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•s Morgens staat men oji; weinig nitgernst en m een stemm
Dieiie kringen onder de oogeii en twee striemen van neus r

iKivenlij) door liet vegen, maken 't uitzicht met fraaier.

En of hieraan niets ti- doen is? boms w(j1.
Do hooikoorts ontstaat doordat t stinlmool van gras-engra
soorten I) zich nestelt in de slijmvliezen van oögenenneusi,

\-oor jiersonen die daarx'oor gevoelig zijn, bovenbesclire
gevolgen. Er zijn gevallen iH-koiid van jiatienten, die zóó eren
te lijden hadden, dat ze tot zelimoord overgingen.
Ter bestrijding kan men twee wegen inslaan.

De meest' afdoende maatn-gel is wel het ontvlieden van

jilaatsun, waar het .gras bloeit ol lie\'i'r: het ojizoeken van oon

waar ,geen gras is ol 't eerst later bloeit. Zeereizen zijn dus

te hevelen, even als 't vertoeven oji eilanden, waar graansooi

ontbreken. Oji Helgoland bij\-oorbeeld. waar van overheidsw
alles in 't werk wordt gesteld om 't gras voor den bloei te'

wijderen. Toch kan het zijn, dat men, als de landwindenwaa
zelfs daar nog gei-n baat \-iiidt . Ook hooggelegen bergstre
zijn bijna absoluut immnnn.
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van oogen, neus i-n keel nvel eliloraskaliens. Tegen de benau
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ming zooveei mogeiijk te ontvliiclite'n. — ai was 't maar

van Zaterdag tot Maandag, voor mensciien, die nu
eenmaal niet anders kunnen — en de frissciie Iniiten-
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IS een woord \'oor ;ou jaar uitgesproken en nu weer van pi'^cn

gelegenheid geeft, tloor goetle groepeering. hetimmering, enz. tot
een artistiek geheel te komen. En het zijn niet de gegmeden tdleen
die zich dagelijks een lange spoorreis getroosten om in hun home
te komen, ook tle minder hemidtlelden zoeken na tien arheitl hun

rustig gelegen hutje in tle huitenwijken tier groote stad oji. En
in tegenstelling met tien hekentien trek ojienhaart zich in Engelanc
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turn h.g te imde

e^^'^HTBAARHEIO van

gtweis werd getracht. ..Houses are huilt to live in not to look at ,

pieele kracht, en naast hygiëne en comfort is ook tle gezellignt'ul
een factor van fielang, tlie hij den Ixmw \'an het huis den architect
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huizen. Het is dan ook geen wonder dat de voorsteden t e

groote steden steeds dieper in het land tlrinpm, en tlooi
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ruimen houw er een overgang toe vormen. Nmt

tot die liefde voor het land mede tle schoonheitl van he

gelsche landschai), en meesterlijk wordt daarvan [lartij gc lo
'
wordt
ken bij het houwen
der grootere landhuizen, Allereerst
windstreken
dan op eene goede plaatsing ten opzichte tier

gelet en alle hoofdvertrekken o]) het zuiden en oosten gejirojecteerd. Of het huis met den achtergronti naar den
het
komt te r^Lciaii,
JS.U111L
staan, UV,V.1
deertL HCIl
den Cl^Cliaai
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de keuken en andere dienstvertrekken grenzende. V "'^onnetuinbank en prieel, tennisveld en den nooit 0Ethrekenaen_^^^^^^^^
wijzer, vormt alles met het huis een onafscheidelijk geheel.

j.iast zich de architectuur aan, aan de streek waar het
rijst en zoo vinden we muren van hreaksteen, waai ciez .
huurt gevonden wordt, of haksteenen muren, waar een '

het maken van dat materiaal \-eroorloüft of vakwerkbouw

hout in overvloed aanwezig is.
• ■. 1 .
Een opmerkenswaardig onderdeel van het landhuis is cc

waarvan drie typen gevonden worden, n.1. v ■
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ruimte, waar feesten worden gehouden en de famihebijee

wachtel

l>laats hebben; 2\ de centrale ruimte die de trap naai

pingen bevat en jh de met de entree verhonden im^ y^^dere
eigenlijk niet anders is dan een woonvertrek,
vertrekken te bereiken zijn en waarvan de trap

is

gelegen. Een inerkwaarclig verschijnsel is

deeling langzamerhand ook in het Hollandsche
''"Sand
te ontwaren. Oji dit oogenhlik hebben we in ons
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zeer kundige bouwmeesters, die tot uiterlijk type ^
het 17e. eeuwsche Hollandsche landhuis nemend, he

els van

.Aanvankelijk een groote ruimte met zichtbaren
bevatte het aan een der zijden een gedeeltelijk dom

houten
j,ich de
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van het huis meer schoeien op Engelsche leest.
Fntrelsche
De hal heeft zich van de i jcle eeuw tot oj) heden m le
landhuis gehandhaafd.
, , Qverdekt.
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I r-tcht
ingang en de trap na
raar de hooger gelegen vertrek
^ciaangeliroid
. ,
was
waarboven de zoogenaamde „minstrels gallery n" ander ' gyrakter
karakter

waar de minstreels en later de muzikanten van anc
een plaats vonden.
..-muebracht.

Tegenover deze screen was een verhoogd pcap.'-^ ^ 'hniikte, ter

waar de landheer met zijn huisgezin den maaltijc ge
wijl in het lagere gedeelti' de onderhoorigen aanza

midopening

den van de hal staat het blokkenvuur \yelks rook dooi

zhrzrvorf^^>,vfakte en de'onderf^^hr de herhaalde wisse•^vr.or
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zS sprèe!At. „hl' d'l'Senbehoorlijk
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is. Venus geregeld
zijne
noraVond wanneer zij haren loop naar het
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vooyv^ dus avondster gah .orden, wie daar.
Wie zoq^j? d -enS

-pU maar eenigszins voordoet, haie plaats

waarneemi- hyp'
j „y^ de haar omringende sterren-, met
Qysten m; iti^'PpZichte
^ hieromtrent eene korte aanzoo dfi
d^Trd',,
weder zóó
dr.
.d ,1 '?l,se tvaain
. .„ePer
zóo dicht bij de zon
zor
bij,j, zoo
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zijn kijker pN

vc'

teekening

is gekomitj^

in het dak verdwijnt. Hooge vensters in
den zijwmnd en boven de minstrels gallery
verlichten de ruimte.

In de itide eeuw
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wordt de ojien kaji door een lager gelegen

26 Oclober

|)lafond vervangen en komen de trajijien
naast de screen direct

ZZSeptewber

in de hall aiit,

terwij! nog later de screen geheel vervalt
en de minstrells gallery soms als balcon
in de [zaal wordt uitgebouwd, zooals in
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Hartfield house het buitenhuis der familie

40ctoLf

Salisliury en langzamerhand wordt de
hall zoodanig vervormd, dat hij in de
ittde eeuw' liijna niet meer te herkemien

j■ Januari

IS. Omstreeks iSfio zijn de moderne En

gelsche architecten weder begonnen met
fle reconstructie van de oude liall, na

tuurlijk naar de eischen van den tijd

vervoimd, waaruit de bovengenoemde j
Wat de Engelsche tuinen en parken

FIG.
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nlf alKcwciid. Dit is gebeurd

ze planeet beziet, zal de groepeering van
stSii5crgd,ëï'a:Ki;;'
nït«,cv da„ jfc»
,

i,„„i

nriti.Hi-cn dan den voitronden a\on(i. ja.

hii zal reeds na een uur veranderingen in deconstdlatR kunmn

bemerken. Doet hij dit geregeld, dan zal bij zidi van de ""1'^'»^'

dezer wachters en de vele merkwaardige vei-sch.ijningen dic d<uu luj
voor kunnen komen, een zuiver denkbeeld kunnen vormen en dooi

het leerrijke zijner waarnemingen een grooter genot \-an zijn instru
ment en zijne volharding hebben,dan hij zichain-iori voorgesteld had.
Als Jupiter weder in den voor
avond zichtbaar is. hooi) ik dit

alles uitvoeriger te verduidelij

dinzon
vanz.jdv
a geworden
dus even
laterbete23]'
aaneende punt
andere
van de (.A,
xon a.)
komen,
hetgeen
de ring nu zijn N-erliehte he ft weder naar de aarde toek .;
Aarde en knoopeniijn ea-iwolgen nu hunne beweging,^
daar de eerste veel sneller gaat zal zij de lijn mhalen
deze geheij \-rij van de aardbaan is gekomen (A.-; a,-;). Danjv,„'
de ring weder onzichtbaar j,,i
hiermede kan het proce,'; nóg"
algelonpen zijn. want nu kan','
lijn met \-rij komen vandeabaan zonder dat zij noodzak^
iiog een jde ontmoeting p'
met dv aanle (A4 aj). Hetisj

ken. thans is het echter de derde

der genoemde jilaneten die ons
bezig houdt, omdat hij zich, zooals den lezers van .,Buiten" reeds
in een vorig nummer is medege
deeld, in eene bijzondere ]iositie
ten opzichte \'an ons bevindt.
Zijn ring is voor ons onzichtbaar.

intusschen iijoK geworden. \.

