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Geen kosten zullen ontzien wonkm om onze artikelen

fraaie foto's te \-erdui(hdijken, waaiwoor zooveel mogelijk
neele ojmamen zullen gekozen worden. Bijzonder goedei:
jilaren \"an de x'ei'sehillende rassen, duidelijke uitbeeldiiü;
het uit- of inwendige van hokkim. van broedmachines en ia
moeders en \"riendelijke stoffeering van groejten volwassend:
of kuikens zullen lud onderwerj) der illustraties uitmaken,
de toezending v'aii goed geslaagde foto's houden tvij ons da,
ojigenomen.
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bekende \u agenbus zal ook hier niet ontbrekt:

naar ons beste weten zal met lumst iedere vraag oniier dei
worden gezien. Xa aldus het nieuwe tijdschrift en de afde
jiluimvce hij onze v-rieriden te hebben ingeleid, spreken wi
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hooji uit dat een ruime kring van lezers het den uitgeversn.
lijk zal maken de zware rmaneid'ele lasten te dragen, die zulk

yj'/

kostbaar tijdselirift met zi.'li ineiigt.
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek njordt gclegetiheid voor correspozidentie opeziuestcld en gelie've
men vragen aan de Redactie ie richten.

Fraaie fotoh zullen gaarne ter bcoordeeling ontz>a?igen zoorden. 7\' adressecren
aan ac Redactie of aan de Uitgevers. De inzender verzuinie voorat niet duidelijk
zijn 7iaani en adres te vermelden; ook achter op de foto's.
Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een oj ander gebied
worden uitgeschrevcfi.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen a/s men naar aanleiding

NATUURSCHOON
EN PUBLIEK BELM

va7i ee/te an?io7ice, ee/t aa7ivrage of ce7i bcstelVmg aa7i ee7i adz'crteerder doet.

en \\ . onzi'r groote genw'enten hebben herhaaldeli'

B

kit-zen

ol

te deelen

Uib&ave vao SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL

K.Groesbeek 8t Paul Nijhofl' ~/\ LI STEB-DA D'l ~

<ieze villa gelegvn.

UIM VEE.
Het is onsPLaangenaam
langs dezen v\'eg onze kennis

making te mogen liernieuwen met dè vrienden van

de pluimveeteelt, die ons land er tegenwoordig zoo
velen telt. Wij hadden jaren lang het genoegen hen
te ontmoeten op de tentoonstellingen 'in den Haag
Utrecht, Rotterdam. Groningen en waar al niet of op de \-er"

de

imnd het éteeds drukkertvot'k
WO
' ojigeruimd.
voiden

>:oer' irna,II
eii

gen-

hootrte
willon blijven van wat ta-'over de
, nehoelu
ouidat
hoogte willen
u l izu
wordt voor hun vak of hun liefhebberij niaar ook
nieuweling onder de bladen reeds door zijn i itèr M

stelling overwaard is.

is mk een eTikeMvooiM''am
gel.«le„
O,„vang. Ho. i.'óns

'

nn

"

"'tini.)k onze helantr.

behandeld zal word >

„mS!"

koval t. z. t. zalnir

^ an den i^iaad was dit: dat het bounf'

markt. De vriendsrhaiJsbandcn vroeger hij ' zoovele 'mlenen'

de oprichters van dit keurige blad zijn te werk
^\aaror.
worden aangehaald. Wij houden ons immers cr''r-,n "'^'D\-er
dat een groot deel van onze pluimvee-liofhehhuri ".^ertuigd
van dit blad zullen verzekeren, niet alleen onHfr

i"

l<nn hier onbesproken blijven, een
kezuditspnnt x-a„ alge.m?;;;'
?;?kkiég

.lat s.-h,
A'reesde mèn
Rebomvd"!!-"'

van een pluimveeclnb, het in het leven roeium van e.m ,

wel bekende hotel ..Promenade

liaaum. men zou haast kunnen zeggen, klassiekenA

gadenngen en congre^en van de V. P. X., hij voordrachten
K°?
gehouden van
ol voor
waar
het gold het "oprichten
een jjersoonhjke
hoendcriiark.besprekiiHJ-en
het or-mnisi-erun
heden gelegd, kunnen thans, dank zif de rov-i1n

tusschen natuurschoon t'

eiselum v'an het verki-er. De ojilossingisvaakmoeiB. en \\ . \-Hn 's Gravenliage hebben b.v. hetvef
.
behandeling gehad om oji het terrein waam
é?
1^
"."-n
st;iat.
een nieuwmetlubtel
houwen, van
benevens
7 't V1 la s. dit in \'erband
het teafbreken
W,

rntnirw-m:;?'"'?

•'"kvtwijlel.l le„len z.m t<k veriiiinW
^rdioveningsuhe boschjes. D'l
b'rheid het geval zijn. wanneei 7 ^

'1" tKweu.lu.n zou medebrengen, ^

"<'|Hmde
door
gea.vulenteerd terreinti-....
i.nnpn m
'kioi'i.leii grond
moest worden herschajten

iHa'To,,!,!..,,

l'iP (liu rede

to^wéhumirtnl'''",
D.t alwi,zmg

in overweg

van hm verzoek

-lomien
l-Hm.'Lui7;é'';;::;'-:;-i'-LhHt
O, ion. om ,I,,n u...
H ..

van fc «»" S

. .. ... .... .... ...;Lt..n laten.

•'ijz.mden.. .l,)(H-'''ij"' ,'"7^'"
'letwelk jnirallel
'raehtii/e (),, i
""ke boomen en boschrijke Drreineit . ,
^-'lim-emngsuhe
om
het ,
"!'.1 te" ],,"s
"" ''"'"gsulie weg. ,sis ,te mom
mooi
01"""^
lossen 111
i,„..,aiies onn.^
Td;'";',
, ;e iiout
1 1 em.
ine ..'«'„.fTSe.
lage
den besten /iiD?''""i
^'""r .Ie stedelingen, dieerdy ,
^^•der-he],D??m?T''''"
'» kaan
wan,leien.van keei"^" '
s^Uuid van vinken,
't gekwetter
„.

1

• ,

wuiKU-'irii,

en'

•_>7 Juli 1907.
buiten.

iH.rsties. 't i>lechtiK nuncur-f;v/aii.!;- van nuTfls .-n liwt
.ortuHi van dvn luu lUt-gaal.
'U^tnis, ot het
Keeils IS np ruime schaal lH.u\vj.i:ron(l N'erkoi hr

-„■iKui'uingsclie hoschies en liet kan dns te •

..

'"'"J-

Maar toch - er is een maar: dit ver/oek niet liet

men

, .

„■eadvies van H. en W. raakt ook aan andm!
:i,, van het pulihek, W ant er is o,, dit .•entrale punt.'tusscluM;
,,,t eip-nl,,k s(n-aveniiage Scher eiiingen en I.oos/hiinen geleien
heette aan een riinke nistp aats r-oor de duizmide rvandela iVs
Hier werd dit eeiic gexal als voorl.eeld gu'kozen, wij] dergelijkê

quaesties ook iii andere i .laatsen telkens ontstaan.

de theestoof-uitspanningen, éénmaal in de 7 dagen. . Maar dan

zegt op n onbewaakt oogenblik 'n tooiiaangever, dat ie maar weer

heelt bedankt omdat 't er toch zoo ,.gemêleerd" is. B. volgt A,.

