Mixed-partij o\-erbeerschen, zij alles willen spe!
omdat nu eenmaal <h' bee-nm in plu sieke kraclit boven de dan
staan. Daardoor spelen de bem'en te \'eel o]) zich zelf, ten
juist het sanu'nsi)el onderling een groote kracht van een ell
moet uitmaken. Aan den anderem kant heeft het mi.\ed-spe
\'eel voor. daar bet zi'kere emanci[>atie en vooral de gezell
beid bec'ordi'rt.

\\'annecr hier te lande bet eerst hockey gespeeld is, kunn

EEX HAAGSCIfE AAA'VAL OXDhRSCHEET.

echter bij voetbal getrapt wordt, wordt in het hockeysjtel de bal.
een veel kleinere, met een stok geslagen en is het trapjien of o]i

•een andere manier voortbewegen van den bal volstrekt verboden.
Hockey heeft daardoor niet het eenzijdige van voetbal, het eischt
ook vlug loopen. lenigheid en uithoudingsvermogen, maar daarbij
heeft het de voordeelen deels van cricket, deels van-tennis. Want
alleen met den stok wordt, zooals gezegd, gespeeld en daar
door stelt Hockey hoogere eischen van all-round-si)ortsman
dan voetbal. Waar bij voetbal de armen steeds in rust zijn. maakt
Hockey de reeds zoo gezonde lichaamsbeweging ideaal, doordat
ook met de armen gespeeld wordt.

In de eerste jaren dat in ons land gehockeyd werd. was het
spel het monopolie der sterkere helft van het menschdom. Later

wij niet nagaan. Het is waarschijnlijk in i.Spo door den h&
Muiier uit Engeland o\'ergei)racbt. want \'oor dien tijd werdi
hier nooit \'an fgeboord. Di' oudste club hier te lande
de Amstertlamsclu" Hockey- en J-fandy-Llub in i8q2 opgerich
spoedig gevolgd tloor de
l

Haarlcmscbe club en een paar ja.
\'erecniging in den Haag en het Rotterdamsd

gen tijd waren deze \'ereenigmgen de eenij.
ater door rnm
\'ictoria. Lan, ,
Hockeyclubs in Nederland.

Sinds iS()S bestaat de Nederlandsclu' Hockey en Bandy Bom
Deze Bond wil natuurlijk bet spel luu-orderen en heeft dit alk
eerst gedaan door spelregels samen te stellen en com]ietities m
te schrij\'en. De sjieelregids zijn onge\-eer gelijk aan de Engelsd-
regels, doch het malmiaal. waarmee hier gespeeld wordt, vooral o

HET NEMEN VAN EEX CORXER VOOR JJJER UAAGSCIU'
noKi..
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hal, is verschillend. In Engeland
,s])ecit men rnet een cricket-bal, ten
minste de gelijkenis is daarmee zoo
niet volkomen, dan toch zeer groot,
(de bal is wit), terwijl men hier een
bal van jraardenhaar, met zeildoek
en touw omkleed, gebruikt. De Hol-
landsche bal is grooter en minder
gevaarlijk. Ook mag men volgens
de Engelsche regels alleen rechts
spelen en aanvallen, terwijl de Hol-
landsche regels elke manier van spe
len toestaan. Het spel is hier door
veelzijdiger en wij hebben Engelsche
spelers gesj^roken, die ons sjrel hier
■spelende, onze Hollandsche manier
aanbevelenswaardig vonden.

In het afgeloojren seizoen schreel
de Bond drie comjyetities uit, n.1. de
eerste en tweede klas com])etitie en
■dit jaar voor het eerst, de oostelijke
com])etitie. In de eerste klas com
petitie speelden vijf vereenigingen
en wel de Haagse he Hockey-\ er-
eeniging, Amsterdam, Haarlem, Vic
toria en Odis, die in deze volgorde
het seizoen eindigden. In de tweede
klas comijetitie speelden de tweede
elftallen van de vier eerstgenoemde
clubs met nog een derde elftal der
Haagsche Hockey-Vereeniging, Dor
drecht en Evites, terwijl in de Oos
telijke competitie de clubs uit
Wageningen, Zutfen en Groningen
meedongen. Het einde van deze
comj^etities was, dat de Haagsche
Hockey-Vereeniging Kampioen van
Nederland werd.

