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het aardoppervlak bestraalt, wordt een gedeelte teruggekaatst
en het is duidelijk, dat de achterzijde, de schaduwhelft van de

WEERKUNDIGE

WIK, ten (.'inMEDEDEEL/NOEN.
de een bezoek te brei f^en aan het Koninklijk

Nederlandseh Meteorologisch Instituut, de tram neemt
van l treeht naar de Bilt, maakt groote kans aan het
eind \ an zijn traject door den conducteur te worden
gewaarschuwd met den uitroej) ,,Sterretoren!" Wei

nig wonder is het, dat het vreentdsoortige ranke doorluchtige getim

merte, o[)vallend als het daar staat bo\'en (.len massieven vier

kanten hoek van het statig oude ,,Koelenherg", aan liet geheel,
dat eenw(.'n lang bij het publiek het ,,Klooster" had geheeten,
een nieuwen naam zou opdringen, maar mimler natuurlijk en in
werkelijklieid weinig gerecht\'aardigil is de combinatie ,,Sterre
toren."

De weerknntle homlt zich nagenoeg alleen met aartlsche ver
schijnselen bezig, en wel in de eerste jdaats met toestanden en
toestands\'erandenngen in den dampkring.
Het uitgebreide
complex \'an tactoren tlat van tien eenen dag op den anderen
het weer bepaalt, is hooftlzakelijk van athmosiiherischen aard.
Waarschijnlijk zouden we, wanneer we een aaneenschakeling van
gei'olgen en oorzaken konden ojisporen tot aan het einde toe
\üor tle lerklarmg \'an een bijzonderen weerstoestand dikwijls
belanden op de zon. Het groote verschil toch in weersgesteld
heid voor dag en nacht, voor zomer en winter, voor pool- en tro-

jiische streken wordt door een verschil in positie van den waar
nemer ten opzichte van de zon x'olledig verklaard.
.Aangenomen nu dat de straling van de zon niet in alle rich
tingen dezelfde is, of niet onveranderlijk, dan zal de aarde bij
het tloorloopen van het inhomogene of inconstante stralingsveld
van de zon daardtior in\doetlen ondergaan, die verandering in
weersgesteldheid veroorzaken. Het üi)treden van veranderlijke
zonnevlekken bewijst, dat in werkelijkheid het stralingsveld van
de zon inhomogeen is, zoowel als veranderlijk. De vraag in hoe\er er \'erband is, en welk verband tusschen den zonnetoestancl

maan door dit gereflecteerde licht zal worden beschenen.

De

flauwe verlichting van het donkere maangedeelte, die hiervan
het gevolg is, is door ieder wel eens bij nieuwe maan waarge
nomen.

Het verschijnsel staat bekencl onder den naam van

het „aschgrauwe licht", en wordt in het Engelsch meer poëtisch
als ,,The old moon in the new moon's arms", omschreven. Deze
exiiressie is ook in zoover juist, dat het werkelijk is alsof de fijne
sikkel van de nieuwe maan zich om het donkere gedeelte heensluit, alsof de straal van het donkere deel kleiner is dan van de

verlichte sikkel. Dit is het gevolg van de z.g. irradiatie van het
licht in ons oog, tengevolge waarvan alle lichte voorwerpen grooter schijnen dan ze in werkelijkheid zijn, een verschijnsel dat
Oj) de photogra]ihische plaat een rol speelt evenzeer als in
het netvlies van ons oog. Deze irradiatie van het licht laat zich
o[) verrassende wijze zien aan een in donker of half licht waar
genomen brandende kaars. Het bovenste deel van de kaars dat

het sterkst verlicht is, schijnt knopvormig verdikt. In deze
irradiatie ligt de intieme grond voor vrouwen die eenmaal slank
geweest zijn, om donker gekleed te gaan. Doch dit is mogelijk
niet een strikt weerkundige mededeeling.
Het aschgrauwe licht (dan treedt niet altijd even sterk op.
Het verschijnsel is eenigszins afhankelijk van de plaatsen van
aarde en maan in hunne banen, maar meer nog van de bewolking
op aarde. De aarde reflecteert meer licht wanneer de damp
kring zwaarbewolkt is, dan bij helderen hemel. Wanneer dus
het aschgrauwe licht bijzonder duidelijk wordt gezien, mag daar
uit worden afgeleid, dat de dampkring over groote uitgestrekt
heid zwaar bewolkt is, hetgeen van beteekenis is voor de weerprognose.

In dit geval is dus de maan min of meer de spiegel, die een
beeld geeft van onze aarde en zegt ze den meteoroloog zoo al
weinig, dan toch iets, maar deze uitzondering is hier besproken
om den regel nog eens te releveeren, n.L; alles wat buiten onzen

dampkring ligt behalve de zon behoort niet tot het arbeidsveld
van den meteoroloog.

zijn, dan in een (.Ier eerste Weerkundige Mededeelingen in dit

Zoo goed als datgene wat buiten den dampkring ligt, mag ook
het grootste gedeelte van wat daarbinnen is gelegen, door de
weerkunde buiten beschouwing worden gelaten. De verande

blad over de onderzoekingen in deze richting uit te weiden. De
tijden zijn er niet naar om gauw te zeggen dat iets onmoge
IS, maar wel mag worden gezegd, dat het zeer onwaarschij
IS, dat in de naaste toekomst een eenvoudig verband tusschen

weer uitgeoefend, is in bijna alle opzichten te verwaarloozen.

en het weer hier op aarde is voor de Meteorologen in onze dagen
dan ook van het hoogste belang, doch niets zou meer misjdaatst

het weer en de zon zal worden ge\'onden.

.\og onwaarschijnlijker is het, tlat de maan, in wier invloed op

ringen van de eigenschappen van den vasten bodem, b.v. van
de temiieratuur, zijn van den eenen dag op den anderen van wei

nig beteekenis en de invloed door deze veranderingen op het
Anders is het met het water op aarde, met de groote zeeën, die
verreweg het grootste deel van het aardojipervlak beslaan. De

het weer door alle tijden heen is gelookl, zal blijken haar reputatie

zeetem[ieraturen wisselen slechts zeer langzaam, het zeewater

te heliben \erdu'nd.

ontvangen bedraagt gemiddeld slechts het ,'oo,te van de ge
middelde zonstraling, terwijl de volle maan nog slechts het

warmte langzaam af.

\'an de zonnewarmte uitstraalt. Zeker is, dat de invloed van

rologische grootheid, hangt daarom in geval van zeewind van
de zeetemperatuur af, evenzeer als van zonstraling en bewolking.

De warmtestraling die wij van de maan

deze warmtestraling zonder beteekenis is tegenover de groote
\'ariaties in de hoeveelheid zonwarmte, die het aardoppervlak

fiereikt, tenge\'olge \"an meerdere of mindere bewolking.
Het best liekende maan-effect is het verschijnsel van eb en vloed,

het gevolg van de maan-attractie. Even goed als in de wereldzeeen moet in ilen dampkring een eb- en vloed-verschijnsel door

neemt hoogere luchttemperaturen langzaam over en staat zijn
Het speelt min of meer de rol van een

enormen accumulator \mor de zonnewarmte.

De luchttempera

tuur in de onderste lagen, d.i. wellicht de belangrijkste meteo

Samenvattende mogen wij dus zeggen, dat het arbeidsveld

van den meteoroloog in hoofdzaak gelegen is in lucht en water,
di

in het meest vlottende deel van onze planeet.