( . kan er nu fatsoenshalve ook niet meer heen, en weldra ver-

loo])t de zaak; de kleine burgerij alleen blijft er komen.

Aan
tuin en gebouw moet, \'i cöactus, een andere hestemmiiig gegeven

woiden en wederom zegt men; Er is weinig te doen in X.!
*

*

*

Ziehier waar ik heen wil. Laten gemeentebesturen de wandel
parken, stadsiiarken, bosschen en boschjes beschermen, dat is 'n

nobel stre\-en, maar tevens kunnen gemeentebesturen, waar zij

HET BEI.AM, V.AX UKT I't BIHKK.

de concessie-voorwaarden in de hand heblien, er toe meêwerken,

Meii kan met zeggen, dat de aanleg van onze belangrijkste uitq.aiiningsooulen m de nabijheid van groote steden, op éen voor
namen voet IS gedacht en uitgevoerd. Er is blijkliaar gebrek aan
niitiatiet. anderdeels is men niet al te gemakkelijk met het geven
\an concessies.

Wanneer er een oji breeden grondslag ojigezette gelegenheid tot
de afwisseling van vermakelijkheden, die zulk een instelling, onder
liuding van een deskundig vakman geeft, toch veel aardiger dan
ontspanning is ojigericht. wordt eerst een ieder lid. men vindt

prijzen zijn. dat

ièu'as'Ïqdaiité .gn.naenVdu'^uircUï''Kn,on^

123
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Te .\msterdam heeft men het goetl aangeiiakt. De stichting,

dat groote, buiten de stad gelegen restauraties buiten de steden

\'errijzen, waaraan ruime concert-tuinen verbonden zijn. Men
zij niet karig met het veiTeenen van vergunning tot het afstaan

van bouwgrond voor dergelijke inrichtingen, want groote open

bare restauratics waar gelegenheid is om muziek te hooren of
uit te rusten na een wandeling in de omgeving van onze steden,

ceiiaamd het \ ondel))ark. ziedaar een goed tvjie van een flink

hebben hun nut.

,lie het buiten-zitten in ons klimaat altijd tot een min of meer

DE ELECTRO-CULTUUR

park. voldoende beschut tegen de gure winden'en avonddampen.
genot maken, wanneer men zich daar niet oji heeft
hetre
i norbereid door kleedingstukken als daar zijn. foulards,' fichus^

boa's bontjes en wat dies meer zij.
Een groote stad heelt behoelte aan buiten-restauraties, de
meiischen willen nu eenmaal graag wat wandelen, daarna wat
muziek hooien en daarbij ..wat gebruiken Om die hartewenschen

!c kunnen veivulleii. zijn er noodig wandel|)arken ot ojienbare
wandelingen in 'n bosch. ol park, benevens een groot restaurant,

\V. M.

Het blijkt een algemeen verbreide overtuiging te zijn,
IN ONZE TUINEN.

dat de groei van sommige of alle gew^assen zou worden

bevorderd door een electrische stroom, geleid door het
stuk grond waarin zich de wortels van een plant be\ inden. Zoo kwam onlangs deze zelfde zienswijze ook
weer terloops \'oor in een artikel van ..Buiten".

waar omheen een flink terrein, waar een duizend of meer men-

Die electrische stroom zou men dan doen ontstaan door aan

■.clien. tegen wind min ol meer beschut, kunnen zitten, naar muziek

weerskanten \'an de plant, die men aan een dergelijke ,,versneldegruei"-proel zou willen onderwerjien, een zink- en een koperplaat
goed tliep in den grond te steken. Wij mogen dan wel hekend
onderstellen, dat een klein electrisch sjianningsverschil tusschen

luisteren en — zooals gezegd -- iets gebruiken.

Simjile comme

l ioujour.

En nu treft het mij altijd dat in Xederlandsche steden gebrek
•.chijnt te zijn aan (lergelijke op ruimen schaal ingerichte res
tauraties buiten de stad en grenzende aan (qienbare wantlelparken.
(lewoonlijk heeft een provinciestad wel een z.g.n. buiten-ocieteit. die als regel gelegen is op een der mooiste en warmst
i ieschutte plekjes, maar een groote restauratie in een wandelpark
' i| daaraan grenzende, ontmoet men zelden of op een te kleine
^chaal. zóó klein, dat de e.xploitant er hoogstens een paar maal
in den zomer eens wat muziek kan laten maken.

Bij ons in XetleiTand beklagen de menschen. die in steden van
de ie. je en 4e grootte wonen, zich meestal over het feit. dat er
..nou letterlijk niets te doen is". Het is geen beleefdheid, doch

waarheidszin, wanneer men dit dadelijk toegeeft.
Maar wie hebben daaraan schuld?

Ik zou zeggen: de menschen zelf!

In een stadje van 'n 20000 inwoners heb je nog altijd de heerenhuitensociëteit. waar de notabelen lid zijn. welliclit j a 4 per mille
van de inwoners. Daarheen trekken dan Zondagsavonds als er
..muziek is", de 50 a bo families die den toon aangeven, de dames

zorgen voor sjaals en sjaaltjes, de heeren dragen hun demi-saison
over den arm en plechtstatig wandelen de groepjes aan, bestellen
den traditioneelen theestoof met voor zooveel personen thee.

be hoempa- of somwijlen goede militaire muziek, werkt naar
hehooren en daar zit dan ile kolonie notabelen, beschut tegen

minderwaardige invloeden door een gekrukl ijzeren hekje, dat
londom de buitensociëteit loopt en verdoet den avond volgens

liet aloud en zeer respectabel jirogram. In de sjraarzaam ver
lichte omgeving gonst de rest der bevolking, tracht óok wat te
liooren . . . . Dit alles is niet zoo heel amusant, maar er steekt
c'een kwaad in. De (> volgende dagen van de week liggen onze
Xederlandsche buitensocit'trdten. vaak lage gebouwen, soms van

hout opgetrokken en in den onnavolgbaren stijl van het begin
dezer eeuw gebouwd, den slaap des gerechten te sla])en onder
dicht geboomte.

De notabelen voornoemd klagen, dat ei zoo

die platen bestraat.

Verbindt men nu boven den grond die koper- en zinkjjlaat met
elkaar door een metalen geleiddraad, dan is er een gesloten stroomketen en het zou dan de gevormde electrische stroom zijn, die
de bo\'engenoemde invloed oji de wortels van de plant zou uit
oefenen.

Xatuurlijk zou dit voor tuin-liefhebbers een welkome methode
zijn wanneer zij o\'er den tijd konden beschikken iedere plant of
groepje van planten 0]3 deze wijze te voorzien.
En werkelijk hoort men nu en dan vragen, waarom toch deze
schijnbaar zoo eenvoudige methode niet in de praktijk wordt toege] )ast ?

Het antwoord daaro}3 moet luiden; omdat het verhaal een
legende is. en niet steunt op werkelijke waarnemingen.
Om voor goed deze kwestie tot een eind te brengen, heeft nog
niet heel lang geleden Oustav Oassner een reeks proefnemingen
op het gebied v^an de electro-cultuur geëindigd.
Wanneer hij verschillende j)lanten van een koper- en zinkelement voorzag als boven is beschreven, bleek hem niets van een

gunstiger conditie, waarin de aldus ,,bewerkte" plant zou verkeeren vergeleken met een zelfde contróle-plant die vrij bleef.
Bracht hij de twee ingestoken platen op hooger spanning, zoo

als wij die kennen in onze licht-geleidingen, dan was erg zwak
een nadeeligen invloed op het groeien van de plant waar te nemen.
Ook wanneer hij een wisselstroom voerde cloor den grond waar

in de )3lant stond, waarbij dus zeer snel de i)laten afwisselend
liositief en negatief werden geladen, vond hij een zelfde resultaat.
Wel zijn er voor den deskundige zekere inwerkingen op do wor

tels te bemerken, maar dit dient hier verder niet ter zake.