Aan het einde van het seizoen
worden meestal een of twee wed-
strijdendoordcnBondgeorganiseerd,
die geheel buiten het competitie-
])rogi"amma vallen. Was het vroeger
al eens de ontmoeting van studenten
tegen niet-studenten of spelers uit
Noord-Holland tegen die uit Zuid-
Holland, dit jaar was het een ont
moeting van den Kampioen met
een elftal, samengesteld uit de beste
spelers der overige vereenigingen.
Deze wedstrijd werd den zistenApril
in den Haag gespeeld. Wij geven
hierbij eenige foto's van deze ont
moeting, die in het voordeel der
gecombineerde sjselers met 3-1 afliep
en die dus op den kamjjioen, die dit
jaar nog niet geslagen was, een
mooie overwinning behaalden.

Voor de mixed-clubs en voor de

wedstrijden tusschen dames-elitallen
worden geen competities uitgeschre
ven. Toch hebben er in den loop
van het seizoen heel wat wedstrijden
])laats gehad tusschen mixed- en
dames-elftallen. In navolging van den
hockey-dag, die elk jaar in October
vanwege den Bond te Heemstede
gehouden wordt voor heeren-elftal-
len, schrijft de Haagsche Hockey-
Vereeniging ieder jaar een mixed-
hockey-dag uit in den Haag. Doch
dit jaar hielden ook de Leidsche
en Hilversumsche clubs hunne
hockey-dagen.

Over dameswedstrijden is de vo
rige week het een en ander door
een der medewerksters van dit blad
reeds meegedeeld. ■ ■'

Zoo wordt het Hockey-spel lang
zaam maar zeker een po]mlair spel.
Dat het nog niet algemeen gespeeld
wordt, vindt misschien zijn oorzaak
in de groote kosten van een terrein,
de uitgaven voor stokken en het
gebruik van A'cle ballen. Wij heb
ben echter vertrouwen in dezen
si)ort, die om zijn veelzijdigheid al-
gemeene belangstelling verdient.

W

M

HET EERSTE ELFTAL DER H.H. 1'.
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EEN ELFTAL DER AMSTERDAMSCHE HOCKEY- LX EAXDY J'EREEX/G/NG.

EERSTE ELFTAL DER HILVERSUMSCHE MIXED HOCKEY CIA U
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De jongste sportdag, Zondag g Juni, eischte alleen voor
zeilers en cricketers, de noodige belangstelling. De
tweedaagsche onderlinge Zeilwedstrijden door de „Ko
ninklijke Roei- en Zeilvereeniging" van Amsterdam
naar Volendam en terug op Zaterdag en Zondag j.1. uit

geschreven, hadden een alleszins prettig verloojr. De animo en
cleelname was vrij groot, terwijl vooral Zaterdag de wedstrijden
zeer spannend waren. De Carmen herhaalde haar Hollandia-over-
winning, door in de A.B.C. klasse van de Maichiche te winnen.
Zondag echter werd de Carmen, die wederom eerst-aankomende
was, gedisqualificeerd, wegens aanvaren van den tegenstander.
De Slella, van meet afgaand, behaalde Zaterdag in de handicap

zeilwedstrijden een zeer fraaie overwinning, terwijl Bestevaer van
de betrekkelijke windstilte gebruik maakte om Zondag door goed
zeilen de eerste prijs te behalen.
De uitslagen der Zondag gespeelde cricket-wedstrijden door de

le ronde van den .,Telegraaf" Beker werden met belangstellinp;
gevolgd. Immers verschillende sterke 2e klasse clubs kwamen nu
tegenover le klassers te staan.
Het Leidsche Ajax gaf bij voorbaat den wedslrijd tegen het

Amsterdamsche Volharding verloren en kwam niet ojn
V.V V. eveneens uit Amsterdam trok naar de residentie al

waar het werkelijk goed fielden dezer tweede klassers alom werd
bewonderd. Toch won het eerste Haagsche met 9 wickets en 5 runs.

Albion uit Zaandam werd op eigen terrein door Olvmpia pp'
klopt. Olympia won met 5 wickets en 7 runs. "

Amstels I versloeg in Haarlem Volharding II met s wickets
zegevierde in Heemstede met '4

luns over het Rotterdamsche V.O.C.

teg^noter-'dkaÏÏr'"' volgende clubs
Heemstede. Rood en Wit—Olympia
Haarlem. A.C.C.—Volharding.
Heemstede. Rood en Wit II—'s Gr C C IDen Haag. 's Gr. C.C. II—A.C.C. II. ' ' ' j

HET NEDERLANDSCIIK ELFTAL.

