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CRICKET-ERVARINGEN
IN ENGELAND.HÜEVELEX onder ons, die de bekoring der Engelsche

oyienluchtsyielen kennen, die zomer na zomer, winter na
winter meedoen aan de groote wedstrijden in het vader
land. hekruiyit niet bijwijlen de sterke begeerte om eens
te syielen in het land waar ze ontstaan zijn. waar ze eeuw

na eeuw werden en nog worden beneiend, waar die lichaamsoefe
ningen een zoo grooten invloed helrben oyi bet \-oikskarakter,
ja, op de geheele maatscbajipelijke ontwikkeling.

Bij mij jiersoonlijk ontstond die begeerte reeds zeer \'roe". Ik
begon cricket eigenlijk eerst ernstig oyi mijn veertiende jaar teleeren en speelde toen in de tweede klasse comyietitie van
Excelsioi het yiittige, Haagsche clubje waarin ook Hamakers

bciilusen, de jongste Ei]ken eiilam Welfei meewerkten, allen jongens, die naderliand min tUmeer het tot zeer verdienstelijke sportsiui gebracht heblren Wü
speelden aanwmkelijk overal tusschen de straten-in-a n w ' "
bet yerverschmgskanaal, totdat het "
v

,  ̂ r, achterbe.>tuui van Olymyiia goedond dat we de mat \-an
lier-eld. Later werden

m  clie vereenigmg gebrufkten oii het' Ma-
Olymyiia en de „Haagsche" één. de s (i

I-'ootl'alloBil
■  liet iHttigv

leden naar
■ket en I* •

\-ele jaren

.„i

b

.- 1.., i ji i111 )
tstond. de .Maliebaan «era,,ge5,

elnbp' stieri eeii tragisrhen dood, dooS ■
liet buitenland gingen ot lid werden,
( ^•ol )rl)ijgegaan. HMieb mijn wenscL,

werd
■ 1

en nu'i'rinaleii in Engeland geweest

("rieket en
„ILveelsioi
de beste
(Ie 's (•!". ( rie

Sindsdien /i.l"
;,ien in vervulling konu n-
\-orig jaaiik van mijn leven
gespeeld heb ais JuiM

W'.e aanleg ;..p' „eer men gelegenheid heef?2,.grond leusatii g J kwartier te oeleiien. En ik oefende mz
lederen dag ei n i - . .. bowlen, batten en helden. '
St Lawreniv-giou _en -'„diner Engelsrhe r-rienden in Canterbu,-,.Ik logen dl ly 'nnnantiseb tusschen de groene heuv,.].'

niet ;,(,oveei en ik nuig zeggen zoo goed „[4
(lion zomer \;an Mei tot Augustus/onier \-an Mei tot Augustus

x-,)or het spnl ontwikkelt zieh op een Engels^
rond reusai

„ n-xr i'cn paai
ground ij%'eng.

k.gcerde l.i.j een mijner
ijkeen overoud stadje,

van bet prachtige. onMUgiti
de beroemde '
heel oude huisjes
het stalij e ileklimop-begroeiil

Nvalleii wel tien m

e Keiitlandschap, een stadjem",!.
honderden jaren oude Katiiedraai. smalle straalL

fraai \-ersii'rde geNvIs. kleine ruitjes, rondom;im.'i

eters dik. met torens en schietgat;;
heerlijke omstreken, koren\'elden. hopaanpla,,.

yilantingen en vruchtlioomgaarden.
Hier schreef Dean Earrar, deken \ an de Kathiedraal, zpuit.

mrmtende jongensboeken, waarx-an w.j ons de mee.ste nog wel u„muntcnc j „udste sdrool van Engeland staat
daS- iok de Kdngs-School. waar de zonen x-an voorname Engelsd,,.
msdachten Redriid worden x'oor de toelatings-e.xamens voor Qx.foiM en Cifmbridge. Die jongens hebben my de St. Lawrena-
en vele andere kleine clubs van < anteibui\ het lecht om teger.
een jaarlijksclie v-ergoeiiing langs de grenzen van de enorme St,
Laiwrence-ground te spelen.

Deze ground is een van de beste le klas gronden in Engeland,
het veld is zeer groot, rondom met yiraclitige hooge boomen be
groeid, het is zoo glad als een billart. het gras is den geheelen
zomer" door groen, alleen in .-Xugnstus begint bet wat te dorren.
Met het Tunbridge W'ells veld behoort de St. La wrence ground aan
de Kent-Count\'-( rieket-t lub. dii' er haai home-wedstrijden op
laat syielen. l3en eersten maandag in .Augustus begint de zooge-
naamde Canterbury-Cricket-week. EJen \-olle week is Canterbnry
dan een rumoerig feeststadje.

Na twee uur lederen miiidag oelende ik een kwartier lang op hei
\-oortreffelijk bowlen \-an de ('ount v-professionals. die door con
tracten vast aan den cricket-grond wrbonden zijn. Het waren
er een vijftal, twee er \'an. de besten, deden altijd meevoerde
St. Lawrence. ook wel eens voor het .A-team. (Dit was de St. L. team
bestaande uit personen die in ydaats \'an des Zaterdags, des Don-
derdagmiililags \-rijat hadden, in tegenstelling met de meer onaf
hankelijke St. I.awrence leden, die tijd in oveiwloed schijnen te
hebben en desnoods bun geheele lewn niet anders kunnen doen
dan cricket syielen).

Als ik aan dien zomer \Tin harde crickettraining terug denk, dan
is het \-ooral wel het belden en bet batten waaraan ik de aange
naamste herinneringen hel). X'ooral het belden was een waar
genot, altijd den bal keihard, maar totaal ongevaarlijk door de
gelijkheid van den grond aanschietend en als van zelf "recht in de
handen rollend, dadelijk oyigeyiikt en in één beweging terug naar
bowler of wicket-keeper gevvoryiim.

middagmaal werd in C anti'rhur\' \'roeg genomen, omstreekshalt-één, dat duurile tot onge\'eer half-twee. de jiijp werd dan aan
gestoken
ging het■

er \'olgde een genoegd ijk praatje in de hal en daarna
naai het ci'icket\'eld. In geen gex'al -X,. mocht er gespeeldwouten wanneer het i-egende of wanneer de grond nog week was

Hoor buien van den \-origen narlit. liet gras zou dan \-erwoestworden
en m i en \ ruclitharen berg-kleiachtigen bovengrond zouden diepe
Kale jiickken ontstaan, niet dan met \-ed mo'eite weg te krijgcn-

j  stonden er na half-drie altijd de
in i,M." '"^^'""<-'1 ii icki't nets . drie aaneengesloten naast elkander
knmen'^ lange strooken net maakten het werk vol-

II- ff' 'MdIc aangrenzende„yiitches" bowlendeii-
aanhffn- -"i-' waarin de beste bowler
den wind in'w .fuff" 1 '1 lasi-medinm; wanneer hij tegen
hal\-en Metef '' -^werven", soms wel een
Vorker 'ot • f'"" en altijd was het een
aanvang •„ 1 ""iV' -Dmtehte hal met veel on-"hreak. In df"wici ,fit <1^

later ging dat heter.
lowleii. ik vraagde dan naai

van miin wi,-l- .d '"" •^^^■•>'11 hallen aan den linker of 1*
waardig was 't onf '""f'' ('utlen oj |„g te lorcoereii.
Beenen" bowlde i„'f'""' f" "".Yminie de ..yirol" mij .dp d'
tnurlijk het inee'o ... Y''"'-"'' .^'viavaebt de le.g-hreak bowler
«lerilaad goeda-inbge'^"/ ' ''ll-lie|(h.,-s aehter Ir-t wicket, en de i»"d.jii lichaam „f heeifm'"y,. r-,ï-,'.-7''' systeem van ootem
muntend'W(Tk('',mf,',m "1' 'lezen heer. die Imewel »it;te syielen is. l);, -.,- miste (fat juist buitengewoon moeilfl
l'owhle ma-n- d,?. ' 1"'", '"1''*'' ' 'erilepssyieler. die niet zoo h^j
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Daar ik veel vnjen tijd had, veilaiif<de ik er sterk naar om zoo
spoedig mogelijk eens in een wetlstrijd te bejiroex-en of mijn oefe-
luns^en mij reeds een eind verder hadden geirracht. De eerste match
die ik met het ..iieeien elttai \'an de St. Lawrence nn'esijeelde was
er een tegen Do\er. die \'eri"egende.