C. S.

de maan worden \'eroorzaakt, maar deze schommeling in baro

meterhoogte is zoo gering, dat ze in de reeksen van barometer

waarnemingen nauwelijks wordt terugge\'onden. \eel te geiing

dus om op het weer een waarneembaren invloed uit te oefenen!
In geen enkel geval is in\'loed \'an eenige beteekenis oji een
meteorologische grootheid door de maan uitgeoefend, gevonden.
En in de ge\'allen, waarin een zeer weinig sjirekende samenhang
tusschen rnaaniihasen en een weer-verschijnsel weid aange
troffen, moet men nog uiterst \'oorzichtig zijn in het aan\ aai den
van de resultaten, aangezien een klein verschil in \vaai neem

baarheid of schijnfiare groofte van liet verschijnsel bij de ver
schillende schijngestalten der maan vaak niet uitgesloten is. En
toch, wat zou eenvoudiger zijn, indien duidelijke maan-invloeden
besf("inden, dan ze terug te vinden in de lange waarnemmgsreeksmn

De periode die met groote nauwkeurigheid bekend is zou m staat
.tellen het verschijnsel als door een vergrootglas te
^

toevallige alwijkingeii van den' eenvoudigen
samenhang '.l'
.r maken voor dit doel, tiedcn

t'n

ele waarneming en onbruikbaar

n de gemiddelden op den achtei gi ond.^
UN-I oed,
■|"o..,..

WIEGELIEDJE VOOR HANSJE.
Droom, droom kindekijn.
Met je zoet gezichtje,
Zacht zal 't slapen zijn.
Heel den langen nacht.
Elfen en kaboutertjes.

Zingen mooie sproken —
Oogjes kleine stoutertjes,
Eangzaam zijn geloken.
Droom, droom kindekijn.
Met je zoet gezichtje —
Zacht zal 't slapen zijn.
Heel den langen nacht.

weer uitoefent, zoo hij bestaat, uiterst gering is en niet van groot

'k Zie 't fijn lachje wel.
Rond het kleine mondje —
Om 't blij dartel spel.

praktisch belang.

Van den lichten stoet.

I
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den meteoroloog niets.

beter naam zou

Zoodat \-oor het Meteorologisch Instituut ctu
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• Elke generalisatie is tH'denkeh,|k z<,o o.ik

lichamen en den meteoioloog.
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geheel verlichte schijf, dus „vol gezien. Van tut

haren
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/oiilicht dat

Elven en kaboutertjes.
Zingen mooie sproken —
Oogjes kleine stoutertjes.
Langzaam zijn geloken. —
Droom, droom kindekijn.
Met je zoet gezichtje.
Zacht zal 't slapen zijn —
Heel den langen nacht.
S. G. Reddingius—Van Harlingen.
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PARK VAN HET LOO. BRUG EN WATERVAL TUSSCHEN DE BEIDE GROOTE VIJVERS.

HET

Achter het paleis bestaat er geen overgang van strengen

LOO.

(Sloi).

tuinaanleg tot het park, zooals die er was in Stadhouder

Willem de Derde's tijd. Wij vinden er een ruim onge
schoren grasveld met verscheidenheid van boomen aan

weerskanten, in de verte de bloemisterij, alles land-

schaijpelijk. Noode missen we er den rechtlijnigen aanleg, die bij
den stijl van het huis behoort. Dieper het jrark in, achter en

naast de serres zijn de schoone, ruime vijvers, op een open
vlakte de boerderij en nog verder de vischkweekerij. Overal
stroomend water, geruisch van watervalletjes, fraaie groepen en
lanen van rhododendrons en hooge boom]-)artijen.

Het komt mij hier wel de goede plaats voor eeiis een beschrijving

te geven van de tuinen, zooals die er honderden jaren geleden
geweest zijn. !klerkwaardige ojrgravingen indertijd gedaan, brach

ten enkele stukken van oude beeldhouwwerken'aan den dag. die
voor een deel in het Museum bewaard worden. Die fragmenten

den inagistrah'n breedeii aanleg, die hoe svmetrisch ook en (
smakelooze niensclien koud of dor gescholden, bewonde

wekken oin het gedurfde, voorname, de rijke atmosfeer van
teiste \'erfijning en distinctie die er \"an uitgaat.

In een oud hoekje lezen wij de \'olgende statige mededeelii

o\ei Het Loo: ..Dit overlieerlijke Landhuis is voorzien en pn

met de sihoonste en aanzienlijkste stallingen, bij welken mei
re\allige perken, ook vindt de vertrekken voor de jagers, all

nomitm enz. \ oords heeft men er de verblijfplaats van den Bc
mees ei <-lottemaker. de Fonteinwerker, en dergelijken, we
O deeses jierks noodig zijn; behalve de Brouwer
el,mn
alleszorgvuldig
tot gerijf en
gemakdevananderez
de vrf
delingen en ^^"\telanjen.
werklieden, ze'er
geschikt;
beirlv..';!;'
van ;w.

reeds geven een idéé van den voornamen kostbaren aanleg en
de verfraaiing der tuinen, waar een rijkdom aan monumentale

kasteel

versiersels moet geweest zijn, die we ons niet kunnen voorstellen
zonder telkens te denken aan den grootschen aanleg van b v

mem ovm-.n

de vorstelijke tuinen te Versailles.

,,Men waande, zoo verhaalt een Nederlandsch geschiedschrii\-pr
van den ouderwetschen stempel, „:\len waande het geniaal fin

Godait van Reede's tijd) om de natuur naar regelen door d(>

kunst voorgeschreven, te vervormen .... de rijke en weelderige
kkcn van het krachtige Veluw-landscha]r vielen onder de snicb
tige vingeren van een Franschen kapper, die ze besnoeide ver"
knijite, tot averechts krullen of sluik neerhangen dwong — kori
om: ze tot een magere pruik vernielde - alles volgends e
doire en ijskoudeametriek van den vernuftigen natuurvenniuk

L« Noüe, cta, tocmaligen ^tgcver ii. d« hotbomTuw™

Meikwaaidig zijn deze uitlatingen in verband met de +a

nemende voorliefde van hedendaagsche tuinarchitecten \'oor
ömcHt lir?"
nabijheid
vangrootendê,
het huls juk !t
omdat
hef nu eens geenonmiddellijke
mode-quaestie
is. zooals
Le Notres tijd, maar omdat h er de natuurliike evnfnr
"
gang gaat. De lezers van ,,Buiten'' verwhi k in' i^'^

deze bewering naar een artikel over tuinichitectuui dat

zr
eenigszins «n denkbeeld van de grootslhhlTd'l'fTulSt™

kk-sproken over den toegang langs dep
en <loor zeer vele jachtlustplaat

Lustidaats wordt geslooten met het (

boudeliik

'i'l''''^<'hoonste ruime Vijver, die oi

e-our ronflnnv

^ au binnen ziet men een schoon B.

men lm

Beslooten wordt;'een
weinig tem
hoog en dik van sF

^ater overvloeit; na^ar dit hol ,

alleriei Lmm ik'l" b''"'"de vertrekken, tot allerleien dienst,
>ïeer
schoone' r,n\ri .
"'"-'''de hoeken
vallige Plant-euli .
'''"''^"'rd; rondsom hetzelve is eeni
^velken het b'ii'n-, "
F-iken. Linden en Sparrenboornen,'

welke onophovu'u.Hlr-''"'"^"

hlijit doorstraalen
"Ogenschijn kimln'" ^

Bewonderenswaardige
eime veronachtzaamde en,

nondsoiuligKend,» w
Be\'alligheid. aan alle kanten "I
d'lon.
en nnq Jer
draalen. welken er rondom
grimzen zün ^ ''"hmd geruis neervallen."
,
park nu tot ca-V , , "Ba'^•cer dezelfde gebleven, alleen W
"agaan hoeveel v;,.)
.".'"^e jagtlust plaats". Wij wiU®
'h minder zün"
zal lieproexaaV u

dunen.
Aan luq

-<)o. stond (Hm

'ijen boomen" er tegenwoordig
"P zij en achter het Loo .

'

.kcueraal beeld te geven van de

•

ei-schaffend tot
de '
laan. toegang verscha

,1"e --Allee
'Wi na 'he
zuilen
"erepoort, twee
zware•eddeinonume
.Vi)eldo(„-n"""l\''''''"^'"
tusschen
boom^

- <le bassecour met de jirach
-htige dolh.
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SERINGEN IN HET PARK VAN HET £00.