Xatuurlijk zal ook hier het laatste woord niet over de electro-

kultuur in onze tuinen gezegd zijn. maar zoover ons weten tegen

woordig gaat, is deze methode niet bruikbaar als middel tot in
tensiever ))lantengroei.
Pers.wt Snoep.

Weinig te doen is. de burgerij klaagt, dat er voor den fatsoenlijken

LANGS ' T BOSCHPAD.

w inkelstand zoo ..heelemaal niks" is; beide partijen lijden ei onder,
ii iaar berusten er in.

.Xlles blijft bij

t oude.

Waarom kunnen mooi gelegen, ruim aangelegde, aan eenige
honderden hctulcnclc rnenscdren zitjilaatsen. muzikaal genot en

' onsuinptie biedende restauraties en chalets in den vreemde we
hestaan? Overal in 't buitenland bloeien ze.
, ■ 1 f,
^Vijl ..men" zich daar hoog genoeg gevoelt, om geen hiiu ct e
hi-lihen van de kleine burgerij, die er ook komt. N\ il men dan toe r
nog een aparte buitensociëteit heblien. dan is tlaai immeis geen
hczwaar tegen. Maar groote juiblieke tuinen met flinke lestauia le,
waaromheen ruime veranda's, zijn alleen dan mogelijk, wanneer

' Ikeen er komen kan. die zich behoorlijk gedraagt en mtce re
'aalt aan de kosten.
.
n „

Xii ja. zal men zeggen, maar ik kan toch niet elboog aan c ">oog

Langs 't boschi^ad komt, zweeijknallend luide 'n wijsje.
Een man en ])aard en, krakende, de kar.
Die zwaait in 't sj^oor van hot naar haar, dat bar
(leschommeld wordt de vracht, een vlasblond meisje.
Dat breit een blauwe kous.

In 't groen een sijsje

Fluit af en toe, vlak bij, doorpluist een spar

En schrikt niet van 't geknal der zwee]); een dar
Zoemt over varenkruid en met een rijsje

ihrijf ik een naam in 't stof, met droom'ge hand,

Schr

Kijk
ijk 013 dan, als 't i)asseert en wissel groeten
Met d'onbekende twee

j a, lach en knik.

zitten met mijn schoeniioetser?

juist, men kan dat niet. maar is er dan ook O)) aangewezen o

■-lec hts éénmaal, hoogstens twee maal in de week. muzie. ' e
hooien en moet zich niet beklagen over te weinig gelegen le.K
uitspanning en ontspanning.

o

.. . ,

In kleinere steden bestaat bovendien nog dit verschijnsel .

Want 't meisken bloost bedeesd, als treft beur blik
Lut donker oog mijn oog —; dat vlug zien moeten,

Wat wel

dien heer" daar schreef, daar in dat zand!
J. H. DE Veer

L\

buiten.
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I/riS TEX BOSCJL

Voorzijlic aan dén kant van het I/aai^sehe Baseh, niiddenieedeelte met reehterz-len^^el.

HET HUIS TEN BOSCH.

Dit is een van zulke gebouwen, welke hun wijding krijgen

door gebeurtenissen, die er hebben plaats gehad.
En ,,Het Huis ten Bosch" te 's Gravenhage is zoo bij
uitstek een gebouw, dat aan de verheerlijking van de
vredesidee gewijd schijnt.

De reden waarom het gebouwd werd, — de gelukkige beëindi
ging van een tachtigjarigen oorlog; de traditie van den vrede,

welke in zijn zalen werd voortgezet, eindelijk eenige jaren geleden
de vredesconferentie, welke er haar eerste bijeenkomst kwam
houden.

Zoo heeft de geschiedenis het gebouw als oord des vredes gewijd.
En ziet nu zooals het daar nog ligt, alsof ook de natuur het
oude paleis heeft willen doen nestelen oj) een plek, welke slechts
een indruk van vreedzaamheid \'ermag te wekken.

Men kan zich geen stiller plek denken aan den rustigen boschzoom dan dit „Huis ten Bosch", waar voor eeuwig de overlevering
schijnt bewaard van kalmte en rust en vrede.

Aan dien eersten uiterlijken indruk ontkomt er geen, van welke
zijde men het paleis ook nadert.

Van het Haagsche Bosch kan men het bereiken door half-duis
tere lanen, waar hoog de takken plafonds gevlochten hebben van
inschgroen voorjaarsblad, tot men het voorplein opgetreden komt
en voor het oude huis staat, tusschen de boomen op het ruinm
voorplein, hetwelk stemt als een heilige altaarplaats in het woud
Aan den anderen kant nadert men het langs den Bezuidenhoutschen weg, straat van modernen aanleg, die bij het laatste

pasgebouwde huis, roode steentjes met witte banden, als uit een
blokkendoos, m eens overgaat, met scherp contrast, tot rustiek
wegje m zelfde kronkeltjes langs de sloot gelegd als de enkele

wringLu'""

weerskanten m den graszoom knoestig staan te
'"echts het Hollandsche landschan

V'""'enjoi^g
gi'oen,
de lucht
hoog daar
boven is• Iff
effen blauw. In groen
blauw
schijnt
dit geheele
liefe
hjke tafereel gecomponeerd, want groen-genuanceerd is de uitcïe"
stiekte wei, m blauwende omtrekken rust daarachter het ver"
schiet, m dezellde blauw-grijzende kleur twee neus wh
torentjes en een molen, die iets krachtiger vooruit koTnf'r

de neveliee lijn van „.atlig laaghour en Ze
dnf"
even-opstekende boomen.
'
dotjes
Daarop kijkt het oude paleis aan den achterkant uit, en van dit

smallig wegje ziet men het \-an dezen kant liggen, rood br

achter de \'olgroei(le eikenrijen, waar\-an de stugge stamii

allen kaal staan, soldaat-achtig in het gelid, twee aan twee,s
als oj) commando, een bruine groozeling van ouwe trouwe wa
ters door de eeuwen heen.

Aan den x'oorkant riiischt het bosch. Daarop staart de voorge
o\ ei het leege jilein. Die ge\'el is niet jialeis-achtig druk; d(
giauw-wit gejileisterd; het middenstuk laag, bijna onaanzieiiü
goedig onder het jiannen dak: de twee'gebogen vleugels'
van In-uine steen met ramen zonder smaak of sier, plomp er iK
n gezet. Aeen, van jialeisjiraal spreekt dit alles metl Deeenvc
de kleur te sober. En alleen het bord

cl leen neede treden leiden, imjioneert wat.

