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MEDEWERKERS.

architectuur. {Gehouwen, woninginrichting, meuhelcn, verlirhtin" '■erwor-

niing, enz.) TUINARCHITECTUUR, PLAATSIJESCHRIJVINC; T' I's. W

Ba.x Jr., Wouter Cool, H. J. Dammerma.n Jk., j, W. Hanratm, Prok'
K. Sluvtermax, PL Smit Kleine, Lkonard A. Si'ki.nger, I). E. Tkkstekg'
J. H. DE Veer, P. Westdroek.

BLOEMEN- EN MOESTUIN; (Serres, kassen, enz. 'rrnchthoomen, sierheester.:)

K.Berendsen.Jac.B. Brink, E. H.J.Cunaeus, J.j. Kkuvke, A.Sciiutthvakk'
E. Th. Witte.

' '

fokken en kweeken : (Paarden, runderen, wolvee, honden, pluimvee en
ander gevogelte, visschen, bijen)-. F. Blaauw, G. C. Duvai. X'krwey, y

Kooiman, Chr. H. J. Raad, J. H. W. Th. Reimers, .S. Spaniaard i'.zx'

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis, F. F. Bruvntng Jr., Marie Bijl, Wouter
Cool, Dr. A. J. M. Garjeanne, G. A. M. Garjeanne, R. Tere.

II\ GIËNE, (Tuinsteden) OPVOEDING EN ONDERWIJS; J. Bruinwoi.i) Riicdei
G. H. Demmink, J. C. G. Grasé, G. Oosterhaan

landbouw, LANDBOUW-ECONOMIE, MEIDEONTGINNING EN BOSCHCULTUUR; (Cultuurplanten, woudjhra, veredeling van ge-wassen, enz.) I,

Broekema, F. F. Bkuyning Jr., V. R. V. Gro'esen, S.' R. yon' Franck'

J. Rinkes Borger, J. Z. ten Rodengate Marissein, A. J. yan SciiEKMiiEEk-'

■

,a],.s bungelen '/S '''
l,et minste windzuchtje bewegen '
grond, als l'onetT;
.p, alle kleuren zich samentrei
dan de
lan^f' ' Heiinenboseli en /idi spiegT'len tussch»
liiiveii bet (Onn
ue liet eeuwige, het goddelijkf.'
1,loeiende
'T
in ons IS. 'han n
vei

levende natuur en letterkundige BIJDRAGEN: M. T. Brussk,
Mevr. A. Bijl-van Slooten, Bern. Canter, J. Daalder D/.n, "Henri m'
Dekking, Dreves Uitterdijk, Dr. A. J. M. Garieanne, e'. IIeimans'
J. Hora Adf.ma, Dr. Edw. B. Ko.ster, Lode Baekelmans, Joh. dV
Meester, Henri Meijer, P. Teunissen, J. Reddingius, F. de Sinclair

p, viin.ge. wegzmk.mde zon ons mee naar,
zor.gen met bestaan, en waarden

„„Pokend

schel ij ke

en reinheid zich openbaren ki

111

laag]iieid

Weg
. ■,

latlieid!

Ik geloot aan schoonheid

te kraelit eii moed! De koele avondwind strijkt,
■ t wij
, a.i
,,.,n
rcmheid.
,p. .geuren van bosschen en velden, p
de vlakte en

schemert; uit (h>
<h \mrte kimkl elk geluid zoo helder en zuiver. ,

1 m . wiiulie
spreekt zoo klaar en duidelijk — [yij,
wim
Ie natuui spreekt tot 11. de rijke, de goddelijke . . ..p,
eenheid, van belde fluisteit . . . . één zijn

luisti'i',

\an

Sierde'l'l'ameii. de dieren en w,|. alle:
alles een; z,,n w met al.
; n iiet g!.ddelijke
kleed, dat de mitnur m z.eh weeft, een kt
leven, steeds w isselend en zich vervormend, m t
\-ol kleur en

C. G. Si'engler.

rein N-erlielt zieh ook degentiaa,, :

Side bloemen:
lank
i.nde
OHK ..i., .]!-,,,, l)()\-en liet z^eai te sbjk. als reinhei,
baar
diejU'ianwe
k
alledaagsclie. En tusscher,
sehoonlieid boN II
aopheibloemeljes boven den vocb,

/ieli (I] leiibarend.^ \N e naderen langzaam i
de witte, geurende i loekweitV'eiden en de gelei;

zaak. in elk wezen

ro<'.u^\ns'toUvuiven; ze 'knikken oim veelbelovend toe als^wilc

ze'^ons (Ie wonderen oiienbaren die ons al zoo lang verbog

METEOROLOGLSCHE EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN : Dr. c.
SCIIOUTE, J. VAN DER BiLT, PROE. Dr. A. A. NiJLAND.

zijn geweest

SPORT: (Cricket, golf, hockey, kaatsen, lawntennis, voetbal, ijskolj (bandv , enz. ,■

dat ge Imog boven alle andere wezens staat.-' Dan zal ik u mor?
voeren langs \-eiden en w-egi-n. door bo>.sehen en beekjes, ma

paardensport; jacht en jachthonden ; automobilisme, wielrijdcn, toerisme'.- roeien

zeilen, zwemmen, visschen, watertochtjes; biljarten, schermen, vuistvechten, enz ;'
wedstrijden) H. I-". Adams, Luit. H. Bier.man, J. Coucke, Proe. P. ij'.
Damsté, W. H. R. van Manen, W. Westra.
VOOR ONZE DAMES: Mevr. A. S.mit Kleine—I'"astré.

N'roeg opl

\'oor \-annaebt hebben w-e een heerlijk riiii;

koestal om bov'en in 't liooi te slapen.

C. H. EyiUtAV

BIJ 'T MUURTJE.

INHOUD:
In de Peluu'C, door C. 11. Exkman

Pij V muurtje, door f. A'edaingius .
Inspectie van den arbeid, door Chr. II. f. Raad. geïllustieenr (Slot).

Soestdijk, door j. /•'., ge'illustreerd
Groote Stadscultures, door Pernard Canter
jtacht op li'apiti's in de Rocky Mountains .

als we maar .vi/loi luisteren

' Wilt ge. kunt ge luisteren;-' Kunt ge u l)e\-rijdcn vandenwa;
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'pen paar oplichters van de nieuwe „Ililversumsche Cricket Club", illustratie
Dure Ürchidee'én, geïllustreerd
Een ,,Prize I-'ight"

., So
A'/

Over de Hyacint
gj
Arabis Alpino, door E. 'Ph. IP.. .geïllustreerd
S4
BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor correspondentie opengesteld en gelieve
men vragen aan de Redactie te richten.

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen worden. 7'e adresseeren
aan de Redactie oj aan de Uitgevers. De inzender vcrzuime vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te vermelden; ook achter op de jota's.
Van tijd tot tijd zulten prijsvragen voor de beste foto's op een of ander gebied
worden uit,geschreven.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding

Heel lang .gi-ledeii doolde ik dikwijls door
den tuin \-an 't oude buiten, mi.jmi'rde

bij 't laag c-erweerde muurtje, waar de druif

luiar rankr-ii spreidde m gnllig-wilde ])racht.
.-\an<laeliti,g tuurde ik naar de netten van

de s])innen die ze sixmnen. zijig-tei-r.
lang voor de droonier van zijn leger rees
en builen kwam in 't lieiit; soms blonk de dauw

als hjne regi-ndnipjes o)) di- webben.
Wat W-as 't mij w-onder dan zoo stil te staan
in t w-omlerlijke wonder, als ei-n kind

dat weet niet ot 't droom is dien hij droomt —
Als het dan stil was in den stilkm tuin

dan ging ik dikw-ert zitten op een oud
bouw-\-aili,g bankje, wiegde iu-en en w-eer
en
en

van ccnc annonce, een aanvrage of een bestelling aan een adverteeriter doet.

neuriede eim liedje dat 'k verzon
zoo vergat, w-anneer 'k het had gezongen,

als de wind d;in darti'1 spi-eide en speelde

En

door t zonnig looi der hooge boomen
bun
dan

Uitéave van SCHELTEMA«• HOLKEMA'S BOEKHANDEL
K..(3roesbeek & Paul WijEoff "AMSTERDAM"

toppen lieti-n gol\-mi op en nei-r.
was

t oj heel de blauwe hemel wi

mij toe zong in een taal die 'k hall ve'rstond.
\-en
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zon
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O
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lijk heidevelVELUWE.
d, waar de blik zoo ruim. hel

hart zoo Irisch wordt, waar ieder geluid wegsterft over
het wijde vlak en iets schijnt mee te nemen \-an de

clutfe, nare stadsgeest, die ons al zoo lang doordrongen
heelt; bij u verdwijnt het. dat onbestemde, beklemmende,

dat het leven in dagelijkschen sleur ons bezorgd heeft.