1 ontijn daar midden in, welke bassecour met een schoon gesmeed
hek van den weg was gescheiden. In den linker vleugel van
het paleis waren zooals nu nog: de
stallen; rechts waar nu nog als vroeger
een deel \'oor wachthuis ingericht is, be
stond een oranjerie met daarbij aanslui
tende bewaar})laats voor de tallooze
tummansgereetlschappen. Twee poortjes
naast de stallen en de oranjerie gaven

De hoofdlaan afkijkend, ontwaarde men dan allereerst middenin

den tuin, tusschen de met taxis omplante vlakke en voornaam-

toegang tot den tuin.

Op de plaats waar nu rechts en links
naast het paleis hooge kastanjes en eiken
en seringen groeien, bevond zich rechts,
dus achter de oranjerie, een vierkante
symetnsch aangelegde voorhof, overal
door steenen muren omgeven. Daar
midden in ruischte dez.g. Syringa-fontein.
Men

kwam

in

dezen

tuin door het

z.g. ,,Koningins Cabenet", een doolhof
\'an heerlijk koele berceau.x met onge

looflijke behendigheid door de tuinlieden
geknipt tot grotachtige gangen, ronde
koepels en torens. Aan den tegenovergestelden \ieugel, was een met uiterste

m

zorg onderhouden zoogenaamd „boulegi'in". De Engelschen zouden zeggen
..bowlinggreen". Het was een grasplein,
waarover met groote houten ballen naar
een zeker doel gerold werd. Van dit
grasplein werd het overige tuingedeelte
weer door een dubbel ijzeren hek en
zware steenen muren gescheiden. Achter
die mtiren lagen rondom de buiten
tuinen met ta.xishagen en doolhoven
be])lant. Zoo \'ormden dus aan weers

kanten \xin het paleis, rechts de oranjerietuin met ..Koningins ("abenet" en links
de ..bowlinggreen" met ..Konings buyten-

hof' de hoogst liggende voortuin. Nu
ging er \xm uit dezen ..buytenhof" héél
rondom den dieper gelegen groote lusthof
en de nog meer gezonken aclitertuinen
een Irreed terras, dat weer door steenen

trapi)en met de hoofdlanen, dat waren
er vfif, was verbonden. Op de plaats
waar de lanen in grooten- en achterluin elkander kruisten, waren prachtige
steenen fontijnen gebouwd, waarvan nu

hoegenaamd niets meer over is, behalve
de reeds besproken fragmenten.
Van af het terras achter het paleis

gaf een breede trap, aan weerskanten
\'ersierd

met beelden van ,, Riviergo

din" en ..Kijngod", en talrijke waterval
letjes, toegang tot den grooten tuin.

CONIFEREN IN DE BLOEMISTERIJ VAN HET LOO.
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MaISON ROTAI-E de LoO,AYEC SES L\R1)INS: A1'ARTENA>!T au
J'jtiNCE DE "Nassau, ST,\Dnouj)EK IIkueimtaike de Kiir-E.

T'ScirOONK VERMAAKEEYKE lAiS TIU lS EN TIIUIKOP TLO
TOKHEIIOOKENDE de AORST \AN NASSM

KUM' S I \I)IU)I dek VVN FRIESIASIIi!

NAAJ^ EEX OUDE PREXT.

strakke bloemperken of vakken „Het bassin van Hercules en

Venus". Achterin werd de groote tuin van het diepste gedeelte
gescheiden door een laan van hooge boomen, achter die laan
strekte zich het gedeelte dat door een schitterend steenen

„Amphitheatre" met tallooze, zware jhlaren, die statige reeks
van terrassen en hoven afsloot. Achter het „Amphitheatre" was
nog een vijver, genaamd „Het groote Bassin". Rondom stonden

daar boomen en prachtige, steenen, rijk gebeeldhouwde rust
plaatsen, een daarvan, de ,,Arcus triumphalis", sloot dezen tuin

schooner af dan de doodsche populieren het doen in de huivering
wekkende vlakte achter de vijvers in het park van Versailles
Als ik dc oude prenten van het vroegere lust verblijf altijd en altijd
nauwkeuriger bekijk, dan komt telkens weer die gedachte aan
dat stoute, Fransche tuinwerk bij mij terug. Zoo goed als Versailles
had de oude Loo-tum zijn heerlijke steeenen versiersels Zoo
stonden er m ieder tuinvak wondermooie marmeren \'azen, waarvan vermoedelijk de thans achter aan den ingang van het naleis
prijkende stukken, de schaarsche overblijfsels zijn. Tusschen de
beide zijtrappen van het omringende terras naar den hoofdtuin
waien nog twee tegenover elkander liggende monumentale cas-

cades, daarachter rustbanken, „reposoirs", alles ^'an Inudstmi
een weieldbol dragend, waaruit water spoot. '
h 1■
Van al dat schoons is bijna niets meer over. Bijna met zelun-heid
dfe
dat dcstaan,
boogvormige
met de beelden
die im^f^
nu vooiwoi-den,
het paleis
eenmaalaisluitsels
thuis behoorden
bii den'

iijk gebeeldhouwd, voor die cascades wéér fontijnen, engeltjes

toegang van den grooten tuin, waarin de ,,Fontevn ro ael" hïro

Jacob Roman was het die ook het jnirk aanlegde van het
te Vooist. De heer Leonard A. S)>ringer schrijvende over:
\\aaischijnlijke (mtwerjier \'an liet Koninklijk stadhoude:
}iark „Het Loo , te Apeldoorn", zegt in \-erband daarmede

„Vergelijken wij nu het idan van het park van het hui;
Voorst met dat \an Het Loo. dan zien wij dadelijk de gn
overeenkomst m de hooidtrekken der heide ontwerpen,
grootste \-erschil tusschen heide, is du grootere luister der wa
wei ken van Het Loo. Vergelijkt men deze nu met die vanLeN

cn andeie hransche kunstenaars, dan ziet men dadelijk, dat
tern

tiicWnoo^^^^

hcK^vl v- n r

gehecrscht heelt, een geest dien wij r

jj'

Seden enz
van zui\-er

Schijin-oet en andere Holland:

Hollandsche tuinkunst van die da

"orsprong. heeft door plaatselijke onis

"genaaidig cachet gi'kregen. dat wij in wei

^an zuuei hianschen oorsim.ng mi><en

mee^'Jmn Wnu''" 'm'rn'

ringen en voltooi

D horlm d , V

'^'i

'J

l"'',

•

'dl werd als bt

<'ntwi'r])er van plafondsch

,a„ Hivk,. I,„,Vlijk gepr.

daarmeile in verlvimr l''
l'bind. Italu'. en Zweden nc
-Ker
genoemd
heidÏÏ.,"';;;;:;;;^
t
ware geweest. We] noemt Ïii R<
Loo verb(
dit. In dien \-oor''
'^'""r oogen moeten houd
Holland
p,.hoefde
niet naar Frankrijk' te'.'r
'^"' zoo ^'''zegenden tijil behoe

velen onzer ta h. ',^ '^'"

SX!S ïstiSïVS iVïIj'i

farvty;;,=Ksir

'S'vF-

r-™"f

Huitschlaml. Z^^"
te c'irheiden.

*''i en

Aan het slot van dit artikel* acht ik kn+Ti ' • ^ s
hetfcle moeite waard

nog
oe een ]iaar
onn,- woorden te
x zeggen
^ oX

tum heeft ontworpen en doonlanloggen jaS'litllnl'n™

menschen te zoek

architecten werd,
Rusland geroepen

,-Hollai

zijn, (h.rtln fi.llh'"''(Ie
\vegcijleren."

.-aii

O,.,-'

heen o\-ertnigende
toekc
■^onit . kunnen wij Ronta
H. V
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buiten.