,

boom. !:
P"-lcis m de lichte plek van 1
wiichn.r
dosch, dooj- jcijn vrede, zijn rust, zijn ernstd
eeizwmU
v\-eemoedig
maken,staaii.
gelijkons
herinneringen,
die
cenzaci nheid en vergeten
grootheid
bedroevenkunn
zijn bosch
.'""-■'"'^clielijken weemoed het verlaten palojcn zijn naVin ^
achter het doode leege voorp^
jesnaam Vn f

"-'d te sjireken, alseeiisph"

cr tusschen de"nu(D"/'

1'ct oude huis

\\-ckken de sjirookjesverbeelding,
te zien z"

ïd

in staart.
IMisscliien

r""

vtMistcroogon al maar het b

de
l'^id van het dit
nnu;:'

bekoring: de
vreedza
d onuitsiirekelijke
.
gefeest van
]V)nL"n*it",r
P^'^is midden in het '""
udP^XH-iend voorjaarsbosch.
Iiulruk■
in

van

"ist en \-rede!

Do

als de iiit\-erkonMrVi'\'^^''^'^ heelt liet ..Huis ten Bosch" aange"

^oii blijven
W'

P'aats, waar de traditie van den vrede be"'

'

dgjarigeiV''oor|(|i?^^

Het Waren (pc l-,

historie met \ an het eind van onzent
,

Waarin het om d,,','

Ainalia \-an Solm""'

^

v'an den schier eindeloozen

i-a

'"'H een volk ging.

wenschte een buifèn • a
Prins Frederik He"
Haag. En zij koos ,1'h' te bezitten in de buurt ^an

Posch, dat toen noi i' iV"

Fat zelf de planimïf aan
'Ü';!

en hield

aangrenzende Haag

Ij'Ht moeras was. D^'
talrijke besjirekingen

I^oto Au^. J^. IV. Vogt.
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HUIS TEN BOSCH.

Achterzijtk van het Huis Ten Bosch, uitkijkende op het park aan den Bezuidenhoutschen Weg.
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HUIS TEN BOSCH.

Op (ie dcttr Hercules en J/inerva, voorstcilenilc Kracht en

ORANJE-ZAAL.

Wijsheid, de denm/engels openend -.-oor ,ie Vrede die hinnenhomt. De '. azen ter -. ceerszijden, zm

Sevrcs-porcelein, zijn een geschenk van Kapotcon 111 aan Koningin Sophia, hij gelegenheid van 11. .ll.'s 2V;.irig hir.oelijksteest.

Lodfcüijk .Yl'1. De geschilderde voorstellingen terzijde van de deur syinholiseeren de schatten van llrazilie ge.liircna'e tic regecrmc

grooten bouwmeester uit dien tijd, Van Campen, waarna de ont
werpen ter goedkeuring aan prins Frederik Hendrik werden voor

gelegd, die toen in Vlaanderen streed. Wij weten uit een brief
van diens secretaris, Constantijn Huijgens, den vader van den
beroemden Christiaan, dat de Prins wel wenschte. dat het huis

op meer bescheiden schaal zou worden gebouwd, en dat o.a. de
vestibule, op het oorspronkelijk ontwerjr voorkomend, zou ver
vallen. Overigens gaf hij zijn gemalin geheel haar zin.

Den 2den September 1645 werd de eerste steen van het paleis

gelegd door de Koningin van Boheme. Het was de welbekende

bouwmeester Peter Post, die met de uitvoering van Van Campen's
plannen belast werd. De tuinen werden in Le Xótre-stijl aan
gelegd met heggen en struiken, welke naar den smaak dier dagen
grillig gesnoeid en geleid werden.

Doch de latere modes — van smaken is het dikwijls kwaad

spreken! — hebben dit alles weer gewijzigd.

De stichting van elk eenigszins groot gebouw wordt gewoonliik
yooiafgegaan dooi een tijdj^eik van talrijke besi^rekingen met
bouwmeester en teekenaars, en de teekeningen moeten. - het sirreekt
haast van zelf, nu en dan getoetst worden aan de rekeningen
want met de kosten dient te worden rekening gehouden en zoo is

het ook met het Huis ten Bosch geschied. Het kan dan ook geen

kwaad een paar grepen te doen uit het rapport door den riiksliouwopgesteld
aangeboden
Z. Exc.lezen
den' ^iinister
yan V. u
H. en X.
In het entweede
gedeelteaandaarvan
wij hoe

m het door de ,Hagenaars van ouds zoo geliefde en hoogge
waardeerde Bosch," het vorstelijk lusthuis verrees. Reeds m cfen
laatsten tijd van zijn leven was bij Prins Frederik Hendrik het
plan genjpt om in het Haagsche Bosch een lusthuis te bouwen

voor zijn gemalin bestemde'
akhans „van den aanvanggeschenk
af was de
Prinses rechtstreeks in de
zaak gemengd, zoo schrijft de Heer Peters. Ten einde nu het
noodige terrein voor het lustslot vereischt, te bekomen wendde

zich de Prinses tot de Kamer van Rekeninge van de S-RcSietl

Blijkbaar waren de Heeren Leden der Kamer vnn RpL-or.;^
dei?
medewerking
bereid,besluitimmers reeds w
ei rvHe^^
lyden Mei 1645
namen zijaanstonds
het volgende
"Jx,
Reeckeninge
der
Graeffliikheit
vm
„pehjk gelet hebbende opt i'ersoeck van v'egL Hae^^>T-iriiiHnn+ t
„Mevrouwe Princesse van Orangiën aan hner

»zij tot haere recreatie, exercitie ende oeieninge,' to't d?iS!e

1 >e stoelen zijn in stijl
van Prins Maurits.

..soude mogen heblien een ])artye i'an 't achtereynde van
..Haechsche Bosch, om 't sel\-e te \-eranderen soo in plantagie
..betimmeringe. zoo zij 't selv'e 't haerdi'r \-ermaeck diens

..soude vinden; — al\-ooren (laero]i \-erstaen hebbende de co
..deratien \-an zijn Hoocheyt .Mijnheere den Prince van Oi

..gién. ende van de gelegentheyt van de aengewezen plaetsec
..gecommitteerden van de Gamere \-an de Reeckeningen voo
..genomen zijnde inspectie oculair —. hebben ten opziene va
..gunt voirs. ende sonderlinge dat dit werck soude mogen die

,.tot \ oeding van de goede lust ende disjiositie van HaereHoocli'
..\oor zoo\-eel in hen es. geconsenteert, gelijck zij consentf
..mits clezen. dat Haere Hoocheyt sall mogen aenvaerden e
..t liai en schcKinsten ende welgevallen uitroven. verdelven.
,.lUanten. betimmeren, ende als haer evgen gebruicken de pai
..\an seeckere elstackeren. weve. x alleve, ende wildernisse.
..legen opt oosteynde van 't voors. bosch aan de noortwestz

"t?? 1

wech. tusschen de limiten ende

""dm
"dnerv-i?"
"ende '

"cïrte
■"

dlln

worden.

lie-greiien in de caerte bij Mr. Pieter Floris
^
Heeckeninge \-oirn. oplw}

B'r groote van achtien morgen vier hott

7
''

tH>ctaren) rustende des-

Hc-e-ckiminge.

PW

wil het terreii?be?Vt
een ..partv? , ! ^

Keed<eninge.n

.s?hndeh|l? :E lireedspra'

' '''-'a w>lle over het terrein beschikt 1

V''

flink in de beurs tas
^le Prmcessei

eitieJnclEoelen i

-'i^^ere recreatie. eN

hoopen van den
-i,... moe."-,
' ^lant
■■
op ^d^n isen luni Pias werd h

da
dat
(h

men er geen .r,- '

dat reeds op
lej
,
legerjilaats
te Feeïn /

zaal". De Pnns k-nVu? 'Ht

fd'ond voor tl. 8500 aanhesteei

kroelen, blijkt' verder uit he
Prins Fredi'rik Hendrik,

voorgelegd van de .X»

hem voorgelegde ontwerp goed.