SPORT.
heidstoestand na lichamelijke inspanning eene hoeveelheid eiwi'
uitscheiden. \ roeger ried hij in zulke gevallen met beslistheid
al zich aan de \'ermoeienissi'n der sjiort over te geven, tegen-
N\ooidig echter acht hij die bezorgdheid eigenlijk overbodig,
sinds hij. te zamen met Lecky. bij i5() studenten, die zich voor
roeiwedstrijden oefenden, in bi gévailen (dus 51 pc.t) duidelijke
a lummurie kan vaststellen, terwijl bij de groote roeiwedstiijden
e t .xiord al de roeiers albuminurie vertoonden. Na rust vei-
<twi]nt die eiwitloozing weer. wel een bewijs dat het uitscheiden

hm '"'vdenkelijk verschijnsel is. altijd wanneer
1  lichamelijke insjianning oiienbaart. \anbe-

nort r" onrlerzoeken of wellicht de trai-ten mm ol meer onoordeelkundig dieet voorschreven.

n-ukWen'og''"' Si* dr. le (iendre voor- en.li.. X . iu- - - ... TjarT  JTentliC ^

haaldéliik \ tutten x'oor de gezinidheid heelt. Her
'^nel "erdoor'^,- '■^^^""'Hemh-n. algemeenen pr-uritus (je«lt

twee ge
asthnrvallen iihst'' idf' d' netelroos, hoewel hij in twee gktdékm d-h Z 'ni -ag ontstaan. Liidem aanStadium en armbh?^d'' tiibernilose-liider.s in het he^

Hart-patièudm ^Wn f'"- mate'er van genietelijders aan .^ab. blaas- '''' '"'l" J.S
eu'n gnnsti

van: lipici(jicht en
-cii iinloed
r^riikerziekt aan

e\"eneens
darni\-ers
leger (.Ipr
ze'

e).
lift tuiten fii zij dit- aan constipatie laboreere

apoinn ,-,an- ; 1'cveleii bij gebrekkigen eetW
zenuwzw-d-l-''^ H'fmbranacea. flatulentie. Ook voorhet V(iertuig' 7-,,'..t ,goed. maar slechts dan, aH

;z-

st" an' ,"°°^^"ig'be?al'hc^^dVn oof lÏÏl dïnktuf' ̂ oï""dr, tdnidsï-'y
inderdaad kunnen leeren. ueoctenaais dei tenniss]5ort

onderzocht S^uif tdmlkèTof lijddad^d'"''"'''
de inspanningen der snort Rpf^rl 1 1 Vf zijn vooj-

V* ..zeiven langs (fi- 1 luitschlantl jdanten de
unen vruclitlxionK-n ojienbare wei

bfmeeiitekas worrit '''' "plwfugst ten lxf-ii'lf staatje van ,1 dom"!!'- . .ï'-»'" I>"itsoh blad gee
'"-'bfcringsilistric-f i,- . 'Hf ff" aantal geSC lacl: Kreits Kassei > 7 v'an die hoonlianson mk f:;,1 ^^'"Ifhagen ih.^Sb nr

mf..'tó»;'".H n-.k. Martaiïnlnhansen 54 .4 ' •mkenlH-rg 74 .,4 _ pqqqy
ink. IK,,01' ' n,k.. Hersteldn h.iirlitnrn 49,^0 Sed' ''^n i'ik.. Hiinfeld

teh-'nl -^''-"''"r.g <7,>,o'nil- ""/HHnhh-n 4240 mk.. Ziege
Ilohr " mk.. KirehV>" ''''H bi haumhurg (noigeismar 1 7-, 'vii , iit,,,,, ■ e vd-b/i4 nik.. t<- y-. ,,7 Meisungen

'  iifii ( ■nge\-(>t'r 202.700
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DE ZOMERSNOEI.EKNKiE weken f,'cle(len was ik o]) bezoek hij een jont; arts
()]) een welx'arend doi"]) in Zuid-Holland. Pas kort geleden
had hij de |)raktijk overgenomen en bewoont nu het huis
van zijn \'oorganger. Hij \'erzocht mij eens een kijkje
in zijn tuin te nemen en ik deed dit niet alleen met ge

noegen, maar zelfs met belangstelling. Hiervoor bestond een
bijzondere reden. Ruim ib jaar geleden was die zelfde tuin door
mij ontworpen en bejdant, maar sinds dien tijd had ik hem nooit
meer gezien, alleen wist ik, dat hij door een z.g.n. bekwaam
vakman zou worden ondeidiouden. Wat zou er wel geworden
zijn van de fraaie bloemheesters, die er indertijd in gezet waren
en die ik met zorg had
uitgekozen, vooral met
het oog op een rijken
\'ooijaarsbloei.