In \ulgende wed.strjjden te Walmer tegen de marine-ofhcieren
^•n te Deal tegen een sterke cluh bleef ik twee malen met dubbele
eijters iiot out. Maar eerst onge\eer vier weken na mijn komst
iii Kngeland kreeg ik goed de handigheid van het runs maken.
l)it nu was volstrekt niet ongewoon. Wij Hollandsche spelers, die
111 ons land zelden gelegenheid hebben tot langdurige oefening,
reinondig omdat de tijd er ons \-oor ontbreekt, staan verbaastï
,i\er de zekerheid waarmi'e onze Kngelsche gasten vrij moeilijk
bowlen spelen. Wij zijn hier zóó gewend dat'de bal over de b'at
trioinleert. In Kngeland is het op harde wickets altijd debat, die
i)o\en ilen hal staat. De wickets, althans op de county-\'eklen, zijn
er zbó gelijk en prachtig onderhonden, dat alleen zeer goede bowlers
dit' \ eel eflect weten te ge\'en en een zéér zuic'ere lengte honden,
op d.en duur iets in hel nad.eel c'an ile liat kunnen c'errichteu. Mijn
eigen ondeiwinding oj) het gebied van batten was tlat tle moeilijk-
heul van het juiste ,,timen \'an den bal gelieel ophoudt, naarmate
er meer geoefend wordt, ten slotte lijkt het alsof d.e bal door de
bat worilt aangeti'okken, alsol we bij instinct den bal oi) het juiste
oogeiihlik weten te tretlen en op de juiste jilaats van de bat. Vier
weken na inijii aankomst in Engeland dan speelde ik een Donder-
dagmidilag voor St. Lawrence .\-team tegen een school elftal. Dat
elftal was o|i pa[)ier sterker dan het in werkelijkheii' bleek te zijn.
De jongens fieldden e\'enwel uitstekend. Toen mijn jiartner reeds
iS runs baden ik nog niets, gaf ik den bowler een dood gemakke-
li.jken „return", die hij zoo vriendelijk was te laten vallen. Zoo'n
gelukje moedigt aan. .\ls gewoonlijk bowkle met wind mee een
last-howler, een korte, stec'ige jongen. .\an den anderen kant
werkte een slow-bowler, die ik na eenig talmen niet aarzelde her
haaldelijk \'oor 4 te slaan. Ik had ondertusschen een anderen
partner gekregen en samen met dezen scoorde ik er kalmjijes oj)
los, toch c'oorzichtig, want het helden \ain de jongens bleef voor-
treflelijk, ook den wicketkeeper luuklen we te \-reezen. Tiental na
tiental \'erscheen op het sroringbord en ik begon langzamerhand
te heseffen dat ik het bowlen c'olkomen meester wtis. Dikwijls
beproefden change-bowlers mij d.oor de lucht te kiten slaan, maar
i'chalve een b;il dien ik re.'ht naar \'oren het \"ekl uitsloeg, hiekl
ik alles tegen den grond. D : loo ging op, ik \-()ekle de vermoeid
heid wel stijgen, want w.nvweg de meeste skigen moesten dank
het reusaclitige \ekl geheel uitgeloopen worden, maar wij scoorden
geruimen tijd. ik sjieelde het vrij zuivere bmvlen zoo correct moge
lijk en na een amlerhalf uur batten kondigden le\'endige bijvals
betuigingen luij aan ikit ik mijit eerste hoink-rd, tevens de eerste
..centurv" v;in dat seizoen op den kkissieken grond gemaakt had.
Kort ikuu'oj) werd mijn partner prachtig \'an een harden slag
l ip mid-on gevangen en ('aj)tain Harris sloot de innings, zoodat ik
i iot-out bleef. In nog geen twee uur had onze partij vom' den val
\an drie wickets 220 runs gemaakt. De anderen jiresteerden niet
\ eel en waren allen uit voor 55. N'a zulk een wedstrijd waardeert
een cricketter dubbel de weelde van een koel jiaviljoen en van
ruime badkamers, zooals die er zijn in het grooto steenen (lubge-
bouw van de Kent-("ounty-Ericket-("lui). i)e.s avonds uitrustend
van de vermoeienissen, las ik het korte verslag in ,,'Ihe Kentish
Obstiwer" van 21 Juni i()o():
,,The team of St. Lawrence secured a \hctory over the Simon

Lrington School hy i()5 runs, scoring 220 for the loss ot three
wickets and declaring theh" innings closed, and then dismissing
the school lor 53. The match was a very one-sided one and of
httle interest, e.eci'jit for tlie hne batting of H. van Boeven (103
not out), and R. Khodes {()<>) for the victors."
(Wordt vervolgd). H. v. B.

ZOMERMIDDAG.ELX van de mooiste momenten in het Hollandsche weide-
landschaj) is wel het zomermiddaguur. Eigenaardig en
jammer tevens, dat door den stedeling ilit uur niet ten
volle hegrejien wordt. Immers voor hem duurt de
levensdag na den middag tweemaal langer dan ervoor,

den oprechten buitenman is het middaguur t lioogtejnint der zon,
hem halveert het den dag, voor hem is <le regel : ,,Rijzen als de
zon rijst, slajien als het zonlicht zinkt!

Kloj) maar aan in 't boerenland, als de zomera\-ondschemer
donker blauwt, als de nacht gevallen is, die bijna geen nactit
heeten mag: rammel met de klinken der gesloten deinen, ~
mocht nog een enkele wakende lunden — voor hen, wier werkdag
begint als de halvemaanvormige lichtgaten in de gesloten vens
terluiken de aanlichtende morgenschemering verkonden, is de
nachtrust al i'roeg aangevangen. , 1 • n.
Ze moeten met de zon in 't veld: buiten wachten de loeiende

koebeesten met melkzware uiers den morgen, wachtend staan ze
^oms al geschaard voor de omheiningen der melkliochten. Kauw
is de nieuwe dag gelioren, of het is daar al druk bewegen van
bezige mensclïen tusschen bijeengedreven groejien glanzig melkvee.
Daar klinkt al gejiraat en gelach van wakkere mannen en viou-

wen hij het geklikklak \'an vaatgerei en gerammel van emmers.

Als de zon nog pas met jonge, nieuwe stralen bleekgoud staat
over de bedauwde weiden, dan is de eerste morgenar'beid al vol
bracht, dan worden de hekken der melkbochten geojiend en de
veescharen trekken in lange rijstoeten over het malsche grasland
tot waar de koeien te. grazen beginnen, zich in bonte wanorde ver
strooien gaan over de grazige bebloemde vlakte. In rustigcn
ijver gaan ze inet gebogen kojijien, scherend langs den grond de
vochtige, snuivende snuiten; steeds plukken ze met rasjiige tong
de welige grasplokken weg, vermalen ze die even met schuiven-
den bek, gulzig slokkend dan, om dadelijk diejier weer te
buigen, langzaam, jioot voor jioot, verder te grazen in naar
stige en onbewogene vratigheid.

Hooger rijst de zon, haar warmte heeft lang reeds de wazig
blauwe morgennei'clen doen vervluchtigen, de grijsgroen beslagen,
zware grassjirieten, die drojien van den dauw, gedroogd tot ze
zicli weer ojirichtten, Irischgroen en krachtig. De glansplekken
op de buiging der bladerlinten verjdaatsen zich als de wind deze
nijgen doet, zoodat ieder windtochtje zwakke glansen schuifelend
c'ergloeien laat over de welige, groene wei.
Maar verder in den i'oór-middag, als de warmte gestadig toe

neemt, is 't of de wind zich legt, het land vrij geeft aan de volle
koestering der verhitte lucht, rustig neerliggen laat in den bla-
kenden zonnegloed.