Januari zal de ring weder'zp
iiaar worden en het interessai\-eisehijnsi'l \'an zijn verdwijrol \-an wat men zou kunnen ai
men ..het strijken van de kn^ ,
peiilijn \-an het ringvlak ov
onze loopbaan" zal zich eerst

Dat dit inderdaad iets bijzonders

is, zal uit hg. i duidelijk zijn. In
dien de aarde een baan met straal

I door loojit in een jaar, doorloojit Saturnus er een met straal
= 10 in ongeveer 30 jaar. Nu

iijzz herhalen.

Niet altijd echter gaat gciii

heeft het vlak van zijn ring de
zelfde richting als dat van zijn lequator en daar de wentelings

assen der jdaneten een' vasten stand in de ruimte in nemen,
zoo behoudt het ringvlak gedurende Saturnus' loo]) om de zon
een onveranderlijken stand, d.w.z. de ringvlakken ijehoorende bij
alle verschillende jrosities van Saturnus in zijn loojibaan. zijn

aan elkaar evenwijdig.
Daar het vlak van den ring eene helling A-an 28- heeft oji dut
van de aardbaan, is de ring in eene vlakke figuur niet gemakkelijk
aan te geven, maar daar wij slechts onze aandacht hebben te

wijden aan de evenwijdige verplaatsing, zoo kunnen wij deze in
onze figuur gemakkelijk voorstel

i'eiide den loop van het proces,
kn()()|)enlijn drienKuil door do aarde, zooals de.zen keer. htlj,..

*^lc' ontmoeting .\, a, \-roeger jilaats gehad had, dan zou 1.,

"""igeiijk geweest zijn. dat de aanie ondanks hare grooteresnf

icMd de lijn a niet moor bad kunnen achterhalen en deze reP.

nP

^'nrlaten bad. \'óórdat de ontmoeting A;j a. kc

DÓ^V^ 'inhhen.
Dit heelt
zichwas
o.a.toen.
in i8(|i
(fig, :
Ihjj,
kbigsric]itin,g
der lijn
zooalsvoorgedaan
uit fig. i dadelij
"•'i'zi u '■effengesteld aan die \'an ipoj. Ongeveer 22 Septenik
dajó^,
kvworden. wrtoonde de l ing zieh weder in de laat;

b van Oetolier en kon niet no.g eens onzichtbaar wordci,
omdat toen de knoopeniijn vr

len door de evenwijdige verschui
ving van de lijn volgens welke
het ringvlak het vlak van de aard
baan snijdt. In S| is dan de
jfianeet zóó gcjrlaatst. dat wij den

kwam van de aardbaan, de aani

baar nog niet bereikt had. (A;;!:'
De knoopeniijn kan derhalve;
of ,j maal. maar geen 2 nm,
door de aarde gaan.
Kcsnmeerende kunnen wijot
in bet kort het volgende voo

ring zooveel mogelijk geojiend
zien; komt hij in S^j dan zien wij
den ring zeer weinig geojiend en
is de planeet in S,-;. dan bevinden
wij ons in- of nagenoeg in het vlak
van den ring en kunnen dezen

oogcn houden: Er zijn drie licha

dus niet meer ojten zien. Deze

men. die in het proces een ru

toestand duurt voort totdat de

spelen, n.].: de aarde, de zonri,

planeet in 84 is gekomen, en in

dl' ring (knoopeniijn). Deze kunlu'u onderling drie verscliillend'

S-, ziet de aarde den ring weder
bekijkt de andere zijde dan die

jiosities innemen en slechts 11;
de derde daarvan is deringoii-

welke bij de positie Sj naar haar toegekeerd was. '' In S' w'ordt

ziebtbaar. Deze posities zijn:

zoo ver mogelijk open. maar

de ring weder gesloten gezien en daar de lijn die S.. mef "s; \'er-

bindt door het middelpunt der beide cirkels, d i '\loor hè

gaat, zoo hgt er tusschen de twee tijdstiiijien een hal've omloopstijd
omloopsti.i
van Saturnus, d.i. ongeveer 15 jaar.

Twee omstandigheden komen nu echter de zaak immwikk^hher
en interessanter maken. Vooreerst toch hebben wii c phnds
dei aarde in haar baan buiten rekening gelaten en
hebben
\vij
gesloten ring voor onó'Aebtbnai
wij m het midden gelaten of de RednrtrV;.'
'mlvmr

1.

b,
Ziel/' riim vin

^vi] 'e liet venbèi
0]4 n^'Uarnemen

<-'cht, 20 I uni

"

dus: onziehtbaar van 14 Apri]-27Juh.

"*■

-^~hturnus
gedurJiid
u-

of onzichtbaar was, m.a.w. wij hebben ons niet bezig
met de rol die de zon in het
proces speelt.

'''

vJ.baar^van V(

zon — aairle — ring

2. ring — zon — aarde
— ring - zon

onziehtbaar van 4 Oct.-; JM;'
"^^'vder zichtbaar worden van den ring

precies aan (leze data. maarleit^

eeiiigen tijd da aiwói'ir en daarna.

v.-vx DER Bar.

( ORRKSPoxdjcxTIE.

De fi rma Reinfelder en Hertel. Mitteret

Het is daarom van belang
tusschen de posities S,-{ eii 84 van

st rasse 5 München levert een der
gelijk instrument voor 420Mnb-

de planeet, d.i. gedurende den

bodig is. jcdst 40, een sdn-H'

eens na te gaan wat er gebeurt

Een zoeker, die echter vrij ovm

tijd, dat de snijlijn van ring- en

tot het 4jr-ojecteeren van rj'

de z.g. ,,Knoo])en-

zonnebeeld 20 Alark. Indeiicafr

hjn" evenwijdig aan zichzelf

lo.gns tier fi rma komt
kijker \-t>or onder No. 35-

voortschnift over de aardbaan.

^ De 2de figuur moge hierbij ter

verduidelijking dienen: zij geeft

gele\-erd. onder bijvoeging

de gebeurtenissen van d'it Jaar
weer. Saturnus legt den weg van
^;ï tot S4 van fig. i in ongeveer

een jaar af; in dezen tijd doorioopt dus de knoopeniijn een mid
dellijnvmi de aardbaan tusschen

A en B. De aarde zeil komt echter

een aardsch oculair en 4 as"
nomischc oculairen.

M .\ui;iteurs in het I buiten'aj^

t'ooral ,n Enjteland en -Amep a .
zitten eaak strootere kijkers. J3
klcim- olisert-atoria en verricWeO

drie posities VA-N D EN PIIVq

H langs een langeren weg in vf^iU 1-

■

a

In de hg. 2 en 3 moet men clerhalve voor rï •, ,?'t '
snelheid aannemen dan voor de knooneniiin 1
gr<'»tut
schelpen kant eener liniaal langs de rechte
eens den
houd de punt van een potlood n? laat m
volbrengen volgens de rechte, de 4è dit cïm 'j' beweging
eens rekenschan van V.
ï nng onzichtbaar te worden, want

'

geiiee] wordt keurig verpak'

^e gebogen pijl

Dttn- A aan
^ de
begint
tlere zijde van a gekomen een dan is de even
andoor de zon verlichte
zijde

'PXC A
Olldei

hoeft
deze

druk.

nn-u ,1,^k ennis
1

int

leiTeii

o.a.

wnanu-iningt'n.

the

met

dK.

lierocpsastronomcn op één liJ" '
stelU-n zijn.
t

elilen en helderste sterren bij
de

te Iiroheereii ; eeii zeer goede

,,

brkjj'-T'^k'n door h;:;., • '''anisjilière eeleste par Paul FoucW
') Ste, ,

^h-difit /

'binis.

'T nrmól
■■ ''•-'» st'nk m ''"ótiijues. '. l.e Soir".
l,
^"''ftende '|'w''Vbet metu tlr
bellend
oj)
een
passerpunt
en
ho"
,
zijvvaart;, tlan naar voren (posme^'

8!)

buiten.
<; .luii

**■

• . .■W
\
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SOESTDIJK.

F. II'.

Aihltrzijilc ran hef /\r/r/s. niet liordestraf'pcn, leidende naar de Groote Zaal, vamraar verrukkelijk uitzicht op vijver en park.

