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en WILLEM MULIER.

medewerkers.

J. H. DE Veer, P. Westbroek. , , ■ , , ^
BLOEMEN- EN MOESTUIN; {Serres, kassen, sier/nesters).

K.Berendsen.Jac.B.Brink, E.H.J.Cunaeus, J.J. KKtM'i-, A.Schu'i ienaer,
E. Th. Witte. , , i j ■

FOKKEN EN KWEEKEN: {Paarden, runderen, scoPtu honden, pimnwee en
ander gevogelte, vissehcn, tdjen)-. F. BlaaUW, O. C. Dlvai. M-irwly, ].
Kooiman, Chr- U. f. Raad, J. 11. W. Th. Reimers
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S. Spanjaard L/.n.
Marie Biii„ WoriERDTOGRAI'IE: J. A. "liAKHUis, F. F. Bruyning Jr., aL\rie Biji., W oriEK

CooL, Dr. A. J. M. Garjeanne, G. A. M. GarjeaNNE, K. I epe.
VGrËNE,( T-z/d/VivAv^) OPVOEDING EN ONDERWIJS: J. Bri-inwold Kikdki.,
G. H. Demmink, J. C. G. Grasé, G. Oostkrhaan.

LANDBOUW, LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEOMG1NMN(> EN LO.SCII-
CULTUUR; {Cultuurplanten, woudfora, veredeling van grwassen, enz.) L.
Broekema, F. I*". Bruyning Jr., V. R. V. Croesen', S. R. yun I'ranck,
J. Rinkes Borger, J.Z. ten Rodengate Marissen, A. J. van Sgiikrmheek,
C. G. Spengler.

LEVENDE NATUUR EN LETTERKUNDIGE BIJDHAI'EN: .M. J. Bkusse,
Mevr. A. Bijl-van Slooten, Bern. Canter, J. Daalder Dzn, IIenri M.
Dekking, Dreves LTtterdijk, Dr. A. J. M. Garjeanne, E. IIeim.-vns,
J. Hora Ade.ma, Dr. Edw. b. Koster, Lode Baekelmans, Joh. de
Meester, Henri Meijer, P. Teunissen, T. Reddingius, P. de Sinclair.

METEOROLOGISCHE EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN : Dr. C.
SCHOUTE, J. VAN DER BiLT, Prqe. DR. A. A. NiJLAND.

SPORT: {Cricket, golf, hockey, kaatsen, lawntennis, voetbal, ijskolJ [bandy , enz.;
paardensport; jacht en jachthonden ; autoniobilisnie, wielrijden, toensjue ; roeien,
zeilen, zwemmen, visschen, watertochtjes; biljarten, schermen, vuistvechten, enz.;
■wedstrijden) H. F. Adams, Luit. H. Bierman, J. Coucke, Proe. P. 11.
Damsté, W. H. R. van Manen, W. Westra.
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r>e sterrenhemel in ju li, door A. sl. Xij land, geïllustreerd.
Cricket-ervaringen in Pngeland, door II. v. />'., (Slot) . . . . .
Kijkjes in Il'est-Prieslana. door P. p'ransen fz., geïllustreerd.
7,omerweelde, door Chr. II. f. Paad, geïllustreerd
Ganzebloemen, door G. de Graaf, geïllustreerd . . . . . . .
Puiten, door Pdw; P. Koster. . . . .
Watersport, dramatisch tweegesprek . . . . . . . . .
Ploeiende boomen in funi. door Dr. A. j. .'/. Garjeanne, geïllustreerd.
Waterlelies, door K. A. P. . . , . idz. JOi) en jjq
Ren Jraaie orchidee {I.aelio Cattleyn Digbyano-AIossiae), door Pi. Ih. IP.,

geïllustreerd . . . . .' bh. J20
BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.

Bij tedere rttbrick tvordt g^^^genheid voor corresportdetitie opengesteld en ^^el/er'e
men vragen aan de Redactie te dichten.

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen ivordctt. Fe adresseeren
aan ae Redactie oj aan de Uitgevers. De inzender verznime vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te vernielden; ook achter op de foto's.

Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een of ander g-ebied
worden uitgeschreven.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te tioemen als men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage of bestelling aan een adverteerder doet.
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SCHELTEMA&'HOLKEMA'S BOEKHANDEL
off -AMSTERDAMbeek

DE S TERRENHEMEL INJULI.De maaiid Juli is dit jaar rijk aan merkwaardige astro
nomische verschijnselen, die gedeeltelijk met het bloote
oog kunnen worden waargenomen. Het komt ons ge-
wenscht voor. den stand der stcrrcuhcelden (te ii uur
ongeveer) aan een korte beschrijving dier verschijnselen

te laten voorafgaan.
Zenith: Draak, Hercules. Lier, Zwaan;
Noorden: Kleine Boer. Ciraffe. Lynx. Persens. Wagenman-
Noordoosten: Cassiojieia, Cej^heus:

Driehoek. Hagedis. Pegasus. Ra,n. \'is-
Zuidoosten: Dolhjn. kleine Paard:
Zuiden: Arend Ophinclms. Pijl. Schild van Soliieski ScLr

pioen, Schutter. Steenbok, Vos: "wski. Sc hm-
Zuidwesten: Kroon. Slang. Weegschaal:
Westen: Boostes, Hoofdhaar vanBerenice lsrh+Bra,a i atKoordwesten: (b oote Beer, Draak, kleine' I eèuT "
In den nacht van 24 oi) as Tuli zal de Vnllo ,verduisterd worden: de waarnem uf van h ? .-e m- '
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waarneembaar,
(h- oinstaiidigiieden niet veel beter danh- heldere morgenschemerinpzj' |

r^teiis I u. 24 111. vóc'ir de zon,
)  \an ..Buiten"

de zun op
De heldere planeet is j

een zeer opvallend v
middernacht aan l

aandacht zal trekken. Over de oppositie vjSn«i;'iub-kgoKOv'vt-:j;:i!;o'!r
Zuiderlieinel iedeir
hieronder meer.

luhilcr on/H • . ru i{at nfp komt in steeds guns i.ger omstandigheden voor
.  M iii.K hall juli staat de idaneet meer dan vier uur v,waain h- ^ j,, hoogte boven den horizon. Den

bbiTt'toi'aan het einde der maand onzichtbaar (men zie hieron
\< S van dit tijilschnit). Den 11- juli begmt de terugga;,
m.,-' „lanecf de beweging naar het Oosten, tusschen de stern

I  ' , " - -i ,i,.n 's- ' \o\-ember hervat worden,
door. zal eeisl (un 1 . • i

De l/c//mve vormt te H uur een prachtigen boog van h.X.i
naar Z.. die zich iii bd Oosten Do a 70 graden boven den horizi,
^^"l)e'r<i//c/n/c s/c-m-n zullen te,gen het einde der maand talrijt
ziin dan gewoonlijk. X'ooreerst kan men omstreeks 26 Juli v,
v-dlende sterren verwachten, die uit het sterrenbeeld Vaterm,
schijnen te komen. Maar m de tweede plaats vertoonen zich:
het eind i'an juli ook reeds \'ooi loo[)(is \ an den merkwaardig',
en bij de meeste lezers van ..Buiten" door eigen aanschomv!:.
zeker' wel bekenden .Augustuszwerm der Perseiden. aldus genoen;
naar hun ..straalpunt" in bet sterre
IcKyiers schijnen echter niet uit IVrseus te h
jnint. dat ten Zuiden \-aii ('assioj)eia m den Melkweg ligt.

De ojyiositie \'an Mars.
'  Zooals den lezers A'an ..Huiten" bekend zal zijn. beheersclit li>
centrale lichaam \-an ons zonnestelsel, de zon. de beweging,
concentrische, nagenoeg cirkeK'ormige banen van acht hooi'
jilaneten. om \-an de tallooze ))lanetoiden ot asteroïden en koraet
niet te s)ireken. \"an deze bootdidaneten — Mercurius, Miu
de Aarde. Mars. Jniiiter. Satiirnus. l'ranus en Xeptunus —zi
slechts de helderste. Mercurius. N'enus. Mars. Jupiter en Saturnii:
\-oor bet ongewaiiende oog gemakkelijk waarneembaar: in 0
tijdschrift wordt daarom niet over Uranus en Neptunus geyi!;
ken. De aarde verdeelt de rij der planeten in twee natiiuilij:
groepen. Xlercurius en \'enus. welker banen binnen de aardba.'-
liggen, heeten hiiincnp/anclcii: Mars is de eerste der zoogenaaiiu:
biiilciiplaiicteii. Het kenmerkende onderscheid dezer gwP'
blijkt onmiddellijk uit de beschouwing eener figuur, die leö'
voor zich gemakkelijk teekenen kan . Rondom de zon Z als mij
deljnint trekke men cirkels met stralen \'an 10. 18. 25^113^™"
die de banen \-an Mercurius. \'enus. de Aarde en Mars ten nar
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\ cmisb;uiii hccten puiitcu v;ui gnwMc donoalic, en de/e
i^Toolste Oostcli.jki' ol Westelijke elon^ratie (de lioek VA7 = V' AZl
/OU volgens de lue.legedeelde getaiieii gemiddeld 4!)- inoeten be
dragen, maar kan dom inj/ondere omstandigheden tot 48 ' wor
den vergroot. \ enus kan zich derhalve liooit meer dan aS"
hnks (d.i. ten Oosten) ol rechts (d.i. ten Westen) van de zon
verwijdeivn. Staat \ enus ten O. \-an de zon. dan gaat de n'la-
neet na de Zon onder en is dus aan den Westiïlijken hemel a'ls
wondster zichtluLar. Staat zij ten W. van de zom dan is ze mor
genster. Bij ile Orieken droeg \'enus in deze ge\'allen twee ver-
^ehilleniieii namen: Hesperns en Fostorns. Op juist dezelfde wijze
kan men ook in de Mercuriusiiaan de punten van lioven- en
heuedenconjunctie, en \an grootste Oostelijke en Westelijke
elongalie aange\en. ()ok Mercurius is avond- en morgenster en
ook Mercunus droeg hij de ouden twee verschillende namen-
Hennes en Apollo.
Mercurius kan zich. zooals uit de tigniir duidelijk is, veel minder

ver van de Zon verwijderen dan Venus: zijn grootste elongatie be
draagt gemiddeld slechts z j . en hoogstens zS . Mercurius is
dan ook alleen in heldere schemering zichtbaar, en vooral in onze
streken zijn ik' omstandigheden slechts zelden gunstig. Misschien
hebheii sommige lezers \-an ..Buiten" de idaneet in de laatste
'lagen \'an Juni aan den a\-ondhemel kunnen waarnemen (zie Xo. (>).