Toen wij in den tuin
zouden gaan, werd de
■dokter weggeroe])en en
dus moest ik alleen de
resultaten van hetgeen
de liekwame x'akman
had tot stand gebracht,
gaan hewonderen. Ik
wandelde een paar keer
<len tuin rond en had
juist alles eens nauw
keurig oj)genomen, toen
mijn \-riend, de dokter,
terugkwam en dadelijk
naar mijn be\'inding
\'roeg. Ik keek hem
eens aan en gaf hem toen
met een .paar krachtige
woorden te verstaan,
dat hij'eerst dien ire-
kwamen \'akman en dan
al zijn heesters maar
moest opruimen, want
dat door de verregaande,
onkunde van den eer
sten, de laatsten totaal
bedorven t waren. Het
was inderdaad bedroe
vend, zooals alles er
uitzag: geen bloemetje
was er te bekennen aan
de takkenbossen, die
bloemheesters moesten
heeten. Allen, letterlijk
allen waren in den grond
bedorven en dat alleen

door dat ellendige
snoeien. Heen bloem
zal hij, die zooveel'geld
A'oor zijn tuin over had,

I gezien hebben en dat
wel om de eenvoudige
reden, dat al de bloem-
kno])pen door den be
kwamen (?) vakman wa
ren weggesnoeid, lang
voor dat zij tot ontluiken
konden komen. Het
was jammerlijk, neen
ergerlijk om te zien, des
te meer waar de o\-er-
tuiging bij mij bestaat,
dat er nog tal van
dergelijke bekwame (?)
onderhouders van tuinen, villa's en buiteipdaatsen rondloopen,
tuinlieden, die van het snoeien \'an bloemheesters juist zooveel
\'i:rstand hebben als een koe van het schaakspel.

leder, die buiten woont en vooral ieder liefhebber, die een
nieuw aangelegden tuin heeft, moet ik dan ook dringend aanraden,
weest bij het kiezen \-an uw tuinman even voorzichtig als bij
het kiezen \-an uw dokter. Er zijn hekwame tuinlieden genoeg,
doch gij moet ze weten te \dnden even als een goed medicus. Is
dat snoeien dan zoo'n moeilijk werk, hoor ik \-elen reeds vragen
en mijn antwoord daarop is, dat het voor hem, die verstand heeft
x'an bloemheesters en ze goed kent, zoo moeilijk niet is, maar dat
het daaraan nog al eens ontbreekt. Een hoofdzaak is, dat men
weet, wanneer gesnoeid moet worden, in den winter of in den
zomer en nu bestaat bij vele tuinlieden nog maar al te zeer het
idee, dat de \\-inter er is om te snoeien en dat al dat gejiraat over
zomersnoei maar gekheid is. Dan staan de heesters immers in
blad, zeggen zij, en wie zal het in hemelsnaam in zijn hoofd
inden, er dan takken af te gaan snijden.

Ik kan den liefhebbers, die bloemiieesters in den tuin hebben
staan, geen beter raad geven, dan ze eens goed te bekijken, wanneer
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zij bloeien, en x'ooral, wanneer zij m blom kouu'ii. Er behoort
slechts zeer weinig (jpmerkingsga\'e toe om te zien. dat ei" emi
zeel' gi'oot \'erschil bestaat tusschen hel ontvvikkeleii der bloem-
knopjien hij de een en bij de andere soort. P)ij \ i'len zal mmi toch
zien, dat reeds \'roeg in het \'oorjaar ol den \ oorzimier de bioenK-n
of bloeiwijzen zich ontwikkelen te gelijk, i)ij >ommige zell^. voor
de jonge twijgen; de heester zal dus tegelijkertijd met [doemen
en jonge bladeren iirijken en deze zullen allen oiit^piuiten aan
die twijgen, welke het voorgaande jaar \'olgroeid waren. Der
gelijke heesters bloeien, zooals het met een vakterm heet. np het
voorjariac of oude hout. ()p geheel \ e;'schillende wijze bloeien eiditre

\'eel anderen. Hiei' ziet
men m het voorpiar
eerst de twijg ont
luiken, m rlen \'oorzo-
mei' groeit die door
en midden m den zomer
ol in liet najaar oni-
vvikkelen zich ))as de
bloemen, ge w( h mlij k aan
hel eind \'an die twijgen.
Deze bloeien dus op de
tak|e^. diezij 111 den loop
\ an den zomer gemaakt
heblieii, zjj filoeien oji
het eeitidi'iae ol uniae
hout. zegt een kweekel'.