SOES T D IJ K.
(\'ervolg).
A AR zoon. Stadhouder Willem IV. kreeg dezelfde rechten,

H

die indertijd aan Willem III waren toegekend, doch door
afschaffing der stadhouderlijke waardigheid waren ver
vallen. Ook zijn zoon'Willem \'vielen deze voorrechten
te beurt.

Totdat onder de r'oogdijschai) van Prinses .\nna van GrootItrittanje Soestdijk weer wat opgefleurd werd: in 1755 kocht de

CHRISTOFFEL PULLMANN,
Gren.vdier

v.\N DE Lijf Komp.vgxie
IX HET REGIMENT IXF.VNTERIE
v.-vx DEN Prins van Hessen-D.vrmst.adt
OUD 25 jaren.
Verkiezende liever het leven te verliezen

dan zijn wapens over te geven

Prinses de heerenhofstede De Eult, onder Baarn gelegen, en vereenigde deze met Soestdijk.

Het huidige Baarn. haar bewoners en zomergasten kunnen
de aankoop van toen niet genoeg loven; want wat in de wan
deling verstaan wordt onder het Baarnsche Bosch, is deze vroegere

hofstede De Eult. De prinses liet haar architect het bosch aan
leggen; de rechte lanen en vijvers, de (jroote Kom. Kleine Kom,

de Troon, de Komedie, de Doolhof, al deze uitr'erkoren Baarnsche

pleisterplaats]es zijn de overblijisels van deze achttiende eeuwsche
tuinierskunst.

De gebeurtenissen der vaderlaiidsche geschiedenis volgend,
ei'varen wij hoe ook Soestdijk zijn aandeel in 's-Iands misères
ontvangt.

De stadhouder had Inj het in omvang toenemen van den bui-

geroorlog zijn zetel van 's (iravenhage naar het \ alkenhof te
Nijmegen c-erjilaatst: Pruisen zond hem hul]) om den smaad uit
te wisschen aan zijne gemalin, de zuster van den Piuisischen

Koning, bij (ioejanverwellesluis aangedaan.
De Pruisen rukten met een leger ons land binnen en bezetten

\'erschillende jiunten. Bij Soestdijk stond een atdeeling intanteiis-

ten uit Hessen-Darmstadt teneinde het lustslot en het belaiigi ijke

kruisinint te bewaken. Den zbsten Juli 1787 's avonds trok een
bende gewajiende ])atriotten uit l trecht om een aanval o[i oes dijk te ondernemen. Twee buitenjiosten werden zonder dat
alarm gemaakt werd. overmeesterd. Doch bij de b' ug ovei f e
Paamgracht stond de jonge grenadier C hristoffel Pullmanii op

wacht. Men trachtte hem te overreden zich over te geven, doen

de schildwacht schoot zijn geweer ai onder den uitroein

,, c

bin ein ehrlicher Kerl!" 'Daarmede waarschuwde hij zijne Rame-

laden. doch toen dezen hem kwamen ontzetten, hac

ij zijn

trouw reeds met den dood bekocht.

In, later jaren heeft het Utrechtsch Stedelijk Genootschap ter

jilaatse een eenvoudig monumentje opgericht, dat sec er o
scheidelijk aan Soestclijk verbonden is gebleven.
1 „ ^,,-1

Het luischrift, dat velen van het eenvoudige gedenkteektn op
den viersrirong zulten heWien afgelezen, wellicht zone ei
geschiedkundige bijzonderheden van te kennen, luidt als vo g .

IN

DEN

N.ACHT

VAN DEN 27 Juli 1787.

Bij het vertrek in 1795 van Willem V met .zijn gezin werden

de goederen van den stadhouder, en eveneens' het domein Soest

dijk, staatseigendom. En de Staat haalde er van wat er van te
h;den viel; er werd hout gekapt, er werd geveild, het domein

moest zoo winstgevend mogelijk gemaakt worden en Soestdijk
werd zelfs een tijdlang . . logement!

De volgende bewoner was Lodewijk Xajioleon.
Een der vertegenwoordigers van Koning Loclewijk kwam naar

Soestdijk, om het namens zijn meester in bezit te nemen. Dit
geschiedde op de meest eenvoudige wijze ter wereld. En vol-

fedigheidshalve zij hier de inhoud van de betreffende oorkonde
weergegeven:

J'An mille hiiit cent six, Ie 11 Décemhre avant midi, Nons,
jEANg Louis Simon de Tengn.vgel, Intendant du Chateau
Roval de Loo, chargé par son Excellence ie Grand-Maitre de la
Maisoii du Roy de prendre po.ssession pour ie cornpte de sa Maj' esté Ie Roy de 'Hollande du Chateau de Soestdijk et de ses dépen
dances, se sont réunies dans itne des salles du dit chateau Royal:
Sr C. F. SiMOND, Receveur des Domaines de Soestdijk,
B. Kitzel.aar, Garde des Bois,
W VAN Doorn, Garde des Bois,

W'. VAN Lier, Inspecteur des Ouvriers et
Gerrit Pi vster, Charpentier des Batiments,

aux quels nous avons déclaré en présence du Sieur Franciiscus
Pen Secrétaire de la Municipalité de Baarn, sous la pinsdictton

de l' a quelle est Soestdijk et en présence des sieiirs], Gooms et Arie
VAN Leeksum luciubfcs de Ici MUJiicipdlité dc Bcicivh, qii cyi vcYtu
des ordres dont Nous sommes porteur et que nous avons exhibés.^
Nous prenons possession au mm el pour Ie cornpte de sa Mc^este

Ie Roi de Hollande, notre g/acleux Souverain, du Ghatequ Royat

de Soestdijk et de toutes les dépendances, enjoignons en consequence
au sieur Si.mond, Receveuj des Domaines Royaux de Soestdijk,
aue dés eet instant il doii'tènir instruit Son Lxcellence Ie Grand
Maitre de la Maison du Roy de tont ce qui se passera dans ce Do-

'i Juli I9fr

BUiri'^N.
ï)0

■«ibi5^.-V*.-V'»-v
«St. ' ^vr BB' ■ :«

/ö/ö

/K. />£'/'.

..-i.'-„.

SOESTDIJK.
Ouder de .^Koning Wil/ein IJudc

'EU plek,

maine, lui faire part des améliorations, dont ils poitrraieni cire
susceptihles et lui adresser enfin Extrait oii Copie de tous les Baux
qiii out étê passées afin de inettre Son Excellence au fait de la na
ture des Rexicniis: il foindra d eet envoi une observation dctaillée

sur les Feriniers: en un mot il devra par tous les movens tjiii sant
en son pouvoir mettre Son Excellence d méme de veillcr aux intéréts

du Roy.

De quoi nous avons rédigé ce Procés-]'erbal que toutcs les

personnes y dénominées et qualifices ont signé avec nous au Chatcau

Royal de Soestdijk, ce four, mois et an, indiqués cy-dessus.

K'ouiujj IVilleui II hij loorkcur kri c//// pt'DZi'U.
Ter

Eere

\-.\x

WiLL EM. I-"kei)Erik, Ge()R(,e. Lodewijk,
DIE

A.^x HET Hooei) dek Nederlaxdsche Leger-

KEXDEX DOOR ZIJX MoED EX BELEID

Op dex i()EX JrxT 1815
A.'XX DEX \'lEKSPKOXi.
Bovex Brlssel
Het eerst de;x .\.-\x\al der Fraxschex
\\ede:rstoxd.

J. L. S. DE Texgxagel,

De overwtxxtxg bij W.aterloo behaald,

Intendant du Chatcau Royal de Loo.

VOORBEREIDDE

C. F. SiMOXD,

N E E R L .A X 1) S O X AI-' H .A X K E1.1J K H EID

Receveur des Domaines de Soestdijk.

BEHIELD.

Jax Gooris.

Het D.axkb.ake Wadeklaxd.

Arie vax Leersum.
L. S. F. Pex
Secretaire
B. Kitzelaar.

Willem VAX Doorx.
Willem vax Lier.
Gerrit Plaster.

^ Onder het bewind van Koning Lodewijk

Napoleon werd Soestdijk slechts enkele
weken in het jaar betrokken. Het lust
verblijf was sterk vervallen en het Fran-

sche hof beschouwde de jilaats geenszins
als ,,maison de plaisance".

Toen in 1813 het Fransche juk werd
afgeschud, braken er ook voor Soestdijk
betere dagen aan. Bij wettelijk besluit

van 8 Juli 1815 werd het domein Soestdijk m hernieuwden staat namens het
Nederlandsche volk aan den Prins van
Oranje aangeboden.