Bij een planeet als Mars, welker baan geheel buiten de aardbaan
ligt. is uit den aard der zaak van grootste elongatie geen sjirake.
Het voornaamste punt in de baan eener buiten|)laneet ligt op
het \ erlengde der lijn Z.\: wij zullen tlit imnt M noemen. Daar
uit de aarrle .A. gezien. M zich tegenoN'er de Zon Z bex'indt. noemt
men de constellatie Z.\M de opf>osi!u' der buiteniilaneet. Mars
staat, het wei-(.l reeds bo\-en \-ermeld. den (len van deze maand
111 oppositie met ile Zon. l it onze figuur blijkt, dat bij ojipositie
de afstand der jdaneet tot di- aanle zoo klein mogelijk wortlt. t'oor
Mars j8 - Z5 ^ i ; m.M. De schijf der planeet iloet zich nu
ouder den grootst mogelijkeii hoek voor (bij Mars dit jaar zj").
zoodat de oj)))ositie tle meest geschikte gelegenheid aanbiedt, een
stiulie der planetenopper\-lakte te maken. De ojiposities \-an
Mars volgen elkaar met gemiddelde tussclienpoozen \-an z jaar
en z maanden oj). een iieriode die volgens de methode van het be
kende wijzer[)laat-\-raagstuk. algeleid wordt uit de omloopstijden
\-an Mars en de aarck- om de z(jn (resp. (>87 en j()5 dagen).

Niet alle oj)]K)sities \-an Mars zijne echter even gunstig \'oor de
studie der [ilaneet. De [ilanetr'nbanen. die wij boven gemakshalve
door cirkels \-oorstelden. zijn in werkelijkheid ellipsen. De Mars-
liaan is zoo stei"k elliptisch, dat zij. in iilaats \-an o\-eral in onze
nguur op 14 rn.M. afstand rondom de nagenoeg cirkeh-ormige
.uirdhaan te liggen, integendeel in één inint (het zoogenaamde
pcrilichiiin P) tot o]) ongeveer ().\ m.M. kan naderen, maar in
liet tegenover P gelegen punt (het aphcUinn) ibj m.M. van de
aardhaan \'erwijderd blijft. Kr zijn (.lus gunstige en ongunstige
opposities. Valt een oppositie in het perihelium, dan lijkt de
.\larsschijf bijna twee maal zoo groot als bij een oiipositie in het
aphelium. Met het punt P komt in de aardbaan een punt over
een. gelegen o[) de lijn ZP. dat de aarde in de zde helft \"an .Au
gustus bereikt; in tleze maand heeft men derhalve ook de voor
de waarneming belangrijkste oiiposities van Mars te zoeken.
De laatste zeer gunstige oiijrositie heeft j -Aug. i8()Z jilaats ge

had. die van dit jaar \-alt op een iets minder geschikten datum
('1 juli), terwijl cle eerstc'olgende (zp, Seirt. i()OC)) daarentegen
Wederom zeer gunstig is. Binnenkort zullen waarschijnlijk wel
de waarnemingen \-an dit jaar bekend gemaakt worden: wij hoj)en
dan nog weer op de ojipositie \-an .Mars terug te komen.

A. A. X.

CRICKET-ER VARINGEN
IN ENGELAND.
{Slol).OF een mat-wicket veel c'an een gras-wicket verschilt ?

Mijn erc aring was dat het op gras oneintlig maal pret
tiger sjieleu is dan oji een mat. De bal sjiringt. \'an een
graswicket g(.-lijkmatiger oj) dan van de mat. de aanra
king met den grond is \-asteren natimrlijker, deojisprong

van den bal is stijler. daardoor minder snel en gemakkelijker te
^'olgen; oji de mat schiet of glijdt de lial als het ware met vei-
(luhhelde vaart door. daar de gladheid van het cocos een veel
mindere wrijving toelaat. De ..shooter" komt o[) een gi'aswicket
dan ook zelden voor. in Holland hebben vve oj) dat gebied
andere ondervinding.

■Aanvankelijk vond ik het erg moeilijk om oji den snellen hai-
(len grond te fielden, bij de eerste oefeningen vergiste ik mij hei-
haahlelijk in het lierekenen van de c'aart waarmee de bal aange
rold kwam; immers oji onze Hollandsche velden is alle kracht
\an den slag reeds na de eerste twintig, dertig meter uit den bal.
nioi-izaam haalt hij de boundery. Daaraan gewend zijnde kostte
het heel wat insjuinning om de oj) een Engelsch grasveld na zestig
a tachtig meter nog vervaarlijk vlug aanscliietende ballen "P^^®
\-ereischte moment te bereiken en op te jiikken. Bij mate lies
merkte ik oj). hoe vooral de ballen naar cover point, e.xtia (ovei
en extra third-man met een razende vaart naar de boundei y gingen.

Ik speelde in Kngeland meer dan vijf en twintig wedstrijden,
waaronder een ifital tweedaagsche voor beide elftallen c'an de b .

Lawrence C .C. en in iederen wedstrijd stond ik telkens weer ver
baasd over de handige wijze waarop de captains het sjiel bestuur
den. Alet alle respect gesjiroken van onze Hollandsche captains,
hun inzicht en algemeene beheersching van het sjiel is moeilijk
met dat der Engelschen op een lijn te stellen, de hoofdfouten van
den Hollandschen captain zijn dan. een te weinig doordringen in
de jiersoonlijke vaardigheiid der sjielers. te onoordeelkundige
jilaatsing der helders, een te langzaam ox'erzien van den sjiel-
toestand. Meermalen hebhen goede vertegenwoordigende Flolland-
sche XI-tallen \-erloren. doordat er geen gebruik werd gemaakt
\-an toch op het veld aanwezige zeer verdienstelijke change-bow-
lers. Dergelijke fouten verzwakken het ..esjirit de corjis", dat onder
de fi elders moet bestaan, wijl ze slechts ergernis baren en het
\-ertrouwen van de menschen in het veld aan het wankelen brengen.

t ajitain Latter \-an de St. Lawrence F.C., die wij ons allen nog wel
goed herinneren en die waarschijnlijk dit jaar weei" naar Hoiland
komt. was volgens mijn inzichten een model aanvoerder; hij wist
kalm de toestanden te overzien en hatl daarbij het zeldzame ver
mogen bijna altijd runs te kunnen maken, wanneer ze noodig waren.

Van de Kings-school sprekende ben ik verjilicht even mee te
deelen hoe daar door de ..boys" geoefend wordt. De Kings-school
staat achter de Kathedraal in de stille ..Precincts". waar de glad
geschoren ta'pijtachtige graspleinen van de ..Greencourts". de
statige en voorname rust, dier schoone omgeving nog schijnen te
verhoogen. Oj) die ..Greencourts" staan een 6-tal lange netten
en in de drie kwartier vrijaf, die de jongens des morgens tusschen
de lesuren hebben, wordt daar gebat en gebowld; en worden, dit
vooral niet te c'ergeten. sommigen sjieciaal in het ivickef keepen
..gecoacht". Ook in het vangen oefenen zij vlijtig, alles onder
toezicht van een beroeiissjjcler van de ..Kent-County-Cricket-Club".
De eigenlijke oefeningen beginnen eerst des middags na half vijf.
De jongens rijden dan blootshoofds in hun korte blauwe cricket
jasjes op hunne fi etsen door King-street en Old Dover Road, naai
de St. Lawrence-ground. De jiartijen beginnen dadelijk, volgens
vooral door den leider (een der ouclste jongens) ojigemaakte spcl-
orde. Een genot is het dan te zien hoe iedereen dadelijk in het
veld op zijn j^laats gaat staan, hoe de batsmen onmiddellijk met
de leg-guards aan en behandschoeid naar de wickets stajijien en
hot. binnen de vijl minuten een spel begint zóó vol animo, (lat men
waant een wedstrijd te zien en tien zin voor regel en tucht onder
die jonge Engelschen. warm bewondert.

A'ergelijkend het oelenen van Hollandsche jongens met dat van
die ..boys" \-an de Kings-school is de uitkomst zoo weinig vleiend
voor eerstgenoemden. dat ik niet schroomen mag eens een jiaar
ojimerkingen te maken, tlie naar ik \'ertrouw, ter harte genomen
zullen worden.

De Hollandsche jongens staan meestal in het veld te dutten,
het warme zomerweer maakt slajierig en het is verrukkelijk in
te dommelen wanneer de vogels zoo vriendelijk kwinkeleeren in
het akkermaalshout.

Bijwijlen om zich niet te vervelen beproeft hij oj) te letten, niet
om den bal netjes langs den grond te fielden of schitterend te
vangen, maar om oji te passen, dat hij den hal niet tegen zijn
gezicht of eenig ander lichaamsdeel krijgt. Hij is zeer kieskeurig
ïnj liet fielden, de harde ballen worden volkomen genegeerd, naar
d(i minder harde grijpt hij angstig mis. de zeer gemakkelijke, die
heel langzaam aangesukkeld komen, vat hij krachtdadig aan,
daarbij gebarend alsof hij iets schitterends had verricht en zorg
vuldig den bal nog een tijdje stevig vasthoudend, dan uiterst loom
en onverschillig naar bowler of wicketkeeper terug werpend. Ach
ter het wicket is hij met geen stok te krijgen, clat is veel te ge
vaarlijk. je breekt er de tojijien van jwvingers. Aan vangen heelt
hij meerdere liroertjes dood, de ballen toch zijn veel te hard en
't' is zoo angstig lang te wachten, totdat die uit den hoogen
hemel ge\'aHen bal eindelijk in de handen terecht moet komen,
liever dergelijke hallen vermeden en geen moeite gedaan om er
naar toe te ioo])en. Wanneer hij veel aanleg heeft voor bowlen
smijt hij er geregeld maar op los, kijkt éénmaal van de tien keer
naar de' wickets en laat de ballen neer komen waar zewillen. Met
batten doet hij al evep hard zijn best, hij slaat oj:) de rechte en
goed gejiitchte ballen en ivijsl naar de schceve.

Zoo doet de Hollandsche jongen die pas leert cricketen, zoo
geven van de vijf jongens vier het dadelijk op, ook al uit onkunde
en energieloosheicl om de plaatsen in het veld en de sjielregels
te onthouden. Waarlijk het is onaangenaam te moeten erkennen,
dat er zoo weinigen hun best doen om eens een degelijk en op-
c'oedend sjiel te leeren. Echter naarmate cricket langzamer
hand meer en meer (in verscheidene jdaatsen van ons land zijn
onlangs nieuwe clults opgericht) doordringt, vertrouwen wc dat
de jan-Salie-geest van ons zal wijken, dat onze jongens binnen
afzienbaren tijd met evenveel animo zullen beproeven zich in
deze krachtige sjmrt te oefenen, zooals ik dat die fl inke jongens van
de Kings-school zag doen. Laten ónze jongens goed leeren field-m en
hun laft'en angst voor den harden bal afwennen, dan zullen zij sjioe-
dig het genot \-an dit sjielonderdcel kennen en meer hun best doen.