Zoo goed als er nu
\erschil is in de wijze
\an liloeieii, best.iat dit
ook 111 den tijd. De
heesters, die o]i het
oude hout filoeieii, doen
dit geu'o mlijk \'roeg m
liet \'ooi'|aar tot iii den
\'oorzomer, bij die, welke
<lit o|) het jonge hout
doi'ii. geschieilt het m
den regel m den nazo
mer ot het najaai .

Hei de soort en heesters
nu moeten geheel \'er-
ssdiillend behandeld en
gesnoeid worden en hier
mede v\'ordt maar al
te vaak \'erzuimd reke
ning te houden. Het
spreekt toch wel van
zeil, dat. v\annei'r \'an
een heester, die op het
oude hout bloeit, in den
winter al de \oor|arig>'
twijgen worden wegge
snoeid, ook tegelijker
tijd de bloemknojijien
v\'orden weggesnei len
i'n er xaii bloeien

hoegiuiaamd g(>en
sjirake zal zijn. Zij zul
len dan in het x'oorjaar
ojinieuw uitloojien, ge
durende (km zomer
krachtige scheuten ont
wikkelen, 111 den nazo
mer zal het hout \an
deze twijgen rijpen en
de bloemknoppen zullen
er zich op x'ormen. \"eeh
zeer \eel zal zoon

heester dan x'oor de lente belox'en, doch in tien winter komt de Tuin
man, de mooie bloemtakken worden weggesnoeid en x'erbrand en te
recht ziet de bloemenliefhebber zijn hoop oji een niooien x'oorjaars-
bloei op nieuw in rook ojtgaan. Oji deze heesters nu, die vroeg m de
lente oji het oude hout bloeien, moet de zomersnoei worden toe-
gejtast en doet men dit oordeelkundig, dan zal een rijke bloei de
Ixdooning voor een zooveel betere behandeling zijn.

.\ls voorlnndd kan de hierbij gaande afbeelding dienen \ an een
Forsyiluu. die telken jare in het Plantsoen te Eeideti de aandacht
van honderden wandelaars Trekt. Halt Maart is deze heester
overdekt met helder gele bloemen, reeds oji verren atstand kan
men haar ojimerken en ieder, die hare somtijds meer dan een
Meter lange, gelieel met bloemen iwerdekte tvx'ijgen ziet, spreekt
den wensch uit er ook zoo een m zijn Tuin te hebben, daarbij
vergetende, dat een zelfde heester erwelhcht reed-, jaren m
staat en hij het zelfde genot zou kunnen smaken, indien liij maai
toezag, dat zij met des winters, maar m den x'oorzomei gesnoeid
was. Hetzelfde .geldt voor de Malus tiorVunida. Een jiitudirmei
bloemheester is m het voorjaar met denkbaar, wanneer hij maar
oordeelkundig gesnoeid wordt.
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Zoodra zijn nu dergelijke heesters niet uitgebloeid, gewoonlijk
in Mei, of het is tijd haar te snoeien. Men kan dan gerust de lange,
roede-vormige twijgen wat inkorten en er zonder vrees hier en
daar een wegnemen, de heester heeft dan den ganschen zomer voor
zich om nieuwe takken te maken, waarop zij clan het \-olgend x'oor-
jaar weder bloeien zal. Dit inkorten en wegnemen moet echter ook
met overleg geschieden. Meer aan een heester snoeien dan hoog
noodig is, is nooit gewenscht, doch in tuinen \'an middelmatigen
en kleinen omvang is het dikwijls noodig. De twijgen moeten dan
steeds zoo gesnoeid worden, dat dit vlak boven een naar buiten
gerichte knojr geschiedt, zoodat de twijg, die uit dien knoj) te
\'oorschijn komt, niet naar het inwendige \'an den heester, doch
naar buiten zal groeien, waar hij ruimte, licht en lucht zal vinden
om zich krachtig te ontwikkelen en nieuwe bloemknoppen te
vormen. Dikwijls komt het nu voor, dat niet één. doch twee of
drie twijgen het voorgaande jaar op den ingesnoeiden scheut ont
sproten zijn, IS dit het geval, dan zijn er één of twee te \-eel, de
sterkste laat men dan doorgroeien, doch de beide zwaksten worden
geheel verwijderd en wel zoo dicht mogelijk bij den ouden tak
Vergeet men dit, of erger, snoeit men al dergelijke twijgen in. dan
zullen die zich weder vertakken, de jonge scheuten zullen in alle
richtingen door elkander groeien en in jilaats van een goed ge-
vormden struik, waar lucht en licht behoorlijk in kunnen door
eb mgen, waai aan iederen tak als het ware tot zijn recht kan komen
krijgt men een gewirwar van takjes, dat aan den heester zijn fraai
voorkomen geheel ontneemt. Dit zijn de zoo beruchte takken
bossen, waaraan onze tuinen helaas nog maar al te rijk zijn