De fucfit is hier zoo zuiver, zoo geurig; ruikt ge niet dat ze
doorcirongen is van dat reine aetherisclie. dat zieke liarten gezond
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INSPECTIE VAN

DEN ARBEID.

Wrl .lut eerste raampje ziet er goe.l u,t. De heelc
(Slot).

kunstiaat is uitgebouwd tot een dublrele celienvlakte

en zoowaar seluttert reeds bovenaan klare honing

in menig zeslioekig prisma, (iezien ? Dan gaat het
raampje weer op z'n plaats, juist zooals 't gekomen

was. dns; langzaam.

Op dezelide w.jze insptH-teeren we de volgende broedramen
ons dekkleedje slechts opslaand van de raat. die we gaan onder
zoeken om daarna weer kalm weg te zetten

Wioral dat middelste raampje ziet er mooi uit. Onder de tonlat
bemerkt ge een smalle strook van cellen, die alle met een wit
xlak was-ilekseltje gesloten zijn. Men noemt dat verzegelde"
, ellen: ze zitten boordevol honing. Daaronder ontwaart -e een
.trookje onc-erzegelde kamertjes, waarin de nog ..onrijpe" iionincglinstert.

^

Het oxerige deel van deze raat gaan we nu bekijken ram den
omtrek naar het midden; dan krijgen we netjes naar vervol" alle
ontwikkelingsstadiën van de werkbij voor ooo-en.

Op den bodem van deze (ge dacht zeker: leege) cellen, die hier

kiiigs de zijkanten en de oiulerlat van 't raampje liggen kunt "e

als ge goed sjieurt. kleine, witte kromme dingetjes ontwaren'

saucijsjes van nog geen millimeter dik en 2 mM. lang. Dat zijn
eities. die de koningin in deze cellen gelegd heeft en waaruit
larven van werkbijen voortkomen. Die larven ziet ge hier. wat

meer naar het midden van 't raampje, grooter en kleiner'naar
gelang van hun leettijd. Diie dagen nadat de koningin het ei
gelegd heeft, kruipt de larve er uit. maar verlaat den celbodem

met. Ziet ge wel: iedere larve ligt als een Turksch maantje saam
gebogen, in haar eigen klein woninkje.

\ ijl dagen lang krijgt zoo n werkbijlarve gratis den kost. toe

bereid uit honing, stuitmeel en water door de kindermeisjes in
<ien liijenstaat. Den zesden dag krijgt onze werkbijlarve eenvoudig
mets meer. al wou ze nog zoo graag en uit overmaat van rainji
metselen de bijen de ojiening harer cel dicht met een dekseltje
van was en stuifmeel. Dit dekseltje is poreus en laat de versche
lucht naar de gevangene toe. die niets beters weet te doen.

dan een ragfijn zijden behang tegen de wanden harer cel te weveii
en zich hierin te verjiojijien na zes dagen.

Zulke \"erzegelde broedcellen vullen het gansche centrum van
uw raampje en dat ze nu reeds zoo'n groote plaats beslaan is.
een bewijs voor de flinke legkracht uwer koningin, (iefeliciteerd
er meel Spoedig zal uw volk zich uitbreiden, als na weer zeven

dagen opsluitens de poji is veranderd in een jong bijtje, dat het
reldeksel verbreekt en sjioedig aan den volksarbeid moet deel

nemen. eerst binnen, later ook buiten de geineenschajijielijke
woning.

.\iet lang na de ontpopping bezet uw koningin de vrijgekomen

KASrONDERZOEK.
Dl' imki'rf.' tioin// cc/i rtuunp/i' 7'ii.</ met ilc kofli^t omhuif, om naar In'ocdicllcn tl' zoeken, tenoiji loeh de raat vertieaal ktijft.

UW volk nog bespoedigen oj) de volgende manier. Als 't
weder zeer gunstig is. moet ge eens miclden tusschen de raam

pjes. die de bijen reeds in gebruik hebben, een raam met
kunstraat jflaatsen, door de eene helft der reeds bewerkte raamjijes alle een jilaats op te schuiven. Zoo is het broednest in tweeën
gedeeld en dat kan geen rechtgeaard bijenvolk dulden. Als
razenden vallen ze daarom op die 't werkjtlan in de war sturende
kunstraat aan, bouwen de cellen vlug uit en de koningin zorgt
terstond, dat er eieren in komen. Zoo is 't broednest weer aan

eengesloten. Diezelfde bewerking kunt ge later nog eens toejrassen. maar doe 't nooit met meer ramen tegelijk en ook niet
bij kil weer. anders zou het de bijen wel eens onmogelijk kunnen
worden, beide deelen van het broednest voldoende te verwarmen.

En dan zouden de larven afsterven, in plaats van in aantal toe
nemen.

Vergeet niet na elk onderzoek uw broedruim weer warm toe
te dekken. Houdt een raampje steeds vertikaal, om uitzakken
der raat bij heet weer te voorkomen; omkeeren mag wel.

Ik wensch u veel succes en een reuzenvolk tegen den tijd van
den grooten honingoogst.

cellen weer met nieuwe eitjes.

Chr. H. J. Raad.

We zetten ons onderzoek voort. Bijna alle raamjijes vertoonen
een flinke plek broed. En zie nu eens in deze cellen: daar
ligt het stuitmeel opgetast, een staalkaart van schoone kleuren.
\\'ant door de bijen wordt
soort bij soort en kleur bij
kleur afzonderlijk bewaard.
Hier een

cel

vol met het

hooggeel stof der apjielbloesems : ginder een. gevuld met
he-t bjoodroode

uit <Ie ht-lm-

kno]>])en der reseda, daar een
witte, een lalauwe scliat van

't fijne jioeder. Hoe de fiijt]es dat stuifmeel zoo kleur
l)ij kleur sorteeren in het
duister \-an hun woning? Ik
weet het niet: en wie zal het
eens weten!

l'w

volk

heeft Hink ge

werkt. ge inoogt tevreden
over hen zijn. .Maar daar
ze van geen rusten

weten
2(1:* kal'.

willen, moet ge fiun [ilaats
verseliaflen \'oor nieuwen ar

beid. Dat doet ge door fiet

sclRddingsplankjc weg te ne
men en ter zijde een ot twee
kunstraten bij te voegen:

ook hierop doen ze dan spoe
dig hun rellen verrijzen, om
ze in te richten voor broed-

ol voorraadkamertjes. Bij een

m

later onderzoek jilaatst ge

weer nieuwe raampjes bij.
tot alle tien de liroedramen

m gebruik zijn.
Zelfs kunt ge het aan-

kweeken van jonge bijen en
daardoor den

aanwas

van

STALLEN BEZET MET RE/SKASTEN.
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SOESTDIJKV

: l 'i'OKi:l'A'EI, /-.V UXKERt I.IU '.IJ.

S O E S T D U K.

Vvorstdïjkt^I&f'^'® Soestdijk zich waarlijk een

naamsten veil uitgekozen. Het ligt aan de n voorOosten loopt
du hoofdstad naar het
Arnhem, daar wo ? drukken straatweg Amsterdam
genomen; en bij GroL
weilanden einde hebben
schaduwen opwaarts
u
'^«°'^un haar
de Geldersche natuur.
overgang aan te geven naar
Oaai, aan den statio
\
straatweg, midden tusfnf' '"'f.^den, recht-getrokken Soestdij keihout veAeft zich in bgïrwftm
rij prachtig-zwaar
van het buitenpaleis onJ T
het majestueuse front
^ Dadelijk daarachtei .
de Vuursche leidt, en el?
! '"^jsweg, die van Utrecht en
van den heerlijken denn«
daarvoor snijdt de kruisinv

boulevard zich naar het wf
Zoo schijnt dit wel
Al die Gooische villa'

te strekken.
uiiddenpunt van het Gooi !