'in de eerste jilaats is het dan echter noodig, dat onze wel wat
anarchistisch geaarde jeugd onder toezicht oefent. Op de een ol
'andere wijze moeten onze jongens aan het sjiel gehouden worden ;
ik zelf oefen sinds eenige weken geregeld een team van school
jongens die juist door het verplichte van de oefeningen gestadig
\-ooruitgaan niet alleen, maar het spel in alle onderdeden vatten
en ])rettig leeren c'inden. H. \. B.
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KIJKJES IN WEST-FRIESLAND.
 nu kom ik jelui mooie „Streek" ereis bewonderen,
zei een Amsterclamsch heer. dien ik sedert vriend
mocht noemen. ..En dan wil ik den aardappelbouin

% % ■ ^ ook ereis zien. Want 't is toch al te gek dagelijks
die knolletjes eten en niet te weten, hoe ze groeien."

Ik keek den man aan. meenende. dat 't in zijn bovenkamer niet
pluis was. Een aardappelboom. wie had dat 'ooit meer gehoord!

\\'ij gingen naar buiten en ik bracht hem bij een aarda]5})eh-eld.
„Daar heb je nu de aardappel])lanten." zei ik.

j.Maar dat zijn heelemaal geen boomen. zelfs geen struiken of
heesters,'' ging hij voort, „'t Zijn dood gewone planten."
„En zijn dat nu aardai)pelen?" vervolgde hij. op de bessen

wijzende.
Doende, alsof ik niet bemerkte dat hij gekscheerde, vertelde ik

hem. dat deze bessen de vruchten waren, die het zaad be\-atten.
Toen groet ik een stoel met mijn mes uit. en wees hem de aard-
a])pels, verdikkingen in den onderaardschen stengel.

Als je nu weldra eens een jiaar weken bij mij komt logeeren
dan zijn we m de groote drukte van het roodcu. 'Met schuiten \-oi
worden ze naar de markt van het station Hovenkarspel \-er-
voerd en verkocht om met lal van spoortreinen naar binnen-
en buitenland gezonden te worden.

Zijn de aardappelen ojigeruimd. dan komt de kooldntktc De
handel m versche en ingelegde kool. vooral bloemkool, is verbazend

In t najaar ]ihmderen wij onze boomgaarden. Van het meest

en ü^r" schil verhandeld aan Hroekerhaven
braciit. '^^'^^1'^8^'l^Rvmheid naar Amsterdam ,en Rotterdam ge-
Ik veizeker je, dat onze landbouwers in den zomer neen benü
enswaardig leven hebben, 's Nachts om twee uin tSke.i zij
vl' ™/'^Ken t ondergaan van de zon terug te keeren Niet te
als rastdlSni 'hl I •' '"f ih stellen de Zo'ndagen

witgepleisterde gebouwen, meestal coöpe,
a-

vroolijk gezoein-zoem \-an lun nijwre bijein'olk. \'an den opga
dei zon tot haar \"ertrek ziet gij den geduldigen imker bezig n
het \'erzorgen van zijn stal.

Niet alleen is het een lust den arbeid dezei' insecten te beschc
uen. doch ineei en meer wint de o\'ertuiging \'eld. hoe nuttigt
IS \ooi de bestui\-ing \'an onze boomgaarden en hoe voorden
voor onze beurs!

1»

ii. hetzij alleen wior zijn genoegen, zijne gezondheid, hel
aooi zijn wm-kknng oj uit welke oorzaak ook. op het plattela

icv"n '' '^^vhe. \-erkwikkende lucht, om in
insjvinniii^Li; (»| tot ontspanning.Zone

w-itnmot l!' E" veld buiteimiensrh zijn. Een lapjegronds.lie
kè n ; «''"Vte en eigen fruit telenenktv
da-irbiV^F II '-ki en lleui i.gekinderendernatuur. welkgenotha
Fi) ini' PFb'lT'''' '\F"'''''''"'l^'"vnzelfsbij(learmstearbeide

'Iv Betuwe e'n andere strekeid

i rie 1 n ■ vn kwaliteit van oc

materie meer en in " en mee|- dorjien krijgen in dtmeer of Imldel inlllplbu"!'"' 3
ouden weg gaat verhten ""^■en en de 'bweden ■ > ■ i kweeking oordeelkundig gaat di
werd de boomga-irdl' ^ ^"oeiwijze kan toejiassen. Langen ts.clit. hijZalL!;;'',' : Orall„„™aa „': w„arln.,»l. Mij «
schiaihk. onnnialaclkuiaii!. "lalai iaaal. iH-mi-stliii: ï
vrucht, verjiakkiii" en x-é- ^ '''"i behoorlijken oogst t
re kening gehoudeir Hei\-'^^'"'i " '''''"niede werd al heeldenmet hooge marktwaarde n!' E" 'dne soorten en vaneteit
moeide. ()n de nen-l-i . ' '"vniand was er. die er
hoeyeelheid ordinaire F'l ""•<

Voor dezen trem-ieen"f' ^ i'" '"""kae kwaliteit aan.
wijzen. De ooit- en h-n.,i '"' '"•i" v 'hter wel oorzaken aai

l<vnms. arbe.,1
"-^-phi ini tieiamib, -van de beredeneerd,- '( '^_^."een
goed ge\-olg svi] t,.e,vr "."''^""-'^v eischt \ ;m hem. die haar
tijd. waaraan 't de nieiF» ""peltend \'eel studie en derh
p omvol do /(■(.// (ihhy^ **nt})UH'l<t. Sodvrt t>iuo \-{)ormai'
krengen, gaat (l,. l.;^v,wa,;.,V;'',''., '''' .P'''"''' stniilreonii m toepas'^eoruit. Bij kweek td'l'i ''eiizenschre

zich mee
nog \'aak een grt

d \ ;m den beoelemuu'
eigensehaj ipen. du- men nu
■'iigd vindt. N'ooral het

Weinig tijdroo\-end (l-,i ; '-""ei zih'i eenx'ondig er
-eiL KUei' \-erst-..,, i; . . . . „'-mstandig tuin - of landman, na
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hoorlijk op de ho(\t;te toebracht te zijn, die oordeelkundig kan uit
voeren. terwijl bij goe(le soortenkeus de vruchten 1'orsch. mooi en
van uitstekende kwaliteit zijn, waarom zij dan ook groote markt
waarde bezitten.

In verscheidene kweekerijen hier in de buurt, kan men de proef
op de som \'inden. Een kijkje op de fruitmarkt te Amsterdam
levert daarvan mede een sprekend bewijs.
Een der meest gezochte peersoorten, minder om haar kwaliteit

dan wel om haar uiterlijke schoonheid, is de Heurre Clairgeau.
De vrucht wordt vrij groot, is prachtig bruinrood gekleurd. De
kwaliteit hangt al \'an den grond, waaroji zij wordt gekweekt.
"|i zwaren kleigrond is haar vleesch grover dan op een lichteren
bodem. C)p de markt is zij zeer gewild.
Onder de geliefde peersoorten moeten ook de Bon Chrdioi

^Vlltams. de Bcnyrc d'Amanlis, de Loiiise Bonne d .-iyyaiuhcs,
kortweg de Bonne Loiiise genaamd, mede geteld worden. Bij de
ap)ielsoorten mag The Oneen niet vergeten worden.
Over den smaak \-alt niet te twisten, zegt het spreekwoord.

Tervvijl de een aan de ('hyctien Willianis de voorkeur geeft, wordt
die door den ander minder gezocht. De
eigenaardig geniiiskeeyde smaak is daar
aan de oorzaak. De \-rucht is groot en
schoon en vertegenwoordigt een iiehoor-
lijke marktwaarde. Zij kan in September
segeten worden.

Biieryéd'.1 nuinlis is reeils vrij algmneen.
Zij is mooi van stuk, liezit een Iraai uiter
lijk, en reeds in Seiitemlier eetbaar, be
dingt zij op de markt een goeden jirijs.
De Bonne Lnnise is onder de jieersoor-

ten het neusje van de zalm. Zij bezit
uitmuntende eigenschajipen, heelt daar
door een groote marktwaarde en wordt ^
dus door producent en consument ge
docht. Zij is echter beter te gebruiken
"1 striiikx'oi'm, dan in den boomgaard,
daar zij voor wde ziekten \"atl)aar is.
De koningin der ajipelsoorten is wel

Ihe Oneen. Zij is scdioon \'an vorm en
van kleur, Iniitimgewoon groot, aange
naam van smaak en van Septemlier tot
Derernher \'oor het gebruik gesidiikt.
Dok l.oyd Snljield is een groot model

■ipjiel, \-an een geelachtige kleur, bijzondei
brnikl iaar \'oor de keuken.

In de straks door mij genoemde Hangi'i t
' ■11 in den omtrek \'an Hoorn wordt ook
de hes.'^enleelt oji groote schaal en oordcfd-
kiindiggedreven. Honderdduizenden ]>on-
den worden jaarlijks geplukt en in di'
meeste landen van Ifuropa kent men de
Bangerter bi-.ssen.

at de mensch met kennis en verstand
doet, brengt hem altijd voordeel aan.

/

l.„lo 7. . Itf'crs.

Waar ik nu hierboven wees op het gemak en het vooideel, dat
de teelt in struikvorm oplevert, zou men allicht gaan meenen, dat
zij volstrekt geen zorg behoeft of moeilijkheden opleveit. Het
tegendeel echter is waar. Zal de amateur-oottteler dus voldoening
van zijn arbeid hebben, dan is het hoog noodig vooyaf en oy zijn
arbeid een ervaren vakman te raadjilegen. Bij al het volgende dient
men dit vooral in het oog te houden. Te meer, omdat ik mij zeei
zal moeten bekorten. Tot het aanleggen van een viuchtentum
behoeft men een cenigszins hol liggenden, humusrijken bodem
met lossen ondergrond, aan de noord-, oost- en westzijde tegen
den wind beschut. Deze beschutting wordt geleverd door een
gemetselde muur, een schutting of een heining tot een hoogte van
mmstens 2.V M. Muren en schuttingen zijn, ofschoon dum'der,
meer afdoende, terwijl zij nog dit voordeel leveren, gebruikt te
kunnen worden als leiding voor perzik- of abrikozenboomen.

Heeft men voor den aanleg een geschikt terrein gevonden, dan
begint de bewerking, teneinde den grond in staat te stellen behoor
lijk zijne plichten te vervullen. In de eerste plaats moet gezorgd
worden voor een goede afwatering. Het graven van meer of min-

Ik
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der diejje greppels, waardoor te gelijk het terrein in be i
± 10 ]\Ieters verdeeld wordt, vereischt de noodige zortj
diepspiiten woelt men den ondergrond om. vaardooi i
gestel in staat gesteld wordt zich naar alle zijden te ont^'^-
terwijl tevens de buitenlucht vrijen toegang kriigt ^"ikkelen.
is het voldoende i ÜI. diep te gaan. Men zou echter
achter den wagen spannen, indien men, gedachteloos li
de humuslaag naar onderen werkte. " ''■'hielende.