Heel langzaam, doorweven met blinkend, zilverwit licht, drijven
enkele groote zomerwolken hoog langs het diepe hemelblauw;
lager meer staan onbeweeglijk de donkerder gevaarten, als afge
sneden wolktojijien, vlak gelaagd boven den einder; fel door
gloeit het zonnevuur de roomwitte bovenranden met rossige
lichtschroeiing.
Dat zijn de kojijien, waaruit de donder dreigt, iederen gloeiend

warmen zomerdag weer tot het evenwicht breekt in de stand
vastige zomerlucht en de koppen zwellen tot onweerswolken, op
kruiend langs den hemel tot breede vlaag vereend, overschadu
wend heel 't zomerland, straks onheildreigend met fellaaiende
bliksemschicht.
Maar, de atmosfeer in midden-zomer kan veel verdragen; dagen

lang kunnen de lederen morgen opnieuw geboren koppen als ge
nageld boven het verschiet te schroeien staan. Dan blijft heel den
dag de gouden zon koningin in haar azuren mantel, bezet met
het luchtige zilveren sjiinsel van vlokkige zomerwolken. Entegen
den middag staat met zengenden gloed haar majestueusen glans
over het i'lakke land, met verblinding slaand de oogen dergenen,
die haar aangezicht zien willen.
Dan is het of de zonnehitte terugslaat van het veld, ojikaatst

\'an de strakkm staalblauwe sjiiegelvlakken wm slooten en jilassen,
afschamjit oji de grijsbcjuilverde, van droogte gebarstene klei
wegen en jiaden, om éijischokkend de lucht in ojiwaartsche trilling
te zetten, de atmosfeer in stage siddering \-an den daverenden
lichtval. Dan hangt naar den horizon een blauw waas, waar al
wat ópstaat zich in hult, gekoesterd en oinstoofd van zomer
warmte. Heel Holland ligt stil onder dien laaien luchtebrand, loom
en stil onder het dagmoment van hoogsten zonnestand.
Wat arbeidt, heeft zich teruggetrokken uit de onbeschaduwde

velden, vereent zich in de donkere, diepe vertrekken der boerde
rijen om den middagdisch en gaat een slaapje nemen tol 't late
melkuur wekt.
Rust waart om de hoeven, waar in de boomg:aarden kalveren

loom te droomen staan of necrg:cdoken liggen in bloemig gras,
waar jiaarden kop aan rug in wilgcnschaduw bij sluithekken te
suffen schijnen met in ruststand ojigetrokkcn achterpoot en lui
neerhangenden kop. De eenden schuilen tusschen riet en gras
halmen aan den wallekant en liggen stillekens zich te veerpluizen,
behaaglijk en verzadigd ncergedoken; kijijien hebben zich genes
teld in mulle zandkuiltjes, koesteren zich in het warme zand,
schurken zich in de losgesjircide veeren de broedende lijven, alles
geluidloos, zich stil vermeiend in den zomermiddag. Als verlaten
liggen de hoeven rustig in halfschaduw van hoogc abeelen, wijl
door de altijd suizende en ritselende blaren gouden zonlicht
speelt over rieten daken of witgekalkte muren.

In de weiden heeft het vee zich neergevlijd tot den micldagrust,
overal vcrsjireid rusten de bonte veegroejien in den grazigen jml-
der, bonken kleur verloren in zonnige wei. Met naar de zon ge
keerde ruggen liggen de koeien in volkomen rust, neergelaten de
logge, zware lijven in gemakkelijk aanvlijen tot den grond, liggen
ze "-estrekt in droomcrig en vadzig welbehagen, zonder ander
bew^egen dan het schuiven der hekken bij het instinctmatig her
kauwen; de sullige oogen staren wijdojien en doelloos voorwaarts
in den onbegrejien dag.

Rust, middagrust over heel het land; zoover de oogen gaan
langs velden en Wegen, ligt alles ineengedommcld onder de zomer-
zonnegloed totdat, een eind den middag in, een luchtig windje,
mild i'erfrisschend, teugje van ergens vér-weg gevallen weerbreuk,
zachtkens aanstrijken komt. 't Schijnt dan of de zon al verder
gereisd langs den blauwen boog haar stralen van vcrder-weg ons
zendt. Luwer wordt het alom; windge;schuifel in 't geblaarte,
grootere en langere schaduwjilekken zetten donkercler tonen
tegen 't guldener licht, (lerij en gerucht, beweging van mensclien-
gedoe tot nieuwen arbeid rijst hier en daar 't zoinermiddaguur
heeft uit! C.haw.
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S O ES T D IJ K-
■ rlpefde, werd het domtit-n jaar''Yn U-mem Fredenk BDe prins trad in het huwelijk met Anna Paulowna, de

dochter van den Russischen Tsaar, en voor Soestdijk
braken de gelukkige dagen weer aan, nu het vorstelijk
echtpaar, omgeven door hun kinderen, hier de zomer-

zorgd maanden kwamen doorbrengen. De nieuwe bewoner
de bezitting verfraaid werd en aan hem voor
Werd herinnering zou bewaren. In de eerste plaats
ulaa+r.!'^ Waterloozaal de schilderij van T. W. Pieneman ge-

voorstellende „De Prins
den verder wer-
viertai park van het jmleis eenen wil gebouwtjes gezet.
Sophip ® boerderij van Prinses
niell-p vorstin leerde

Prin „Prins Willems"-,

.gemalin was het die o]rg  .0

Paulowna. die ha» - T.„. en ""7-pij v
den 8sten NovenT pet
drik. p,-.,. »"

.tti'^e. dat hij in
den OosI

we

Zijn verblijf
belang van Soef gfi ^
streek nog in de \
spoorweg

d.^^?^tlijk een aanvang maakte met
ting van het Museum van

^ Zeemacht, waarvan ver-
dp ; -JK een"fichting
schip' Zeemacht, v
Bog cn?i belangrijke voorwerpen
Deze ^ paleis bewaard worden.
Hendwu later door Prins
foor aanzienlijk uitgebreid, is
woordip^ tloor onze tegen-
naar het tj- ^j^oningin Wilhelmina
f enhapp ® Oranje te 's Gra-
findt overgebracht. Niettemin
ttet vni^^^A "OS °-"t- het
duwe V "ta Paulowna als
buste Koning Willem II.

t'an d

por-
we-

eenen Prins van Oranje,SChlIdp.-!; —
^'agen p'-^'E'^oorstellende de vcld-nen ^(^.-^1 P'ï-Aitersen en \^n.n Tliie-
linp'cn „ veiMcUillcnde herinnc-
Van c, heldendood vanVijck,

ive '
or\

•"Ken van

Veroverd'^ de Belgen' net poi tl ct Vcin cicn vrocf^gestorven t? ■ vroeg•tegen a? P'ms Alexander, en den
N-1 Willem II.het overlijden Vcin Aniiti

VOOI

jsyt. *-Pf4^A>,

Efifn .///if. p". ƒ/'. Uogt. SOESEUIJK. (i'ih;A.w; xaar iirs' rI-i. I!^ ^ ''A/.
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F'>fo Au--'. F'. A'. SOESTDIJK.
L'itzicht zan het /'en/es viui het pdlcis over den voortuin, met doorkijk in de A'onin^-s/oon.

Xadat Pnns Hendrik geruiinen tijd het landgoed hewoond
had. werd Koning Willem III eigimaar van het domein. En weer
onderging Soestilijk tal \'an \'erantleringen. werden er zalen en
kamers aangebt)uwd en x'i'rbonwd. Een belangrijke wijziging was.
dat de slordige geboiusen aan den o\'erkant \'an den weg, ver-
rangen vei'den door nieuwe doelmatige stallen. De vroegere
hertenkamp kreeg een andere bestemming en werd herschapen
in Koningin Emma[nirk. de tuinen werden verlegd en vertraaid.
Den isten )uli ihNU hielden Koning en Koningin en Prinses
ilhelmina hun intocht op Soestdijk. feestelijk ingehaald door

de bevolking van Daarn en Soest.
Met Het Loo had Soestdijk weliswaar het voorrecht te deelen.

als zomerresidentie door de Koninklijke tamilie gebruikt te worden.
En zoo was het den Koning slechts gegeven niet meer clan drie
zoniers op Soestdijk door te brengen, waaro]). na zijn dood,
Soestdijk het eigendom werd van H. .M. de Koningin-Moeder.
En zoo komen wij bijna tot het heden.
De bijzondere voorliefde van Koningin Emma voor haar