J^ehaive bij den zomersnoei moeten deze heesters echter ook
des winters nagezien worden en wel hoofdzakelijk om het doode
hout te verwi,)deren en ook om de z.g.n. wateiTooten weg te
snoeien Bekijkt men m den winter zijn heesters, dan zal nienzien, dat uit de wortels een aantal dikke scheuten zijn ontw'kSl
die Cl zwak en sappig uitzien. Dit zijn de z.g.n. waterlooten enbij een nauwkeurige beschouwing zal men zien, dat er zich geen
enkele bloemknop op lievindt. Deze nu kan men des' wiiSrs
gciust b|) den grond afsnijden. Zij doen aan den heester tochweimg of geen nut. Ook kan men des winters goed zïm < f z H
ook oude uitgeleefde takken in den heester bevinden rl .
weggesneden kunnen worden, om ze in den zomer door "ki-ichtme
jonge scheuten te vervangen. Meer mag er ch>s w t r ^dergelijke heester niet gelnoeid worden^

Jii zijn heel wat bloemheesters, op wien de zommvn,, ■worden toegepast, wil men er het volle genot v ui hl 'der meest m tuinen voorkomende zijn^de vokïuide
vroeg^"'''''''"' ~ prachtige bloemheester, bh,c-it

~ Eornoelje, met gele bloempjes
bloeiende soorten

(Iv sciiaal legt op venen goeden grorj
(hm op venen nnnderwaardigen.

Op den zwaarsten. besten bodem zal men, indien h
land \-er\'uiid is. op den (bmr onbexredigemk' oogsten krijge;
indien jaar op jaar in i'eii dergelijken bodem wordt gebouwde
mi'ii de opbrengst \"oortdurend zien \'erminderen. De duni]
stand \-an liet gewas gaat samen met en is \'oor een groot dct
een ge\-oIg \-an de weli.ge ontwikkeling \'an liet onkruid, zooda
tlit jaarlijks in staat zal zijn meer zaad te lewren. Dit is ee-
lactor die vooivil bij herik \ an zeer wel gewicht is. In zuU
,g(.'vallen kan het braken .gedurende een jaar inderdaad wondere:
doen. Is de bockun ondanks bet \'ele onkrmd dat er in voorkom;,
c'rij \-an het op \'ers(.'llillende,gi'oin km in zoo ruime mate voorkomend
kweekgras, dan kan in den lierist diep wcu'den .geploegd en het lam:,
indien het op ck' ruwe winteiwore blijlt liggen, flink uitvriezei:.

Be\-at de grond daarentegen \-eel kwei'kgras. dan dient nif
diejH'r te woiakm gejiloegd dan noodig is om juist onder het on-
kiuid te komen, dit l)e\'indt zieli dan 111 de boxamste omgeploegd
a<ig en kan in iuu x'oorjaar nadat de x'orst hare werking heef

(-orn gelden en de bouwx'ore murw gemaakt, niet behulp der egf
O  \an (.len grublH-n .gemakkelijk worden xcrzamekl. Wannee.

■^'tiorjaar de .grond zeer droog is. kan men bij dr
(iVn V. \'^"'E'b'ig volstaan met den akki-r tlink te eggen m
1-eor 1 rnslen. totdat het onkruid in de bovenste
te' .Evn zware kleibodimi wordt gemakkelijke
werkimV 7" Vil deze. iia diep geploe.gd te zijn zonder in

liet t-^ murw gemaakt worcit. Juist op de kban zoo uiteist groot la-lang den goeden tijd voor de be-
gt men in het x'oorjaar wanneer de gi'onil
nrg Zoodra di- zon erop schijnt, steenhard
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