Een punt van zeer groot belang is de bemestiim Vf,,
ding heeft de plant, behalve de stoffen die zij uit de ], !
die reeds in den bodem aanwezig ziin, behoefte aT,i
phorzuiir, kali en kalk. '"■''fo/, phos-

Is men daartoe in de gelegenheid dan gebruikt
dierlijke uitwerpselen, vooral koe-, paarden- en van-^'" daarvoor

Koe- en varkensmcst zijn koude meststoffen /)«
heeic. De eerste gaan niet zoo spoedig tot ontbind/' '"""'Nf
zijn van langeren duur. Met paardenmest is luist 1 tP'fk
het geval. ' O'ngekeerde

Waar deze ontbreken moet men zijn toevlucht
kunsimeststogcn. Bij de keuze daarvkn is het b't <lo
rekening te houden met de samenstelling en de btu, noodig
bodem. Vooral deze bepalen ook de hoeVeelheid rw'i ^-'in den
stoffen. De onervaren kweeker zal dus wel doen m , ' ^''^kruiken
met een ervaren vakman, daar hij anders in de plegen
bedrogen uitkomen zou. 'heeste gy\-.:^ii

Is alzoo de bodem geschikt gemaakt dan vol-rewelke met altijd even gemakkelijk is, daai-'^nmn
op de grondsoort en de streek waar men ziÏÏi i
cleze keuze oefent een grooten invloed on hr'tde onderneming uit. Ik mag als bekend verondSx.^f'1'^Ren
bi, den aankoop steeds geënte of geoculeerde dat men
wildehngen ontvangt. Het enten geschiedt on w. ' n d
stammen en van deze hangen voor een goed )ivruchtbaarheid van den boom la zSs®?l^ '1^- g,-de kwaliteit van de vruch?Tf.' ^''""tte,

Als onderstam van den pereboom gebruikt
wildehng en den kivcestam -"uikt nien n

De eerste wordt verkregen door het

en

moet
"tdt. I n

N'an

de
-Hir en

H /laaienlaatste d V

pee)
et—oor stekken,

meer tevoor den kroonvorm, de "ia/itMe voor den stru.,
meer m den boomgaard, terwijl deze zich

 ZOU iTiii tc ver \^r\r^zeggen. Over het algemeen wordï d'
dus
doel eigent ^

an"" ƒ 1^^,-0,-,.,-eeii 1'it
vorst

, (Ie

.
Er is echter nog een derde vor

t

e
"ooy),i_

nog
gobruik
öic

t

Pvciaal
((Kir on.s

usschenveredeling. clie '11101^^/ ^'^'"^'^Ivling, nzich bij de enting op de kwee soms lat(^nEuden kweestam wordt dan een so(trt getnl
gevoelt . Op deze wordt" iTa'^rtómf
welke men noodig heeft. O— "n'ii rt 'hen, \

tlun^
keliracdit

Den
.(.redell men op de % .■  wordt gewonnen uit de pit, de beideQ^ 0̂

{•11 seheiiteii.
firwuiim-n uit de pit, de beid 1

dén ol- tweejarige struiken. W.men • ... y^,.
^werkzaamheden zijn algeloopen, kj

<ic "„ïe-"
uit jauti-Uil vooik(-ni I ,

den aanleg "P te wordenVooral ,y.n ojiziehte van
de jonge -.i gynvoonlijk \'ol('oenüe. '-"Ti zooveel mg
ruimte \'an 3 " 4 ' jp.,] grond is het aan te bevelen -u,..:.
iwohjt te trekkeii ^^

Deze IS Ik
den onc"1

«
Ie loogte en

Ie rijen
iM

meer m .^■""rkeui" ''//'///.//./iH't'ieiiz/e/- zoowel als het takgedèl^
'  1 , wny<-> vnlDc Hl-worden(leid

Ilaiit w<nVlen'"( ))> welke u'ijze zulks geschiedrj!'
,. .., iH.srhnjven. De voorlicDg:'^^''joo'-lichting y

m t-eii paal

rijen te ])lanten
zich

Hi.
hm]
snoeimes

zich niet
een kweeker
gebeiird, dan
gezet. Dit is
'aandacht bij
woorden. De planting

- of het najaai .
de herfst dan we
is.

Ie lezer

\-ooi

eens oi
seizoen

En is nu

brengt ons s
worden i
nu wel gr
het wei

waarde lezer

Oterfjkkelijk'ge^Jbe
ledingen afstand, 5elkaar zullen hebben D*'

ddoende. Om zooveel ir- '

il kroon ('ormen en
'ei den.igte nitl ire

\;o()rd Zuid. Vócrr onze boo;
elk

'mpj,.

u daarmee ca-e

,
(t. .^1 - "P hoogte. Is eenen anï
Ie plantgateii gesjiit en de boompjes J■makkelijk gezegd, (loch zonder de noodi',

k. zullen er ('ele niet aan hun doelbej/
leeft ])laats in de rustjieriode, dus in

De

woorden

poedig

(.•r veie
aats in de

practische lui zijn het er nog niet oi
de lente daarr-oor het meest doelmatii

, uw oolttuin aangelegd, danwensch,
I succes en sjireek ik de hoo]) uit. dat geopdendu

• . •riiet die UW tafel tot sieraad strekt.
''''DoX!ds'g!i nieênt nu geheel op mijne aanwijzingen als e
kompas te kunnen vertrouwen c an wil ik u daartegenivaa
sC uwen In een zeer kort bestr^k kan slechts een vluchtig ov,-
z cht gegcN-en worden. Maar. als gij u daarbij een degelijk ha,„
boek en de hulp x'an een deskundig ynend aanschaft, dan vo„
spel ik u veel geiioegeri (-an uwe onderneming

Wat ik u nog meei
deli.jker maken, dan wa

BoN'endien geldt he. 1 ' ; , ,
boven het gescdrrer-eii en dat het zten doen. beter leert dan
hdoren vertellen.

M'aar ik derhalve niet sprec .
treding van licht en lucht, den jaarhjkschen snoei en hoe deze die
te geschieden, het tegengaan vaff ziekten, het schoonhouden v.
uwen tuin en honderd zaken meer. ging ik uit van de verondc
stelling, dat gij licht iemand zoudt vinden, bereid om u met ra.
en daad bij te staan.

doel was louter u aan te moedi.gen eens een proef te wagt
11. welke genoegens het buitenleven'

kort

woi'i '
hulp vnn

i .iKween van uwe oiuu-i oc-m

had kunnen zeggen, zullen zij u veel (k
irtoe ik in zulk een kleine ruimte in staat ws

het hier ook. dat het gesproken woord ga.
en

■k van de breedte der paden, der

Mijn
o|idat gij mocht ervnrei
kan schenken, wanneer wij in de frissehe. vrije natmv ontspami',
vinden door inspiDinnig.

P . FRjVXSEN ]i
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ZOMERWEELDE.
.\.\K gingen tienduizenden groenig gouden kelkjes oj)en

in de kronen der stijlvolle linden; en in elk bekertje
schittert de nektar. De acacia's met diepgekerfde
stammen, met spichtige. lx)chtige kronkeltakken, waar
aan een teer. tijn uitgesneden looi. dat er niet bij

liast, torsen een o\'erl)uigen(ie bloemenweelde: trossen van roomig-
tose vlinderbloemen.

Hoe gonst en zoemt het ilaar in die sjhtse koepelkronen der
linden, in die kruinen der robinia's, als gedrapeerd met lijn groen
kanten siersel, dat weer wittig werd bculokt met bloemensneeuw.
i ooral in die linden: iedere boom lijkt een tempel, waai men
geurige wierook brandt en waar de schuchtere lotzangen, door
duizenden kleinen gezongen, saam\'loeien tot één machtigen galm
van dankbaarheid voor overvloed.

Rij aan rij hangen de lindebloesems omlaag, bcw allig gebogen
de steng Itjes, die sjiruiten uit 't beschermende sclmtblad. En
aan bijna ieder bloemekroontje bengelt een bijtje, de kleine [lootjes
geklemd aan de schuin omlaag stekende, talrijke meeldiaden en
't pompt ijverig oi) den gouden nektar. trilvleug lend. beai beidend
bloem na bloem, onder \-roolijk, gelukkig geluid, dat alle mee-
werkers uiten, als een aansjioring bij den zwareit aibeid m weel-
derigen geur.

Uit het vlieggat van uw kast stuiven de drommen gejaagd ut
m uit. ünbegrijiielijk haast, dat geen liotsmgen plaats hebben
in de lucht vlak viior de woning. ^Iet zoo snellen vaart dat uw-
oog een donkere streep meent waar te nemen, schiet ledei oijt]e
't vlieggat uit. Het verkennen van de plaats en omgeving dei
woning door er voorheen te zwaaien enkele malen in booglijnen.
alvorens den tocht te aanvaarden, heeft thans geen plaats meer:
de diertjes kennen hun woonplaats te goed: maar ook zou er thans
geen tijd zijn tot oponthoud. Rijke oogst wacht op mzamelaais
en morgen kan 't te laat zijn. als 't weer verandert met legen
wind. of te groote hitte de bloempjes doet don en. den nekta
opdroogt. De groote homngdracht is in vollen gang.Nu moet ge uw vlieggat zoo wijd mogelijk «pvnen: nog betu
krat van voren de bodemidank een centimeter zakken, zooi«
vliegojiening ontstaat over de geheele breedte ,Toen we de x'orige week samen uw kast nazagen, cc
dat alle liroedrameit bijna geheel in gebruik f
Reeds lieten zich strookjes verzegelden honing ^
onder de tophitten. Thans is het hoog tijd. oni de honmgkaim t
plaatsen, die ge vervaardigd hebt. luiat ons, alvorens dit tc, toen,
tevens nog even het werk in het broedruun ,Kijk, in dit raam]ije hebben uw bijtjes zoowaar i enbo^^^^^^^
vervaardigd. Onderaan de kunstraat, die een gcjeden
van de grondlat afhing, zijn een strook cellen

dan (Ie ^tivvont'. Het zijn dan

claarin onbevruchte eitjes gelegd. Het sjienna of de bevruchtings-stol, cLat ze eenmaal van een uitverkoren dar verkreeg, kort na
ham- genoc),-te, oji haar eenige bruiloftsvlucht heel hoog in de

ntzonderlijk zakje in haar lichaam desnoods
''é' i'''" bewaard. Itn nu bezit zoo'n koningin het allermerk-waiudigs vermogen, om. als ze een eitje, langs den eileider naar
niiten dit al of niet met een weinig van die bevrtichtings-

s o e\ oizien. Ze kan dus willekeurig bevruchte of onbevruchte
eieren leggen.

Doch dit is nog niet het wonderlijkste van de voortplantings-
gesxhicidenis der bij. Want nu besluit ge natuurlijk al bij voorbaat,
-r a" ""bevruchte eieren geen levend dier kan voortkomen..oe n gaa die in (bijna) het geheele dierenrijk geldende regel voor
c e bijen met mp: uit de onbevruchte eieren ontwikkelen zich de
mannetjes, de darren.