Baarnsch histverblijf is algemeen bekend. Tot tweemaal is het
I>aleis gerestaureercl; sommige zalen zijn veranderd, de logeer
vertrekken voor vorstelijke jiersoneii zijn verbouwd en nieuw
ingericht, de hrandhluschmiddelen zijn \-erbeterd. badkamers zijn
bijgebouwd, kortom het geheel is aan de moderne eischen van
het luxueuse hofleven aangejiast. Een
groote verbetering van het geheel is ge
weest. dat het leelijke houten hek \-oor het
paleis is vervangen door een ijzeren, en dat
de 0]-)en zuilengalerijen, die van links naar
rechts op den middenbouw toeloopen. N'an
glas zijn voorzien, zoodat de gangen, die
de daarop uitkomende kamers verbinden.
voov de invloeden van wind en weer

beschut zijn.
Met verwijzing naar eenige der bij dit

iipstel gereproduceerde fotogralische oj)-
namen. willen wij ten slotte een korte
^ehets geven van enkele der voornaamste
vertrekken van het paleis.
Langs de hreede bordestraiipen komt men

in de vestibule, welke geheel van licht
marmer is gebouwd; fraai-kleurige exo
tische kleedjes bedekken den grond:fde
^azen zijn met bloemen gevuld en tijdens
het verblijf van H.M. de Koningin-MoeckM-
wordt er zorg gedragen, dat een groot mid
denstuk steeds met frissche bloeiende bloe-
inim gevuld is. Links leidt de traji naar de
aiijjartementen op de tweede x'erdiejring
gelegen en in hoofdzaak ingericht vooi de
Hooge Bewoonster zelve. (Ipmerkingswaai-
'lig zijn hier vooral de busten van Prins
Maurits en Willem 1. fle laatste van de hand
\'an Verhulst.

De vestibule leidt dadelijk naar de (iroote
Zaal of Stück-Zaal. Men geniet eerst van
het uitzicht, dat men uit de vensters, ot
van het Irordes. heeft o}) het park. Tus-

Foto Aug. F. II'. l ogt.

schen het j^aleis en den vijver bloeit een reusachtig perk met
rhododendrons. De vijver wordt omkranst door prachtig hoog-
ojjgaand hout. Recht tegenover het midden-achterstuk van het
])aleis heeft men een dieiien doorkijk oj) een laan, die tot ver
achter in het inirk loopt.
Het meest frappante van deze groote, statige rece]diezaal is

de hooge nis ter linkerzijde van den ingang, waar te midden van
frisch-groeiie idanten liet borstbeeld van wijlen den (lemaal
\'an H.M. de Koningin-.Moeder staat. Ter weerszijden verheffen
zich twee hooge kandelabers met kaarsen, welke beide afkomstig
zijn uit het Koninklijk Paleis te Brussel. Deze zaal is verder \"er-
sierd met twee beelden. \'üorstellendc Diana en Ajxdlo; terwijl
x'erder met fraaie meubels, met planten en allerlei kunstvoorwerpen
een geheel is verkregen, dat wel geen oogenblik aan het statig
decorum afbreuk doet. doch niettemin een deftige gezelligheicl
aan deze zaal heeft weten te verleenen.

Door een tusschenkamer en een intiem theesalon in rood gestof
feerd. eveneens aan den achterkant van het jialeis gelegen, en
uitziende op den vijc'er, komt men in de Witte Zaal, waarvan de
naam voldoende alles zegt; de voorwerjien, doch ook zolder en
wanden en stoffeering zijn geheel wit gehouden; wit albasten kunst
voorwerpen en beeldhouwwerken zijn 0)5 consoles langs do wanden
en aan de vensters geplaatst. Drie kristallen kronen laten hier.

SOESTDIJK.
h'n^t/'iink mm den s^rooten vi/ver achter het paleis.



104

buiten.
1-1 Juli -ic9():

wanneer 's avonds de feestlichten ontstoken .ijn, hun zacht licht
nvpr deze vlekkeloos reine zaal glijden. .„oII-p
Ter Serer zijde van de vestibule volgen nog twee zalen, we ke

om hun namen en inrichting ook voor de onmgewijden van
^^'üelemÏeS^de'Lèuvenzaal, met wijn-rood vloerkleed, zachtrood
•de stoffeering der stoelen en fauteuils. I^angs de wanden tal
van schilderijen van bekende personen uit het Vorstelijk Huis
Terziide van den schoorsteen, zooals men op de betreffende toto
duidelük kan zien, de portretten van Anna Paulowna en W illem
II Op een standaard, meer achterin het vertrek, een voorstelling
van de kroning van VVillem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Aan den achterwand, tegenover de vensters gelegen, bo\'en

een schilderij, met plastische voorstelling van Van Speyck, die
de brandende lont in het kruit gaat steken. En verder aan dezen
wand kleinere portretten van Koning Whllem III. Prins Ale.xander.
Koning Willem II. Aan den tegenover den wit-marmeren schoor
steen gelegen wand hangen onder meer schilderijen, voorstellende
■de veldslagen bij, Baütersen en Thienen (beide in 1831), ter-

.  . it of als ik alleen naar 't jachtterrein r,.jachttijd. t'eiren.iver die K^'-tcm.'^zult u zeggen,
geladen""--■-«'•■''ib'jSóm ..V. v,.l

n ee" ,n.. .Erg
is waal
ronder me .
dieren verschiikt

ichter. op

maar aa
;if va

opzie

n dl
, mist men enz t

■ Tl pret- en ievenmakenden groep, die j'
uu- hun bol jaagt, en ik zoek Klaas, d,;

el" Klaas, ga je erWei „leneei
W

nog
at docht u

veel tc

 op uiti»
Ot ik er nog o)) uit ga?

loen \'andaag.D'r IS nog veei le am gn we gaan. Belucht ,
Klaas haalt jk. nog wel regen krijgen. '

bewolkt en we •• Klaas, als 't nu ging regenen.
T Zou beetje water? Das toch veel bet,._ Bent u . iike bette, da je me staan kan van j,

dan zoo'n Regen is nuttig voor alles wat er ,,
slaiipigheid m je oct i • ^ mot ik niks hebh,:

land groeit t>egon dit ook over 't weer, «i
over iets anders aan t praten. HijzQ,i^W laten zien. dat ik nog nooit

't
zcKiais de

waren echter roe<ls^gauu
me

gezien
stonden

had.
We

wijl bovendien nog
•een borstbeeld oji
voetstuk den veld
heer dezer slagen.
Koning Willem I,

in herinnering
brengt.

De daaraan gren
zende zaal is deW^a-
terloo- of Üuatre-

Bras-Zaal. Vier
hooge ramen kijken
op den voortuin
naar den kant van
den Soestdijkerweg
uit. Dit vertrek
heeft zijn naam te
•danken aan het
groote stuk van
Pieneman, hetwelk
den geheelen zij
wand inneemt; het
.geeft een episode
uit den slag bij
Waterloo. De leng
tewand wordt inge
nomen door de
levensgroote schil
derijen van Prins
Hendrik, Koning
Willem Hl, Prins

Alexander. Het
merkwaardigst in

deze historische
omgeving is voor
zeker een glazen
kastje, dat in een
der hoeken is ge
plaatst, en waarin
geborgen zijn ver
schillende fragmen

ten, herinnerend
aan het roemruch
tig bedrijf van Van
Speyck, flarden van
de vlag van de
citadel van Ant
werpen, een lamj),
vervaardigd uit het
hout van het schip,
verder wapens uit
de jaren '30 en '31,
van Hasselt en Leu
ven, dan een kleine
marmeren leeuw, nabootsing van den leeuw van Waterloo.

Wat het uiterlijk van het paleis aangaat, en voor wat zijn park
betreft, mogen de foto's met;hun bnderschriften een indruk geven
van dit Koninklijk buitenverblijf, dat in alle ojizichten den naam
verdient van lustoord.

Van onze aanzienlijke Nederlandsche lustverblijven is Soestdijk
ongetwijfeld een van de meest bekende en poj^ulaire. Wat wel
het tweeledig gevolg zal zijn, èn van zijn aantrekkelijke ligging
in het midden van een der drukst bezochte streken in ons land,
èn van de nauwe banden, die Soestdijk door de eeuwen heen
binden aan ons Vorstelijk Huis. J. F.