De equipages rijden eV in sïS-rT??'

mend aan, de fietsers tml?f

w"SliClo^:SS
"«S ïa-n"
En voor de Amsterda^^'^^

de bladkronen: aan den o\-erkant \-an den \'ijver strekt zich t
lirachtlaan, een koele bosclitunnel uit. waardoor, als door f

geheimzinnigeii kijker, i'cn \-er groim weitje te kijk komt.
Heel dit park is telkens weer \-errukkelijk \-an de bekooriijh

stille bosclqilekjes.

Hogen de hierbij ge\-oegde loto's daar een indruk van ge*''

-Maai om Soestdijk te kennen, dient men zijn geschiedenis tewett

TT

Eemnesser kant

^"^o's snorren zoe-

Oooi !
eigenlijke bewoners zijn

van het Gooi, is dit een z?llst? i

'\oö\'ertfri"°«l«- daar

"= "o"'»-".

Zondagmiddag, of het is er haar;!-

hier heeft alles de richtil?'^? Bosch van rijtuigen en wandelaars"

alle hoofden op zij en snbc?'^ het paleis, en bij het ojien hek gaan
witte paleis, dat zich achtp
ele bewondering naar het groote

de reuzenperken, statig heft dll'??''
voortuin, achtS
standaaid wapperend in ton
bloei, de lakUienTedder'',
"P™, de Soelèi in

.de bordestrappen de Inr»

in eens misschien de Koi fiS;?.

hedrijvigheid, — en dan

zwenkt, den straatwi^n -hl «Uuipage, welke de opriilaan mr
om; — en dan links en ,
middagtoer 's (IraVel? ï
Baarn, en de autn'c; „ 'uchts oji de voetjiaden de wanchhm - '
opgestaan met beleefden?^?"
gehouden en de inzittè?ien
het hek gesneld, en kinrln
? villa's de bewoners n-nr
Koni„gi,f vrie„deU t bótlhZrV"'
haar beleefdheid betuigt^
P'""usol naar ieder die
Zoo kennen er hier y,...' i

Aan detr achterkant drijit echter de witte kaatsing van ge*'
en bordes o]) een statigim \-ij\'er uit: rhododendronperken grote
er vol omheen, en jirachtige stoere stammen dragen er totzolcl

Hilversum, om als ^ilk^:

vuldig
onderhouden
hekken,
midden inweelde
zorgvan frissche
heesters tlnV?
?
^eur van
bloemperken,
als
eenden
eerewacht
om het- h ??'■', verr^end
hooghout,
er
schen,
Utrechtschen
'^^"^en,
naar denliggen
Ba^-?

mondain als in het

groeit dadelijk lorseli en lommerrijk het hooge hout, met stft
kleuren groen en n'i'cI bruin \-aii beuken. In een waar boschpa
schijnt dit kasteel te liggen.

■

,

•I—h. .ïï«r.;.ï;r;^^

^

Soestdijk begint bij Stadhouder Wil

-''^^un
i()74 |acob
koVht de
de Graeft.
Prins eenzoon
hofstede,
gek
om I I I . Haain.
\ an.Ajiril
den hei-r
van den-1

stenlamschen l>urgemeester ' fornelis. De bedoeling van i
UK uwen koo])ei was daar een lustverblijf en wildbaan in te ri
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SOESTDJJK (EETZAAL).

Men achtte het noodig dit gewest te vernederen, want hadden

Amersfoort en Utrecht de poorten niet, zonder slag of stoot, ge

opend voor den Franschen Zonnekoning? Had niet de geleiiede
vlag der Bourbons een jaar lang van den Utrechtschen domtoren
gewa]iperd?

Gelukkig dat deze vernedering het toen gesi)aard is gehkwen.
En degeen dien het daarvoor dank is verschuldigd, was Willeni
III geweest. De tusschenkomst van den jongen Prins-Stadhoiuler

die m de vergadering der Staten van Holland zoo krachtig \-oor
de rechten van Utrecht in de bres sprong, behoedde het daar\-ooren de Staten machtigden hem dan ook de Utrechtsche aanL^e"
legenheden te gaan regelen o]) de door hem zelf voorgespelde
voorwaarden, welke als zeer billijk te beschouwen waren '

te'^lailSm

nr de Unie

Hehal\a' dat <le Prins tam groot lii'fhebber van jagen wü
daarom liita" een jachttmaein met jachtslot in orde liet brent

heelt inen dus rekening t(.' houden met de omstandigheid,
de Prins (.-i' prijs op stelde, om in het gewest, dat in staathro

opzicht zooveel aan zijn steun N'ei'plicht was, ook als aanzien'
grondbezitter

meer

iiudoed

wenschte

te

bezitten. In r

betoonden de Statim \'an Utrecht hun erkentelijkheiddoon

Prins de hooge, rijke', lage en middi'lbare heerlijkheidvanSor
Baain, der Eeni en cle beidi' Eemnessen op te dragen.
Eenige jaren later wx'rd het jacht\'erblijl uitgebreid door c
aankoop van de bezitting ,,Eijkendaal" van Johan Hooft
msteulam aan te koo|)en. En in then zelfden tijd werden7
t e gronden bijgekocht, waaroji de laan werd aangelegd, de'

En aan dezen zelfden vorst dankt ook Soestdijk zijn ontstaan

I'^oiiingslaan, aan welks einde later de naald *
\\aterloo werd oi)gericht.

ra aanwezig, schrijven
o"g"^eelewijkoopakte,
nog in het' archief van
Soestdijk
hier over:

, In , if)iS() i)osl()u'L'' Soestdijk een oppervlakte van 174 fflk

„Wij, Ritdolf van Ewijk, Schonl, Hendrik Gorden en Cnr,, ■
7'

Cornehsz. van de Vuersi. Schepenen tot Baarn,
dat voor ons gccompareert is de heer Mr. Jacoh de Graett r.

7.de Graell Hceresoo„
e„ cru,-„aam „ijlci ja "(cWtWP'E
van Suyd-Polshrocck. Bm'genicester en fU "
voornoen,de stadt en nyt dien hoofde eigenaar

genonmieerl en geliedet, vercojt, opgedragen en aLy

ten aen en ten behoeve van Zijne Hoochhcid den
• p''
ürangie een hofstede met zijn bepotinm- en brhl, , ^ nnee van
gene aerd ende nagel vast is, gelegen aa,,''Zoesdyek bZnd't'" ""'i
d erfgenamen van icjlen den heer Aert van Westren/, ,
d erfgenamen van Daniël van Wee, wederzijds ter h T
kende voor ter halvcnoegen tol, achter aei'i d'ert.r
-"^treeHooit. ook pctiirlfi'vi h'v ],nU,,r„

. rr.. .Jf>amen van (tcrrit

iijurenue en onroerende, present en in,,,-,.

hofstede ende zijne hepotinge en beplantin»e te

V

Archief van
Soestdijk.
Inventaris No. i.

K. VA\ Ewiik

had er toen ten assen, springende fonteinen, zeldzaniep'
De
i-'e gescbi
'1*' stijve pia-cicsi- bcheesterde pnden-.

soorten

tnttibliji 1,^, Vertellen, is slechts mogelijk door in J'

■ 10

1 -'" Waren iVm
Fricsche stadhouder johan Mill^''1ribs;
ffnrezen en to,.
'''"'^Heischillen nu't den Koning vande d''
naam aan d 'leze in der minne geschikt waren, '

CORXEI.ISZ. v-vx
nr \'
W\.N Dh
Vl'ERST.

;y-Ut tiouwens 1

w

^nestdijp ver\-Va , ''"l'.jh komen te verdrinken. , „Li"'"
v'an Hessen-K—
E'inses-douarière. Mnt'
garden bezoep'^.^^'" ' 'leze jirinses bracht er dikwijls

.'Ie Ainbac-lpsheeH -/," ^7^4 l<'"-ht zij van de btaten van

(h'igineel op per

Eein, ben . . •i^'"''l<'n van Soest en De Bilt. van

kament met nil-

hangend zegel van
hndolf van Eivijk.

henloopt - zells bij ons te landel

t,

i'oorsz.