"|. ^ SVp. "hT-'Ü '■''vrste
"" steen van „de Sael van Granj<
vioulen gelegd.
Hendrik, de Prinses^?('.t'i'^^'. i'^"^'"

liisdhiiis in een .Maiisnl .

<l"()d \ an Prins F'

(U>ed vatten om de zaal va

Prinsen
' mim te herscheppen, ter \-ereeu\vigit
rinsen roem en' v-un?
mre smart. Het plan i-an den bouv

•''-""■"«"-"Ik- -mdn,,;.,..
'1 <

ffewijzigd. en reeds den

27 Juli 1907.
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//i'/s TEX BOSCH.

DE WITTE ZAAL.

I'n't'i^i'ir cYfzdd.^, met riJL'--, irsierii phifoUii iii mui lie -oandcn <7v//;7' zeer fyaaic nicduihoiis van De ll'itt.
('wee

J' 'cf zoccrszijdcn 7'an den seJioorsteen

met poreeleinen l>orden en ander gerei.

\ an dat jaar voor tl. 3150.- de Irouw \-an den koej)el der zaal aanliesteed (welke koejiel in het oorsjironkeiijk i)lan niet was ojigenomen). In overleg met Hnvgens, den architect Post en Van
I ampen werden nu de onderwerpen vouv de schilderstukken dier

in verschillende vertrekken voor het jrersoneel en den dagelijkschen
huisdienst verdeeld."

Ldt deze korte samenvatting kan met behulp der hierbij gaande

zoowei het gehouw als de omringende plantsoenen, lanen en lust

illustraties gemakkelijk een Ireeld van het vroegere gebouw worden
gevormd. Het was dus oorspronkelijk niet meer dan een zomer
verblijf en de geheele bouw werd dan ook, met uitzondering van
den koepel, in October 1645. voor niet meer dan fl . 48,000 aanbe

hoven geheel voltooid, het geheele werk kwam dus in ongeveer

steed.

koepelzaal he])aald en de Holiandsche en V'laamsche schilders

uitgenoodigd om die schilderingen uit te voeren.

In i()52 waren

zeven jaren tot stand.

Het paleis had in dien tijd een geheel ander aanzien dan heden
ten dage. Het massale hoofdgebouw was feitelijk de hooldzaak,
t andaar dat de oors})ronkelijke naam dan ook aan die ..Groote
Sael" werd gegeven, van ..welcke het den naem draeght , aan
welke hlijkhaar ter weerszijden enkele \-ertrekken werden aange-

Of de marmeren beelden, welke in den achtertuin staan, eerder

den stoep hebben versierd, is mogelijk, maar vermoedelijk zijn het
andere beelden geweest, daar vermeld staat, dat in de vorige eeiuv
twee .,meer dan levensgroote beelden" den stoepopgang sierden,,
waar nu de beide fraaie marmeren vazen prijken.

Toen Frederik Hendrik in 1647 op drie-en-zestig jarigen leef

liouwd. De kaart van Pieter \'an der Salm. gezworen landmeter,

tijd kwam te sterven, was het gehouw nog niet voltooid.

erachten in 't Bossche te maecken."

veertig jaar \'an hun huwelijk was de hartelijke verhouding on\-eranderd gebleven. Elk voorjaar was de Stadhouder gewoonlijk
naar het ooiiogstooneel vertrokken, en zóó verlangend was de

ineester voornoemd, dan zien wij dat een breede ongebroken tiaj)

cretaris Huygens oj) het hart drukte, behalve de brieven, welke

iiii't een halcon of ..|)latt" van een balustrade \'oorzien. was af

Na zijn dood besloot zij de groote zaal van het jraleis tot een
herinnering aan haar gemaal in te richten door oj) de wanden de
voornaamste gebeurtenissen te doen schilderen uit het leven en
\-an de wajienfeiten van den Prins, die zooveel had hijgedragen om
den tachtigjarigen oorlog tot een goed einde te helpen brengen;

herust in het Kijksarchief. zoo ook een kaart door hem ..gcco|)ieert 17 .Mei it)45. naar de teyckeninge gedaen hy .Mijnhr. Post.
teyckenaer voor Haer Hoocheyt omme een hnvs. tuyn ende
Volgen wij thans een wijle de besrhrij\'ing van den rijksbouvs-

destijds naar een ..\'oorsael" oi \'estibule \-oerde. \'anwaai de
ira])j)en naar de tweede \'erdie[)ing leidden, alwaar die vooisael
gedekt. Boven dit balkon zag men den teimgliggeiiden l)uitenmuui
der zaal. met haar blinde \ ensters. welke muur zoo aan deze als

aan de tuinzijde. met frontons was bekroond, in wier tym))an.s het
di ior kinderhguren \'astgehouden wa|)enscliild der Prinses jnijkte.
Sedert zijn niet alleen links en rechts van het hooidgebouw zij
vleugels aangebouwd, maar is ook de geheele voorgevel tob'-''-

De Prinses trok zich zijn dood zeer aan; gedurende de twee-en-

Prinses steeds naar berichten van haar gemaal, dat zij den se

de Prins haar over zijn gezondheidstoestand schreef, haar
telkens afzonderlijke berichten over den Prins te zenden.

alhoewel de vrede van Munster eerst een jaar na zijn dood ge
sloten werd.

Het oorsjironkelijke voorjiortaal met zijn midden

deur. zijramen, nissen en balcon is tloor een nieuwe, twee vei-

Huygens bleef de raadsman van Amalia van Solms; hij was
een geleerde, een man van de wereld, met een juist oordeel en

die|)ingen hooge faq'ade (die thans nog aanwezig is) vervangen,

waardoor de liuitenmuur van de zaal onzichtbaar is gewoicen.

Talrijke bijeenkomsten hadden jdaats tusschen de Prinses, Huygens
en Van Camjien over de ontwerpen der muurschilderingen en de

Veranderd.

' tok fie buitentraj) heeft een anderen vorm gekiegen en later is
'"ik aan de achter- of tuinzijde het thans bestaande boicles aan
c'ehracht.

..Ter weerszijde van de vestibule of ..voorsael

,

1 ,■ v

bevond zic 1

' •en voorkamer, daarachter een ,,bedtcamer ', juist in de as c er
t'roote zaal, ter breedte van het avant-corjis der zijgevels, me
grenzende kabinetten aan de tuinzijfle. Deze indeehng is deze (O

'Ijl de fieide verdiejiingen. De overwellde benedenveidieping w<is

veel smaak, en zelf niet ontbloot van dichterlijke verdiensten.
keuze der schilders, welke ze zouden uitvoeren.