BRIEF VAN EEN BUITENMAN

De voorbeelden, welke ik hier achteloos neerschreef, zijn slechts

AAN ZIJN VRIEND IN DE STAD.
^^
blijkbaar nog niet bekeerd ^
(iij \-olhardt dus bij uuwdus
steedsche
levensbeschouwing i

Ik heb uw schrijven eenige malen hardop voorge

lezen, aan mijzelf, aan mijn huisgenooten. Hoe' is

t mogelijk! nepen ze allemaal, zooveel kop])igheid!
Intusschen heht gij mij veel genoegen gedaan met Uw ant
woord. (lij komt dus in Augustus logeeren.

()f dat de béste tijd is? Mijn vriend, alle tijd is goed voor het
zijn buiten. Het is een kwestie van smaak — zooals de boer zei

die voor 't eerst van de kunstmest proefde.
'
Het is een misvatting van u en uw medestadsmenschen te
meenen, dat het zomers niet warm zou zijn bij ons. Alles is bui
ten, in elk opzicht, een eind vooruit, bij de stad vergeleken,
's Winters is 't kouder,'s zomers warmer; als 't regent wordt ge
buiten per se natter dan in stad. H et waait er harder, dooit er
beter, de modder
kwenter, de ....

is

Ü7

konse-

enkele uit vele.

Daarbij moet de aard van den buitenman van een algemeene,
onbluschbare, voortdurende blijmoedigheid zijn.
Ik bedoel daarmee, dat hij de gave moet bezitten, om de poëzie
■^'nn het buitenleven in alles en nog wat terug te vinden. Hij

jnoet zich kunnen enthousiasmeeren voor alles, maar dan ook
Itdterlijk o^■er alles, wat er toe behoort.

kater licht ik U dit wel uitvoerig toe, zoo onze briefwisseling

"lijft bestaun, en ik eenigen in\-loed ten goede op U zal blijken
te hebben uitgeoefend.

-Maar oiu U vast een kleinigheid te noemen, welke reeds kan
elienen aD algemeen bewijs voor wat ik bedoel, wilde ik u voor

heden vertellen, hoe ik gisteren mijn moestuin van prikkeldraad
^'oorzien heb.

Dit is nuchterder dan een idylle, mijn waarde!

Ook buiten is er ,,mein" en ,,dein", en de ojfvattingen daare'nitrcnt loupen al evenzeer uiteen als in uw stedelijke omgeving.

el' om ons meest-fmitenachtig buitentje geen eerbied
wekkende afscheiding, dan kunt

Ho! hü! (iij denkt daar, dat

gij uw eigendom wel met een
W'aarenhuis vergelijken, waai
de toegang vrij is; echter met

ik 't buitenleven afbreek!

Dan leest gij mijn opzet ver
keerd. Ik bedoel er juist mee,
dat ai deze buitendingen wel

dit verschil, dat men daar aan

de „caisses" de meegenomen ar
tikelen betaalt, doch bij het
door mij bedoelde perceel zulks,

in heviger, doch ook in natuur

lijker mate tot ons komen. De
zon staat bij ons eenige uren
vroeger boven den hei-einder

nalaat.

Elk voorbeeld is wat hinkend,

te vlammen, eir 'n jiaar uur
later zinkt zij hier achter den

(óok dit. Ik hoor u al opmer

boschzoom weg. Ik weet'Avel,
dat de zon in stad óók kan schij

heblicn

ken, dat ik een ,,caisse" zou
in

te richten aan den

ingang, of liever nog: aan den
uitgang van mijn moestuin.
Neen, grapiieninaker, de bui

nen; maar er staat altijd en

overal een huizen-gelid in den
weg, dat als een tooneelscherm,
dat door 'n onhandigen tooneelknecht op het verkeerde
oogenblik neergelaten wordt,

tensfeer

zou

er

te veel onder

lijden. En tiovendien, de wareamateur-groenten-kweeker laat
zich zijn producten met geen
goud ter wereld afkoopen —

den fraaisten indruk bederft.

stel, men liood het er hem voor !;

,\ls ik daarover wou begin

O, de zelfgekweekte aardbei,,
bes, framboos, noot, appel en
peer!
ü, de druif en abrikoos en

nen : over die zonsop-, en die
zonsondergangen!

Maar ik zwijg en onderdruk
elke lyrische ontboezeming,
hebbende deze geen vat oji u;
ook, wijl ik mij voorgenomen
heb, op gemoedelijke wijze uwe

perzik!
O, de eigen jprei, sla, erwt,,
boon, augurk, 'j ui, selderie en
pieter.selie!
Doch om dit genot te ver
wezenlijken is, behalve veel

hefde voor het buitenleven te
winnen.

Het is hier slechts de vraag;
zult gij naar hehooren mijn

goede tuinierschap en kweekkunde — ik schrijf u daarom
trent wel later — is er noodig

woorden overwegen ?
Zoo gij vervaltf'in het maken

van grapjes met 'n dosis stede

liescherming van den grond. Er

lijk

is daarop reeds een vaderlandsch

scepticisme doortrokken,

dan schrijf ik u niet meer, en
plaats mijn brieven met het

couplet gedicht, dat bij uwe

SSS.-SI'r

sensatieojischrift ,,()pen brief"

feestelijke en nationale gelegen-,

m het een of andere schandaalorgaan!

heden idecgt gezongen te wor
den. Het ware als een bewijs,
aan te merken, dat bescherming

Ik was n.I. een weinigl'geia'-

van den grond een alom ge

gerd o\'er de wijze, waaroii gij

voelde Irehoefte is.

aldus mijn laatste brieven aan

Hoe dat zij: wij fruitenmen-

uw kritiek onderworpen hebt.
Ik schreef, zoo ik mij wel her

schen tracliten ons zeiven te
ficsclrcnnen, want aan geroc]).

inner. over spitten, over mesten,
over het lengen van de dagen,
(i\ er ile nieuwe sportclub, welke
de jongens en meisjes aan het

niet Irrandenden lantaarn doen

om ])ofiticagenten voor ellcen
wij, naar onze zeden en gewoon
Fi^/a Ani^. F. 11'.

'Ak/.

het LOO.

ten, niet mee. Zoo komen wij
er toe, zèlf de handen uit demouw te steken, en het kostelijk

oprichten waren, over m'n hond
I'i ii lier vazen op het terras aan iien aehterjjevt l.
plekje, dat wij in kuituur willen
en over de kip[)en?
gaan brengen, behoorlijk het uiterlijk te verlcencn, dat het ,,mein is.
Welnu, ik vond uw spitsvondigheden laa: . hij (.k'n grond en.
Daarlrij hel])t natuuijijkerwijze geen bordje met verboden
\'ergeet mij 't woord, wat goedkoop.

Want telkens \Taagt gij mij wel weer. u te blijven schrijven en
liet pk'xlooi, om u te bekeeren, toch vol te houden; maar ben ik

goed op dreef en heb ik m'n onderwerp te jiakken. zooals de tuin

mansjongen zegt. als hij 'n mol onder z'n klomp heeft, dan -jniaalt
gij op zoo'n ironisch maniertje over mestluchtjes, het pijnlijke
\-an sjiit. het nadeel van het korten der nachten, over een hond

die broedsch is en over kippen, die uw buurman o]) zolder houdt.
Ik \'raag: zijt gij lanstig of wilt gij spotten?

In het laatste ge\'al zou ik 11 wel eens eenige ontboezemingen
kunnen zenden van een outsider over diens stads-indrukken!

Doch zoo gij uw spotternij wilt nalaten, zal ik rustig vervol
gen, en u blijven inlichten omtrent mijn doen en laten, buiten.

Ik schreef U reeds in mijn eerste epistel hoe de ware buiten
man zèlf moet aanjiakken.

Zulk een grijjit de hark beet, zet de sjia in den grond, bindt de klim
op \-ast. zaait z'n erwtjes en boontjes, leest den tijd van den dag naai
den zonnestand af, kamt z'n eigen hond, maakt't ki])|)enhokschoon...
m één woord: de charme van het buitenleven is het zelf-doen.

toegang, plus het daarbij iHjiooreiid wetsartikel van het W. S.
Ik zou in het algemeen willen zeggen, dat dit stedelijk afschrik

middel voor buiten averechtschen dienst bewijst.