' A 1 / --1 pril in

•
Xótn

na tr' gaan van zyii bewoners. Op"',
JDjzeU,'^" l^^'^"''><'denis
"tan kasteeleii met historische heriniiennê
^ ^411 lutl^n^icn.
overlijden van Willem 111 werd als zijn eenige efrg"!!i

-ijni

^varen van alle comnieren en laste,,, nylgesoitdert •J'/a'''"
erfcoopsrecht
ts van alle in de brieven af tënemen
!
In oirkonde bezegelt en onderteekend den Vyrr
A 1- Ic vier en zeventig.

O

fPi
t'ertegcmwoordigde dus een aanzienlijk dom^
\--iii'
'^''t'rdiende het toenmalige gebouw weinig deii H'van ^ •- ,f^Rtrnwoordij^r men|,.,-^jj^r,,-j]-i(len,
in oude prenten
van toen
doch tevens
valtdedas''
die
'''jorplein nu't onoogelijke houten huisjes bedekt
miz p"
Ix'khtm t'oor huisdieren, jachtlf;
hoo'o-OM <"111 het pak'is lag de tuin, waarin betrekkelijk^^"';
niet^den^ '^''^" I
.tfoeide; de aanleg ervan kwam geheel oi '
sailles
(lagen, n.1. de Hollandsche tuinstijals• nasnji '

AT ,

■ -"^V()KK7•

^ot^. ende Secretaris
I()"

74.

meenten .gelege]^''^^

tienderecht van de gronden it
(Wordt

_

->!) Juni 11107.

BUITEN.

OROOTE STADSCULTURES.

Hhl Oau waar zijn dat wie binnen is naar buiten
trekt, zoo ^i'lieel en al zonder bloemen en f^noen zijn

groote--.tads-niensehen en kinderen tocli niet. Ik zélf
heb in mijn ieugd aardig in bloemen en \-ruehten en

planten gelielliebberd. Wij woonden in een groot ouderwetsch .\msterdamseli koojnnansluhs in de Kal\-erstraat. Er
waren breede trappen, groote kamers, een luxueus salon met
een door Lievensz geseliilderd plafoml. dat méér waard was dan
't geheele huis en dan ook drie groote zolders boven elkaar. Die

zolders dienden ons kinderen tot speelplaats, werkiilaats. studie
zaal en ook .... tot tnin. \\ ant dit groote. ruime koopmanshuis
had geen tuin. zelts niet een klein, open jilaatsje. En bijna alkkamers waren zon-loos en die waar zon wa.i. dienden voor de

zaak. de

zaak

waar

kinderen

en

zon

beiden geweerd

werden.

Mijn broer en ik. wij hielden dol-\-eel van bloemen en planten.
Maar behalve een paar stijve, jierkamentachtige bladplanten, die
in mooie majolica cache-pots stonden te vegcteeren. in de tlubhele beteekenis van het woord en die zoolang als wij 't ons nerinnerdeii. er nooit anders hadden uitgezien, dan zooals wij ze
kenden, was er in 't heele huis geen levend groen te vinden.
Zonder zon is de bloemenkweekerij onx'oordeelig.
Maar wij jongens trachtten ons te troosten. De eerste kweekerij
legden wij in onze s))onsedoozen aan. 't M'as wel een treurige
cultuur, maar ik herinner mij toch dat wij er véél genot van
heliben gehad. Wij stopten een [laar paardeboonen — iniardebüonen moesten het zijn — in de muffe, duffe sponsedoozen. en
daar ging dan de natte spons op en 't dekseltje toe. Xu maar
goed de sjions natgehouden en wij konden hoop koesteren, ten
minste wij koesteialen ze. dat wij boontjes van de boonen zouden

oogsten. En onze hooji werd grooter toen werkelijk na eenigen
tijd de boonen eerst opzwollen en daarna een gelig wit. ziekelijk
spruitje kwam oiischieten. Het ging er nu om. wiens gewas voordeeliger op zou komen. Mijn broer hield zijn sponsedoos ojien.
bewerenrle dat niets beter dan lucht voor den groei was. Maar

ik was ileskundig ingelicht, voor de kunstmatige bemesting,

stopte mijn sponsedoos vol griffelslijjisel en fijn krijt, sloot echter

79

was en na twaalf uur een half uur nazitten. Wonderlijke ]xie-

dagogie. Een levenslustig liloedrijk knaapske van negen tot twaalf
op de schoolbank houden en hem dan nog in die mirfi'e, verjieste
schoollokaallucht een half uur extra laten zitten en clat alleen
omdat hij de bloemen der Brenta liefhad.

Daar stond ik. achter in de klas, in mijn handen het wittige
boon-scheutje warmend en koesterend en daar ver, onder de
bank, wellicht onder den voet van dien lammen Hein van Aken,

het andere deel van de cultunr, de boon! Spreek niet van kiespijn
als van een kinderramp. Een kind met kiesjfijn wordt bemedelijd

en vertroeteld. Maar een jongen, die school moet blijven en dan
nog weet, dat daar ginds een onmisbaar deel van de plant ligt,
welke hij gedeeltelijk in zijn handen houdt . . . . En zoo iemancl
met een jongeren broer, zonder deskundigen vriend-wiens-vader-

tuinman-is, en die jongere broer met een welgelukte cultuur,
met een heusch blaadje . . . . dat is kinderrampzaligheid.
Om half een, toen dan ten laatste de marteling \-an dien school

dagmorgen voorbij W-as, kon ik mij eindelijk bukken en gelukkig,
het boontje lag onvertrapt onder clc voetenbank. Haastig stopte
ik mijn si)rietje in 't gaatje van de'boon, probeerend hoe het
gezeten had. Maar juist als met het gebroken porselein . . . . het

hield met meer.

Dan maar lijmen.

En thuis voorzichtig een

beetje gom aan de boon en de sjcriet gedaan en zoo was de kunst
de maitresse van de natuur. Het was een mariage forcc, symbool
van les lemmes qui collent, mijn gelijmd sjionscdoos-paarcleboontje. arme groote-stads-kind-natunrliefde.

Doch veel zegen zat er niet o]). De natuur adverteert niet, ik
bedoel, zij laat zich niet lijmen. Terwijl aan broers boon zoowaar
al een geel puntje, dat was het begin van het tweede blaadje van
echt jilantengroen. ontbotte, was mijn sprietje akelig verschromjield. Deskundige raad van den tuinmanszoon werd ingehaald. ,,Hij
het 't schimmel", zeicle de deskundige, nadat hij de boon had ,,ge
ausculteerd". ..Wat mot je er tegen doen?" vroeg ik. ..Dat zeg ik je
niet voor niks. 'k He je al zooveel voor niks gezegd." ,,Dat w-as waar.
Griffelslijpsel. fijn krijt, dicht houden om te broeien . . . . 't was véél
gratis raad. ..Xou, wat mot je dan hebbe voor een raad." „Een
jiostzegel." ,,Goed. . hier heb je een mooie. . een zeldzame, een over
druk van Curacao." „Dat ding, da's niks waard, dat heb ik zelf
dubbel. . . Xeen . . ik mot een driehoek van de Kaap hebben! —"
Een driehoek van de Kaap! Weet iemand wel, wat zooiets

licht- en lucht zorgc'uldig af. omdat mijn

plant moest ..broeien". Helaas, mijn boon
schoot niet goed uit. terwijl broer al O])

een gelig begin \'an een blaadje kon
wijzen. Alle tijd die mij in de meest
gehate lesuren op school overbleet. en dat

>■

W-

was véél. werden nu onder de banklessenaar besteed aan de cultuur. .-Vrie
van der Ven. zoon van een tuinman,

dezelfde die mij griffelslijpsel en fijn
krijt had aangeraden als kunstmest, beval
mij warm aan. nu en dan eens zachtjes

aan de ..spriet" te trekken. Welnu, hoe
wel ik trouw nu en dan even zachtjes

aan de witte spriet trok. erg voordeelig
stond mijn i)lant niet. Daarentegen

begon het geelwitte blaadje van broer's
cultuur zich heel aardig te ontwikkelen.

Je kon al heel duidelijk zien. dat het een
echt blaadje was van een jilant. Dit
bracht mij tot een \-i-rtwij lelde daatl . . . .
onder de Xederlandsche-taalles, daar heb

ik mij altijd 't meest bij verveeld, trok
ik een beetje te hard aan de spriet en
hield dat armzalige uitspruitseltje in

mijn handen, terwijl de boon uit de
sjionsedoos op den grond viel. Daar zat
ik . . . . je bukken en naar de boon zoe

ken ging niet.