Knbens en Van Dijck waren reeds gestorven, doch te Antwerpen

woonde Jordaens, een van de knapste leerlingen van Rubens. Hij

was het, die werd uitgekozen, de groote schilderij, voorstellende^
de triomf vanj^Frederik Hendrik, uit te voeren.
p
(Wordt vervolgd).
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mest in de steenen kisting, die zeoveel mogelijk uit zuiver

en liefst \'ersche jiaardeninest inoi-t liestaan. wordt flink aan ge-

trajit. terwijl verder de dikte van de laag afhangt van den tijd.
waarop im-n met het kweeken op den warmen bak wil beginnen
l-j'V,
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>» IJJ
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\t'enseht men zeer vroeg te kweeken. dan moet die laag zete:

50 c.M. dik zijn. doch begint men latit. dan kan 30 of zelfs 25 c.M
reeds voldoende resultaten afwerpen.
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Heeft men goede kwaliteit broeimest. dan zal de broei reeds 11;
een jiaar dagen intreden. De temiieratuur stijgt meer en mee,
en verschillende dampen en gassen

bak in elkaar te ^"^^-ViignV'

■bak zal vormen, nrnn

bakken en de zaanng ol pl-mtmb
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H oewei" cb- inrichting van tlciu'

KOUDE BAK.
a. ac/itenuunt/ met steunset. Ij. 7'ooi~viiiiit met steunseL

e. J'f''' m-

daan,

Dit zijn d(-z(,<.gcnaa.n<h --

■opgezet en door aan achter- en voorkant enkele paaltjess tu pil- (Ie

reeds aanduidt,

onderkant van het raam moet rusten, nhmtst men nmi pfd,u''m

groote ruit is vnj mat <1

stevig staande gehouden. Aan den voorkant, dus daar- P'^,jK- '
ongeveer 15

waarna de zijk„.._

Vimk 'ckn" han^;

plantengroei, zonden de kost
trehniik maken van ande
kweekerte hoog ionpeii vn tu' » ' J,,egenheid tot vroege cul
bakken. d,e evenwel ook nitsti kinil g K

„v^iu.p , •

jilanken worden voorzien, zoodat het raam er ]j)recies

Deze opzet is dus zeer gemakkelijk en nadat de grond i'''
goed bemest en omgewerkt is, kunnen we tot zaaien oi 1

worden

een ruit Ix-slaaii. . ' "V duin dcr. dan tal ^

overgaan.

We hebben nu een verplaatsbaren bak gekregen, dit' ^noals
afloop van een cultuur kunnen 0]iriiimen of verplaatsD^*
d at volgens omstandigheden noodig lilijkt te zijn.
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Om den bak zooveel mogelijk vorstvrij te maken, werke'^ ^i'aar-

clen buitenkant van
de wanden
de ciaiue
aarde tot
een wanetje
walletje oPh|ihen.
vtLii Vil..
vïrt.mj.t;u itc
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door de koude van buiten af zooveel mogelijk wordt at.kp,^ru''en

Meer moeite en werk veroorzaakt de inrichting van eeu ^^j^jddel
bak, eene kweekplaats, waar we kunstmatige warmte dou'" ' ,(igc're
van paardeniest cl blad aanbrengen, zoodat er een ved

temjieratuur, dan er buiten heerscht, bereikt kan wor<.Dl'';ifscn.

Bekijken we de inrichting van warme bakken op buiteUp''\V' 'ke
dan zien we daar meestal eene vaste steenen kisting of
'ke
m hare afgesloten ruimte de broeimest bergt. De hoogb-'
muren is verschillend, maar in elk geval is de achtermiU-H' mp de
dan de voormuur, zoodat het geheel hellend verloopt- pd
broeimestlaagO komen houten bakken, die
vaif. zoo
/.fjlj groot
J^lOOt zij'''ZIJ'
,,' vvandoor twee ramen kunnen worden afgedekt, terwijl de hoUfD ,4 uit
rlnnr fwpp

den geheel uit losse stukken zijn opgebouwd, 'waardoor '' .-.rUikt.
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■clclvt, opdat er zoo weinig mogelijk van de warmte verloreU h

a. Riitim.

b. loste houti
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BUITEN.
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l icl'l'en ongeveer eene lengte \-au r.50
M. en eene breedte \au 85 c.M. De
ineedte \'an het houtwerk is - 5 e.M
waardoor er slechts weinig scluiduw ut de

Ivikkeii valt. Dit is vooral in het c-roege
wiorjcicii. wanneet we elk i^onnestraaltje
\ oor de cultuur zoo hoog noodig heliben,
van groot voordeel. We geven het licht

nu zoo\-eel mogelijk toegang tot in den hak,

terwijl hij de gewone In-oeiramen veei
schaduw geworpen wordt door de roeden,
waarin de ruiten ge\'at zijn, of wel dooi

de met stof en groenwieren gevulde ope
ningen, die daar gevormd worden, waai
de ruiten over elkaar zijn geschoven en
elkaar dakpansgewijze hedekken. Een
ander voordeel is, dat ei-n ))ersoon de één-

ruiters hanteeren kan, wat luj de groote
broeiramen niet mogelijk is. De prijs tler
eénruiters is \-erschillend en hangt af van
de glasprijzen en de qualiteit van 't hout
werk. Bij grootere hoeveelheden komen

ze ongeveer oji twee gulden jier stuk.

Ik wil op 't oogenhlik niet vei-tler s])reken

ovei' de manier w-aarop men voornamelijk
in de tuinbouwcentra de rijen van een-

ruiters aanlegt. We zouden ons dan op
een te uitgehreiil gebied \-an cultuur be

geven. Laat ik nu volstaan met te zeggen,
dat de éénruiters zeker zeer geschikt mogen
worden geacht \-oor hen, die enkele koude
bakken in hun tuin willen aanbrengen, zon
der daarbij ai te veel onkosten te willen
maken. De bijgevoegde photo zal het reeds
\-oIdüende duidelijk maken hoe we de koude

liakken van éénruiters kunnen aanleggen. Op een gedeelte t'an de
liakken zien we wortelen staan, waarboven de ramen zijn wegge

nomen. Deze zijn begin Januari gezaaid en kunnen van af hall
Mei geplukt worden.

Bij het zaaien is het zaad met een weinig zand vermengd om
daardoor \-oor een goede \-erdeehng te zorgen. Wortelzaad kleed
>tcrk aan elkaar door de hjne uitsteekseitjes, die zich aan tien

heg] 1 ^^'yvende n

"

Schl?
'DcSg^gclkleunge ,olv m f" werkelijk,
en
^'an pimp' "^loor de if^'^leurcl zim
Lanl!: ^ '''•lleen ep^

'^"an \r ^^®lhngen der b^'^ '^ipi'essen en

cruclitwand be\-inden en laat zich door 't zand beter scheiden en

uitstrooien. Wanneer de wortels zijn opgekomen en ze een paai
blaadjes hebben, worden ze uitgedund, zoodat ze voldoende ruiinte

\oor hunne ontwikkeling hebben. Laat men ze te dicht staan, dan
groeit het loof lang op en wij krijgen dunne en vervormde
tcls, die eene slechte kleur houden. Hoe meer lucht er tusschen

de [ilanten kan dringen, des te rooder de wortels worden.
^
Bij gunstig weer luchten wij de bakken, terwijl gedurende e
koutie maanden de bakken 's nachts geregeld met een paar mat en
worden afgedekt. Wanneer geen strenge nachtvorsten meei te
\-reezen zijn in midden April, laten we de ramen 's nachts h^og
opstaan, om ze in 't laatst van die maand of in begin Mei ge lee

Uit r]r^

weg te nemen.

niets

•Lchter de wortels zien we eene rij bloemkool staan. Deze s aai
op bakken, die gedeeltelijk door paardenmest verwarmclSCH.
zij ,

Daa?'"' PontS^i gesticht

PRINSENEILANDEN.