Dadelijk werd de restauratie door de
bouwmeesters De Greef en Revers ter
Land genomen, de tuinen en jmrken werden weer m fraaien staat gebracht dooi

den Haarlemschen tuinarchitect Zocher

terwijl tegelijk aan het einde der Ko
ningslaan door den architect Van dei-

Hart de obelisk werd ontworpen, vermel
dende, zooals het nageslacht nog heden
kan lezpn, m het Nederlandsch, Lat^n
Fiansch en Engelsch de ojidracht aan

den Piins van Oranje en zijn aandeel
m den slag bij Waterloo.
In het Hollandsch luidt het opschrift:

m
Foto Aug. F. IJ'

l 'ojft.

luja/ic

SOESTDIJK.

tof het li'il/ielmina-chiiletje. loiuir I/ ]/ /. /'
,
,
tt. M. tli hountjin <//.v hud raak stcdiU.

C Juli 1907.

BUITEN.

Aan den voet van het getlenkteeken zijn twee stukken veldseschnt geplaatst op de Belgen veroverd in den veldtocht van

iSjo en ji, als aandenken aan zijn nitmnntende krijgshedrijven,
hij die gelegenheid \-ertoond.
(Slot volgt).

VEE, MELK EN ZUIVEL.
Het
leven huiten, hetzij geregeld of tijdelijk, zal hij velen

meehrengen: belangstelling in de bestaansmiddelen op

het platteland. Voorop staat daarbij de landbouw in
zijne \eelzijdige wrtakkingen. Het aankweeken van

91

groot gedeelte
gpdeebe^'gevormd
^ordt door
behalye
de melkkoeien,
een
gioot
het door
lokvee.
Bij de tellingvoor
in looa

ïdïmrïïl
wS'lï-T™ -^^4.000 dieren beneden^én
jïïn IS
m^See nïi 1 d
men,het voor globale
mtueaeelmgen als deze," beschouwen als het jaarlijksch cijfer
\einieuwmg van den veestapel,

voor

Onder

minclei?ner!.!!,'mr^!"^

verstaan dit; De veestapel ver

voor si'ichtv. .
r eikooj) en wel: voor uitvoer van vee, en
die
ont^t-nr.
''1
9mrenweder
dienenaan
omtedevullen.
ledige jdaatsen,
die ontstaan door dien verkoop,

wat meer iHdangstelling \-oor dien landbouw, bij het

de waarde die jaarlijks den landbouw ten

beschaafde jnibliek, is in Nederland niet overbodig. Een boer
stond in de publieke waardeering nimmer hoog aangeschreven.

is mr- vr-ïy'
verkoop van vee in verschillende vormen
''
'
1
daaivoor
noodige
loopen over:gebruik
de ge
slachte lunderen en kalveren
zoowelgegevens
voor binnenlandsch

In theorie wordt wel niet weers])roken dat de lantlbouw een der
\'oornaamste bronnen win welwiart is, maar hij die het vak
beoefent, wordt maar al ile ilikwijls beschouwd als te staan buiten
de beschaafde samenkwing. ()n\\-illekeurig lijdt daaronder ook

de erkenning en waardeering wm het vak zelve.
Het is een dankbare taak mee te werken om tot meer erken

ning en waardeering oj) te wekken. Zulks kan plaats hebben in
verschillende richting.

Vooreerst wel door de aandacht te \"estigen o]) de ontelbare

\ormen waarin het schoone in de natuur, bij het landbouwbedrijf,
zich openhaart: op de tallooze indrukken, die eene betere kennis
van het leven \ an planten en dieren kan geven.
In de tweede plaats kan het doel ook worden bevorderd door

te wijzen op de eigenaardige bekoorlijkheden van het le\-en van
den landbouwer. Dat le\'en is als 't ware met de natuur saam-

geweven. Van zelf knoojrt zich hieraan vast het kennen van
meerdere bijzonderheden o\'er den land-

als voor uitvoer van vleesch en verder
' over'
het uitgevoerde slacht-

en fok vee. Zeer
, ,
r-

matig geraamd zal een en ander zeker een bedrag
millioen gulden vertegenwoordigen.

Lat lyivenstaande mededeelingen volgt als conclusie, dat de
rtcnoudenj behoort tot de voornaamste bestaansmiddelen ten

platte lande. De beteekenis hiervan wordt nog verhoogd door
e mit. dat de veestapel verdeeld is over al de gemeenten van
- ecleiland. Oorspronkelijk alleen gewaardeerd in die provincies
r ie dooi cle uitgestrekte weilanden als 't ware zijn aangewezen
vooi het houden van rundvee, is in de laatste jaren die waar
deering ook zeer toegenomen in de oostelijke en zuidelijke pro
vinciën.

■

.

El kan thans met recht worden beweerd dat het belang van
dezen landbouwtak zich uitstrekt over geheel Nederland. Het
IS het rechtstreeksche bestaansmiddel voor enkele tienduizenden,
het zijdelingsche voor vele honderd duizenden inwoners. R. B.

houwstancl als onderileel %'an de maat

schappelijke samenleving.

Naast alles

wat misschien ten ongunste van ile
floeren kan worden gezegd, zooals ruw
heid,

aarts-conservatisme

enz.

mogen

ook de deugden van tlien stand wel
eens wat meer aan het licht worden

gebracht. Door soberheid, werkzaam
heid en Godsdienstzin maakt het gros

onzer landbouwers aanspraak wm te
liehooren tot den stand door een Duitsch

landbouwkundige eens genoemd: ,,den
wortel van het volksleven".

Eindelijk nog heeft het iets aantrekke
lijks om juiste denkbeelden te \'ers))reiifen omtrent den landbouw met het oog

op zijn oeconomische beteekenis, op zijn
invloed op de algemeene landswelvaart.

In dien geest nu en dan iets \'oor
„Buiten" te leveren, ziedaar wat ik gaarne

op mij nam. Ik zal mij daarbij bepalen
tot een zeer belangrijken tak van het
landhouwbedrijf en wel: het rundvee.
'k Bedoel daarmee het rund\'ee voor zoo

ver het, in verschillende vormen, bijdraagt

m de geldelijke opbrengst van het land
bouwbedrijf.
Om de beteekenis daarvan te dovn

uitkomen veroorloof ik mij enkele cijfers.
Die cijfers zijn een prozaïsche lectuur,

maar op de juiste plaats aangebracht,
kunnen zij zeer welsprekend zijn.
Volgens de laatste officiëele opga\'en,

die dateeren van ipo4. telt de Nedei-

landsche veestapel i,()()0,4')J stuks rund
vee.

De belangrijkste categorie van dien
veestapel zijn de melkkoeien, waaiwan
het aantal in 1904 bedroeg

thans veilig op onge\'eer een millioen
mag worden aangenomen. Bij eene ma

tige berekening produceeren die koeien
jaarlijks 3000 millioen liters melk, v\at
een bedrag vertegenwooordigt \'an onge
veer 150 millioen gulden.

Deze som is de zuivere ojibrengst yan
lietgeen de koeien aan de veehoudeis
geven door omzetting van het voedse
van den bodem in melk.

.

Het is bekend dat die melk in verschil
lende vormen tot waarde wordt gebiach .

Ze is, in oorspronkelijken toestand gifiruikt, een belangrijk voedings- t'n ge
notmiddel, vormt de grondstof vooi ( e

tiereiding van boter en kaas en <lien
verder

voor verschillende doeleinden,

margarine fabricatie, bakkerijen, enz.

Op de verschillende gebruiksvormen

hoop ik later in bijzonderhederi terug tt
komen om thans nog even stil te staan

bij het rundvee zeil.

SOESTDIJK.
l 'nas op standaard in het Park, aani^el'Oilen door het t^ezamenlijk personeel van Soestdijk, hij ,t;ele,i;enheid sjan-

het neerleg,^en van Haar /\'e,i;entsehap door If. JA de KoninJn-.Moeiler. Hechts daars-an ziet men op een open pte/e
tnssehen d'e hoornen het lavn-tennis-ie/d, ingericht s'oor de casten, ~oan. Soestdijk. He Prinsen, Ihin- Teek speelden,
hier vaak een partij.
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TOEBEREIDSELEN VOOR
DEN OROOTEN OOGST.

Komaan, zoo mag ik het zien! Zijt ge nu eens bezig,
zelf uw kast open te halen, om het werk uwer nijr-ere

vriendjes weer eens van nabij te bezien? Wel, dat'gaat
u al aardig handig af, na een paar veertiendaagsche in

specties, waarbij ik geen tijd had, om u te komen helpen.
Hebt ge al eens een keertje meer de woning geopend, om uw
gasten met trots verwonderd te zien staan over wat zoo'n kast

wel herbergt: die duizenden en nog eens duizenden bijen, die

regelmatige wasgebouwen, die raten zwaar van blanken' honing.
Nu, dat kan wel, maar ojren uw kast niet zonder hooge nood
zakelijkheid bij kil, winderig weer.
Ziet ge nu wel, dat het een heel aangenaam werk is, met de

bijen om te gaan? Nu ge er eenmaal wat mee gewend zijt en
alle bewegingen langzaam en kalm verricht, vliegt geen bij op
van de duizenden, die krieuwelen door elkaar als één bruine

vlakte op het raamirje, dat ge uitneemt.