Zoo'n bordje

lokt, gelijk de versche zaaiakker de wintersprceuwen. En er
zijn menschlijke sjirecuwen, die hetzij in zwermen, of al-,
zonderfijk, neerstrijken ter plaatse, waar zulk een bordje aan
geeft, ciat er blijktiaar iets aanwezig is, waar het lecht-van-toe-

gang dient voorbehouden te worden.

Nu wu]icnt de vcrstcindige, overleggende, vooi ziende buitenman
zich zelf tegen anders onafwendliare teleurstelling, en zijn moes
tuin voor algeheele mecdoogenlooze plundering. Hij kan dit

op tal van wijzen doen, die ik u niet alle behoef mee te deelen.
(iij beroemt u immers op veel fantasie? Welnu, ik bied u aan

een staalkaart van sloot, steenen muur, glasscherven, haag,,
schutting, hek. . . .

,

■

,

Ik wilde tl echter schrijven over mijn draadversperimg, ten

eenen deele omdat het onderwerp zulks meebrengt, ten andereri

deele, omdat ik u verschuldigd ben het bewijs voor mijn naif

-JUtl]
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• hoe
.Plke
schijnende bewering,
e ^ zelf-volbrachte
te zijn- bezigheid den
buitenman tot een vreugde

waren
,

, -,]^i,eeld onder liet lezen \ a

Ik kwam al vroeger op he ^
y^,-t]iur. De Kns.
gruwelverhalen over het
J,-,pelijke kooi en de Japannei.,

sloten zich op als m

als snippen aan 't braads])it m c

bii hun stormloojien, bleven als

Skkels hangen.' Het

li

verschrikkingen in mijn

voorbaat bij de gedachte aan

' N„ was allerminst mgn «ocl.n^

leerzaam.
de Russisch-.!apansehc

u,,„lelijk |>a.s-en-

vree over te brengen.

„e'i prikkel den „mein-en-dein -

verwisselaar kon kosten.

-.rerdediging van den dierb i tm

■n mogelijken schram, die zulk ten p

Evenwel, ik bedoelde dez

^

perzik zou groeien, slechts

grond, waarop aanstonds van pi ei 1
als afschrikwekkend
,-H,-aadversperring,
vn ik
Toen kwam de dag van de J houden!
verzoek u bij wat volgt,
® j , ^^n een stevigen kram het
Ik bevestigde eerst met bt 1^ ■
welke gevoegelijk
uiteinde
uueuuic ttciii
aan tc-ii
een laag-gesnoeiden
iu-ccb b—— , „ kastal
c„;„ in kwestie. Van daar ontkon gelden als eindhoek
pf ^piuwen, zeer voorzichtig om
rolde ik de stekelige .pnkktldia
r'
nf
Se voor ,^nderen
anderen bestemd
bestemd waren.
waren.
niet de krasse nop te
^
loop ' , , -u
Aan den volgenden stam nagelde i

ijzeren draad vast, ontf
ontrolde, sloeg een

spijker. Daarna keerde ik op mj .

jh^^aal

rolde de kluwen nog. verdti,
slotg t w' -im
-der, Sloeg

Jilji'iltli-flu'l'hi r. ut

^

,

aanmerking maakt op het yIe va ^- J^

,

Vervolgens kroop

l.laderen

het Port Arthur-beleg kwamen m«
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omhoog,

spande het P"kkende diaad dan^w^

bleï?k'lr'venLrrend warnet te hebben geconcipieerd.
N^r alle richt ngen strekten zich de draden uit met hun bijna

onziStbare messcherpe stekels. Het was als een spinneweb en ik stond daar midden in.
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Zooals gi- ziet. is ze slanker en-sma,

dan een dar. en lu-eft \'eel langer en spitser achterii

-icoi een uai . en iH'eii N'eei langer cii spitser acuiciu

dan een werkbij. Wij), daar is ook zij verdwenen in 't duisterdi
gapende woning; het voortbestaan van uw volkje is verzeken
Binnen tien ininuten is alles nu binnen; en schoon is de doel
ge dat de bijen
1-^^
dan merkt
mnstiaten reeds dekkleedje
beklomim-noj).hebben
en eerg
11
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Gij begrijpt, dat ik mij niet dadelijk gevangen ga ; zoo is met
de aard van den vrijheidlievenden buitenman Zoo trad ik voor
zichtig vooruit, achteruit, terzijde, naar links en naar rechts.
Maar hoe ik mij ook wendde, ik had juist voldoende plaats om
mij éénmaal om mijzelf te keeren.
Toen probeerde ik, in gymnastische houdingen, de eerste ver
schansing te overwinnen. Ik spreek hierbij met van mijn Man-

chester-tuinbroek, evenmin van den eersten schram, die als
een vuurroode streep van mijn pols tot mijn elleboog liep.
Achter de eerste verschansing dreigde een tweede, die on

mogelijk over te klimmen was. Ik tiapte middelerwijl in een
ondergrondschen stekel, en zat tegelijk met mijn haai in een draad
fragment, dat ik mij herinnerde zorgvuldig ter manshoogte te
hebben gespijkerd. Toen voelde ik de scherpe tanden in mijn
rug dringen, en mij losrukkende, had ik het onloochenbaar ge
voel, dat een belangrijk deel van mijn flanellen tuinhemd in flarden
hing. Tegelijk wist ik dat mijn zitting, mijn linkerknie en de
hak van mijn rechterlaars houvast gekregen hadden. Ik kwam
niettemin los, doch wondde mijn neus en beide handen gevoelig.
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Maar geen spin ter wereld, die ooit m zulk een wanhopige
positie verkeerde. Want zóó kunstig had ik mijn helsche draden
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Was dit een spinneweb — dan was ik e spin.
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\'oorzichtig neemt ge

overschietende franje's van mijn vest, een aanzienlijk deel van
een der broekspijpen en den linkermouw van gezegd tuinhemd.

Ook zag ik, nadat eerst een ander zintuig had gewaarschuwd,

eenige bosjes haar aan de prikkels hangen.

Toch wist ik, kruipende over den grond, waarbij het vleezige

deel van mijn rug veel te lijden had, de laatste verdedigingslinie

te bereiken. Die te passeeren was ongetwijleld de moeilijkste
opdracht, want op wel berekende afstanden versjierden dé be-

two]é;..^'^d"a Wollen
na uwkU-i-d*'
,.
het nu een ,
dagen de Pip

prikkelde draden als een batailjon bajonetten den weg. Ik kwam
er niettemin door, omdat, gelijk reeds gezegd, een buitenman
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staat al vaag zou vermogen te vergelijken met den gemartelden

Indianen-gevangene, met den gelardeerden haas, of den in moten

gesneden visch, zoo tart de toestand van hetgeen eenmaal mijn
kleeding had uitgemaakt, elke beschrijving.
Gij spaart mij die? . . . . ik u I

En nu wilt gij weten, stedelijke vriend, welke leering ik uit

vaii. rustieke
luauiciv»:; voorval
vuuivai getrokken
geLruKKeii heb!
iici;:
dit

T weeërlei: ten eerste — dat ik mijn moestuin veiliger dan
Brünhilde bewaakt weet; ten tweede — dat ik voor alle heer

lijkheid van de wereld mijn tuin-karwei niet aan een am
hebben toevertrouwd.