Er is misschien wel geen stad ter wereld te vinden, waai
het l)uiteiik'\'ea zoo in eere wortlt gehouden als in \on

stautiiiopel. Trouwens alles werkt mede oiu wilop ran
de vrije natuur te genieten en van het heerlijk schoone
weder, dat wij hier zeven, ja, dikwijls acht maanden on
atgehroken helihen.
1 e. 1
De winter is in de Tiirksche hooldstad in één wooi d atsc im\ e

lijk: slerhte verwarming, veelal met een mangaal. een kolenbekken,
ramen en vensters die niet sluiten, onbegaanbare straten, \eic

in ruischende beekjes herschapen en wat niet al; een treurig evei

is het van af December tot Aiiril, en dan — met een tooyerslag is

liet zomer, alles bloeit en geurt, azuurblauw is de hemel, azuui -

blaiiw is de tint \'aii de zachtkens kabbelende watei en \ aiy os
porus en (louden Hoorn, van de (loU van Ismith en de ee va
Marmara.

r

1 c „-.-t.i-

Ln dan volgt ook weldra de groote exodus, allen die le '
eeiiigszius kuniieu, gaan naar buiten; rijk met aaidsc re goec c
gezegendeii betrekkeu hunne landhuizen, minder gegoeden huien
een optrekje of kamer, zij die het nog beschei(Rnei
en dat zijn de meesten, maken 'sZonclags een uitstapje me ,
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i) Moeder de aarde: de Turken noemen hunne hoofdstad dikwijls zoo.
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buiten.
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Niet eoedra ligt l.et «Wp ««d» steiger
,
i.^nden cl
rrsi.i«u-s bii zich hebben; het is hie. m deze a u
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Minder bescheiden zijn hunne kameiaden die czc ■
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en t ^ ^
het leven dikwijls zeer lastig; een kernachtig
^ jen
doet hen echter direct afdeinzen, desnoods kan ook % c
stok een nuttig gebruik worden gemaakt. Men moet
^
kenrijk dikwijls ali; eigen rechter optreden en kan dit, If^"^ ^ ^
ondervinding heeft het mij geleerd, ook best cloen
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strafte schuld heeft; willekeur, onrechtvaai dighei

g

bukra" mompelt hij dan en dit beteekent even zoo goed moigu

jongen, die 't u te lastig maakt, een klap om zijn ooren, geen ]

tieagent zal er zich mede bemoeien, trouwens deze nemen Irun
taak zeer kalm op en dat kan ook. want over het algemeen is nc
publiek in oostersche landen veel beleefder en ordelievendei clan
in westersche en verzet komt uiterst zelden voor. De sti aatjeugci

in Amsterdam en andere groote steden kan heel wat leei en \ an c e
kleine Ibrahims, Abdullah's en Achmets in de landen van den Islam.

De kleine gids aan wien wij onze menage toevertrouwden, was
hagelwit hemd. dat de borst bloot liet en een pantalon die veel
op een zeef geleek; hoofddeksel en schoenen beschouwt de 1 i m-

\-ooi de ,
speelt een
een (.rieksche
(irieksche kajiel
kajiel en
en zin?
zing
,,, ,, oever ...
een '''' Ynlm'liuiine
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t
v^/w>r\-lrw
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llcrlnrAn z,
jonge '"Y , , ij ,1e prachtige omgeving. De stoomfluitje,
juist P;''^'.^^,i,^,^eend sein. Djimdn begeleidt ons aan boord:
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een Griek en heette, zooals velen van hen, Djmetri; hij droeg ecui

merrie en VEULEN.

kipo'sche jeugd als volkomen overbodig en nuttelooze weekte-

artikelen, trouwens hun liaardos en voetzolen zijn in een ui
stekende conditie. Veel van zijn geboortegrond wist hij ook met.

Dat de Turken de geheele eilandengroeji Kysyl Adalar. de roode
eilanden, noemden, was ons reeds bekend; de reden hicrc'an is dat
de bodem een zoo intense kojierkleur heeft. In het grijs velleden
spreken de Grieken van de Demonisi, volkseilanden, cle Hyzan-

tijnen kenden ze onder den naam Pa])adonision. monnikeneilanden, het woord Prinseneilanden ontleenen ze aan het ieit. dat

1"T is op dit oogeiiblik in den tijd dat in tal van weid
'merriën met vmileiis voorkomen. Het dartele spring

H

\-an het jonge .goed is alleraardigst om te zien. teni
de

i'roote zorg. waarmede de moedermerrie haar kii

om,geelt, ook de volle aandacht van een ojimerkzaa

toeschouwer trekt.

maanden, soms iets langer, soms it

De merrie draa gtzeicJl
Is enkele
k'()rt(-'r Ht't koiiit

]■

keereii voor dat de merrie lam

'Ml iaar draaft, /oo is lu't b.\'. een tcit, dat van den in icji

brengen ; dikwijls stak men hen de oogen uit. zette ze eeu mon-

uit" pimeland ingevoerden
haekneylieiigst
eigena
\'oorst tot \"oorst
te Pldeii Diploiuatist.
bij .Arnhem, dit
vix

nikskap op en noemde ze dan spottenderwijze „hemelburger .

'uleii is
IS gekomen, waarvan de
ch moedermerrie slecl
- ■ oen vemen

vele vorstenzonen er hun leven in ballingschap moesten door

Van af de aanlegplaats der boot voert een goed onderhouden
weg naar boven; aan weerszijden staan fraaie hotels en sierlijke
villa's te midden van heerlijke tuinen en parken. Door de be
schutte ligging ziet men in menig hof jrlanten en bloemen die
men alleen in de tropen kent. de geheele omgeving bracht mij ter
stond Colombo in de gedachte en het eiland Ceylon.

Nog eenige meters en het hoogste punt is bereikt, we aanschou
wen weder de zee van Marmara

in de verte en onderons,ineen

dicht begroeide vallei, die den naam van St. Nicolaas draagt, de
hooge muren en daken van een groot klooster. Hier o]r dit rustige

plekje zoeken wij een zitplaats en laven ons aan de medegebrachte
spijzen, vijgen, perziken, druiven en meloenen en vergeten daarbij

Baron van

s WILS gedekt en later niet weer. terwijl sedert dien tijd enkt

dagki 'meer dan een jaar was verloopen.

I)e meeste veulens worden geboren in de tweede helft va
« ril of in de eerste helft van .Miu. Het overgroote aantal d-

lokmerriën komt op lioerderijen voor. N'ooral in Nederland
dit sterk het geval. Pigenlijke stoeterijen, alzoo inriditingi
waar de jzaarden bijna alleen worden gehouden met het doel a
stammelingen te leveren, komen hier slechts zeer sporadisdi voo
De mooiste tijd. waiaro]) de veulens ter wereld kunnen komen,
juist gelegen in de genoemde vier weken, daar dan het sclien

voorjaarsweer grootendeels \-()oriuj is. de zonnige dagen aai

breken en het jonge malsche gras. ni

aan gemakkelijk x'erteerbare voedend
bestanddeelen. beschikbaar komt. Dan

det tijd om tot ontwikkeling te konifi
ook voor het jonge veulen.
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uitxverkmg luH-ft. n.L het prikkelt en ■

\

J' ordert de Inndxeerkzaamheid en
bloedsomloop \ an den pasgeboren weHburger. Na eemgen tijd gaat 'ie'YY

m iirobeeren om te staan, maar et .
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zoodat bet dier nu eens x'OOj ^

dan xx'eer aeliterover ol meer oji ^!)