\ eihindeit ge dan ook een jonge koningin het uitvliegen en
hieidooi het jiaren. dan begint ze na eenige weken wel eieren af
te zetten, doch hieruit komen slechts darren voort. Soms wordt
de,koningin van een bijenvolk ..darrenbroedig"; te hooge ouder
dom. geinige bevruchting, ziekte en andere oorzaken kunnen dit
ten gcw olge hebben. Ze legt dan slechts onbevruchte eieren, de
werkbijen sterven langzamerhand weg en het volk is tot den onder
gang gedoemd.

-  oji die jilaatsen, welke juist\-oor het ojikweeken der grootere mannetjes zijn ingericht, te
weten m de darrencellen.

Kijk. hier ziet ge eenige van die groote cellen met eieren bezet;
de kromme, witte dingetjes liggen oji den celbodem en verschillen
uiterlijk m niets van de bevruchte eieren, waaruit werkbijen ge
boren worden.

In cellen liggen reeds larven van darren. Zooals ge ziet,
zijn die heel >,wat grooter dan werkbijlarven: ze hebben wel een
grootere jwieg noodig.

En i/tiai- zijn al een paar verzegelde darrencellen. Die steken
een heel eind buiten de ojijrervlakte der gewone raat uit en zijn
gesloten met een bol opstaand deksel van was met stuifmeel er
door. net als bij de kleinere, vlakkere zegels der werkbij cellen.

Nu nog even het middelste broedra-amjije bekeken, juist, dat
verwachtte ik al half. Deze raat draagt terzijde en onderaan,
waar clc kunstraat wat ruimte overliet, een jraar cellen van onge-
wonen N'orm. net eikcldopjes van was. met de ojiening omlaag.
Dat zijn nu koninginnecellen. Kijk'er eens even in. want ze zijn
nog open van onderen, (ie ziet. er ligt een melkachtige jiaji in;
dat is een koninginnelarve. zwemmend in haar voederbrij.

Dit bouwen \-an darren- en koninginnecellen wijst er oji, dat
uw volk te weinig ruimte heeft naar z'n zin. We hadden eigenlijk
reeds eerder de honingverdiejiing moeten plaatsen. Uw bijenvolk

i

BEURRE CLAIRGEAU.
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VAAS MET BLOESEM VAN ACACIA (rohinia /^st'inio-üraiiii).

maakte, niet vermoedend, dat ge heden de woning hiermede zendt
gaan vergrooten. aanstalten, zich te splisten. een zwerm af te
geven.

Het gebeurt wel eens meer, dat een zwerm, die reeds \-rij vroeg
in 't jaar een eigen woning betrok, zich nog weer splitsen gaat.
Maar dat komt niet voor 't volgend jaar in onze kraam te pas
en we verhinderen dit zwermen dus. Hoe? Wel eenvoudig dcror
de koninginnecellen weg te snijden, als we die zien. In zoo'n cel
zou anders een jonge koningin worden gekweekt, en daar twee
moeren in één woning nooit in vrede met elkaar leven willen, zou
de oude koningin met eenige duizenden werkbijen er van door zijn
gegaan; dat is: een zwerm gevormd hebben.
Daar we echter met het oog o]) een grooten honingoogst ons

heele volkje althans het eerste jaar hij elkaar willen houden snijden
we die „moerdoppen" weg en voorkomen zoo tweespalt in ons
koninkrijk van nijveren. Bezie dus bij eiken veertiendaaKschen
nakijk de raten, vooral de middelste, terdege of ge ook honin
gmnecellen vindt. Een enkele maal komen ze ook wel eens midden
op de raat voor, maar zijn dan door hun grootte en \-orm en ook

herhenL heneden gekeerd is, gemakkelijk te
De vraag komt misschien bij u op, of de koningin nu in deze

moerdoppen een derde soort van eieren afzet, waaruit werbb hm
noch darren, maar alleen koninginnen voortkomeiD ^
Eeen, dat met. Uit ieder bevrucht ei kan een moer ̂ ^■,^r,l .

gekweekt. De larve, die tot koningin moet oiiu-roeien hi^ut"''de grootere cel alreeds meer gelegenheid om zidrflink tlddnu -ii"kelen dan een gewone werkhijlarve in haar veel engere khi s n i
voeien de weikbijen zoo'n koninginnelarve kracfitiijer \m..d "dat meer honing bevat, dan 't kostje, dat ze de lai ven d.- i
van^iSSi —
zelf kunnen redden, aU dïkoningin cïnld)lo5elml sU-i'lf'"f
eerst bestemd om een weri-m; „„„..ri ̂  n bcu-rucht e

■h-

c^rst bestemd om een werkldj ;:oort tï WÏ^mn ' bd,, t , —
dan over in een m der haast gebouwde ^ "kd het xadkeen nieuwe moer uit gekweekt woi^ ^1;,een

j ieuwe moer uit gekweekt wordt ZijnVr vongen.  ge werkbij larven, dan wordt hiervan de ,n
gezocht; de cel rondom 't beest wordt wat i h'^'^^'hikte ir^
IKiar omliggende cellen verbrijzeld moeten ' -^iwerkbij wieg fatsoeneereu ze zoo gdad n -w dl d' ^ '
koninginnecel, waarin de jonge drve ,lh ^ kuat e-(Ie
wa •enchtte dan later als werkbij te moeten shrn '
den vroegen morgen tot den' laten avond IT i "eenini- „ , a\ ond, nn jijotsnling M

'hets beters
gemet tot eiorlegster tc worden gepS^d - -

H

vei
mi XWongen \

.1 11

eeret broedruim is geïnspecteerd. Tlvms .V ••
weg en plaatsen het honingkastje on de '^''hfdeeddat de bijen van hier tussïhiln
klimmen. De dckkleedjes komen nu on ,l kunnen onwarm wordt toegedekt, (feliruikt è 'n V- 'iggen ,li
■dan kunt ge door met
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Lagere Opze

•en\-erdieping
ni:i!' in (m-/,. l . « ;

Pttigang,lanedkamer tevreden"^
;-'" 'L kdningi^

■  ge daSrlang tot de opzet absol
dat de k

.r'te'/iiu- ■'^''"''EuuncmxisterCKOm N-olkomen/( k alleen van dit metaal vervaardj
D

ellis \'an latten

„■weren, om ,-ainmgin met (imhoog w,
dat de hniimgraiiKm overkruis K
anderen wnnP " "plaat

dool 'p dit tegengesp^

at
Het heeft langucriugedit"koninginnerooster nu
boven de opzet, (hui

opeiinigen- pust 4,4 m.M. breed. Le„,
un V"P P' t broedruim i u (naaist ge d-'kunnen de werkbijen duur'le openingen i,

ad in de bornngramen optassen,
kan er echter met door en zoo blijft

van broed. , , .. .
dat de bijtjes maar niet zoo '

kruipen eiP bun
,1.^ in.M. dikkere koningin
''"HeTmd'ieuVtVi^l eeus. 'tm "e .ue. .uo meend

u-...,,,.,- TUI bet werk willen. De oorzaak kan zijnuw honnigk. .v'-èki niinte genoeg 111 de broedruimte is' w
er "".k "''b" ' beiie'lenrmiien, waarin zich toch geen eierer<lan een ol turn broedkamer met de scheidi.

ver

door noo'l gedrongen, om hergmimti
zoeken, wel naar l.oveii moeten.

Jiir\*cn 1 H'\'i IK U'H.
jdank en de bijen zullen,
""'' Hebt m'^.ëir'nnleynnn'l.-rw^^ konmgm, dan worden
bnwdcellen, die vrijkomen 'l'.'.r Imt ontpoppen van bijen, .
meer terstond met nieuwe eieieti bez(d en de werkbijen slee
er honing 111, 111 plaats van m 'Le opzet. Een jorige zeer vni,
bare koningin, die .geen leege broedcel zonder ei laat, ishier,
zend iiTuil haar gewicht aan honing waard en levert datindii
ook zeker op \Vant de boning, die de bijen ojitassen in 'tbrct grootste deel als wintemruim , moet ge ze later toch \("U
raad laten. En zelfs, al oogst ge m den herlst nog wat slmgerhor
uit één ol twee broclramen, toi h kan dc/.r', Ojigezameld ink
broedcellen, bruin \-an kleur en met de laat.ste popluilsels er
in, niet in vergelijking komen met den n'oIkomenreinenoogst,c
ge c'erkrijgt uit de heldere lateii \ an de ojizet, clie nooit '
broeden gediend hebben.

Bezit ge een flinke konmgm, heelt uw \ ()lk tot nu toe hard
werkt en is er een goede lioningdracht, dan zullen de bijtjes 1
weigeren uw opzet'ter xmlling in bewerking te nemen, trots
hinderlijke koninginnerooster. Mocht dit echter ondanks al
\'0()rzorgsmaatregelen niet plaats hebben, hang dan een Oj);
raampje met kunstraat midden in het broednest. Het wc
bijna terstond met eieren bezet en als na een paar dagen del
jes uitgekomen zijn en druk door de werkbijen worden geve
jilaatst ge bet raampje met broed, ojizittencie bijen en al m
in uw ojizet bo\'en het rooster, daarbij goed toeziende, dat ge
koningin niet mee overbrengt. Dat zou zijn het Trojaanschepa
binnenhalen. Het jonge broed in dat eene honingraampjem
de bijen niet verlaten, maar het blijven verzorgen. Ze raken;
de ojizet gewend en, als de bijen uit die raat zijn ontpopt,
de koningin er niet bij om baar ojinieuw met eieren te belegf
maar de werkbijtm \'ullen baar met honing en beginnen
zonder twijiel ook sjioedig aan de andere honingramen, als
ei niet reeds mee bezig waren.

pr Jgfciih <■«!»' "r1  f

/'■INken KONINCINNEROOSTER,
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Kon sectK'kastjo. voor hot wmiu-n v;m raatlu.nin,, i
Jo/elhlo w.j.o huTl.ij .okor om k-nun^mnoronstm IhvÏ

Vooral m a-o n hokio>aoht.oo voraiopi,,. hooit souk m
hooi ,i;een lust om to .^aau workon. Zorijt oolitor'i'
„uiiUondo konm-m oii oon stork v.hk, nok»- vorkloinino dlr'l
ninmo. <lan mooton /o or tou sh.tto wol in aan don -,„ó

sootiokast van hoxon lokkor warm too nu't no^'cln
kloodjo.
Kn let nu do vol-ondo da-on ivns op. i.y ,

aansloepon. tol hij ool wordt daar hoxant in uw kast vol»-
Ovor oen woek hopon wij 't rosviltaat \an dion arhoid oo
i iiidoiYuekon.