Eofo Aiig. F, li', SOl.
A'ofiini'

ISTDIJK.
Willcm-liiuli'.

wentel dan, wer[)t
ze ojr tot ze hun

een

diejje duinpks mt
gele plompen
snaterende kwab
keieendjes, vlak lii
z'n huis. Om b
water een dennen
bosch. met hier ei
daar een struikji
akkermaalshout ei
bloeiende seringen
Laag bij dengrone
zag 't wit van toe
terkruid, bont be
spikkeld met rooi :
\'an koekoekshloé
men en wilde anjer,
geel van boter- ei

sleutelbloemen,
blauw van duin
viooltjes. Klaa;
grabbelde wat zam
weg en opende zoo
doende een hol ii
een duintje. II
dacht dat 't eei
konijnenhol was, '1
was echtereenz.g.ii
wentel, ook welto
het konijnenrijkbf
hoorend, maar e:
bestaat nog eei
groot verschil tus
schen een hol ei
een wentel.

Een hol is 4
woonplaats van '
konijn enheeftmec
dan een uitgang
soms zes of zeven
Een wentel is, on
zoo te zeggen, tli
kinderkamer, d'
wieg, heeft echtci
in 't geheel geu
\-erbinding met hc
hol en er is mam
één uitgang,hevelt
ingang, onzichtbaar
voor een buiten
staander. als ten
minste de moede'
er niet in is. In diej

IN DE DUINEN.Een klein, bruin, taai, gespierd, mager mannetje met
O-beentjes; een dikke, zwarte ringbaard, 't haar is zoo
dicht, dat 't boommos van 't door 't hout loopen er in
blijft hangen; wonder, dat hij geen oorringen draagt:
ziedaar onze jachtopzichter, bij wien ik dikwijls mijn

heil zoek, als de familie met nog vele andere menschen, buiten den

de \-<)edster (vrouwtje) haar jongen en vc
LUL mm eigen eten kunnen vinden. De ram (m

netje) bemoeit er zich niet mee en vermaakt zich. grazend 1
andere konijnen, terwijl de moeder haar kindertjes verzorgt,
de voedster de jonge konijntjes heeft gezoogd, gaat ze heen
krabbelt den ingang van deii wentel weer netjes dicht, zooda
er niets meer \'an zien kunt.

Klaas nam een langen tak en stak dezen in den ingang on
meten hoe diep de diertjes lagen. Om te weten of hij ze ben
had. (haaide hij den tak een jiaar maal rond en haalde heff
uit. aan t einde zat een vlokje wol. niet erg aangenaam voor
daar binnen. Hij zette daarna den gemeten' afstand op den gn
nmW konijntjes loodre

bami en n? 'f ^weldra een u,m "j-'" nlicp gegraven te hebben, haaldeun jong kmnjntje. zoo groot, of lun-er zoo klein, als
muis , uit den nrond \v.,f , 1- • —'
gunde me den tijd niet ''t te h 1'

•  inorJii - ^ Pckijken en legte't weer in deiO^'"»cht soms konx-atten. Door 't gat kon ik ^tel, want 't
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imgcn. lekkei w.uiu o[i ei-n dikke vlok konijnenwol. Wat wurm
den /.e door elkaar, die \ ier kleine j^n-ijze muisjes met lange oorties'
-En weet u wat zoo \-reemd is meneer, dat is dat le nu al

\oor de derde maal \-an t jaar in diezelfde wentel gejoii'^d heeft
't Is net of ie dr monejiolie van heit. '

Ik vond dien derilen maal jongen \'reemd, maar hij stelde meer
l.elang m 't x'oor den derden maal gebruiken van'dien wentel
l)e, uitgestoken zoode werd weer op 't gat gezet, net als een
kurk op een tleseh. de ingang weer dicht gemaakt. Op het versche
tegen 't mos afstekende zand wenlen wat mos, takjes en dennen
naalden gestrooid en er was van den heelen wentel niets meer te zien
-ja meneer, ziet u. dat doen ik. omdat anders de voedster we"

1,lijft. .\ls le in de gaten krijgt, dat ze d'r an geweest benne'
ilan komt ie nie meer terug en dan heit ie maling an z'n jongen"
En met een ..da's wel verduiveld!", werd dit bekrachtigd.
\'ijf meter verder stonden twee denneboomen. vlak bij elkaar,

vvaartusschen doode takken. Klaas' brandhout, opgestapeld waren!
Kijkt u 's tusschen die takken, meneer.
Ik keek. maar liemerkte niets. Wat zou 't wezen?
— Zie je niks. meneer?
— Neen Klaas, wat is er dan ?

Hij lichtte een paai takken oii en ik zag een nestje met heele
kleine, bruingrijze vogeltjes, leelijke. kale kadodders. de bekhoe-
ken zachtgeel uitpuilend en tle bek wijd opengesperd, je dachten
zeker, dat er wat voeder kwam. 't Waren vijf roodstaartjes.
We moesten verder ; onder 't loopen dacht ik over dit alles na

en vond 't zoo \-reemd. dat 't vlak liij dat huis van Klaas zoo kalm
en rustig was. niettegenstaande 't gezang van een of andere
werkende dochter, 't gejoel van 't zoontje met z'n vriendjes en
ten slotte de hond. Zoo vlak bij een konijnenwentel, misschien
wel meer en overal in de buurt allerlei nesten, niet alleen van
musschen. die heb je in de stad ook wel. maar van lijsters, rood
borstjes. en zelfs boschduiven, eksters, gaaien en nachtegalen en
wat zijn die niet schuw. ..ril" volgens Klaas. In de stadsboomen
huizen ook wel woudduiven, die zijn niet schuw, maar die daar
Imiten wel. want je kunt niet even een boschje van achter een
duin naderen, of er vliegen er wel vijftig op en dan ben je toch
nog pas driehonderd meter er vandaan.
We waren nu boven op een kaal duin gekomen en Klaas wees

naar iets op den grond. Ik zag niets en vroeg me af wat er nu
weer zou wezen.

—Meneer, doe geen stajr verder, anders trapt u d'r op!
En jawel, twee jrassen voor me lagen twee jonge vogels en een

ei. 't Waren kie\'iten. in de buurt vlogen de ouders angstig
schreeuwend heen en weer. 't Verwonderde me sterk dat er nog
een ei bij die jongen lag. Zoo iets had ik nog nooit gehoord of
gezien. De uitlegging kreeg ik van Klaas.
Een kievit of ejief legt eerst twee eieren; terwijl 't hennetje, of

liever 't hentje. deze uitbroedt, zoekt 't ventje (mannetje) eten
voor z'n wijfje, dat onder 't broeden nog een ei bijlegt. Zijn de
twee eerste uitgekomen, dan vliegen de ouders van 't nest, 't is
eigenlijk geen nest. 't is maar een rond deukje in 't duinmos. Ze
zoeken voeder voor de twee ionkjes, die door hun eigen warmte,
onbewust, het laatste ei. dus hun broeder of zuster, uitbroeden.

Ik stond verstomd. Je krrnt 't toch geen slimheid of verstand
noemen, want de kievit weet niet beter, of 't hoort zoo. 't Is
een allergekst dier. Hij staat in de wei te kijken, wipt soms even
z'n kuifje op en loopt dan verder. Dat loopen is zoo gek, 't is
net of hij op rolletjes staat en door een onzichtbare hand voort-
,getrokken wordt en je moet je werkelijk goed inhouden, orn niet
te proesten van 't lachen, maar dan verjaag je 't dier. Je ziet die
dunne, zwarte pootjes haast niet. De bel wordt geluid om de
menschen bij elkaar te laten komen, 't is etenstijd.
— Dag Klaas, tot ziens.
— Dag meneer. ^ .. . .
Later zal ik u nog meer komen vertellen van Klaas, zijn huis

met de jachtkamer. en de jacht; ik hoop er dan kiekjes bij te
maken ook.

EEN ZOMERZONDAG

AAN DEN VLIET.
Wuivende veeren, matzilvrige wilgen.
Deinende rietzoom langs rimpligen vliet.
Waar, vroolijk spartlend, 'n vischje wegschiet.
Trekkend in 't watervlak lijnen, wél grilge.

Wandlaars in zondagsgewaad, onverschilgen.
Als men ze buiten des zondags zoo ziet.
Gaande ter kerke, ter kroeg dan; je schiet
Beter zoo op met de preek, de zwaartilge ..

Om je het hemelschste, zomerschste weer,
Zinroes van kleuren en geuren en neuren,
Ver aan den einder-rand reuzen, die beuren
Over de kim zich en zien op ze neer.
Neer, op die menschjes in zondagsche kleeren.
Die van het leven het zwoegen slechts leeren.