Dat kostte je een half

uur schooliilijvi'ii . . . . zoo zat ik dan.
met het waslileeke uitspruitseltje in mijn
hand en de tioon op den grond, wie weet

wel weggerold tot onder het bereik ^ an
de schoenen van het kameraadje naast mij.

..('anter. ga voort!" klonk ojieens de
we'lbekende stem van ..mijnheer". Dat

was een van zijn straf-trucs. onder het

lezen, [dotseling een jongen, tlie er niet
hij was. fle leesbeurt te doen vervolgen.

..(iolumbumbus, columbumbus! fl uis
terde Hein van .'\ken achter mij. Nn
wist ik. dat je Hein nooit kon \'eitiou
wen. Maar een drenkeling houdt zich
vast aan een stroohalm en dus zei ik

dapper : ..Columlnimbus". het woord lang
uithalend en onderwijl bliksemsnel zoe

A. , A

N

V

kend O]) het blaadje van 't leesboek.

Maar het luide gelag verkondde mij dat

ik 't gelach had te betalen (als ik hier
g en ch wellicht verwisseld lieb, S])el ik

Kollewijns(ch). Taal is altoos mijn zwakke
zij gebleven). Ik moest de klas uit eii

achter de banken slaan \U)i de les om

r. I

•
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beteekent in een jongens-postzegelalbuni^

laa uHi ci.11
dale eisch. Maar een goede raad
om een Relunide JxK.nc

™

.\i,x,n

« e«.o»"«'r""^rSi-üSïra

todrr»f4iddd om'iliï'cte" drM«

politiek kreeg ik den raad .... ik moest de Imon m mijn
u h,.t tuiniers
Dit middel moge goed geweest zyn — en ik bevce l et tu ^,

houden, minstens een uur.

die zieke planten hebben, ter onderzoek

be

raad van deskundige zijde — voor mij had het een

•

zwaar. Hoe in hemelsnaam kan een jongen een uu

"

zwollen boontje in zijn mond houden zonder er op te
^
zonder het in te slikken .. en dan nog wel een boon met cu
gelijmd uitspruitsel er aan .. en nee jilus ultra
J°
sigai'enkistjes heet, een paardehoon, dat wil zeggen iets
]
't branden na met een ,,okkie" (i) gelijkstaat.

Ik wil het wel weten .. ik helt mijn eerste cultuur opgeslikt.
Later heb ik ervaren, dat het veel tuinders al niet beter gaat
zij eten hun eigen bedrijfskajjitaal ook oj).

't Boontje van broer echter bleef prachtig doorgroeien. \\ ij
hebben 't later in een bloerajrotje gejdant en h in de dakgoot in

de zon gezet, waar wij, met levensgevaar, één misstap zou ons
vijf-en-twintig meter diep op 't Kalverstraatsche asphalt hebben
doen storten, 't trouw begoten. Er kwamen blaadjes en ranken
aan en ten laatste zoowaar een enkel vleugelbloempje. M at dat
ééne bloempje van ons in de dakgoot geteeld boontje, ons arme

groote-stadskinderen, een genot gegeven heeft! Wij vlogen naar
den zolder als wij van school thuis kwamen. Ik lette zelfs bij
de taalles oj5, als wij lazen, al had ik de verhaaltjes van ,,Eigen
Bodem" al den dag nadat ik 't boekje kreeg uitgelezen, en vond
niets vreesdijkers, dan het herkauwen met dezelfde hakkelende
langzaamheid van een lezend kameraadje van al gekende lees
lesjes. Doch een half uur schoolblijven .. een half uur later zien
of er al een tweede bloem was, of óf er nu ook al .,okkies" aan de

plant groeiden, dat was toch nog erger. Maar 't bleef bij 't ééne
iDloempje, dat verdorde zonder vrucht te dragen .... behalve
dan die heerlijke vrucht der vreugde van 't gevoelige kind bij de
aanschouwing der natuur.
Bern.^rd C.vnter.

(l) Okkie =; molleboonen, gerooslercle boontjes, Anisterdamsclie kinileilekkernij.

JACHT OP WAPITI'S IN
DE ROCKY MOUNTAÏNS.
De
Rocky mountains in de Ear-West van Noord-Amerika
herbergen nog steeds groote kudden Wapiti's, het prach
tige groote hert, hetwelk daar in het onbewoonde maag

delijke gebied van 't verre Westen een schuilplaats heeft
gevonden tegen de broodjagers, die Ijezig waren dit
edele wild stelselmatig uit te roeien, totdat de Amerikaansche
regeering op het gelukkige denkbeeld kwam, deze dieren in be

scherming te nemen. In het aardige periodiek Je sais tont, ver
telt de heer Georges Lacour op onderhoudende wijze van een

welgeslaagden tocht naar die verre streken, gewapend met Imks
en camera. Hij wend.de zich tot de redactie van het sportblad
OutdoorLife. Hij geeft vervolgens zijn vriend, den redacteur: de
volgende opdra.cht; Een Parijzenaar heeft vijf weken vacantie

uit en thuis. Hij wil naar de Ear West reizen en vandaar een paar
mooie jachttropheecn meebrengen!

Waar kan hij met de beste kans van slagen zijn kruit ver

schieten? Punctum. Na beraad met den redactéur-voor-jacht
maakte hij het navolgende programma op; Gegeven de tijd van
het jaar (October) en de weinige tijd die ter beschikking ge
steld wordt, werd Noordoostelijk Wyoming tot jachtterrein ge
kozen. Daar zou men kudden Wapiti's aantreffen, verdreven
uit de wouden van het Yellowstone Park door de naderende
winterkoucle, maar ook de antiloop, het roode hert, mouflons'

BEN /'.lAR OJ'RICUTEKS VAR DE NIEUWE
'JfJL VERSiMSC//K CRICKET- CLUB'.

het reclit om gedurmide liet ioopcnde seizoen (dat is van i

Sejitemher tot 15 Xo\-e,n!>e,") nee," te leggen: twee wapiti's, tw
gewone hei tmi, twee antiiojien. een mouflon en net zoo ve

beien, woiwii. cougoiiai's als i'i" maar \'oor den loop van zi

geweer believen te komen.
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Het geduld van den heer Laconr wordt echter niet on een il
te^waren prnel gestel.l, Hi.j wordt door .ijn hekwanlen "ds
gw eid naar plaatsen waar tnj twee kudden kan aanschouwen,
uxier Nan ca. l,-,oo stuks! Het duurt echter nog twee dagen voor
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DURE ORCHIDEEËN.

TE(iEX'\V()()KDIUi kent ieder ze wel. de orchideeën,
vorstelijke telgen der troiiische oerwouden. Lang hebben

zij weerstand geboden aan alle ]iogingen, om hen van
de hooge takken der woudreuzen, vain waar zij elkaar

dat men een hert onder sciiot krijgt.

met hunne schitterende bloemtrossen toewuifden, in

, De derde dag g.iat men wederom op liet pad

vulgaire bloempotten over te brengen, en liever verkozen zij den
dood. dan zich te bukken onder het juk des liloemkweekers. Nog

weer naar den calnnr van den gids terugkeert om er te over

en eenige millionnairs enkele orchideeën gevonden, die dan ge
woonlijk na een kwijnend bestaan van eenige jaren te gronde
gingen; doch sinds men er zich oji toegelegd heeft, de planten
in de serres onder dezelfde omstandigheden te brengen, waarin

; Uit de heschrijymg hlijkt, dat liet geselschap telken avond
nachten.

Eindelijk siet men door een kijker drie swarte stiiues tegen
de sneeuw uitkomen! De jiaarclen worden aangezet en men
tracht het wild onder dekking cain terreinplooien te na'leren
als de gids ])lotseling een teekeii geelt ....!

niet zoo erg lang geleden, werden slechts in de serres van vorsten

ze in de natuur leven, hebben ook zij den tegenstand moeten

!Men houdt den teugel in en ziet in de door den gids aange
duide 1 ichting oj) een heuwdtop eensklaps c'en zo tal jirachtige

ojigeven en tegenwoordig kan men hen voor alle groote bloemen

wapiti s, die de ruiters gade slaan, de ooren ges[ntst!
Xu is het lang wrwachte moment gekomen; tluks afgestegen

op de maandelijksche idantenkeuringen der Kon. Ned. Maatschij.
voor Tuinbouw- en Plantkunde geene orchideeën worden inge

en een der grootste e.xemplaren hjn korrel genomen!
^laar jawel.
wederom komt het ojitisch bedrog ditmaal
den jager op n iiiissi hot te staan en de kudde \'erdwijnt in 'n

winkels dagelijks bewonderen; in de serres van vele iilantenliefhebbers treft men ze aan en het is eene zeldzaamheid wanneer

zonden.