Alleen, met dat raampje exerceert ge nog wat onhandig. Ik
schuin; laat staan evenwijdig aan den grond, zooals ge daareven
een raampje bekeekt. De raat zit van boven, waar ge immers
de oorspronkelijke kunstraat hebt vastgeklemd inde toplat wel
onwrikbaar vast; minder stevig echter hebben de bijtjes "haar
gehecht aan de zijkanten en benedenlatjes. Houdt ge hét raampje
heb u al gezegd, dat ge de raat steeds vertikaal moet houden, nooit

dus uit het lood, dan kon de raat, zwaar van broed en honinv

wel eens uit de lijst zakken. Ja, op warme Augustusdagen, als
de heele wasraat zeer week is, zou ze er wel eens geheel uit kun
nen flappen m 't mulle bodemzand. Dat zou jammer zijn van
de mooi uitgebouwde raat, den honing en 't vele broed.

„Maar, als ik de raat steeds vertikaal moet houden, kan ik
haar immers slechts aan een zijde bekijken!"

Toch niet, ge vergeet, dat ge de raat wel geheel moogt omkee-

1 en met de toplat omlaag. Hiervan maken we gebruik, om den
achterkant der raat te bezien, zonder nochtans het raamiije uit
lood te brengen. De kunstgreep, als 'k het handigheidje zoo
noemen mag geschiedt aldus: Houdt het raampje aan de nokjes
\ ast; draai de toplat nu een hozirontalen halven cirkel om zoo
acljterkant der raat naar u toegekeerd is en uw armen
bCkunst zijn. Kantel het raamjije in een loodrecht vlak om
zoodat uwe armen weer evenwijdig worden en de grondlat iii

ie hoogte gaal. Ge heirt m,

ei,?™ kunt de twee.le eijA vlll

. ,,„1 van 't perk waar de bloemen geurcé
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VERSCHILLENDE SOORTEN VAA'HONINGKAMERS.
Rechts: een scctichast; één sectie is ofnhoo^i^'' i^ephuitst,
J}i V midden: een opzet met i^eivont honin^raampjes, s'oorzien van scheidin^^splankje.
Links: een linii^raam-opzet, die steunt op een t>roedriuim.

d.m warmen gloed der zomerzo,

,

t ot 't eindelijk voor goed ophoudt; é.

zaam 't \'leuge zet ril.
kleine vriendje is (1(H)( 1 (leert de anderen niet; ze merken her
Maar die steiweiissti i)(

1 gaan de jongeren, sterk nog en moedie

zelfs niet op- Ongestoori ■beid, die de liefde van hun leven heelt'
\-<)ort met den zwaivn ai
g(.-k()men.

tot ook hun tijd is

Sterven ze 111 (Ie kast, des naehts vallend dojor zwakte van tmschen de raten ,,n de bodemiflank der woning, dan verschaffeii
's morgens Imn makkers den gesneux'elden liloemenminnaars eer

eerlij ke begra 1 en is; één, welke hun, die zoo vaak óók de lucht
snelle, zil\-ergiazen vleugeltjes, waardig'is.

doorklieiden op

Daar hebt ge 't jui t; uit 't vlieggat treedt een bij met eer.

gestorven zusje tuss,schen de pooteii. K\-en worden de kniksprietei:
de doode won It ste\-ig \-astgegre])en en samen gaat hel

omhoog; één U'vi-iiii licluiamiije. begaald met intense kracht var.

kleine sjiiereii en aangedreven immer \'oort (lüor wonder instinc;

naar zonlicht en nectar cn bloemen; en één düode. eens aange
vuurd tot dienzelldeii zwoegenden arbeid in zomerzonnevuur
door dienzelfden onbegrepen kwensdrang, thans verbruikt de
kracht scliuilend in kleine siiiert jes; versleten de leden, die'tdroegen
zou snel en zoo ver, instrumenten bij kunstigen arbeid in bloerastof en honing en was.

Daar zweeft het paar, leven en dood in enge omarming, statig
omhoog in wijde kronkelbogen; de zwarte stip, nu éénmaal grooter
dan ge gewoon zijt, verdwijnt over de topjien der ahornen. Nogeeii
wijle torst het bijtje z'n (looden makker, nog een weinig zweelt
het met hem o]i in 't blauw azuur, waar tle doode zelfbij 't leven
op zomermorgens zoo dartel kon lieenjagen ten arbeid; dan laat
het diertje 't lijkje los, dat, ondervangen door 't zoele morgen

windje, in een schuin dwarrellijntje niet snel afdaalt uit den

luchtekoejiel, gevuld met zonlichtstoi, naar 't eigen grafje tusschen
de sajijiige s])rietjes van 't jonge gras en de lachende oogjes der
kleurige zomerbloemen.

Zooals ik zie, begint tlniiis uw broi'druim al aardig volgebouwd
te raken; alle tien de raampjes zijn door de bijen in gebruik ge
nomen: de kunstratmi llink uitgebouwd; zoo goed als alle raten

veitoonen etni termen jflakkaat liroedcellen, verzegeld of onver-

zegehl, teivvijl \-lak omU'r di' tophitt(.'n zich een strook wit ver
zegelde cellen vol honing bevindt. Hieruit blijkt, dat de bijen

tiians veel meer binnenluilen dan voor hun eigen onderhouden
liet (ipkweeken der jonge bijen noodig ,s. Blij'ft het goed weet<tan kan de voorraad dagelijks met eeiiige ponden vermeerdere
ml'li

(>cn ' 1,

l
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BUITEN.

Miorzieu. Zoo xt-rkrijf^vn we sterke honingraten, die. ais ze vol
zi.in. het leegshngeren in een centrifuge kunnen verduren

Hoe ge nu. <loor twee tegenoverstaande zijwanden \-an uw
<ipzet wat lager te nemen en er dan aan den buitenkant een laatje
tegen
te zetten, een hjst verkrijgt, waaro], de nokken der honingtes
raampjes komen te rusten, ziet ge wel uit de liijgevoegde foto
Fm ook. hoe ge om den onderkast \-an het honingkastje no'-- een
lijst van latjes slaat, die maakt, dat de bijen alleen toegaim tot
deze honingruimte hebben, als die op 't broedruim staat eirniet
tot de ruimte tusschen ojizet en opzetrand.

Ik heb de hoogte van het honingkast je aan n overgelaten. Neemt
ge die b.v. 13 c.M.. dan kunt ge met één opzet volstaan en zou
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Meestal maakt men zulk een separator van dunne witte latjes,
met een bi.jendoorgang er tusschen en bijeengehouden door een
jiaar metalen reejrjes.

Jren afsluitjrlankje komt ten slotte tegen de laatste drierij
secties aan en wordt er stevig tegenaan gejierst door een paar
metalen veeren, ingeklemd tusschen dit jilankje en den wand
der sectiebak.

Dat term aaneensluiten der secties is noodig. omdat eventueele
openingen ertusschen dadelijk door tle bijen met jrrojiolis gevuld
zouden worden.

Zoodoende zon het uitnemen der secties niet

gemakkelijk meer gaan. Neem daarom de grootste nauwkeurig-

ik u nog raden er een scheidingsplankje bij te maken. We be

lieid in acht. wanneer ge uw krachten toch eens aan 't vervaar
digen van een sectiekastje bejrroeven wilt.

ruiinte te \-ergrooten. maar zetten hen eerst in een deel ervan

Ziezoo, nu is er weer werk voor u aan den winkel; en aangenaam
werk ook. Een volgende keer moet tenminste het honingopzetje
klaar zijn; dan gaan we het samen op uw broedruim jilaatsen.

hoeven dan de bijenwoning niet aanstonds met de geheele opzet-

aan t weik. Deze m.iniei \ .in rloeii is meer bex'orderlijk \'oor
't bewaren van een gelijkmatige temiieratuur in de gansclie bijen
werkruimte.

Kiest ge veel lagere ojizetjes. dan kunnen we zoo'n kleine ver-

diejiing wel ineens geheel voor de bijen ter bewerking ojienstellen.
Maak ei dan twee \ .rn dit sooit. Want door een eigenaardige
manier van omwisselen rlezer kastjes tijdens den grooten honing
oogst. kunt ge de bijen tot het verzamelen van ongelooflijke hoe\eelheden aansporen. Later hoojr ik u daarvan meer te \'ertellen.