J. H. DE Veer.

EEN OUD-HOLLANDSCH BALSPEL.
(Het Kaatsspel).BIJ de Friezen zijn steeds lichaamsoefeningen in de open

hicht, waarbij vlugheid, kracht en moed hoofdvereischten
zijn, de meest geliefcle uitspanningen geweest. Door
alle eeuwen heen heeft zich het aloude kaatsspel op den
Frieschen bodem weten te handhaven. Geen wonder

dus, dat het eigenaardig en frissche volkskarakter zich in dit spel
nog ten duidelijkste afspiegelt. In den broekzak van den Frieschen
knaap van onzen kaatshoek kan men dan ook gedurende het
kaatsseizoen een kaatsbal vinden. Vóór, tusschen en na de school
tijden vormt in den zomer het kaatsspel het bijna eenige vermaak
der jongens, van wie velen reeds op 5-jarigen leeftijd zich in het
spel gaan oefenen. Ziet ze daar vol moed en in opgewekte stem-
ming naar het weiland trekken, de Friesche knapen. In korten
tijd zijn de kielen en vesten uitgetrokken, de hoeden en petten
afgeworpen. Enkele schoenen, petten, hoeden, blouses, vesten of
ook steenen, graspollen enz., worden netjes in gelid naast elkaar
gelegd en de lijnen van het spel zijn in orde. Perk, bovenslag en
opslaglijnen zijn gevormd en in een minimum van tijd is het spel
in vollen gang. Zie ook in uw verbeelding daar die jonge en krach
tige mannen als moedige en onversaagde athleten in het groene
strijdperk , den krachtigen arm uitgestrekt, 't lichaam schuins,
vóór- en achterwaarts gebogen, den scheri)en en vasten blik beur
telings op den tegenstander en den kaatsbal gericht. Het kaats
spel kan met volle recht onder de natuurlijke lichaamsoefeningen
gerangschikt worden. Loopen, springen, buigen, werpen, strekken
zijn de meest natuurlijke lichaamsoefeningen en al deze vereenigt
het aloude balspel in zich. Door de Romeinen op onzen bodem
overgebracht, werd het in de middeleeuwen hier te lande door
graven en edelen hoog gewaardeerd, werd het door voorname en
vermogende lieden met voorliefde beoefend, en is het onder de
burger- en de volksklasse in Friesland nog steeds een zeer geliefd
spel. Eene voorstelling van dit volksfeest wordt door duizenden
bezocht, wanneer de Nederlandsche Kaatsbond zijn groote partij
organiseert. Dan wordt gestreden om den Mulierprijs, den Zilveren
Wandelbal van den N'ederlandschen Kaatsbond. Overwinnaar
te zijn in deze partij geldt voor de grootste eer, die een kaatser
te beurt kan vallen.

Het spel is in Friesland zeer populair. In vele plaatsen vindt
men een geplaveid kaatsterrein. Alle lijnen bij het spel zijn hierop
met roode steenen afgeteekend. Als openbare pleinen zijn deze
speelterreinen door de gemeentebesturen gelegd en worden ze
insgelijks door deze onderhouden. Deze terreinen liggen dus
steeds gereed en zonder eenigen omslag kan direct met het spel
worden aangevangen. Waar in onzen tijd van lichaamsoefeningen
naar een geschikt volksspel wordt rondgezien, daar beveelt zich
dit aloude balspel door zijn zuiver Nederlandsch karakter als van
zelve aan bij hen, die de leuze ,,Nederlandsch in Nederland" hoog
willen houden. In Friesland vereenigt het alle standen en klassen
der maatschappij om zich, zoodat men er den boer met zijn knecht,
den baas met zijn werkvolk, den onderwijzer, den handwerksman,
den ambtenaar enz., met elkaar ziet spelen in een vreedzamen,
broederlijken kamp op het groene kaatsterrein of het geplaveide
kaatsplein. Dit samenspelen heeft zijn schoone zijde ook in het
maatschappelijk leven, waar al deze spelers elkander ontmoeten.
Het slingert een band van vriendschap om zoovelen, die „buiten",
op het vrije veld dagelijks met elkaar in aanraking komen. Ons
wil het voorkomen, dat dit echt Hollandsche balspel alleszins
waard is weder in de nationale zede door te dringen, omdat het
kan bijdragen tot verhooging der volksgezondheid, tot ontwik
keling van den volksgeest, tot veredeling en versterking van het
volkskarakter. W. Westra.

VARIA.
Een merkwaardige beschrijving door Adrian T. Brown te Bir-

mingham lazen wij dezer dagen in een Engelsch tijdschrift. Hij
bespreekt het oude Engelsche volksgeloof, volgens hetwelke pad
den en kikvorschen de natuurlijke vijanden zijn van karpers,
welke visschen zij zouden dooden door de oogen te vernietigen.
Dit volksgeloof wordt o.m. aangehaald door Izaak Walton in
diens onvergankelijk standaardwerk, de „Compleat Angler".

Adrian J. Brown beschrijft dan hoe hij einde Maart, in ondiep
water, aan den rand van een vijver, een goudkarper ontwaarde,
die bijkans stil lag en op wiens kop zich een padde had neergezet.
Nader onderzoekende bleek hem, dat de pad zijn voorpooten had
gewrongen tusschen de oogen en de oogholten van den karper.
Met groote behoedzaamheid slaagde Brown erin de pooten van
de pad uit de oogholten (waar zij ter diepte van een duim vast
zaten) weg te trekken, doch daartoe was heel wat kracht noodig.
De oogen, die uit de kassen waren gedrukt, hernamen hun plaats;
en de visch die als verlamd was geweest, herkreeg allengs bewe-
gings- en levenskrachten.
Het moet een griezelig gezicht geweest zyn, de visch met de

pad op den kop hangend, en het is zeer wel mogelijk dat vroegere
waarnemers iets dergelijks hebben zien gebeuren in beken en vij
vers en, dat op deze wijze het oude volksgeloof ontstaan is.
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CRICKET.De mooiste zoniersjiort mag /oker wel het cricketspel
genoemd worden. Dit fraaie, maar zeer lastige spel.
evenals voetbal uit Engeland, (in Engeland wordt
het op alle scholen onder toezicht van onderwijzers
en opvoeders systematisch l>eoefend) naar hier o\'er-

gehracht. \-erdient stellig \-eel helangstelling. Cricket is niet
zoo'n populair spel hier te lande als \-oetbal. \'oornamelijk
doordat het veel moeilijker is, en ook veel kostbaarder. Boven
dien mist men bij cricket die anderhalf uur van uitbundig
enthousiasme die men bij een voetbalwedstrijd heeft.

Cricket-ontmoetingen duren langer — de ma.ximumtijd die
hier te lande in de com])etitie-wedstrijden gespeeld wordt, is
6 uur — en ook bij dit spel ontbreekt het vaak niet aan zeer
spannende momenten. Wij tellen hier in ons land verscliillende
specialiteiten, die zich een naam hebben gemaakt, dank zij de
door hen aan den dag gelegde talenten.
Zoo zijn wij in staat onzen lezers een ])hoto aan te bieden

van een der beste Nederlandsche sjielers, Jhr. Mr. C. Feith,
captain der Haagsche Cricket Club. Deze alom in de cricket-
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WIELRIJDEN.De dagen \mn dv berovnidv rennen op de Wiilemspai'
weg-wielerbaan liggen wr achtei" ons. Sindsdien
de rensiiort gaan kwijnen I Jarenlang is het renlidiaa
meer dood dan levend geweest. Fn eindelijk is
weer eens emi opilikkering gekomen. Ongeveer
Itlaats als de vroegere is tiians een nieuwe Seliev
wii.jcrliaan, \'oldoende aan alle eischen zooals die ths

gesteld worden, gebouwd.
De ojteningswedstrijden op iti en op ;o Juni gehouden. Imtr

dezelfde
ningsehe

--a-^ >->e-.n ijiieii op lu en op ;o juni genouueii. euuten de zekeiheid, dat indien goed aangejiakt. het publiek tv
terdege \ eel belang stelt in wielerwi'dstrijik'n. Een groote attracigroote

d
V • -f-1 • .-.V ...voor deze soort van w e lange alstaii

Foto Fuik'. C. /. rOST/IUMA.

edstrijden is tegenwoordi.!.
race niet motorgangmaking.