Toch toonen de hooge prijzen, die men voor planten zoowel als
bloemen betalen moet. op gevoelige wijze, dat de ..standelkrui-

wolk N'ansneeuwstol.

Xietteinin, de emotiewas er.

En die wordt wel

dra genoten in nog
he\-iger mate. wan

neer het gezelscliap
een volgend maal.
bij 't krieken \-an
den dag naar de
vallei trekkend, waai

de aanwezigheid van

wapiti's gesignaleerd
was. een
schoonen

zeldzaam
aanblik

ii'ordt geboden ..
X'a een pittigen
galop van bijkans
twee uren door de ecu

voet hooge.versch ge
vallen sneeuw, komt
men

aan den

rand

\-an een plateau.
Hen ziet. vóór zich

uitgespreid, een im
mense

vlakte

en

daarop
schijnen
lioompjes te groeien,

tal van donkere stijipen plekken oj) uit
de

sneeuwwarande

derbreede maatlooze,
valleien

Dan roept de gids
uit: ,,Hoe mU

Uit

ge geen kreet van

bewondering, mijn
heer?"

Xu de kijker ter
hand genomen en
scherper toegezien. .

F<<tf /u'm. /.wrers.

FRAAI ROODGEVLEKTE VARIETEIT VAN ODONTOGLOSSUM CRISPUM.

Ja zoowaar, het zijn
geen boompjes, die zwarte sti[)pen. maar duizenden wajiiti's. op

hun weg naar het zuiden, pittig silhouetteerend. blauwe schaduw
lijnen naast zicli teekenend op de schittc.-rende sneeuwkristallen.
De heer Lacour beschrijft verder hoe ze de begeerde wapiti s

onder groote mueielijkheden en met groote inspanning van krach
ten telkens weer trachten te besluipen, hetzij om ze onder schot,
dj om ze oji het negatief te krijgen.

den" — zoo is hun X'ederlandsche naam — niet de eersten de

besten onder Flora's kinderen zijn en onwillekeurig denken wij
aan de tijden van den windhandel in tulpen, wanneer wij de be
richten lezen, die van groote buitenlandsche orchidcecnveilingen
tot ons komen. Velen onzer lezers zullen zeker evenmin als wij

hebben geweten, wat de hooggeprijsde e.xemplaren onderscheidt
\'an de andere, die wij dagelijks voor de bloemenwinkels zien, en

\vij helrben ons daarom gewend tot den bekenden orchideeënkweeker, den Heer E. van X'ederhasselt te Aerdenhout, in wiens

Dit \'erhaal van jacht-e.xcursies in de wilde Rocky Mountains
is als een opwekking!

Een dergelijke mooie, hoewel moeitevolle jacht hikt tot navol
ging uit en we geven juist daarom namen en bizondei heden,
wijl heden ten dage geen afstanden meer bestaan en de jacht op
groot wild ook bij onze .X'ederlandsche jagers in trek begint te
komen.

Van Xew-Vork uit is via ('hicago de Ear West spoedig te
bereiken en de jacht zelf vordert geen halsbrekende tcieicn, waar

men blijkbaar te paard den tocht naar de terreinen kan maken
Het eenige bezwaar zal zijn het sammival en van het
y
seizoen met onzen jachttijd, maar de afwisseling is oc ( c ^
wel waard, en als men zorgt 15 Sejit. ter jilaatse e ziji' , 1
en 's avonds weer m 'n jachthuis of goede tent

toch gemakkelijk weer van af half Octobei in

de campagne 0[) ..hair en veer ' meemaken.

gotce

bezit, zooals de tuinbouwbladen indertijd vermeldden, de kost
baarste orchidee van ons vaderland zich bevindt. Aan zijne
welwillendheid danken wij de onderstaande foto's van kostbare

variëteiten uit zijne verzameling, die den leeken duidelijk kunnen
maken, wat de liefhebbers zoeken en waarom zij die hooge prijzen
betalen.

Het zijn bloemen van de prachtige, als snijbloem zoo gezochte,
en van Mei tot half Juni in alle bloemen-ctalages i)rijkende ,,odon-

toglossum cris])um", de bloem, door haar fraaien ster-vorm, hare
sneeuwwitte kleur en den gracieusen vorm harer ranken, tegen

woordig schier onmisbaar in de bruidsbouciuetten der upper ten.
Deze bloem nu vertoont groote neiging tot afwijking van het

gewone ty])e. Als men b.v. 100 bloeiende planten dezer soort
neemt, zullen er ternauwernood tien gevonden worden, die gelijk
zijn. lie overige zullen allen door verschillend geplaatste vlekken
en streiien onderling verschillen. In de meeste gevallen nu zijn
die afwijkingen niet groot, zóó, dat zij eerst bij nadere beschouwing

opvallen. Somtijds echter zijn die vlekken of strepen zoo groot

«JUlll
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uithoudt. IcK ik nog 3 Dollars tooi Xu. wat ;icgt jullie nu'^"

liep hl), maiihaltig naai \oien tredend; daarbij vertoonde hij hij

het licht der duisteie. Itikkerende lamiHai een Inindeltje vuile
bankbilletten. Het was langzamerhand in de zaal rustig geworden
Men keek om. ot cr wel iemand was die p,o Dollars verdienen wilde'
Maar niemand bewoog.

' ..je hoeft met te denken, dat zij zieh geneeren." lluisterde mijn
vriend. ..maar bam biick is een geducht gevaarlijk bokser en
niemand zou graag met een ingeslagen neus naar huis willen "

..50 Dollars!" brulde Worman nu weer. ..30 Dollars, (lentle-

meiil Heeft niemand lusti' Kom maar hier. die het geld verdienen
will Kom. mijn jongen, kom!" nep hij nu overredend tegen een
kort-gebouwd, krachtig jongmensch. naar allen schijn een ma
troos. die dool zijn kameiaden naai voren geduwd werd en die

na wat tegenstribbelen hun zin volgde. ..Kom. mijn jongen."
herhaalde Morman, vriendelijk wenkend, en de menigte in de
zaal brulde hem aanmoedigend toe, blij dat er nu toch nog een

gevecht zou komen. ..Hravo. oude zeebeer. bravo!" schreeuwden
ze. Toen werd de naar de jo Dollars begeerige oj> het jiodium
geduwd en verdween na een korte samensiiraak met Worman

op den achtergrond van het tooneel.
Onder het ))ubliek ontstond nu weer een oor\-erdoo\-end la

waai. Eenige ondernemende geesten gingen onmiddellijk wedding

schappen aan en boden 30 tegen 10 Dollars aan diegeen. die zou
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gewed, dat de matroos geen enkel maal stand zou houden tegen
Sam. keken verslauen.
Patterson scheen
aangewakkerd
door het geroep van de toeschouwers, alles op een kaart te willen
zetten. Hij drong op Sam Buck toe en beide lichamen vielen
heltig tegen elkander, men hoorde eenige klinkende stooten, daaro|r
sprongen de vechtenden weer terug.
Nog eenmaal jiakten
zij beet. Het was geen kunstig boksen meer. ieder scheen
maar een doel .te hebben; zoo gauw mogelijk een einde aan den
strijd te maken.

Het leek wel alsof dit eerder dan men ver

wachtte, er van komen zou. want een harde, plotselinge stoot
had Buck onvoorzien in de maagstreek getroffen en hem op de
knieën geworjren. Iedereen sjirong o|) tafels en stoelen. Dat had
niemantl verwacht. Alles brulde en joelde.
Ondertusschen i^roheerde Buck zich met alle insiianning weer
O)) te richten, maar te vergeefs. Daar kondigde tot zijn geluk,
de gong het einde der tweede ronde aan. Sam werd in zijn hoek
gesleejit en een natte sjions bracht hem na korten tijd weer tot

zich zelf.