Wanneer komt gij mijn draadwonderwerk bekijken en

wilt beproeven?
„Aeti de /onzy
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VL'rdcdigen het manmoedig tegen eiken vreemden indringer.
Altijd is ,

al wat binneiSm aan
— een
onderwerjien.
,,

geplaatst,
die
vlug, maar niet vluchtig
onderzoek
Deze wacht bemerkt waarschijnlijk aan een be-

lei geur, ol een binnenkomend bijtje al of niet tot 't eigen
])aalden

vol s. behoort. \ alt het onderzoek niet bevredigend uit, dan

volk behoort.

gc-elt de msiK'cteur een sein, vijf, tien andere mannen-van-de-wacht

sDneten naar voren, de vlijm-scherjie angels treden uit de scheden
aan t achterlij 1 en als hij oi zij, die hier aan 't verkeerde adres
IS, met snel een goed heenkomen zoekt, loojit het niet zonder
dooden of gewonden
af.
h'Zie die dikke

'luidhommel-koningin rondscharrelen, laag over
wtn Kunnggeni, die uit het vlieggat der bijenkast luwt, in de

den grond. Daar krijgt onze zwart-geel-wittc Bombus den lau-

sjineten -- wij menschen zouden zeggen: in den neus. — De

goet ige lobbes gaat er zoowaar oji af. Hij schommelt een jiaar
maal onhandig yiiór het donkere vlieggat heen en weer ; en loopt
nee gemoedelijk binnen. Dan, daar snerpt hem jdotseling de
heel hooge alarmtoon der wachters voor 't vlieggat tegen. Door
twee, drie moedig hun woning verdedigende bijtjes voelt hij zich
aangevallen, omkronkeld, beklommen, omkneld. De kleine
dajijieren trachten hun angels te boren tusschen de jdatcn van

ni V 'aroi'i^t; -aoorjaar, J)c i//il\'rcs hoiu/t ctn ra<i/n/>/c
7 as/ W/Y ii', i'i'/'/j/ oifii'aaX' n/i fuiar hrai'tin'hcn A' zoeken, (erzoijl toeh de raat verOtl'lUlyhk

-.\IU

t't'B

/cits/

t chitme-jiantsei van hun veel grooteren vijand en al worstelend
10.t het heele klom}')ie de schuine vliegplank at, in zonnewarm

/iitUii '''//ft. Ih' af:^i'lh \te kasten zijn z ati het systeem I ukkei. die ol" ,i;rootc
nfiktn/iH. waar aiui nut tic i'ijen reist, i/oeif z'oidoen.

zand, waar de aardhommel zich gelukkig door een jraar forsche
\ leugelslagen weet los te rukken en haastig, verschrikt wegbromt,

INSPECTIE VAN

Het is heel goed, dat ge maar niet alvast eens zelf de
kast geojiend hebt. Allicht hadt ge bij dat eerste onderzoek

hoog den wijden zomerluchtckoepel in.

zondei vcitiouwde hulji iets kunnen bederven. Maar nu heb

WKL. m'n waarde hijenboer-uitdiefhebberij, hoe gaat

DEN ARBEID.

het? Hebln-n ze zoo uiterst druk gevlogen. Ja, een

jonge zwerm werkt meestal in den eersten tijd op

ik Wel even den tijd, om u te wijzen, hoe ge zoowat eens in
de veertien dagen uw bijenwoning onderzoeken moet. Ook is

het er heel geschikt weer voor: zonnig en windstil. Bij kil of
winderig weer moet ge zonder noodzaak uw kast niet ojienen;
behalve dat te groote afkoeling slecht kan werken op de goede

vallend ijverig. (Ie begrijjit, dat er voor zoo'n nieuw
N'olkje in de ])as betrokken woning heel wat te doen
\ alt, .\llereerst moeten de wasbouwers op de kunstraat cellen
optrekken, om de koningin gelegenheid te geven, hare eieren te
ileponeeren, met welken nuttigen arbeid ze al spoedig begint, als

gezondheid der jonge bewoners, zijn de bijen zelf bij zulk weer

ze de vermoeienissen en zenuwschokkende voorvallen cku" laatste

bewegingen verricht.

dagen wat te boven is.

duizend eieren [)er dag te leggen voor 'n goede koningin in den
besten tijd een heel gewoon karweitje is, dan begrijpt ge, hoe die

Zie nu gaan we, om de uit- en invliegende bijen niet te storen,
bij ons werk achter of ter zijde van de woning staan. Het dak
en den ojizetrand neem ik er af en leg die deelen ter zijde, evenals

werksters moeten slo\-en, om genoeg cellen klaar te krijgen voor

de dekkleedjes oji een na.

't jonge broed.

Thans slaat ge — langzaam was de afspraak! — aan dien kant,
waar ge weet, dat uw volkje zit, uw dekkleedje een weinig om,

En als 'k u nu vertel, dat een paar

w'el eens minder mak.

Zet dus maar eens uw kap op. Laten we nu afspreken, dat
ge uw adem niet over de bijen laat gaan, als 'k de kast geopend

heb; ze houden daar niet van; en verder dat ge alle noodige

,,Hroed" noemt men de larven der bijen, die in de cellen door
weer andere werksters, de kindermeisjes in de bijenhuishouding,

zoodat de toplat van het buitenste raam bloot komt.

worden oiigekweekt tot popjien, waar later een jonge im uit

ge wel, dat het kleedje hieraan vastgeplakt zat met bruine kleef

te voorschijn treedt.

stof? Kijk, dat is nu gebeurd met voorwas of propolis.
Een paar bijtjes kruipen van tusschen de raten omhoog over
de toplat, vreemd opkijkend, nu ze de zon zien inschijnen op

Xa drie dagen kornt uit het ei zoo'n larve voor den dag en ge

l)egriji)t. dat het weer heel wat werk meebrengt om die duizenden
jonge grage mondjes vol te stoppen met ,,bijenbrood", een mengsel
van honing, water en stuifmeel.
Dan moet de eiermachme, de moer, de koningin — een won

derlijke climax, vindt ge niet? — zij, die zooveel leven protluceert
en toch nimmer de woning verlaat om iets te verzamelen, natuur

lijk terdesre gevoed worden. De gewone werkbijen en 't kleine
a.antal darren moeten toch ook leven: daar is eveneens honing

en stuifmeel voor noodig. En dan bezitten onze kweekelingen

nog de loffelijke neiging, cm al maar meer honing in voorraad op

Merkt

de plaats, waar ze het stevige dekkleedje tot heden hadden be
schouwd als een onwrikbare vastigheid. Door een klein golfje
rook uit m'n imkerpijp over te toplat te blazen, jaag ik ze weer
naar omlaag; van rook heeft al wat bij heet een verschrikkelijken
afkeer. Ach,dat onze spes patriae hen hierin tot edel voorbeeld nam!
Nu vat ik 't broedraampje bij de nokjes aan en haal 't langzaam
omhoog; terwijl dekt gij 't kleedje weer even over de open ruimte,
dan komen niet meer bijtjes dan noodig is de kast uit.
(Wordt vervolgd).
Chr. H. J. Raad.

te tassen: allereerst voor eigen gebruik in

kwade tijden, die komen mochten, en dat
Wel in zoo groote hoeveelheid, dat ze
genoeg missen kunnen vóór den winter,
om u en de uwen menige lekkere gezonde,
l)oterliam te bezorgen.

Ik kan mij begrijpen dat ge in m'n
afwezigheid vaak dien rusteloozen arbeid
hebt gadegeslagen. Wat schoten op vroege,
mooie morgens, zoodra de warrme zonne

stralen liet wijd geopende \iieggat bereik
ten, daar trot'pjes bijen van vijf, zes
tegelijk als bruine lijnen den azuren och
tendhemel in. Andere brachten geen stuif
meel aan, maar hun driftige haast, waar

mee ze de \'liegplank overstaken, zei u,
dat ze inv\'endig den verzamelden nektai
meedroegen, waaiwan ze zich daarbinnen
in de rellen gingen ontlasten.

Dan weer zaagt ge bruinige kleefstof
ook aan de achterpootjes binnendragen.

Dat is pro|K)lis ot x'oorwas; t wordt veizameld van boomknopiien en gebruikt,
om alle onnoodige reetjes en scheuitjes
'e dichten. Vooral in zoo'n nieuwe wo

ning lua'ft een bij, al hebt ge nog zoo
accuraat gearbt'id, heel wat bij te pleisteren.