Onze fotograaf nam iiieriuj afgebeeld kiekje, op het oogeiibl
f at tle Belg \ erbist. zijn kranseiien tegenstander met een siu
leid van ■ <So K.M. m het mir voor de eerste maai voo
retxi in de stede laatste hocliten. die dergelijke snelheden u
laten. Het groote enthonsiasnie \ aii het pubhek voor dit ntii
luei IS een klaar bewijs, dat ook hier te lande de laiif
alstandswedstrydcn boven de dikwijls saaie s,,rintraces word
\erkozen. In den loop van het - ■ J
bclieveningsebe

\<in (h'n eersten rang te laten uitkomen.
seizoen stelt de directie c

cialiteiten'^-h. '-!' h'lerbaan zich voor. x ersehillende bekende s]



I llll mi.
BUITEN. lo:

KULTUUR VAN
MELOENEN IN BAKKEN.ZOODKA nu-n de meloenzaden gezaaid heeft, moet men

de noodige hakken aanleggen met een mestonderiaag
van ()()-7o c.M. dikte. De Meloen hondt van een tame
lijk hooge, aanhoudende hodemwarmte en veel zon.
\'oor de teelt \an Meloenen moet men de beste plaats

!ii den turn uitzoeken, opdat de zon ongehinderd haar weldadigen
nivloed kan doen gelden. Men moet voortdurend trachten de
Meluenhakken warm te houden, daar de planten dan bnitenge-
woon goed groeien en de geheele ontwikkeling sneller in zijn
werk gaat. De bakken moeten met bijzondere zorg aangelegd
worden en voordat de grond er opgebracht wordt, moet de mest
helioorlijk uitgedampt zijn, daar de scherpe dampen van den
\erschen paardenmest zeer schadelijk kunnen werken. Heeft het
(huniien opgehouden, dan trapt men den mest nog eens flink aan,
waarna men er een laag ouden koemest ox'erheen brengt, waarop
de vereischte laag aarde, • 25 a 30 c.M. dik. Na verloop van een
]iaar dagen onderz(.)ekt men den grond; is deze warm of begint
hjj te damjum, dan s]iit men hem om, wat 2 a 3 maal herhaald
moet worden, wijl daardoor de damiKui, die zich er onder ver
zameld hebben, kunnen ontsnappen. Dampt de mest sterk, dan
moet men luchten. \'oor latere uitplantingen in 't voorjaar be
hoeft men niet zoo angstvallig te werk te gaan. Xa het uitplanten
worden de hakken gesloten gehouden om de verloren gegane
warmte weer terug te krijgen, waarna ile planten ongestoord kunnen
doorgroeien. Hebben de Meloenen het derde blad boven de zaad-
hibhen voortgebracht, dan nijpt men ze in, d.w.z. dat de top van
den zich vormenden tak afgeknipt wordt, waardoor uit elk der drie
l iladoksels een nieuwen scheut zal ontspruiten, die boven't vijfde
blad weer afgene))en moet worden; uit de oksels zullen dan de vrucht-
s'heuten verschijnen. Nijpt men de scheuten niet in, dan zetten
ze óf zeer laat, ()f in 't geheel geen vrucht. De Meloen toch heeft
wat vruchtzetting betreft, enkele zeer merkwaardige eigenschappen
(•;i wie die niet kent, zal met de meeste zorg toch geen goede
irsultaten verkrijgen. Zoo heelt ook het gieten een merkbaren
invloed op de vruchtvorming, want niet zelden gebeurt het, dat
de ])lanten hijzonder krachtig groeien en tal \'an scheuten vormen,
z inder evenwel vrucht te zetten. Is zulks het geval, dan moet
men ze wat armoede laten lijden. Men houdt met gieten en
■'[aiiten op en neemt, zoo 't weer zulks toelaat, de ramen van de
Irdtken af. Men laat de planten dan zoo lang droog, tot ze bijna
verwelken, waarna zij weder flink aangegoten worden. Na
korten tijd zal men dan de bloemen en daarna de vruchten zien
verschijnen. Behalve innij]xm is ook gieten van groot gewicht,
ilaar Meloenen kunnen slechts in den beginne veel water verdragen,
namelijk zoo lang de scheuten en stronken nog niet houtachtig
zijn. Heeft de houtvorming eenmaal plaats gehad, dan moet men
met gieten voorzichtig zijn, ilaar het water den stronk niet be-
\'ochtigen mag. Hierom is het geraden de Meloenen niet om
den stronk te gieten, waartoe men hem tijdelijk met een glasiuit
bedekt, waarover dan het water heen loojit. Zeer licht gaan de
Meloenen aan den voet, even boven den wortelhals, tot lotting
Kver en niet zelden gebeurt het, dat flinke gezonde jrlanten
plotseling afrotten, tengevolge van het onvoorzichtige gieten.

Het beste grondmengsel voor Meloenen bestaat uit een dee
verganen koemest, één deel ouden bagger, één deel \eiteeiden
graszodengrond, één deel onverw'eerd kalkpuin, en een weinig
scherp zand. Al deze bestanddeelen worden in den hei fst o|i een
hoop gezet, met gier overgoten en dooreen gezet. Met dit inengse
zal men de beste resultaten verkrijgen. \ eel is er o]) het gehiec^
van Meloenenteelt nog te zeggen, maar ik hooj) dj-j-'j-' 1]'^^
wel eens op terug te komen. ,, 11 in'b.v.vs.

Verhoogde groeikracht van planten
onder den indruk van electriciteit.PKÓF. Lemstrom van Hcdsingfiirs deeil inaieven om (loor een

electrische stroom den plantengroei tebevordeien . -
en i(|o;hadluj i.roefvelden
nabijheid van New-Castle, in Duitschland bi, Bieslau u n
Zweden hi.j Alviilaberg. De resultaten w-aren ve,. asscnd.

.Mirdheienvelden gaven een meerdere o])bi engst \ an 50^
vii'geleken met gewone velden; koren gal een mcum 1 ci ]
van 35 tot 40 ",,, aanhqipelen 20 - ' '.'"iiV,r,n,vi^sen

De jirofessor is van meening dat gemiddeld \ 001 a ' Hii
op een meerdere ojibrengst kan gerekeml woiden van 4,t 'j' ■
kwam 0,1 het denkbeeld om de ^
den, doordat hij in de pohure streken had opgenui ^ 1 -p
het Noorderlicht bijzonder sterk was geweest, ie j,' ', .-i.'
van den bodem hizonder was toegenomen. In N
een bliksemafleider in een veld geplaatst, deliet geheele veld met een netwerk vcndionden. Aa^^d^
"|i dat veld verliouwd waren, gaven i'eii meiK ' " 1
v' De Klectrie.teit kostte mets, ^
di-n afleider met zijn vertakte grondgeleiding ci
Kle.-triciteit in de lucht geleverd. K,. -rlicnen zoo

Werd een veld s mu hts door
moeiden jilanten veel beter en snellei en de t
was intensiever.

Flamarion deed proeven met verschillende gewassen onder ge
kleurd en ongekleurd glas. Na een paar maanden constateerde
hij dat blauw glas den groei deed stilstaan even alsof een winter
slaap was ingetreden. Groen glas deed de planten ijler opschieten
dan onder ongekleurd glas.

Rood glas deed de [ilanten frisch ojigroeien, vijftien maal meer
dan onder blauw, en vier maal meer dan onder gewoon glas.