Spreken we nn nog even over het seetiekastje. dat ge u zoudt
.lanschaffen. om daaim laathonmg ..om te eten ' te gaan winnen

Ik zeg: aanschaffen. Want ik laad u in gemoerle aam. kooj) zoo n
rling \-oor een rijksdaalder kant en klaar. Dan hebt ge er één.
dat netjes afgewerkt is en op de juiste maat : wat ge met al
uw knutseh-aardigheid toch niet bereikt, tenzij ge er een zee van

tijd en een ziel vol jieutergeduld aan ten koste wilt leggen.
Zoo n sectiebak. ol -kast is alweer een bodem- en dekselloos
kistje, binnenwerks g,N c.M. lang en 33 c.M. breed. Het bevat

'1 X7= 21 secties. Dat zijn kleine raampjes, vierkante raanijijes
II c.M. lang en hoog. terwijl de breedte 3 c.M. is. Deze drie rijen
secties rusten op een naar binnen uitgebouwd lijstje en twee mid
denlatjes onder in de sectiebak.

Iedere sectie wordt uit één strook dun wit hout veiwaardigd.
dat aan de uiteinden gezwaluwstaart is. Drie o\-erdwarsc groeven
wrdeelen de strook in vier gelijke deelen; door hierlangs om te
buigen wordt de strook een vierkant raampje. De tandjes houden
het slechts losjes ineen, maar de bijen zelf zorgen wel voor meer
stevigte door de naden van een hjn reepje jiroiiolis te voorzien
en door de dikke honingraat, aan de vier zijden der sectie \'ast
te bouwen. Een heel klein stukje voorbouw van zeer dunne kunst

raat. geklemd in een spleet van het tojilatje der sectie, wijst de
bijen het begin van hun werk aan. Het overige was voor de
raat benoodigd. moeten ze zelf leveren: want dikke kunstraat is
minder verkieslijk in eethoning.
Tusschen de rijen \"an drie secties bevinden zich nog zooge
naamde ..afscheiders" of ..separators". Deze voorkomen het
ongelijke uitbouwen der raten in de secties ; men verkrijgt er mooie
\ lak volgebouwde secties door, een lust voor oogen en gehemelte.

om het. naar we hopen, sjioedig gevuld te vinden met een over
vloed van verrukkelijken. rijpen slingerhoning, ojigetast in raat
l'ij raat.
Chr. H. J. R.\.ur.

VOGELBESCHERMING
IN AMERIKA.

VOOR vogelliefheblrers ligt in Teylers IMuseum te Haarlem

een zeer mooi boek. of liever een reuzenboek met platen,
want het is i IM. bij ()b cM. groot, dat weinigen hier
te lande bekend zal zijn. Hef is het ongewoon verdien
stelijke werk van john James .A.udubon. een vogelkenner
\"an groote beteekenis. die zijn naam als zoodanig in de le helft
der ipe eeuw vestigde. Franschman van afkomst, zond zijn
vader hem wror zijn opvoeding naar Parijs. Hij legde zich
daar toe op de natuurwetenschajr en het teekenen. In .\merikaternggekeerd. werd hij eigenaar eener landhoeve bij Philadeljihia en vond er meer genoegen in landschajrschilderen en vo
gel teekenen dan in flinke exirloitatie van zijn farm.
De trek naar het \\Msten, die in het begin der vorige eenw zoo
sterk was in de Enie, greep ook het gezin Audubon aan en in
Kentucky, in het jrlaatsje Henderson. ging het zijn geluk zoeken.
Daar kwam Audubon in kennis met den zoöloog Wilson, een .Schot,
die vooral voor de ornithologie groote belangstelling voelde en in
dien tijd. het was 1S09. bezig was te colporteeren met een door
hemzeh-en geschreven werk o\-er vogels. .Audubon's vogelafbeel
dingen vormden den oevergang tot een warme vriendschap tusschen
die twee. die weldra besloten, samen de wouden in den omtrek

en de vele nog maagdelijke gebieden aan weerszijden van de Mississippi te doorkruisen, om de \-ogels te leeren kennen.
Toen Wilson in iSii naar Eurojia terugkeerde, bleef Audubon
het zwervende leven getrouw en verwierf zich een grooten schat
van vogelkennis, dien hij oj) aangename wijze wist weer te geven
in woorden en beelden. Eerst had hij daarmee geen ander doel

dan zijn jrersoonlijke zucht naar^kennis te bevredigen en zijn

eigen herinneringen levendig te houden, maar toen hij naar Phi-

ladcliihia teniggelteerd was, kreeg het practische leven weer vat
op hem en hij wilde trachten, zijn werk door den druk algemeen
bekend te maken. De stenn. dien hij daarvoor noodig had, werd
hem echter onthouden en de zwerftochten werden hervat met het

gevolg, dat de verzamelingen uitgebreid werden en de voorraad
'van naar de natuur geteekcnde en gekleurde afbeeldingen van
\-ogels grooter en grooter werd.
Een bittere teleurstelling, door ratten over hem gebracht, die
in een koffer met teekeningen van hem hadden huisgehouden,

kwam hij door jaren van duiibel hard werken te boven, en einde
lijk kon hij gec'olg geven aan zijn wensch om in Europa steun te
zoeken voor zijn uitgave. Engeland was inderdaad vol belangstel

ling 'coor de overzeesche \-ogels, en de teekenaar vond er gelegen
heid tot de uitgave van zijn werk ..The birds of America", een
verzameling van 2000 gekleunlc afbeeldingen van vogels op 400

platen in atlas-formaat. In 1830 verscheen het eerste deel; in
liSpS het tweede.

De .Tmerikaansche Vcreenigingen voor vogelbescherming noe
men zich naar .Audubon: ...'\ndubon-societies", en al die vcreeni

gingen te zamen vormen de ,,National Association of Audubonsocieties".

Roosevelt steunf de vcreenigingen. Tiet gebruik van vogels oj)

hoeden keurt hij blijkbaar ook erg af, tenminste 18 Juli 1906 schreef
hij aan den president van de Nationale vereeniging, den heer
William Dutcher 141 Broadway New York, dat hij hartelijk sym-

jiathiseerde met het werk der Vereenigingen in het algemeen, maar
dat hem en Mrs. Roosevelt vooral de strijd interesseerde, dien
de Societies voeren tegen het gebruik en den verkoop der aigrettes

oji dameshoeden, der veeren van de witte reigers.
In het tijdschrift staat onder een afbeelding van een wuivend
veerbundeltje: „insigne der wreedheid".

.Ieder, die afkeer voelt van wreedheid en onrnenschelijkheid,
die in de levende natuur belangstelt en haar schat van schoonheid
zou willen bewaren, zoodat zij, die na ons komen, de wereld even
DEELEN VAN EEN SECTIEKASTJE.
In 7 midilen het kostje zelf; erin hon«cn twee .seeties, die reeds door de hijen
in hewerkini;
zijn; er hovenoj stoot een seetieofseheider of separator,

esenals op den Toori;ro/it, reehts. A'aast elkaar: drie secties, meer of minder
liewerkt; daar ho'oenop: een niteengevouwen sectie en de twee ktemveeren. Heel
O' hteroan: het aanslnitplankje.

schoon mogen vinden als wij haar vonden", zegt het jaarverslag
van de nationale vereeniging, ,,moet liefde hebben voor onze

zaak, die de zaak is der zangertjes van veld en bosch, der geve
derde bewoners van plassen en meren en van alle in hun bestaan
bedreigde wilde vogels".

G Juli 190;
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BUITEN

WIJ weten, dat dit weekblad beschrijvingen en afbeel

dingen van Nederlandsche buitenverblijven zal geven.
Als tegenhanger van die fraaie, schilderachtige lust
oorden, welke getuigenis afleggen van de groote be
koring, die 't buitenleven heeft voorde ..Upper ten"

onder ons, wil ik den lezer eens voorstellen een oord, dat ook een

verblijf is en ook buiten, doch waarop de samenstelling als naam
kwalijk van toepassing mag heeten.