^  IIH. H. I. Ra
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GANZEBLOEMEN.
HRVSANTHEMEX. wohr 'k u vrij.

lexA'ud. ot i^i'sohildord \'indo.
welhoininrle

hlonmion. i^ij
horontwokt het horto mijl"

Zoo bezon,u (nndo t.ozolle do uitheomsche chrysanten, dio ons
den winter doen x'oriteten met haar \'eol\'ormi,ye en x'eeh'orwioe
hloemen])raoht. ' ^
Wij herdacliten diezolldo ro.yels hij hot vinden van het jongste

•tewas onzer eigen Hollandsche ( hrysanthomum leucanthemum.
't Was op den zeedijk, oon eind huiten het statlje. waar we ze

\oiiden. de hekendo witte ganzehlooimm met haar gele, halfhol-
ronde bloemkronen tusschon de wijd-open gmspreide, hlankwitte
randhloemenkransen. Omhooggeklommen uit het welige dijkgras
-itonden ze daar hij duizenden o\-ereind op haar stij\'e, lange bloem-
Nioiigols, zachtkeiis meewuu'ond op den wind met glanziggroene
graslinten en halmen. Bij duizenden stonden ze 'daar op den
hoogen dijkru.g, en we stonden s])rakeloos met znlk een bloemen-
M'hat gespreid voor den \-oet.
(linds lag het oude stadje met zijn \'erweerden ha\"entoren en

l irokkelige geveltjes onder grauwroode, scheeve daken ; rechts
>trekte de zee haar siiiogelvlak met glimplichtende golfjes, ver
achter de verste strekdammen het zomersch blauwe luchtgewelf
kaatsend tot do kimmolijn in steeds waziger onnasiieuiiijk ver
schiet. Zomerzon mot gulden licht o\'er heel 't landscha]), en
de weg voorwaarts \'ol bloemensneeuw, door zomer's wonder
handen daar kwistig neergestrooid.
Onkruid! — Ocli wat, praat ons niet \xin onkruid! Al die

wijdojien bloemen met zonnige gouden harten; die kleine, fijn-
getande, langwerpige blaadjes opstaand langs de stengels, of
langer gestoeld en diejier gekarteld tusschen het gras .... is 't
niet of de Zomer ons zegt: ,,Lente liet je madelieven zien. Lente

^ 1

met haar blonde zonlicht kon heel lie\'e, kleine meizoentjes wek
ken, ik — de Zomer — met mijn warmen, stovenden gloed, kan
je wat anders toonen. hooger en grooter en forscher: Dat is de
groote meizoen!"
.Mogen ze in het weiland al niet graag gezien worden, — daar

zijn de bladeren te luttel aan deze plant, en wordt slechts 't voe
dende groen geteld, — wij vragen naar de bloemen 't meest, naar
de groote margrieten, die we in onze jeugd al hegeerig zochten
en plukten, ,,\Vammeskneu])en" noemden we ze in Gelderland,
omdat de uitgebloeide bolle kronen met de uitgehlotide gele
schijfbloemirjes ons knoopen leken om aan een wambuis geplaatst
te worden.

We vlochten kransen van ganzebloemen, waartoe de taaie
stengels zich gemakkelijk leenden en drukten die om de slapen
onzer kleine vriendinnetjes, die er wat trotsch op waren.

Wilt ge ganzebloemen plukken, ge moet er een paar handen met
scherpe chrysantenlucht voor over hebben, want de stengels en
blaren rieken onaangenaam. Dat is evenwel hun aard, niet voor
niets zijn ze familie van de kamillen.
In sommige streken van Duitschland weet men daarvan partij

te trekken door de gedroogde ganzehloemstcngels tusschen het
hedstroo te leggen om — ja! om 't zelfde te bereiken wat met 't
product van enkele iMidden-Aziatische chrysanten beoogd
wordt; die leveren — horrihile dictu — 't Perzische insectenpoeder.
Toch! we plukten handenvol margrieten, mooie eerstelingen

van den Zomer; we namen een klein stukje van dat heerlijk zon
nige landschap mee naar huis, om 't mooiste er van des te langer
zichtbaar bij ons te hebben.

G. DE Gr.vaf.

BUITEN.
Buiten! Wat wekt het al herinneringen

Aan zon door boomen, flitsend langs den grond,
Wanneer door jdotselinge wolkenscheur

Het wereldlicht het aardsche pad herent;

Aan zonnemarm'ring oj) den bruinen vloer

\'an 't bosch, gespreid als mollig i)antervel
In bont bekoren: aan het schaduwkoel

En vorstlijk liggen in 't begroeide duin.
Gestreeld door windjes, stoeiend in galojy

Omdroomd door statig-vallend zeegedein

Bij 't staren in de vlosse wolkenvlucht.
En waar in weeldec'olle loovergrot

Het donkergroen met dichte baldakijn
Omspande 't rustig-mijm'rend menschenkind.
Wat stil genieten roept de erinn'ring op,
Gedoken in de diei)ten der natuur.

Buiten! Het wekt een zomerheerlijkheid
\'an^blaad'renvolte en zinbedwelmend licht.
Een lente\'oeling, blij, vol jong geluid,
\'an vogelschal en 't zien \-an teer gespruit,
Herfstbrand in^t kooitsig kwijnen van het jaar,

Als stil de hlaad'ren vallen na elkaar:

En winterblanke feërieke pracht
Van witte wereld na een toovernacht.

Edwakd B. Koster.
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WATERSPORT.
Dramatisch tweegesprek,

vrij naar het Duitsch van Victor Auruktin.
Plaats der handeling: een jdank van de

122° Wester lengte, 38 zuiderbreedte,
naaste kust verwijderd.

Personen:

Huib, een jonge matroos.
Peter, een oude matroos.

Later een Haai. ^ hhmk
{Hij klimt op m plannHuiB {uit het water opduikend): Bhtü . '1 „et hoog

veegt het water ml zijn oogen): Sakkeiju. naar cle haaien,
l! Geen spoor meer te zien van het schip. iJiipci-ater 't was
4. ,,4.,-CTnan Geeii man gered. Hlikskatei,

en

tijd! ^
met man en muis vergaan. Geen man gei _ ^ „„hieven
misschien beter geweest, ook maar ondei te zijn g
Peter {spartelt in een golf): Help, help.
Huib: Nog één? Blijf liever waar je bent, maat, dai g

I^ter; Is d'r nog een jilaatsje voor een tweede: .i^p-pn
Huib: Plaats genoeg voor twee, om samen in " ^ .

te verhongeren. (Hij pakt den ander hij den kraag en e v ,
de plank). Wie ben je eigenlijk? Wat, jij Peter, ouwe dekzwabbcr.
Kom maar gerust oji de kanapée.
Peter: Gelukkig, dat we in veiligheid zijn.
Huib: Veiligheid is goed! .1. 1-
Peter: Zijn wij de eenigen? Zijn ze allemaal verdionkei .
Huib: Allemaal dood. De schuit sloeg om en allen verdronken als

katten.

Peter: Arme kerels! , ■ 1
Huib: De ouwe vloekte nog, dat 't knalde, en dreigde met

z'n vuisten, maar niemand hoorde 't meer.
Peter: Je hebt zeker geen proviand bij je?
Huib: Hoe zou ik aan jrroviand komen; 't ging zou gauw als

'n weerlicht bij den stoot. Vóór ik kon omkijken, lag ik al in het
water te spartelen.
Peter: Zeg, Huib, we moesten wat dichter bij mekaar schuiven,

naar het midden, anders kapzeisen we nog. 't Beste zal zijn,
dat we ons aan elkaar vastbinden. Neem de riem. Zoo, nu vast
maken. Mooi zoo! nu kan geen van beiden er af glijden; we houden
mekaar vast.

{Een lange stilte).
Huib: 't Gaat zoo best, je warmt je op die manier nog wat

aan elkaar.

{Weer een stilte).
Peter: Zeg's, Huib, 't is toch beter om met z'n tweeën te zijn.
Huib: Ja — als je toch sterven moet.
Peter: Misschien komt er wel een schip voorbij.
Huib: Hier komt nooit een schiji voorbij; oji deze hoogte vaart

behalve onze reederij geen kiji of kraai. En 't eerste schip
van ons komt pas over vier weken. Als 't zoo laat is, zijn we
al mijlen ver weggedreven.
Peter: Of door de haaien opgegeten.
Huib: Of omgeslagen en zwemmen we daar beneden tusschen

de schelpjes met holle oogkassen.
{Zij komen wat dichter bij elkaar. Stilte).
Peter: {herhalend): 't Is toch beter dat we samen zitten.
Huib: Men kan clen tijd zoo wat verdrijven.
Peter: Kom nog wat dichter-bij. 't Zou nog beter zijn als we

elkaar met de armen vasthielden. Zoo.
Huib: {doe 't).
Peter: Wat warm 'n mensch toch is! Dat verwarmt als

kachel.
Huib: Ja, 't is net 'n kachel.
Peter: Zeg, Huib!
Huib: Wat dan. Peter?
Peter: Mbj zijn de eenige levende zielen duizend mijlen in 't rond
Huib: Dat zal wel zoo zijn. *
Peter: Wie zou dat ooit gezegd hebben, wat?
Huib: Ja, dat wij tweeën eens samen sterv'

n

.'cn zoudenP .eter: Je loopt mekaar maar voorbij, ziet mekaar niet siireekt
geen woord met elkaar; en nu moeten we elkaar hier "

omarmenen .strakjes samen naar den kelder gaan.
Huib: Je bent 'n brave kerel. Peter; hou me maar er.P,!
Peter: Bakboord en stuurboord nu nnjlen gnenen stuurboord oj) duizend

mensch; alleen zeewater en de wolken d'r boven
Huib: Als je aan zoo'n wolk kon

best kunnen dragen, dagenlang, tot^aan lanH^'
Petcr; Onzin! De wolken bekommeren zich nog -d w-it

ons. Heb je met gemerkt, dat wolken nooit naar b. nnU ,
Weet je ik_ bedoel die gezichten met hun groote whte ba
die je dikwijls m de lucht ziet. Die i-ur.„,, T . haarden
ze kijken maar vooruit, hoog
dat er menschen bestaan.
Huib: Zeg's, Peter.
Peter: Wel?
Huib: Als ze ons nu eens in Amsterd-),!-, 1. 1
Peter: Die hebben 't nu goed m AmrterSam;" lï"'

... "Ai-Lv. •^clalClCn
yken nooit naar beneden'

over alles heen, ze weten niet eens'

over straat en ^""1'en
veilig dat

Huib: Nu gaan ze zoowat de lantan
kcls ook; en de ' ' '

hebben de keien'onder
heelemaal met hoe veilia

.

meisjes loojicn langs d

" zolen, er
is

.m ze
Weten

en
ens aanstekie

weg-
n; in de win-

PetkR:

aan uu'
Huiu:

Peter:

Hfiu:
Peter:

Huib:

Pi-;ti-;r:

Huib:

een slok.
Pi-:ter:

w

Schuil nog uat diuliter bij. Huil), klem je maar

■ter.

nog wat j)roviand bij me.

niaatji' rum.

I-hl waiinciT
Flink zoo!

ist.
Zeg. P
Wat?

Ik iicl)
Wat dan?

^kmlraaul. <lie wordt goed!
]'-n weet IV u-at wc ziillvii doeiri Elk uur neemt ^'  't uj) IS. nou. dan kan de duivel onsv. , '

't Is goed als je samen bent.
Hvur."{hua/t 7

niakvii. . - .(.jit niaat.

hVih: •Ö?. Aan je moeder?