De stoot scheen hem maar eenige oogenblikken den

adem ontnomen te hebben. De matroos was, niettegenstaande
zijn succes, zichtbaar meer aangetast. Zijn gezicht droeg de
sjroren van harde jrorren en toen de derde ronde aangekondigd
werd, kon hij slechts met wankelenden tred zijn tegenstancler
te gemoet treden. Xu was Sam Buck. tengevolge van zijn grootere

willen wedden dat de zeeman het geen enkele ronde tegen de sla

getraindheid en uithoudingsvermogen, ontegenzeggelijk in het
voordeel. Hij dreef zijn steecis meer en meer afgematten tegenstan

gen van Sam Buck uit zou houden. Buck was intusschen weer

der tusschen de touwen rond en scheen den beslissenden stoot

te voorschijn gekomen en loerde met arroganten glimlach o)) de
toeschouwers neer. Zijn bo\"enlijf was geheel naakt en liet een
zeer krachtige borstkas en eerbiedafdwingende sjueren zien; de

nog wat te willen bewaren. Enkele uitvallen van den matroos
wist Sam Buck zonder inspanning te ixireeren.
..Go it! Sam!" weerklonk uit alle rijen der toeschouwers

man zag er ))ezig uit. \'an tle heujien tot aan ile knieën was hij

..Ivnock him out!" En nu ging Sam ook recht op zijn doel af.
Een suisende slag rechts tegen de onderkaak van zijn tegenstander,
en deze viel om als een gevelde boom. De tijdopnemer ijlde er

"ekleed. in een linnen broek, ojigehouden door een vuile ceintuur

van leder. .Aan de voeten droeg hij gro\-e schoenen met dikke
zolen. Xu verscheen ook zijn tegeniiartij in dezelfde kleeding. die

op af. Indien Patterson niet binnen de 10 seconden Ojr zou kun

Een half hoofd kleiner dan Sam B>uck. maakte hij den indruk

nen staan, zou hij de jxirtij verloren hebben. Wederom vloog
iedereen 0]r. om den armen kerel goed te zien. terwijl hij kramp
achtig probeerde weer o)) zijn heenen te komen.
..Een — twee — drie — vier — vijf" hoorde ik luid den tijdop

van een zeer handig, maar ook krachtig jiersoon.

nemer tellen

waarschijnlijk iemand amlers toebehoorde.

De jongen zag er

niet kwaad uit . Men kon aan zijn gezicht zien. dat hij een van
die naturen was die geen gevaar en ook geen gevecht \ieezen.

..(lentlemen. 'werd nu W orman s stem gehoord. ..Dit is Mi.
Pa'tterson. die ons het genoegen wil doen eenige stooten met

Sam Buck te wmseleii. C,o on. l'allx!" zeide hij iilomp en vertrou

welijk lachend, terwijl hij den matroos hard oj) den rug kloiite.
Daaro)) giug hij op emi stoel zitten op zij \'an het tooneel en
liet de kampiikiats aan de beide tegenstanders over. tei-wijl een
persoon, die anders zeker als eim soort regisseur m de tmgel-tarigel fungeerde, zich met een gewichtig air klaarmaakte om als
tijd-o)ineiner op te treden.
, ,
,
^ 1„
De twee tegenstanders schiulden elkaar de hand enmnnsteiden
elkander eens. alsof zi.j benden de zwakke^ i.unten van den am. er

liespeuren wilde; In de groote zaal was alles nu doodstil ge
worden; niemand s])rak een woord.

1

k

Alle oogen staarden naar de twee daar op he tooneel ^^'^i 1-

. . . .

Daar ontstond ojr de gang. die naar de zaal voerde, een ge

stommel en gedemjh geroeju ..De Politie!" schreeuwde er iemand.
Als met een tooverslag doofde het grootste aantal lampen, stoelen
en tafels werden omver gegooid, het gekletter van gebroken glazen
en flesschen klonk. Allen iirohecrden in overhaaste vlucht een
uitgang te vinden.
.'.Snel. nu wordt het gevaarlijk!" hoorde ik mijn vriend ur het

duister zeggen. ..Maar ik weet er wel wat o))." Hij trok mij bij

den arm in een naast de bar gelegen zij ruimte, wij gingen langs

een traj) vol gaten en kwamen oj) een binnenjdaats, eindelijk
langs een jdkdonkere gang ging het naar buiten, oogenschijnlijk
een zijstraat.

, , ,

Het regende nog aldoor, er was niemand te zien, behalve een
iiaar menschen, die op de zelfde wijze als wij schenen te zijn ont

chamen zich. niettegenstaande het slechte lamplicht, scheip

komen en die waarschijnlijk ook goed de uitgangen kenden. Zoo

tegen den donkeren achtergrond alteekemlen.
Gedurende eenige oogenblikken he),en de

Een gedachte kwam bij mij oji den terugweg telkens weerom:
of de dainiere Patterson ooit wel zijn geld gekregen heeft.

tf.m.nstmflers

op elkaar toe met dansiiasjes en uiegelLm c o" o

i-mi-r-pncle

achteruit. Toen maakte Sam Buck's hoo d een 1^"

OVER DE HYACINT.

beweging en zijn vuist vloog l^'-ksemsnel naai het

zijn tegenstaniier. .Als een gulta-jiei tha m

^

die den ander scherp bekeken had. vooi
••
ledereen lachte, want het was maai een se

Back. Hij scheen zeer zeker

De Ht'acint is door üdivius in zijn „Aletamorphosen' als
buiten-

p ..ppien. Alaar deze

gewoon genoegen in met zijn tegensta
was even gauw als hij was teiuggetudc .
gen. Zijn linkerarm kwam blikseinsne

gpspron-

c-iiouder en trof
l
toe-

Buck's hoofd, voordat deze den
schouwers joelden, zij schenen te
niet zoon gemakkelijk si.e zou

-

geworden. Als een ^^;nr^'e8\'nd ba

Het siireekt c'an zelf, dat latere schrijvers dachten, clat ciit

stort en de stooten vielen als ha.pt

...pman zich zeer handig
•

vmlr,l,Kd.o 1,,, dook naar ""Pj!' '■gll.jg.Afl.Tnr doav aport te

irjkaar met vonkelende

dh |.lan «as te l.v-

oogen. alsol zij wilden ladeii wat

'

.,.i,,.|.n tot het uiterste

ge.spannen.

, vrienden van den bokser.

ginnen. iedere spiervezel, iedere zenuw sc lu i n
..Hou je goed Saiii! schreeitwi i

^ppppu Sam langzaam aan

,.Go on!". (geef 'rn de N'olle laag). -

de overhand te verkrijgen. ^3' "
het cirkeb'ormige touw en biaph

toe.

De matn)!)S

■

/

tegenstander tegen

jup tot Gjd rake ixirren

ó-ekeneii" der ontvangen

^

Wederom viel Sam hem

.

eerste ronde waren

stooten in zijn gezicht en o,. de bomt. WuicH
te lijt.

Daar klonk de gong. de drie

verstreken. De twee t^'^eiistandeis
in de beide tegi'noverge>teld" hoi

sprenkelden hun water in het gi zu '

neer o). stoelen

,

piuhivaardige handen
.^p|-pven hen met allerlei

versterkende e.mences ; daarop ^^eei H ' h

De tweede ronde ving direct zem v n b,

Warm geworden en Batteison ia<
als zijn tegenstander. Zij Git t ai .>

ApoÜo èn Zei)h3'rus bemind werd. Apollo lag hem het naast aan
het hart en dit werd maar al te duidelijk door Zephyr oiigemerkt,
die weldra het jilaii opvatte zich te wreken. Gelegenheid werd

voren on

matroos ge-

inaar aondar aidithaar arviila'. il.i.i'

rijn. Dv halo tra,.nota,nlvra '-p;?"