Dr. Johannsen van Koiienhagen bracht verschillende gewassen
in lethei" en chloroformdam]!. Na acht en veertig uren werden
de jilanten in een gewone kas geplaatst en het resultaat was, dat
de groei van bladen en bloemen veel sneller irlaats had, dan jilan-
ten van de zelfde familie, die niet aan gasdampen waren bloot
gesteld geweest, S,

GE VERBEPLANTING.OEVER be,Manting is voor ons land betrekkelijk iets nieuws.
Nog weinig of niet wordt er aan gedaan en toch kan het
een tuin of buiteniilaats zooveel fraaier maken, ja, kan
men er een onoogelijke sloot een mooi en aantrekkelijk
voorkomen door geven. Het ligt echter in onzen volks

aard om alles even netjes te hebben, en dan schijnt een beplante
vij\"er- of slootkant al spoedig verwilderd. Doch bekijkt men
de zaak met wat minder Hollandsche huisvrouwoogen, heeft
men gevoel voor natuurschoon en schilderachtige plekjes, dan
kan een dergelijke vijver- of slootkant een voldoening schenken,
niet minder groot, dan die de tuin zelf biedt. Er is ons een grooten
tuin bekend, die aan één zijde aan een breed water grenst. De ge
heele kant is dicht beplant met een keur van oevergewassen, die
elk jaar een allerverrukkelijksten aanblik opleveren en bijna
het gansche jaar, vanaf de lente tot aan den herfst, steeds wat
anders te genieten geven. ,,Waarom ruim je die leelijke wilde
kant toch niet 0,1, waarom leg je er geen mooi gazon aan, met
fraaie hloemvakken, dat staat toch heel wat mooier, dan die
wilde rommel," zei een paar jaar geleden een vriend tegen
den eigenaar. „Wat zeg je daar, rommel, ga eens mee en bekijk
het eens van dezen kant. Zie eens wat die Lischdodden daar mooi
doen en hoe aardig die Irissen er tegen uitkomen. Ga eens mee,
kijk eens naar die mooie roode Kattestaart te midden van dat
Liesgras, maakt het daar geen irrachtig effect en zie me dan
die S]nraea eens aan, kunt ge U iets mooiers denken? Kijk nu
voor de aardigheid van hier af eens langs dien geheelen kant, is
het niet iets om te schilderen, die afwisseling van bloemen en
elegante grassen. Neen, mijn waarde, mijn vijveikant is zoo
heel wat mooier, dan wanneer het een glad gazon was rnet
hloemvakken. Dan zou hij stijf en eentonig zijn, nu is hij be
vallig en vol afwisseling en kan ik mij het gansche jaai in zijn
aanblik verheugen."

Onze vriend werd medegesleept door het enthousiasme van
den eigenaar, langzamerhand begon hij diens vijverkant te ver
gelijken met dien in zijn tuin, waar hij van uit zijn huis steeds
het gezicht had op een mozaik vak, dat zich in het heldeie watci
weerspiegelde; hij begon dien aanblik op den duur vervelend,
eentonig te vinden en in het najaar werd een bekwaam deskun
dige opgedragen, den vijverkant te verleggen, de eentoonige strakke
lijn weg te nemen, door een meer gegolfde te vei vangen en
cie kant met allerhande oeverplanten te bezetten. • • ,

Het volgend jaar had onze vriend een yijverkant, die juist zoo
wild, maar even mooi was als die, welke hij zoo kort geleden had
afgekeurd, , , 1 1

(tp den duur wint de natuur het steeds van de kunst.
Hetzelfde komt maar al te dikwijls met sloten voor Hoeveel

Hollandsche tuinen worden niet door sloten begrensd en hoe
weinig wordt er jiartij van getrokken. Gewoonlijk zijn het minder
oogelijkc watertjes tusschen twee gladgeschoi en giaskanten dic.
het onfrissche er van nog meer doen uitkomen. Het wandden
langs den slootkant wordt dan ook gewoonlijk vermeden Hoe
heel anders zou dat kunnen zijn, wanneer alle slootkanten be
plant werden, dan zou men er met genoegen naar kijken en een
wandeling er langs zou steeds een nieuw geno ojileyeren, oin-

at men iedcren dag wat nieuws zag, en ook, wijl visscl en,
kikkers en andere waterdieren heel wat liever in een begroeiden,
(la_n in ccn ktilcn sloot lc\cn. i j.i j.

Daarom lezers van „Buiten" bejilant uw vijver- en slootkanten,
het buitenleven zal er een genot meer door erlangen.

Ia maar de kosten, hoor ik al zeggen. Hoeveel kost het wel
niet óm zoo'n vijverkant geheel te laten vergraven en bcjilantem
Stelt u gerust, waarde vrager, die kosten zijn we.ikelyk zoo
hoon niet en bedraden niet veel meer dan het jaaihjksche bejMan-ten uwer hloemvakken. De '^'^tste zijn geregekl teruj^^^^^^^^
kosten terwijl gij de eerste maar eens hebt. Maakt u maai met

dit kunt gij zelfs laten doen, al mochten u de middelen ontbieken
V tuin zoo te onderhouden als gij wel wenschen zoudt.
Het best laat men de werkzaamheden voor de oeverhciflantingin"e na a u voeren, wanneer gewoonlijk het water laag is.

Zü SeeflSnen echter niet heel veel. Men moet <Ie vijver- o sloot
kant eoed laten omsjiitten en van jniin, wanneer zich dit ei in
bevindt doen zuiveren. Dan moet de strakke, rechte, of gebogen
kant verdwijnen. Hier moet iets aangepleinjit en daai wat uit-ge'u-ar-en worden, zoodat de kant een meer alwisselend vooi komenverkrijgt en men oj) de eeiie jilaats wat diejier en oji de andcic
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krachtige planten, met langetegen het midden van den zofnèr de nronfT bladeren, waar
bloeiwijzen tusschen verschijnen die z?T,T knotsvorinige
doen denken en voor winter- ' ^'^^rmlaan lamfienfioetse^
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jaar konien.
spiesvorinig^, yoordat

-Naast de hie
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tc

een eeingszins vrije stand?
dan kunnen zij zich buitp?'''"'
krachtig ontwikkelen en
bloeien. :

Uitstekend geschikt ziin
dl' N'aleriaan (Wilcriana^ien d(. ^hlerass^)irea (S/,^4T?
rui). De eeiste bloeit metsrt, ''
licht rose bloempjes, die ht
N'olgd worden door vruchtU' ^
als het ware met fijne, zü^'
veertjes gekroond zijn-del
tooit zich met groote schemieU
\-er witte bloemen, die vooral
den ,ni den zomer tegen hen'
groen der (n'enge ftlanten p,J.!'
uitkomen. '

Beschikt men over voldr
ruimte en heeft men een | "
slootkant, dan is geen pw"~
ter dan het DrootejHoefblad(/i
si/fs oUtcmaiis). dat met haar 1,
40 c.M. groote bladeren gedu?
den zomer een prachtig (?„
maakt. De;kant wordt dan 1
de; bladeren als het ware gehT'
al bedekt. In het najaar sn'.
die al en reeds vroeg in het w

het blad iets te zien is, de gr,„ .
\'oorschijn. hetgeen dan een'al

N oor oeverbeol-mt '■'"""K' planten komen er nog een aantaland
soorten kan me"n t aanmerking. Tal van Gras- en Ze
L^en mooi gevuld hooger groeiende plaatsen, ten e
Drig maakt men 1 ^ Door een dergelijke bej

'h' gewoonlijk minder fraaie vijver- en 'banten tot ware
k 'ijken en die de
opleveren.

'^tukjes natuur, waar ieder met pleizier naa
oigenaars een doorgaande Irron van genot 2

E. Th.

bij uitstek ge-ouquetten
schikt zijn.

Een zeer mooi eiïect maakt
ook de Zwanenbloem {Buto-
mus umbellatiis), waarvan de
zachtroze bloemen, tot ele
gante schermen vereenigd,
tusschen de lijnvormige bla-
deien jirachtig uitkomen.

Vooral vergeten mag. aan
den waterkant, niet worden
de gele Lisch {Iris Pseiida-
rcoiis), die zich eveneens tot
krachtige jiollen ontwikkelt
waartusschen de goudgele
bloemen een schitterend
effect maken. Ook de Dnit-
sche Lisch (Iris Gerinanicii)
enc^e JalXlnsche(ƒm■A•m•/«^/m) laten zich zeer goed
aan een waterkant gebruiken-
men moet echter oppassen;
dat zij met met haar wortels
in het water staan, doch
steeds iets hooger op. Tus
schen haar in kan men dan
eenige hollen van HyachUhus
candicans planten, '
de bloemstengen'
fraaie, witte klokken

waarvan
met de

boven,  . ...... uo\d

-.Bestaan
gelijks, die
teerd worden?"
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'ORRESPOXDENTIE.

n Ons land uitzicht-torens, belvedères, of iei
1^11 als de Duitsche torens van dien aard geë

Antwoord zien wij gaarne tegemoet.

e overige jilanten uitstek
Zeer geschikt om ■ " k

O— vjiii vlak a
en.
anhet water te jilanten zijn nog «-
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