Aan den straatweg van Assen naar Rolde, ongeveer tien minuten

van laatstgenoemde plaats, ligt links van den weg, tegen een
tamelijk hoog boschwalletje, een roggeakkertje. Een smal voet-

]5ad loopt er langs, voerend naai' een iets hooger gelegen iflek daar-

a,chter. Voor den oningewijde heeft die plek niets bijzonders: 't
hjkt een half vergraven stuk hei, hier en daar een hoop zand met
plaggen, een paar boomstompen, wat jonge dennetjes. Xaar
rechts achter het kampje rogge omgaande, bemerkt men een "kuil
met twee hellende en een stellen kant. Tegen dien stellen kant'
als aangesmeten, leunt een soort hek, een paar aaneengespükerde

planken met twee ruwe dwarsbalken er over. Bij nadere "be'^hou
wmgblijkt dit houten toestel om den eenen paal als scharnier te
kunnen diaaien; op een, oorspronkelijk witgeverfde plek in 't
midden schijnen bovendien letters te staan. En jawel scheruer
toekijkend, leest ge daar een naam: J. Kempfe; daaronder een
wijknummer en letter. Wat beteekent die naam. daai re n

niet iemand? Want een huis, hoe klein en armoedig ook is nergens
te zien. En toch, lezer, staan we hier voor 't verbliif"v\n eèn
menschehjk wezen; aangezien er boven den grond lu^ets te b
speuren is, moet het wel onder de aarde, dus een 110" ziin n
■f

ei hiei in t Noorden holbewoners werden aangetroffen

zeker met. Wij wisten het ook niet, tot we er eeSn tf V 7'^,
van hoorden en besloten, zelf een onderzoek in loc? S1^7 at'""
Gewapend met de camera trokken m'n schoonzust?? eVik
flets heen op een mooien zonnigen middag. De fiSse? 1,. , ''''''
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eenige keeren te hebben herhaald kwam het"^^ nider, die vraag
meer gesmoord, uit den grond: „jaowel! wft m,
of>.Kom
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eens naar buiten, we wouen je wat \'ragen!" — ..Nee, kom if

d r maor in. want k zol mie kri'k goan skeere!" — ..Doet je hond
ook kwaad? Roe]) fiem eerst naar binnen." — ..Hier, Siep! koest,

bij den baos kommen!" — De hond x'lijde zich nu neer en bleet
verder rustig liggen. Wij keken elkaar eens aan: „Zuilen we t

wagen, ja of neen?" — ..Och. we zijn er nu eenmaal, en de stem
klinkt nogal niet zoo \'reeselijk. dus vooruit maar!" —De deur.
zondei slot. noch gremkd of klink trokken we open, en daar

stoml Job \'oor ons. Een otid. min of meer gebogen mannetje,
tusschen zestig en zeventig jaar. een rond hoofdje met kort grij.^
tiaar, rood gezicht, waarin een jiaar scheriie. listige oogjes flikkerden
en ctn giauw stojipelhaardjc \'an drie weken oud. Het ,,skeereii

was werkelijk geen overbodige weelde'

^.dmeienmiddag. Job!" .. ..Middag, juffers! Wa kom ie doen?'
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Job zit al in postuur tegon don hoschgroud. oen paar

i iude lapjien in een bundeltje \-ormen een schilderachtige voorgi üiid. de houd luett zith ueeigelegd aan de \'oeten \'an zijn
ineestei. Als de ranieia op de juiste jilaats en hoogte is gesteld,
veidwijnt net de zon achtei een wolk. ,,Xu zullen we een jioosje
moeten wachten, zegt de j'hotograle. \ an die pauze proirteeren
we om een praatje met Job te houden.

,,Heb je dit ,,huis

zeil gemaakt, J(.)b? ' — ,,Jao, jutters,

hielkendal allennig." — ,,Hoe lang woon je er al?" .. ,,Xou,
t zal temet diie jaoi wezen. \ roeger had ik 'n hoessien an d'overkaant van den stiaotweg, daor woond' ik met mien vrouwe.
Maor die is bij mie wegloopen, en doe heb ik 't hoes ofbroken en
,lit maokt. Kiek, vroeger bin ik al ies eerder trouwd weest, in
Drouwen, maor dat was zoo'n ondeugend wief, daor bin ik van
ot edwaold.
In verband met het feit, dat de tweede vrouw

..weg-eloojien' is, komt Job's geschiktheid voor den houwelijcken
>taat ons min of meer twijfelachtig voor!
„Wat kind slaajit daar dan in die mand?"

,,0, da's van

mien dochter; die woont teugeswoordig bij mie: heur man is oet
lozeeren." (Later vernemen we, dat de jonge man een jiaar weken
luiisvesting van rijkswege heeft genoten!) ,,Kiek, hier bin de

Ideerties \-an 't kleine skaop," op het bundeltje lappon wijzend.
„Job," vermaant nu m'n zuster, „daar is de zon, nu stil zitten

lotciat ik roep „klaar!" — „Jaowel, 'k begrieji oe" best!" en on

IX onze verrukking over de maatschajijielijke en individueele

NEEM TDE MIER TO T VOORBEELD!

deugden van mieren en bijen en soortgelijke noeste, jiractische werkers in de natuur, gaan wij wel eens.,., tè ver!
Een voorbeeld van zulke overdrijving moge hier een plaats
vinden. Eenige jarengeleden werd er in geneeskundige kringen
veel gesproken — en gestreden! — over de heelkunclige eigenscha])])en van mieren. Een tijdlang was er zelfs in de twee
F"ransche geleerde genootschajijien: ..l'Académie des Sciences"
en ..l'Acaciémie de Médecine" slechts sjirake van deze diertjes.

,,Ziet naar de mieren!" riej) men. ,,Welk een uithoudingsver
mogen! wat een werklust! Xooit is er vermoeidheid, nooit over-

sjianning, zenuwslapte! Altijd zijn zij bezig, steeds even frisch en
werkzaam!"

En de moraal, welke men uit deze mieren-mode trok, was:

„Xeemt dus extract van mieren, verzamelt bijvoorbeeld het mie-

renzuur, want dan zult ge óók geen vermoeidheid meer kennen!"
En waarlijk: men gebruikte er van, emmers vol!
Maar men doet zulks al niet meer.

De rage voor de mieren en hun mier-zuur gaat niet meer op,
om duidelijker te sjireken.
Wat is er dan gebeurd? Xiets!

En juist daarom gelooft men niet langer aan de versterkende

bewegelijk zit fiet oude mannetje tot de lens toeklapt. ..Als 't
klaar is, krijg je ook een jiortret. Job!" belooft de jihotograle.

eigenschajijien van de mieren.

„Ast de jufter blieft, daor bin ik dan toch nijskierig naor. Bliett

te blijven als te voren!

de juffers wel een kojipien kofhei" 'k Mot ze zooMièk toch zetten,

want \-ortdaolik komt mien dochter thuus, die is naor de stad

om boo.schajipen te haolen." Tot Job's verbazing hebben de

luflers geen trek in een „kojijjien" van 't geurig vocht, maar zijn
wel benieuwd te weten, waar en hoe hij 't waUu" kookt. „Kiek,
dat doe 'k hier". — Jol) grijpt een roestig keteltje, vult het uit
ren houten emmer en gaat er mee naar een beschut plekje onder
den overhangenden lioschwal.

Twee stokken, waarow't een

derde, en een jiaar ojieengestajielde steenen, vormen de kook
gelegenheid: een hooji dennentakken leveren de brandstol. 1
Keteltje wordt aan een ketting over den dwarsen stok gehangen,

wat dorre twijgen bij elkaar geraajit en aangestoken en na een
paar minuten vlamt het vuurtje lustig oj).

Dit schilderachtig tooneeltje is wel waard ojigenoinen te \vorden.
De camera wordt gauw gehaald, gesteld, 't zonnetje is vrieiuieli.jn
genoeg om mee te werken, in een ommezien is de opname gedaan
m we nemen afscheid.
Zeker wel twintig ma;il hebben wij onder 't nam' Imns rijden
mtgeroejien: „Hoe kan een meiisch z'ód leven en tevreden zijm
A. Biji

Eoio Maria /iiii.
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De menschheid is dus gedoemd, even vermoeid en zenuwslap
:\Iaar de schuld ligt allerminst bij de mieren. Om de eenvoudige

reden,dat de brave miertjes het zeiven buiten hun mier-zuur stelden.
Wat toch is dit z.g. mierzuui'?
Deze \-eronderstelde wonderkracht, het levens-elixer der mieren,

is slechts een vergif, dat zij afscheiden om hun vijanden te verjagen:
het is niets anders dan een uitwei'psek waai van zij zich ontlasten.
Maar bovendien dient men te weten, dat oji 5000 bekende
mier-soorten slechts één enkele ondei-atdeelmg bestaat, die der

cauit>onotiiiac. die gif-klieren bezit, vveUe het „mieizuur

be-

i-git, althans geen mier-zuur.
vatten. De anderen bezitten geen verg*

En juist bij die anderen, die zónder he wondei baai hjke krachtverwekkende tooversproeisel, b'ett
weikzaamste en
sterkste soorten aan. Intusschen zit de fu looze menschheid, die

gehoojit had zoo listig en makkelij de ontbrekende dosis energie

van de mieren af te tajnien, bij de J^akken neer.
Ook de wetenschaji ^ekt nii^schien met een zuur gezicht
naar een ander zuur. Wat nu!
n *. 1
■
1
*
Ik weet één raad, een goede,-ekken,
juist onidat
de
mieren
ons
daarbij
n.k deze:
weer tot voorbeeld kunnen strekken,