Zoo, zijt ge ook al een i)a:ir keer van
gevechten voor den woning-ingang getuige

geweest? |a, nu uwe l)ijtjes zich een
maal in de kast thuis gevoelen, bewaken
ze trouw hun rechtmatig verblijf en

Itaat met zverkhijenhroed'. eieren, maden en ^edekseld broed, hienii^e cellen zijn Jwoi^er mt^^ebinrwd, daar daarondir de
zoasmtd. door de middenwand gevreten heeft. Komt in dezen tijd reeds veel voor. ± 210 maal vergroot.
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hier boven ziet men in de bovenste schijl de greeji: die aan clen
linkerkant er onder vertoont een gewone schijf met simdlei eueep.

andm
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terwijl de derde hiervan weer verschilt, n.1. dat de gieej) nog
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letzelldv e-oor iiun partners, als a

bruik bij het spel worden
deze gaatjes met kurk
gevuld, om te verhinde

aar zijn.

Ih'kerwedstrijden en vrien,

Het Teelden

lHjijke-s|.elen l'.estaan uit Too werpe

ren, dat er klei inkomt
en aldus elk voordeel, dat
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zij o])leveren, weer zou
boren een grooter schijf
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maakt zonder van zijn

vmi 'lm- M
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het

W. S. spel is, dat het

Het

dat
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moot het \-vld

eiken afstand, iets wat
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gen een groot voordeel
oplevert, hoewel de er
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Ikander.

".'"or.

gesjieeld kan worden o])

kende afstanden zijn lo
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per

aan

klei-wvri
n>
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ZIJ hebben haar jilieht reetlsSNEEUWKLOKJES.
weer gedaan. X'orst
en

sneeuw, hagel, regen en wind hebben zij getrotseerd, om
het voorjaar in te luiden, om den menschen kenbaar te

maken, ilat het barre jaargetijde voorbij, en er nieuw

le\'en te wachten is. ^let \'reugile zijn zij tiegroet door
jong en oud, als de eerste lenteboden, als de verkondigsters van
t-en nieuw tijdperk van bloei en groei.
Telken jare ziet ieder liethebber van de natuur ze met \'reugde

\erschijnen en al staat haar groei nu en dan stil, al zijn zij
^omtijtls tlagen lang door een dik sneeuwdek aan het oog ont
trokken, toch blijft hij haar ontwikkeling met belangstelling gade
slaan, zeker als hij is, dat zij de eerste bloemen zullen zijn, die
buiten ontluiken. Steeds hebben de Sneeuwklokjes dan ook onder
de meest geliefde bloemen behoord, herhaaldelijk zijn zij bezon
gen en altijd zullen zij met vreugde o]) nieuw begroet wortlen.
Kenige verwonilering mag het dan ook zeker wel baren, dat dit

luwe plantje, dat zoo poinüair is, lang niet zooveel wordt aangetroflen als men wel vermoetlen zou. (ieen tuin groot of klein
moest er wezen, waar de Sneeuwklokjes niet werden gevontlen en
te meer moest dit het ge\-al zijn, waar noch de kosten van aan
schaften, noch de cultuur eenige moeite behoeft op te leveren.
\'cle lezers zullen eenigszins verwonderd zijn, waarom wij juist

nu dit lieve plantje bespreken, nu zij, zoo.ils wij reeds zeiden, haar

l)hcht heeft gedaan, zij reeds is uitgeTiloeid en bijna teekenen van

afster\'en begint te geven, d'och hebben wij daar een zeer ge,gronde
reden voor en wel
die, dat het nu de
goede tijd is om

zij dit in een lichten, goed water doorlatenden bodem, het slechtst
vermenigvuldigen zij zich in een zwaren, of natten grond, zij gaan

daar wel niet in dood, doch de polletjes ziet men niet noemenswaard
in grootte toenemen. Er zijn echter in ons land jdaatsen genoeg,
waar zij zich even gemakkelijk en mooi zullen ontwikkelen als in
het jiark van Durobin Castle. De beste plaats, die men ze geven
kan, is onder booinen met afvallend black Doordat zij volkomen
ontwikkeld zijn, voordat de hoomen haar bladeren hebben ont
vouwd, zullen zij van de schaduw geen last hebben, en kunnen

zij rustig afsterven, zonder ontijdig

te

worden

afgemaaid.

Dit laatste is gewoonlijk het geval, wanneer men ze in een gras
veld plaatst en hoe mooi zij daar ook staan, toch is dit een be
zwaar, dat op die jilaats niet te overkomen zal zijn. Dit neemt
echter niet weg, dat wij gerust durven aanbevelen ze ook in een
gazon te planten, alleen zullen zij daar niet zoo sterk verwilderen,
als dit in een bosch het geval is.

\'ele lezers zullen wellicht van oordeel zijn, dat een jilant, die
zoo vroeg in het voorjaar bloeit en bij de eerste zonnestralen zich
reeds dadelijk begint te ontwikkelen, wel gemakkelijk in bloei
te trekken zal zijn, en dus een welkom wintersieraad voor de serres

zal c'ormen. Niets is nu minder juist dan dat. Zet men toch het
Sneeuwklokje in warmte, dan zullen wel de bladeren doorgroeien,
doch bloeien zullen zij niet. Toch kan men ze wel eenigszins helpen

en er daardoor in Januari jileizier van hebben. Men neemt daar
toe reeds in Ajiril een aantal half afgestorven bolletjes, nog beter
jiolletjes, uit den
grond en jiot die
op in niet te groote

Sneeuw

jiotten. Is men hier

klokjes aan te schal
len en ze te planten,

mede gereed, dan
worden zij, bijvoor

rlaar

beeld in een hees-

zich

de

waar men ze

gaarne hebben wil.

ter\-ak,
aarde

Als bekend mee-

iien wij te mogen

onder de
gegraven,

waar men ze e'crder

\'eri inders tellen, ilat

rustig laat afster-

het Sneeuwklokje
een bolgewasje is,

\-en

en den gan-

dat het na den bloei
.ifsterft en de kleine

schen

bolletjes \-erder den
geheelen zomer en

laat staan. Wan
neer
het
tegen
Kerstmis dooiweer

het najaar in den
grond blijven rus

van

weder

keling

J anuari

genomen, gereinigd

tot ontwik

te

en

komen.

N'u moet het mee-

daarna

de aarde uitsteken,

eenigen tijd droog

zullen, wanneer zij
behoorlijk vochtig
worden gehouden,

worden,
in den

herfst oj) nieuw te
worden opgeplant.

een

raam oj") het Zuiden
gejdaatst. De plant
jes, die met haar
neusjes even l)oven

den zomer oiigeno-

bewaard
om dan

een onver

\-oorkeur voor

lijke bolgewassen in
en

in

warmd vertrek, bij

rendeel xain derge

men

en

is, worden de pot
ten uit den grond

ten om in het be

gin

zomer

najaar ongestoord

spoedig gaan door
groeien en tegen
het einde van Ja

5cbrabeL3L.

()mdat het Sneeuw
GALANTHUS
klokje een bolge
was |e IS, zijn de
meeste liefhebbers in de veronderstelling, dat ook zij zoo be
handeld moet worden en hierin schuilt nu juist een groote fout.