'Pdiksviiis! .Maric'° Mijn bruid heet ook Marie.
bent immers ook uit Amsterdam; daar zijn

heet Jansen x'aii zich zeil. (Hij drinkt;

Pi-;ter:
Hi ib:

meisje in
Peter:
Huib:

Iilarietjes
J'.Mijne

stilte).
Peter:
Huib:
Peter:
Huib:
Peter:
Huib:
Pi-:Tr:R:
Huib:
Peter:
Huib:

heet ook Jansen. iVluria Jansen.

Zeg. Huib.
Wat is

De mijne ... .
Wat' ()ok .Marie lansen. Wat n toevalligheid'

|a 'h(H' is zoo iets haast mogelijk! {Stilte).
Zoohi'sjok rum gaat door je heele corpus.
|a. dat doel iemand goed. Hm! Zeg, Huib, luister;

V\'a"t is er. PiUer:--
Waar woont jou .Marie in .Lmsterdam?

Op d-n Zeedijk. ,
{/uKi/t zwaar adem): Marie Jansen van den Zeediji

lareii:-' De dochter van den ouden Jansenva
Peter:

die met d'r rooie
't \'eem? , . , . , ..

Huib: Wrdikme. ja! Dezellde. die is t. Ken jij die dan ooi:
Peter: Kii of ik dii' keiil Dat is mijn biuid.
Huib: Jou bruid? Marietji'? Jv bent mal, t is mijn nieijj
Peter: .Marie Jansen is mijn bruid. \"an mij alleen. Da

weet ieder op den heeleii Dijk. dat ik haar trouwen ga, ak:
terugkom.

Huib: 't Is mijn lieljv!
Pi-:ter: Huib. praat toch geen nonsens: dat kan immers me

Ze is mijn bruid. Misschien lu'b je haai eims gezien, en ben je \v
kikkerd'OJ) d'r geworden, en j>raat je hier nu maarzoo.

Huib: Jou ouwe dwarskoji. W-rkikkeivD .-Msof ik zoo'nhv
jongen was. Ik ging eiken Zondaga\-ond met haar naar „Flon

Peter: Dat is niet waar.
Huib: Dat i> wel waar.
Peti-:r; I-dkeii Zoiidaga\ ond ging ze naar de kerk. Waiia

ik om zes uur 's a\onds \'ari haar wegging, ging ze naar de avoii
kerk. Dat heelt ze me zei jezegi 1.

Huib: Mooie ac'ondjireek! Gedanst hebben we na „Cariv.
in ,,'t Wajien van Bristol". en de heele nacht gingen we samenui
Dat is wat anders!

Peter: Jou ellendeling! Kllendeling! Maak die riem los! (/;
maakt den riem los en kruipt naar hei andere eind van de /i/iM'
Wat zeg je? (ledanst? Kii 's nacht> met haar uit geweest? H
mijn bruid?

Huib: {haalt een zakspiegeltie te voorschijn): Endat, dathu
ze me cadeau gedaan. Dan kan je 't zelf zien. Op het spiege'l
staat ..I lo\-e you". Dat is Engelsch en beteekent : ikbemb -
Dat heelt ze me gegeven.

Peter {sehreenwoid): Dat sjiiegeltje! Dat sjhegeltje! Her
ze jou dat cadeau gedaan? Dat heb ik voor haar uit Glasp'
mtvgebracht! Heeft ze jou dat gegeven?

Ht iB: Dat heb ik van mijn meisje gekregen, van Marie J®-''
c an den Zeedijk, met haar rooie haar en ai die zomersproeten

!•-1 ER: hjj cn-trekt zijn mes): Jij sdion,
niet OU nie zitten.laat ik

H uih:
Peter:
Huih:
Peter:
Huib:
Peter:
Huih:

1-aat los!
{steekt naar hem): Schurk!
Laat je los, dolle!
Jou ellendeling!

Jij nioordonaar!
h-errouvi>i-|

Hond!

De zijn staart de plank om en hapl
't P

H.\.\i (u'ipt met
(J-angdiirige stilte).
keri.i l^npristi! Dat was een groote hap. Zoueii
da , "ii"- "I i-Lui heel dikke^ Nu. ik denk toe 1
M-eo- „."j'. ^'''nreii, waiit ik hel) toch vier beenen §?ƒ „c
uit^ y l doen ze toch van binnen? Wat voeren ze in niij
(Hen h ''/'' Iduii en stomjieii lui slaan alsof ze bezeten
bruid' "au- inwendige vtin den haai doffe .^\
ni()edi-i- • ' , vens wat wati-r moeten slikken. MJ
Ihnk zee\t-o\ ' ''at als je last van je
't heeft v 'Liitl<''"- [Hij doet d). Ziezoo! Nu »bvuseh geholpen!



:2() Juli 1907. BUITEN. 119

Toto .*1. J. .1/. Garji!ti7nir ]-LI KR BLOES KM.

BLOEIENDE BOOMEN IN JUNI.

"T*
\"an den boomhloei lag in Mei. Al de
de sleedoorn, de lijsterbes, de meidoorn

HOOdTEFl'NT
vruclitboomeii.

en \'ooral de kastanje pronkten toen met hun liloesems,
Bloeimaand bracht niet alleen bloemen oj) den grond,
maar ook tusschen de jonge bladeren. In Juni raakt

(lat gedaan, de vrnchten heblien zich gezet en tal van kleine, lU'ik-
kelige kastanjetjes volgen nu de vroegmr afgevallen bloe.sems.
Maar dan komen twee nieuwe bloeiende boomen. Of neen.

één is eigenlijk maar een heester, al kan hij soms flinke afmetingen
aannemen en er fioomachtig genoeg uitzien. Die ..boomheester"
is de vlier. De tweede, geen echte Nederlander, niet eens een
Eurn))eaan. is de acacia. .-\ls zooveel andere Amerikaansche plan
ten schikt de hoom zich uitstekend in de W'est-Europeesche om
standigheden en o\'eral. waar de grond maar eenigszins geschikt
IS. kan hij ojigroeien tot enorme hoogte. Beide jilanten bloeien
overrijk. Een niet te jonge xdiersti'uik x'erbergt x'aak 't grove,
gex'eerde blad onder de talrijke ,,tuilen" van roomkleurige bloem

pjes, die, ieder op zich zelf weinig in 't oogvallend, nu de insek-
ten al van verre lokken. Niet alleen door hun vorm en kleur trou
wens, ook de fijne, ainandelachtige geur oefent een groote aan
trekkingskracht uit 0]5 vliegen en kex'ertjes. Dat werkelijk de hestui-
vingskans hijzonder groot moet zijn, blijkt wel uit den rijkdom van
zwartjiaarse hessen, die in 't najaar de crème bloemen vervangen.

't .(Vcaciablad is mooier dan dat van de vlier. In ])laats van
een vijftal of zevental donkergroene, grove bladschijven vindt
men hier een groot aantal blauwachtig-groene blaadjes langs den
gemeenschaiipelijken bladsteel, waardoor de geheele boom iets
pluimigs krijgt. Sommige acacia's bloeien zelden, andere brengen
trouw ieder jaar hun bloemen voort. Dit jaar is een bijzonder
gunstig jaar voor den ,,zilverregen", want overal gaan de bladeren
schuil achter tallooze hangende trossen van witte vlinderbloemen.
Een bloeiende acacia is een groote houquet van welriekende bloe
men. I Ook hier ontwikkelen zich rijkelijk vruchten, zelfs in 't
xmorjaar ziet men aan de nog kale takken zwarte bundels ver
droogde peultjes, 't Zaad kiemt gemakkelijk, vandaar dat in een
streek, waar veel acacia's zijn, overal verwilderde exemplaren
te ̂ voorschijn komen. Merkwaardig zijn de scherpe dorens, die
bij [xiren langs de takken staan. De jonge knop wordt er vol
komen door beschermd tegen jdantenetende dieren.
Jammer dat én vlier én acacia zoo spoedig verwelken, wanneer

ze afgeiilukt zijn. Moor ruikers zijn ze daarom ongeschikt en wie
ze bewonderen wil. zal er voor naar buiten moeten. M'at nog
zoo erg met is! Dr. A. J. M. G.VRjE.tNME.

WATERLELIES.Het genot dat een waterpartij ons verschaffen kan, is
velen nog onbekend en toch kan een doelmatig beplante
vijver de grootste attractie zijn van den tuin. Met opzet
willen wij lezeressen en lezers van „Buiten" hierop op
merkzaam maken, vooral nu de roode. rose en gele water

lelies meer in cultuur komen en de prijzen van dien aard zijn dat
het aanschaffen geen beletsel meer kan zijn. Wij zouden zelfs
verder willen gaan en niet alleen de waterlelies aanbevelen voor
den tuin. maar ook voor serres. Tal van koude kassen staan toch
des zomers leeg, of worden, jaar in jaar uit. gevuld met Coleus,
Varens, Pclargoniums, enz., die ondanks het mooie van bloem of
blad. toch niet van alledaagschheid zijn vrij te pleiten. Worden
deze kassen ingericht met waterdichte middenkrib of zij tafel, dan
kunnen hierin zeer gemakkelijk enkele tropische Nymphaea's wor
den gekweekt, waardoor de serre een interieur verkrijgt, zooals
met andere gewassen moeilijk te hereiken is.
Een aardig voorbeeld zien wij hiervan in den Haagschen Dieren

tuin. Wanneer men daar een bezoek brengt aan de serre, die voor
de cultuur van waterplanten is ingericht, komt men gewis onder
den indruk der kleurenpracht van de tropische waternymphen,
die in hun edelen bouw alles vereenigen wat een bloem geven kan
aan vormenschoon, kleurensjiel en fijnen geur. Zoo vormen bijv.
de hemelsblauwe petalen der Nymphaea pulcherrima met de
gouden meeldraden een kleurencombinatie, die den meest ver
wenden criticus moet bevredigen. Wij kunnen ons de oude Egyp-
tenaren volkomen begrijpen, die in bewondering voor de schoon
heid van het plantenrijk, de Lotosbloem heilig verklaarden en
haar als het kostbaarste beschouwden, wat men Godin Isis kon
aanbieden.