,,Gaat tot de mieren — en w'Oi'dt

D R KOO KG ELEGENH EJD.
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EEN MISKENDE OROOWEID

■ w1 inden.
1 , 9iclit„
iM.otiieii in.iKt-.i vr .i I n dei daad schitter

oude legendi

ZOO mooi zijn,
die toch zoo
fraaie effecten kunnen inid-:en en^ Door partiworden als de gewone Klimop-ook wel door

OL'DFX er wel vee! lioomeii wezen.

die zulke
miskend

die

culicrtn. vooral door ^"-eiitooton.^^dool.
z
gen-hoort men zoo %-aak beweren ..Plant toch geen Khmoijjo
t uinlieden — met te \ei\\tiiien —

uw

t^i-

toch geen
Klimop in
nat door. laat
muren, want
wam zij
zij worden
«uiuc. er rrc,
mai c
h
,p

uw boomen groeien, want hij maakt ze dooc ■ - . nvuir niet

redeneert als Brugrnans. zij zijn van dit dwaalbegiij

Hoeïi mogolijk ia. dat een raonac],. die ee.rigsrins dj»*'
kan beweren, dat een Klimop de muien \ochtig

ten eenenmale een raadsel, niets is toch minder waii ' „u,en de kans is veel grooter, dat een Klimoji een vochtig
droog zal maken dan het omgekeerde.
nmnr
Zooals bekend is. hecht een Klimop zich van zelf aan etn ini
vast en wil men goed zien, hoe hij dat doet, dan moe

Kliinoi' l-egnwiih ,1:,

vjrii wik

het

Z.M iii lp-™vk'''-l«;"'lv<lor|?

effect. Ieder.
.,Kenkeiihol ^

t'rdegeii. hij zal daar een aantal zware boo.
l)c"roeid. het gezicht (lat daar op]g^,
via.lvn "Hd MimO' Trteii. In ddn enkel opzicht kan hij r

m-nheim en Lisst'

(.'I

j, oni ntnat tl

gavaarlilk «

den

wanneer ""
namvliik. "tmnyi
U
wintel

vooi

h ooin. waar

d en

, , .

- ,bTöf.

in doon
.<niin bereikt
ot iv.iM en daar sterk ""^""i'Srijc
■ ■

l<an dan een dicht met Klimop j
dat hij kans loopt om te waa,,

aiigeii.

zooN'eel V

zelden \'oor, dat men er werkeli
zette booin
komt eclitei zoi I
Dit gevaar
bidioelt te zijn.
niet liaii voor
Hedcru Hcli\ - behoort tot de natuurlijke
De Klimop
hij heeft groote. liaiidlobfuge. lederachtr

milie der Antlunra
blade ren

donkergroene

en

onaanzienlijke, tot schermen

l ater door zwartachtige bessen worden 0
eenigde bloemen,
hier te lande zoo goed als volkomen wint,
gmvolgd. I)c boom IS
hard. alleen bij zeer stren
die

\-orst. zooals in den nu afgeh
jienen winter, willen de jon

den nazomer maar eens voorzichtig een jongen scheut los makti .
Men ziet dan. dat die aan de muur-

zijde dicht met kleine worteltjes

twijgen wel eens fievriezen, li

bedekt is. Deze worteltjes noemt

oude

men hecht worteltjes en zij heb
ben geen andere functie te \'ervullen, dan de twijgen van den
Klimop vast te hechten tegen
het steunvoorwerj). Die worteltjes
zijn heel eigenaardige voorwer]5en. Nooit zullen zij zich aan
de voorzijde van den klimojJtak

steeds weer gemakkelijk uit. Ei
\-an de groote voordeelen v:
den Klimoji is. dat hij deswi
ters zijn bladeren behoudt 1

hout loopt dan edii

dan in het dorre-landschap t-,
aangename afwisseling oplevei
Tegen .kjiril. wanneer hij joi

ontwikkeien en komen zij al een

schot begint te maken, verlit
hij tegelijkertijd zijn oudste hl

weinig ter zijde te voorschijn,
dan buigen zij zich dadelijk om

deren.

De \'oortkweeking r

en keeren zich van het liclit af. ten

selnedt gewoonlijk door stekke

einde aan de achterzijde van den
stengel aan hun roejjing te kun
nen voldoen. Zij groeien dan
tegen de steenen. nu en dan in
de voegen, hechten zich daar
vast en zitten zij eenmaal goed

die

men

in

den nazomer v;

jonge scheuten nemen kan

die O})een liehte. vorstvrijeplaai
bij\-oorkeur in een kouden ba:
o\-erwinti'rd moeten worden. T

gen .i het x'oorjatir zijn zij da
gewoonlijk geworteld.

vast, dan is er heel wat kracht

noodig om ze los te rukken, ter

Wil
sueces

wijl ze zelf zoo taai zijn. dat er
van stuktrekken zoo goed als
geen sprake kan zijn. Er wordt
wel beweerd, dat deze worteltjes
verder geen functie verrichten
en dus ook geen vocht ojmemen.
Deze bewering wagen wij te be
twijfelen op grond, dat wij meer

men met een Klinnj
heliben. dan moet im

hem in goeden r-oedzamengron
jilanteii. Wel is waar neen

iiij eiken grond \'oor lief. dur
in een armen bodem groeit h
lang zoo welig niet als in n

rijkeren, waarin hij somtijds 1

malen KlimoiJjren zagen, wier

één jaar scheuten van een paii

stammen bij den grond waren
afgestorven, terwijl ze toch even
lustig doorgroeiden. Al het water,

Meti-r lengte maken kan. WüpI

een Klimop te wild en belet li
gaandeweg het uitzicht uit d

dat die boomen noodig hadden,
kon dus niet anders dan dooi

x-eiistr-rs. dan behoeft men nu

de hechtworteltjes worden oj^ge-

bang te zijn hem flink terug i

nomen,zoodat deze tius de functie

snijden, hij loojit dan op L
otide hout weder gemakkelijk uil

van de gewone wortels \-ervulden.

Zij onttrekken dus blijkbaar het

In den beginne le\'ert zoo'ning

vocht aan den muur, waartegen
zij groeien, zoodat zij die onmo

sneden klimop een minder fia.:

gezicht oj). doch reeds een lud
jaar. nadat liij dezen kuur heo
ondergaan, is hij weder met fnsc

gelijk vochtig kunnen maken.

Daarenboven bedekken zij hem

jong groen bedekt. Dit iiis"li

met een dicht kleed van bladeren

en meermalen hebben wij waar

EEX BOOM GEUEEL ME7' A'L/MO/' BEGROEID.

genomen, dat, na een zware re

staan, bepaald noodig. df*'-''"

genbui. een oji de windzijde
staande, met Klimojr bedekte muur onder de bladeren geheel
droog gebleven was.

El is dus geen sprake van. dat een Klimoji een muur \-ochtig
zal maken en ieder kan hem gerust tegen zijn villa jilanten om
zomei en winter van zijn irisch groene blacleren te genieten.
Uok tegen boomen kan men een Klimop gerust laten opgroeien

en welk een fraai geheel men daarmede bereiken kan. toont de

iieineven gaande albeelding van een grooten boom. die eertijds
u- zal aan den
Leiden
die erstaat,
geheel
mede
liec e ^ . Hij
Iroom,stond
waar en
hij tegen
niets
geenwas
kwaad

doen. en toch wordt dit nog dikwijls beweerd.
De Klimojr toch
is geenszins een woekerplant, hij dringt niet met zijn hechtworm

steunboom om daar het voedsel a;in

ic
iG^.vcn. hij heelt daartjpe zijn eigen organen en nog nooit
wJnrf
■'
I m-^L
met zijn wortels
het
evende hout van een anderen
boom was
doorgedrongen.
Het inis een

den is in sommige gevallen voi|
exemiflareii. die tegen muU'

kans loojien om éif inwendig di
losgerukt te worden.

dan \-aak te breed worden n
te gaan. öf door een zwaren ston

Er zijn van den Kliinoj) slechts twee soorten bekend, echterd'

te meer \-erscheidenheden.

l-hikele dezer variëteiten zijn »'''

mooi. andere daarentegen lu-bben slechts weinig te beduide'

\'ooral de grootbladige zijn zei-r aan te be\-elen. De effecten, d'

men ermede tegen een muur. een boom of een hek verkrijge
kan. zijn somtijds x'i'rrassem 1.

Hier en daar c'indt men in

lande een oude kerk. die er geheel mede begroeid i.s. weer erge"-

anders blijft men c'erwonderd staan bij het'aanschouwen van
boerenwoning of

een dagloonerslmisje. die onder het gm'"'"

bladerlool gidieel schuil gaan en steeds zal hij dan een bed'
oifleveren van c-rede en rust. Nriendsehaji en liefde.
,. „
Waarlijk het aanj.lanten van de zoo vaak miskende

verdient warme aanbe\-eljng.
E. Th.