Zij verlangt toch niet eenigen tijd droog gehouden te worden.
.Moet men haar \-eriilanten, dan wordt zij opgenomen, en dade

lijk weder daar gezet, waar men haar hebben wil, hoe korter
zij boven den grond is, des te beter.
Wil men werkelijk pleizier hebben van de Sneeuwklokjes, wil

men ze op haar fraaist zien ontwikkelen, dan moeten zij zoo ge

NIVALIA.

nuari zal men dan
fraai bloeiende pot

jes hebben. Het vertrek, waar zij in staan, mag niet verwarmd
worden, meer dan vorstvrij houden is niet gewenscht, omdat
men anders gevaar loopt, dat de bloemen niet zullen doorgroeien.
De wetenschaiijiclijke naam van het Sneeuwklokje is Galanthiis nivalis. Zij ontving dien naam van Linnaeus, hoewel zij reeds
lang voor dien tijd bekend was, daar reeds Clusius melding van
haar maakte en zij ook in het beroemde Gruydtboek van Dodonaeus, zij het dan ook onder een anderen naam, wordt besjiroken.

een tien a twintigtal bolletjes, dicht bijeen, zoodat zij een sooit

Verwondering zal het wel niet baren, dat er van een jilantje,
zoo algemeen geliefd, tal van verscheidenheden en ook enkele
soorten bekend zijn. De meest algemeen versjireide is zeker wel
de Galaitlhits nivalis flore-pleno, het Sneeuwklokje met gevulde

tweede of derde zal men er wat meer aan zien en gaandeweg worden

wildcrd, als de typische soort, heb ik haar nog nooit aangetionen.

plant worden, dat zij gelegenheid hebben om te verwilderen. Xiet
op een vakje behooren zij te staan, netjes in rij en gelid, neen,
versjireid in den tuin, hier wat en daar wat. Men plant dan

polletje vormen, zooals onze eerste atbeekhng doet zien. Deze
groepjes late men rustig staan. Het eerste voorjaar zullen zij
niet meer bloempjes geven, tian men bollen jilantte, leeds het
de |)ollen grooter; steeds meer bloemen zullen zij vooitbiengen
i'ii eindelijk zullen zij een ojipeiwlakte \'an meei dan een viei-

bloemen. Haar bloemen zijn grooter, dan die van de oorspion
kel ij ke soort, meer stervormig en fraai gevuld. Ook deze varië

teit laat zich vrij goed in polletjes kweeken, doch zoo sterk veiEen andere zeer fraaie vorm is de Galanlhns nivalis Imperah,

jaren kunnen verkrijgen

afkomstig uit Zuid-Europa met iets grootere, zeer mooi gevoimcle
bloemen. Nog moeten wij melding maken van de Crcilanlhns I'Aivesit,
een soort, in 187,5 uit Klein-Azië ingevoerd en door haar groote,
mooi gevormde bloemen vrij veel opgang maakte. Verschillende
variëteiten vindt men nog hier en daar aangcliodcn, zich allen ken
merkend door kleine afwijkingen, doch geen enkele is zoo mooi en
aantrekkelijk als het tyjhsche Sneeuwklokje.
E. lii. W.

met. Gerust durven wij zeggen, dat zij bijna overal groeien, waar

l)af,'. 50 en Cki van het vorige nummer, verwisseld. Men gelieve te lezen

buitenjilaats even gemakkelijk zullen verwildeien. Het be.-)t doen

l)ag. 60 forsythia Snspensa.

kanten Meter Inslaan.

Bij mooi weer maken zij

dan, op

eenigen afstand gezien, den indruk \'an groote sneeuwplekken in
den tuin verspreid. Staan zij op een voor haai gun->tige plaats,
dan zal die vermeerdering zeer snel gaan, en onze tweede albeel-

ding toont duidelijk aan, welk een kolossale iiitbieiding zij na
rig
Erg kieskeuri

zijn fle Sneeuwklokjes, wat den grond betreft,

mede natuurlijk niet bedoeld wordt, dat zij in iedeien tuin of

Erratum: .VhusifVL-lijk zijn ile ondcTschriltcn in het artikel Zomorsnoei.

onder de afbeelding van pag. 59 Malus h'lorilninda en onder dic van

'l-l Jui11
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EEN PAAR MEIBLOEMEN.
als

] „^.i^vvcekt. de Salomonszegel een gewoiu
een van die planten, die door hijna

SS worden opgcnK-rkt, m^r clic. eenmaal ge

vonden,
Salomonszegel IS

?rVgewoon. De lange.

n

bezet met bladeren, die

fraai
gebogen
,..j.
door Imn vorm da
pjanten

,

denken aan 't lelietje der dalen. Die
ir,.

zuiver wit, zooals 't lelietje ze heelt,

pies
zijn leu ^e
^iin groen, \'ooral aan den buitenkant.
np tonnen van net bloemciLK zijn gi p>-.i,

Vom cultuur in den tuin is de Salomonszegel zeer gesilnla i n
't is ook heel gemakkelijk een paar stukken van den steMgcn,
witten duidelijk geleeden wortelstok uit te steken. Aleei hee t
men niet noodig: zoo'n paar stukken worstelstok m bladaarde
uitgeplant, ontwikkelen zich spoedig genoeg.

Vn de tien menschen zijn er geen twee, die de Salomonszegel
wf, "Moocl enkd „( gevuld, stevds is dv boom of lu-ostor «oor

l-ennen doch er is wel niemand, wien de Meidoorn onbekend is.

te herkennen aan zijn mooi blad en aan den heerlijken geur dei
bloemen Dat die geur, hoe lekker ook, toch een zonder ing Injgeurtje heeft, merkt men pas, als men een paar takjes Meidoorn
vlak bij zich neemt. Naast de fijne bloemengeur valt dan een eigen
aardig odeurtje op naar rottend vleesch En wanneer ge uw Mei
doorntakjes in het zonnetje zet, zult ge heel gauw t gegons hoorni
van de eerste aasvlieg, die zich door dat luchtje laat lokken. W el
jammer van de mooie witte bloemen, die met hun duizenden, jiorceleinkleurige kroonblaadjes de groene bladeren doen schuil gaan.

i'. //. J-.nhl

SA LOA/(^XS/.h G IJ..

I^hododendron beteekent rozenboom. Al behoel je nu juist

geen botanicus te zijn, om 't verschil
tusschen rhododendrons en rozen oji

te merken, toch is 't wel een mooie
naam. Niemand zou in die kolossale

struiken met prachtig glimmend,leer. achtig blad een verwant zien van onze

gewone lioschbessen of van onze heidesoorten. Trouwens, de rhododendron-

soorten gelijken ook onderling soms
heel weinig ojr elkaar. Een,tenminste

bij naam, algemeen bekende soort is
't aljienroosje, de zooveel gezochte en
soms zoo moeilijk te bereiken jilant
van onze iMiddel-Europeesche berg
weiden.

't Drietal genoemde IMeibloeiers is
nogal heterogeen. De Salomonszegel
doet je denken aan beschaduwde jilekjes, aansluijihoekjes onder kreujielhout,
aan bosschen. De IVIeidoorn is meer

een menschenvriend, die mooie hagen

vormt en, wel vriendelijk, zijn bloemen

stajjelt voor uw venster. De Rhododendron hoort thuis in deftige tuinen,
waar toch vooral geen madeliefjes en
paardebloemen in 't gazon mogen staan
en waar 't grasveld u moet doen den
ken aan een groen smyrna tajnjt.
Maar alle drie doen ze toch denken
aan: buiten!

Dr. A. J. IM. G.\kje.\nne.

Foto C, //. l'.ijknitm.
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WOUDSTILTE.
(icluiden zoo klinktm door 't stille \nin wouden:

Zingen van \'ogels, gesuizel \an uiinl.

Dat als guirlanden \"an ruiscbingen windt
Om het geluid, dat in verten \-erfhuiwde....

Stemmige donkerte! —

groen, waar de g(

Sti alen dooi zijgen; bet liebt als doorsjiint mden
t Droomige, sebeemrige, wazigce kind
Oiijj) naar zulk schoon, als uw oogen het schouwen!
-Al naar het \ loeiim dier klanki'u.
t \ erster\'en,
Zwellen en ih
soms knarst er een tak,

Knajit ei een twijg, oj

uoudnimlje spra

'ak
ets wat ge weet. doeh niet vat ..: en dat
zwer\-en

Van die geluiden, 't vi'rvloeien

van 't lied.
itat zoo oi'u bosel
'b zingt, dat woudstilte biet.

J. H. DE Veer.
Boto C. //. ICijkniitu.
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