Ook wij kennen weinig bloemen die zulk een blij venden indruk
maken als de Nymphaea's en Nelumbium's. Daarbij is den bloei
voor ons nog steeds een onbegrijpelijk mysterie. Waarom toch
opent de eene soort haar bloemen wanneer zij gekoesterd wordt
door de warme zonnestralen en blijft de andere daarentegen op
den dag gesloten, om alleen open te gaan in het stille van den
nacht? Én is het niet of het gouden centrum van sommige soor
ten lichtgevend is, of er geheimzinnige stralen uitschieten wanneer
men de bloem aandachtig beschouwt? Een gezichtsbedrog na
tuurlijk, doch bewijzend het tintelend leven der wonderbare
bloem. . ,
Kan ook niet iedere buitenplaats beschikken over een goed

ingericht bassin onder glas, er zijn waterlelies bijna zoo mooi als
de tropische, die in eiken tuin uitstekend groeien, mits hij het
planten voorzorgen in acht worden genomen, die het welslagen
van den groei verzekeren. , ui •

In de eerste plaats dient men zich te voorzien van sterke, bioet-
bare planten; e.xemplaren die tegen goedkoope prijzen worden
aangeboden, laten een a twee jaar op den bloei wachten. Bij
ontvangst zet men de jfiant in een met klei, oude koemest en
bladaarde gevulde platte mand, de wortels goed met aarde be
dekt en vast aangedrukt. Over de aarde wordt een grintlaag ge
strooid om het wegspoelen van den grond te voorkomen, waarna
men de mand voorzichtig in den vijver laat zakken op de zon-
niedc plaats en niet dieper dan 6o c.M. heneden de oppervlakte
van het water. Bij een hoogeren waterstand kunnen de zwak
groeiende soorten zich niet ontwikkelen.

Als goede variëteiten voor huitenvijvers zijn aan te hevelen:
Nvmphaea Aurora, oranjerood, in 't verbloeien donkerrood;
N" Ellisiana, helder jnirperrood; N. Laydcckeri ])urpurata, wijn
rood; N. Marliacca chromatella, grootblocmig, zacht geel, ver
langt een die])eren waterstand: N. Marliacea rosea, zeer mooi,.

K
zacht rose.

. A. B.

BLOEM VAN DEN A CA C/A.
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EEN FRAAIE ORCHIDEE.
(Laelio Cattleya Digbyano-Mossiae).

"  'r;..tr,.llrn. ,u,s. kl,., ,hU.. |,^1  1 '• I ■ • I 1wordt

ondei' ck' ])hinteu-
het woord

n  in-
ocdcnt

Nog steeds vervullen de Orchideeen
verzamelaars een \'Oürname hjI en
Orchidee op de leeken een bijzonder im
vloed uit. Bij het uitspreken er van denken . .1
aan iets hijzonder fraais, iets grilligs en Y""'' j ̂

iets kostbaars. Menschen. die r-oor jdanten niOs YY "i.n le-
toch niet verzuimen een Orchideeen-tentoonstelhng te ,

•  iemand eens een jdant, waarvan de bJoem
O  ....n n->t f i. hc t der-zichtigen en bezit iemand eens een plant, fYY,, .

'  den gewonen vorm, duizend tegen een. dat de hellt
hfi haar toont, zullen zeggen: ..Dat is zeker een tn-

afwijkt van ,
geniïn, die hij haar toont, zullen zeggen:
chidee, een clure plant hè?"
Het is niet tegen te sjireken. dat zich onder de soorten van cieze

familie hijzonder fraaie bloemjdanten be\-inelen. wat niet weg
neemt. dat er ook onder andere plantenlamilie's wel smirten
worden aangetroffen niet minder fraai en interessant dan tlie der
Orchideeën. Gewoonlijk worden die door het jnibliek mooi ge-
vmnden. zoolang zij denken, dat het Orchideeën zijn: zoodia het
echter verneemt, dat dit niet zoo is. begint de belangstelling aan
merkelijk te verflauwen. Bij het groote jiubliek is een Orchidee-
bloem nu eenmaal de mooiste die er bestaat, daar gaat niets var ai.
Dat zich onder de Orchideeën een aantad bijzonder fraaie soorten

bevinden, is ze
ker niet tegen te
spreken en dit
aantal is er niet
oj) verminderd,
sinds bekwame

kweekers er in

geslaagd zijn
cloor middel \'an

kruisbevruch-
ting een aantal
hybriden te ver
krijgen, die de
oorspronkelijke
soorten in

schoonheid,
vorm en kleur

der bloemen

maar al te dik

wijls verre over
treffen. Zij heb
ben door oordeel

kundig te werk
te gaan, een aan
tal jilanten ver
kregen, wier

bloemen zelfs de
stoutste ver

wachtingen ojr
dit gebied over
treffen. bloemen,
die de beste
kenners dezer
])lanten met be
wondering ver
vullen en die
tevens een aan-

sjroring zijn om
0)1 den ingesla
gen weg voort te gaan. ten einde nog fraaier \-ormen en kleuren
te verkrijgen.
.Ms een der beste aanwinsten van den laatsten tijd mag zeker

wel de Laelio-Cattlcyü Dighyano-Mossiac beschouwd'worden. Dat
d(3ze )ilant inderdaad iets zeer bijzonders is. blijkt wel uit het
feit. dat zij o]i den o]-» 12 Juni j.1. gehouden bijeenkomst der Bloe
men- en Plpten-Commissie. ingesteld door de Nederlandsche
Maatschaiijnj voor Tuinbouw en Plantkunde, een ("ertilicaat i-"-
Idasse met gelukwensch van de Commissie \'erkreeg. Hieruit blijkt
dat tht Cmmmitee de hoogste onderscheiding, waarover het'be-

Certificaat klasse, voor deze iilant niet voldoende
um-ml' 7'Vf hooRC onderscheiding dan ook in alle oiizichtenw aai d Zelden zagen wij een Orchidee, die haar o\-ertrof en men
behoeft slechts een blik te werjien oji ne\-engaande -ifbe.u r
om te kunnen zien. welk een nobele bloem dit is luu- f, u van
voim en hoiidmg. En toch geeft deze afbeekling sléchts een' zwé
beeld van de werkelijkheid, daar de kleur er aan ontl n-el t
deze haar aantrekkelijkheid in niet geringe nrit v, rh
Het ,s al een hoogst ondankbaar'wendde kkmr '0^ ̂  ,

Sc

Wel-

fofo Adr. Ih^cr.
LAELIO CATILEYA

(Eis^ciidoiii --itn ii'r/i Uccr

lila als overtogen. dan zal eenXrle C^chid^e
hebt eiïuigszins een denkbeeld kunnen vormen'lm,"^'-'''
en leek kan dat zeker niet. Het is hem toch ''Y-é''" ^'^'1
e bcïdenken, die haar aan fijnheid en doorschiinendh^'^ Y'"te bedenken
het is voor

,Y„r cie '\Y'Y|^''Y!iVallmu'!'! 'Ih' zoq ■
1 mu ilmakt ' Ook baar vorm is geheel bijzonder en deze J'"kelijk " , , ■ ,1. (Ie buitengewoon Iraaie hp. die aan n ■'

T - H,v,s ,u,s, c™ jaf (Cd.KlcccnVucckcrs c... «.v.o. lit «onlt. ™ d,c
zelden wordt aangetrotiim.

Bij velen zal nu wel de vraag njzen. hoe <l.e moo.e p]zoo'n onmogelijk langen naam komt en daar hij het btspYvan Orchideeën in dit blad, van tijd tiit Bhl
lange namen zullen N-oorkomen is het wellicht met van Y'-
ham- met enkele woorden toe te lichten. Haar eerste, de ges]J':
naam Laclw-Caltlcxa. is alkomOig van twee nauw aan elk^
\-erwante ge.slachten. mimelijk Ladia en f atllcxa. De Orchide,
kweekers zijn er toch in geslaagd zaden te winnen uit bloené
\'an het eer.ste geslat-ht be\ituht m(.t stuili-neel uit die i-
het tweede. De uit dezi' zaden \-erkregen planten toonden diih
lijk de kenmerken der beide geslachten, zoodat zij als bet v,v
een nieuw \-orinden (.ui daar dit een naam moest hebben h. .
men de beide geslachtsnamen bijeen gevoegd en het niemvèn rj'.
naam Laelio ('a/lleva gegex'en. Oji de zeilde wijze zijn o.m oi,.
staan het geslacht Ef^i-Laiiia. door de bevruchting van een
uit het geshmht I.aclia met een Lpiilcndnini en het gesk

Sophro-Caiil,-
door het krui>,.
van een So/ik
mlis met
f iitth'vn.

De tweedt. ,
i'oortsnaam.
geheel op dfgti :
de wijze ontsta;;:
en wel door Ir
te zamenvoeiv
N'an de hem
:;o()rtsnamen, d
bij het bevnir
ten hebben e
diend. zoodatir

den langen
naam datleiij
blijkt, dat de.
fraaie iilant hae
ontstaan te (Lr
ken heeft aan Cl-

kruising vai;
I.tiiiie
met (\ittlm-

Mussiac. Ni'
altijd ediUT

wordt deze wij,
\-an benamen,

wat de soort
naam aanga.;'
gevolgd, in d'
regel geelt ni;
aan een Je
gelijke kniisr-

een fantasie;
naam. waaraC;
ter dan voor'
kenners de

men der beidv ouders wordt gevoegd. (l|i de laatst geho'd'
(Irehideeiui-tentoonstelling te Haarlem heeft men onderan®''
kunnen be'a'onderen de J 'alticya .Amhéi'iili'h'c dc Russh -é
lirachtige bloem, waaiwaii ook /.(u7m /Cig/uai/m een der01100^'

ij bojien onze lezers niet te lang met de/r' kwestie tc lie®'
N ei \ eeld. w-atir Toch dergelijke namen tegenwoordig nogal
aangetroffen \vord(-n. iioiu-u wij enkelen geen oudienst gedaaa
liebben. door eens uiteen te zetten hoe zij ont taaii. ...

Sommigen zijn wellicht benieuwd Imeveel nu een der.?*
liiant wel waard zou zijn en op een dc'sbetreftende vraag"1^
V IJ nt ant\»oor(l schuldig blij\-en. daar dit onmog'dijk
''e-v . 1-dikele dergelijk' (frclndeeëii hébben eeiibub,
olom ' ^ iuog( \vaarde. somtijds c^eitegenwoordigt (één e"
vi'it( ,/'T,/''''é''-''"''i'' Dit is in lunihlzaak daaraa';

stula éu ' Z "1 ^"'"tijds slechts één rv*'!;
raakt In-iVi V'K'ikomi . Wordt deze lui tentoongesteidY;;,dilcmn iv, flliVb'''"!:''''' •- "--vn-l .T .l»n «T v,
1  A'. s.iujg

ven andere

énu'i

'DÜI DC 11 I J,

Ische lord Y";
vermeld, dai c'ooi' eéii IbehiJG ,

•'vtaahl. terééiiï' '."""Y'''' ' '^niutale som vmi /
.

DIC.BYAXO MOSSIAE
J\ ir. S//r/i>/y//.'C fc Jluir/i).

.A'ogcr 1 " ''"<'cre iihmt. de fr/,)i//(iA/(i.s'.'cm" Y.bi
bH'gew(>;,,.,, "pviibare verkoop vo(ir 22(ib(^ Francs

Pl-mt' ten '(h-nnj-'Y'''' dien iH-weri-n. (hit (Ie hier besP;,
cijfers al leen ^"^aarde \\'rti'!.^en\vo()rtli,ut.

s>r batten is b' toonen. lioe moeilijk luiai Y'^ u'
E. Th- ^ ■