,

Hvucinthus was een beminnenswaardig jongeling, die en aooi

„nglooflijke snelheid,

,uaar ook vuriger

^

weer terug, kortom hij tooiuh

volgt beschreven:

daartoe gegeven toen Hyacinthus en Ajiollo met de wcrjischiji
soèelden. Nadat Aiiollo de schijf omhoog gewor))en had, dreel
Zeuhvrus die met geweld tegen het hoofd van Hyacinthus, zoocfat
deze bloedend ter aarde stortte en den geest gaf. Apollo echtei
wilde een gedachtenis van hem behouden en metamoriihoseercie

Buck toch
"n-H-irSam was door

den ontvangen stoot aaiiinei ki hjk

bleven wij nog uit de handen van de politie.

nieuwe gongslag,

pveiiveel vriem en

dollars hadten

hem in een bloem.

i i.

in

was de Hyacint, zooals wij die nu weer 0)1 onze bloemveklen
liewonderen ; dit bleek echter niet het geval te zijn geweest. Dierback zegt in zijn „Floramythologica", dat het een zwaaidlelie is ge
weest terwijl Dumoulin dit tegenspreekt en de Duitsche Lisch
Iris'germanica — alszoodanig laat fimgeeren.
Het interesseerde de geschiedschrijvers natuuihjk ook welke
het tvpe had. doch ook hieromtrent heerscht nog een
volkomen duisternis, .,'t Is rood geweest," zegt A.. zich beroe-

nende o)) Dioscods, the sjireekt van Hyacinten, welkei zwakke

stenuels onder het wicht der purireren bloemen gebogen zijn
Neen" zegt B., „uren heeft de Hyacint genoemd naai de klem
v',n liet uit Cevlon komende edelgesteente van dien naam.
'Het is hoogst moeilijk uit te maken wie gelijk heeft, en wij be
hoeven er de irlant niet minder om te achten, al wisten wij het
wrirne. Dit echter weet men zeker, dat er twee soorten bestaan

en'wel cle Hyacinthus orientalis of Oostersche Hyacint en de
Hvacinthus romanus of Romeinsche Hyacint.
'De laatste wordt bij groote hoeveelheden in Italië gekweekt en
hier gebruikt om vroeg in bloei getrokken te worden.

^urii

buiten.
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apabis
,LECHTS weinig planton bestaan

titfi'dc

kunnen

C
schenken als die. wier naam
f 'i'
Vonr velerlei doeleinden is zij geschikt
geschikt, cn stt .
k J Voor
in de cultuur zijn en tevens zoo n

viiMr :it

yii <* k;nif Cr wp rlt-^ .. .

,taat.

levert

zij in Aiiril een even prachtig schouwspel oir ^
Zooals haar naam aanduidt, is zij atkomstig ui
;,,,!.pi)" ^n
geheel Midden-Europa is zij dan ook m de bergen
.
dat is een groot voordeel voor haar. daar zij jdrsoluu
is. Zij heeft hier dezen winter geheel ongedekt o]) een m ij ^
schutte plek gestaan en reeds midden A]n-i] begon zij te hloeiei

of het in het geheel niet gevroren had.
i i rnDe Arabis alpina is. zooals uit ne\'enstaande allieeldmg duideli)K

blijkt, een rotsplant bij uitnemendheid. Slechts weinigen zijn ei.

die daartoe zoo goed te gebruiken zijn en dan zulk een Iraaien

aanblik 0]3leveren. Wel is waar verlangt zij nog al ruimte om
voldoende tot haar recht te komen, maar kan men haar die ge\"en.

dan is zij die ook dubbel waard. ..Zie. het gelijkt wel een waterval,

r O ie bl-'"Hm te op-aieii. Deze yuurrooile -loemen tusschen |,
vit der D-u/us leverde een prachtig . ontlast op «t het bloemv,
wekte dan ook niet ten onre. lite ie(l(;rs bew.mdermg.
Heelt men geen bloem\-akken tol zijn beschikking, dan leen,1c Iru/us zich zeer goed vonr randen. W ij zagen eens een randtdeze planten om een vak Comleei en geplant en het resultaat tv.
ind'erdaad verrassend.

Zet men telkens een jiol naast elkand-

dan wordt zoo'n rand met 1 ireeder dan zo a c.M. en zal duszti]
in een kleinen tuin goed aan te wenden zijn.
I)c> kosten belioec'en werkelijk voor niemand een heztvaan,

zijn. want zij kweekt zoo gemakkelijk, dat deze al uiterstgerii].
zi'jn. Men kan echter zonder \-eel moeite zelf zijn henoodip.

die tusschen de steenen door naar beneden stroomt." zei mij kort

. l;'<f///.s kweeken.

geleden iemand, die met mij deze jilant in den Hortus te Leiden

werden eerst hall |iim uitgezaaid. Dit wa^ wel wat laat, doei,
het schikte niet xroegi-r. De za.leii. die zeer snel kiemder..

stond te bewonderen. Zij staat daar thans o)) een der hoogste

-v-'ê ,

De idaiiteii xam het hierboven besproken vj;

•

3chnabèl.3L

ARABIS ALPIXA

VERWILDER/) OI' REX R07S.

punten van de rots. Langs de steenen hangt zij. over een opjiervlakte van een jiaar vierkante Meters, naar beneden en tusschen

het witte vlak steken een paar donkere rotsblokken uit. Want
een volkomen wit vlak is het. zooals zij daar met honderden en
nogmaals honderden bloemen staat te bloeien.

i/l.

f,

/.: ,7/y.

Werden één s wrsjieend en daarna in jiolten van lo c.M. wijdl
uitgejilanl. deze juitten werden t.imelijk niim uiteen gezet en toe

het tijd was bet \'ak te beplanten, waren zij niet alleen volg<
groeid. maar hingen de jilanten zelts nog i'cn eind over den po!

rand been. Heelt men een rabat tot zijn beschikking, dan L

Op een ander jumt van de] zelfde rots maakt zij weer een

men de jonge jilanten daar gedurende den zomer op voortkweekei
/oo mogvlijk moet men ze echter m een goeden, water dooi
a enden grond op een zonnig gelegen jdek zetten.

van ieder natuurhelhebber gaande maken. \'oor een rotspartij
IS de dm/mv a//.»m dus m alle ojizichten aanbevelenswaardig
„Alles mooi en wel. hoor ik dezen en genen reeds zegeen lu'. •,
met ledei land heeft een rotsjKirtij tot zijn beschikkinu " " il E,

meiVi \ V"-i
stekken, hetzij door afleggers. HcO'
men er'u-i '
V'
'"''h'c "1 ileii grond en breb
Djn en Hin'.V
dan zullen zij in korten tijdgewortc;
zéVr korn , 1'"|
-"-'kwel.
de dat
stekken
maken
tij.l wortel . H.ennt blnki
de .fn/fe

geheel ander effect. Hetzij door afgewaaide uitloopers.'hetzij door
verspreide zaden, staan daar tal van plantjes oji haar zelf te
bloeien. Hier is het geen aaneengesloten massa, die indruk maakt
maar zijn het de kleine witte dotjes, hier een en daar een. die een
alleihefst gezicht ojileveren en niet ten onrechte de bewonderiti'"-

daarop kunnen antwoorden dat die in

een eni- T ^'n

buitenplaats mag ontbreken, limdat m^n'ër't via"' un''"
van hebben kan. doch ik vrees, dat er nog heel wat t id z
oopen. voordat men bij ieder buitenhuis een .Vu

"

''' ''''éindeii '«««
h'Iat «gebruiken, doch dat

^ l^/ul ve.

IS

.eet v.e,, „„i

j.lanten. dan gaat liet voortkweeken zé

'' k'V
.V V':;'n. 'v'
ook
/.HT

■U

behoeft die echter met 'te hebben om toch van dV iV!/ ' i
kunnen gemeten. Vom- het beoHnten „
Ai'ibis volop ti
zij toch bij uitstek geschikt. Verleden har'\<V'"'f
''
een honderdtal Arabis alpimi op een rind
''"V"''

He.

.Tr

paar wiru tDitDii bekend,
niet
bonte bladeren/"

,i

; "V's 'lihn ut linra pp-,,, niet ge\aiide bloemen. De eerste IS
haar b.mte Idaderen
nmk
^-'^'^'dnkt ^^■i>ar
maken,
de
. .
Oiaueie.. een niooi
— c
zooc-eel V'''
l i bloem,..,

'i'ditere kleur lp' - ."•"'eien.
■bladeren .

gecaiid ,. blo,..„ ,

istipje. vvai het ettert '
' aad zeer Iraaii' x-e.VV''!'.'

Kékweekt te Worden

zoo goed niet te^^^

ang zoo goeu ni.-De
lieen vnj
"*J ögm
D e laatste heeft

't' bloenihladereii hebben een t
vermindert. Dit is

"mt minder waatd ^
'1-"^ 'ié tvpisehe soort.
E. TH. \