•fi .liili 1007.
buiten.

Onverdroten wordt het weer van voren af aan

staan eindelijk ^einkt. Half perplex van"/i n 1'' "

, ,

„lylt het veulen dan veelal een oogenblik half belluusd st^m'en

rrarht dan meteen ,naar te loopen ook. Het loopen'is eimmiiik
,ooals in de beweg.ngs eer wordt vertehi. een raiortilnre, 1 e , ]
van het eene bemi op het andere. Het veulen begint u,- ,'^
het pas heelt geleerd op ;.ijn ener lieenen te staan.' nKn^hedemmd
,e vallen. Het rust dan emr beetje uit en begint dan weer over
eind te komen, en voetje voor voetje het lichaam te e-erol latsen

,00 mogelijk zonder direct weer te vallen. De eigenlijke'drm;
tot het staan en tot het loojien is feitelijk gelegen in 'honger en
„1 het instinct om het uier oji te zoeken, een der teiiels te iribl-en
' ■

en hieraan te zuigen.

'
i

Onder al die bedrijr-en is de moederinerrie vaak \-rij rusti"
blijven staan, doch heelt zij die bewegingen \-an haar jmrg toch

met volle aandacht gevolgd. Heljien kon zij hierbij nief daartoe
wacht zjj rustig den gescliikten tijd af. Deze is 'er. zoodra het
veulen zich kan \erj>laatsen en oji zoek uitgaat naar het uier
Die eigenaaialige drang, welke in het jonge iling zit. doet het soms

zoeken bij de \'oorbeenen. aan de borst. enz.', alzoo oji jilaatsen
waar het uier niet te vinden is. en dan is het belangwekkend be
wonderenswaardig hoe de moedermerrie zacht met haar snuit
het veulen in de richting van het uier stoot. Dit dient zacht te
geschieden, daar anders het veulen gemakkelijk weer valt en dit
vallen het veulen enorm wrmoeit.

Meestal lukt het dat mocaler en x'eulen (alzoo ..de natuur"
zelve) zich goed redden en dit is boven alles te verkiezen.

Een volgende keer over de \-erj)leging en de ontwikkeling van
het jonge veulen.
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l^^i
1'^ veen en Valthermond,
of langer. Mendat
verdeelt
gebied \
V althei
samen het
ééngeheele
groot watcrschaj)
voimt. het best in drie stronken, n.1. in eene kleine westelijke
niet ongeiejit hoogveen, eene middenstrook in volle verveningen

van

eene pocite oostelijke, waar de algeveende grond gaandeweg tot
xmwland wordt gemaakt. De mitldenstrook verjilaatst zich gelei
delijk westwaarts : zij maakt het westelijk gedeelte voortdurend
kleiner, het oostelijk steeds grooter.

t Westelijk gedeelte, het onvergrax'en veen, is ,,woest en ledig".
Het IS onbegroeici of bedekt met de gewone hoogveenvegetatie,
bestaande uit struikheide, dojiheide, wollegras, X'eenmos, russchen,
bentgias enz., en levert hoogstens wat weide voor heicleschajien.
Misscmen ziet men hier of daar ook een stukje cultuurland (,,boven
bouw ). bezet met veenboekwcit, aardajijrels of veenrogge, en in de
\ eite eene echte, armzalige veenwoning. Door de steeds voortschrij
dende vervening is het al klein geworden, eigenlijk reeds te klein,
om een goed beeld te geven van een uitgestrekt'woonst hoogvetn.
v 001 eene kwart-eeuw was dat geheel antlers.

Toenmaals x'ormde

het \ althei veen. te zamen met het nabij gelegen E.xlocrveen. nog
één gi oot xeengebied, waaroj) de eenzame wandelaar vaak genoeg
geheel onder den indruk kwam van den troosteloozen aanblik,
dien eene dergelijke eentonige x'lakte biedt.

In de iniddenstrook gekomen, kan men zich x'an de geheele

X eenderij ojr de hoogte stellen. IMen ziet aan weerskanten van den

miildelweg ojx een ondeiiingen afstand van 2 x iio M. twee

evenwijdige kanalen (Xoorder en Zuider hoofddieji), die in ooste

lijke richting verdwijnen, zich later x'ereenigen en voorlangs de
z.g. Kax'elingen ex'en over de Drentsch-Cïroningsche grens bij
eene klajibrug — den zoogenaamden IJzeren Ixlaji — in het
bekende Stads-Kanaal uitkomen.

EENE DRENTSCHE
VEENKOLONIE.

Hm.dk Koxinoi.x en Z. K. H. de Prins der Xei)ER[..\xi)KN

hebben dezer dagen een nieuw bewijs

gegeven van Hunne groote belangstelling in alles, wat

^

het \()ortbrengend \an"mogen van den r'aderlandschen

liodem \erhoogt of kan \"erhoogen. Zij hebben oji
Hunne Drentsche reis in den namiddag \'an den 4den Juli een be
zoek gebracht aan X'altheiween en X'althermond — een gedeelte
\ aii onze Idoeiende X'eenkoloniën. dat gezien mag woialen — om oj)

de jilaats zelve de geheele veenontginning — van 't begin tot
liet einde — in oogenschouw te nemen.

.\llen. die deze streek kennen, hebben het hooge bezoek toegeliiicht. \'ooral ook. omdat onze echt Xederlandsche wijze \'an
lioogveenontginning inderdaad voortreffelijk is en de bewondering
aldwingt van ieder deskundigen bezoeker, 't zij vreemdeling of
landgenoot.
Heeft niet éénmaal de Duitsche Oekonomierath \ ox L.\er van

I knabrück. bij eene vergelijking van onze \'eenkoloniën met de
iiahijgelegen Hannox'ersche hoogvenen, in extase uitgeroejien:
..Wat een verschill Daar het kanaal met zijne wimjiels en vlaggen.

..zijne havens en winkels, welvarende huizen, bloeiende tuinen.
..waar alles welstand ademt, en hier.... het \'een I"

En richten niet alle jaar tal \'an vreennlelingen. \'ooral landl ioiiwers en landbouwkundigen, van heinde en \'er. zells uit het
1'Uitenland. naar deze stri-ken hunne schreden, om er kennis te

maken met dat nij\'ere deel van ons land. dat zich nog x'oortdurend verder ontwikkelt langs de grenzen van (ironingen en
Hrenthei' \'aak reeds waren de \'eenkoloni('n het doel eener
excursie van Duitsche landboiiwaiitoriteiten of landbouwstudenten

en het is te x'oorzieii. dat zij het in de toekomst nog x'akei zullen

zijn. En wat nu de jilaats ot de jilaatsen betreft, die de eei x an

eene vorstelijke bezichtiging werden waardig gekeurd, inoeilijk
zal men voor een beti'ekkelijk vduchtig bezoek aan (Ie Veenkolo
niën een geschikter g;eiLeelte kunnen kiezen dan \ althei \ een en
\ althermond. sedert anderhalt jaar door de Noordoostei-Loka<d-

spoor \ rij gemakkelijk t(.' bereiken en geeft ox'er een afstand \ an
'■en paar uur een xolkornen beeld \'an onze lationeele lioogxeen"nlginnmg in al haar jihaseii.

In de hoolddiejien loojien aan ééne zijde, dus óf van 't noorden,
of x"an t zuiden, oji afstanden van 2 x 85 M. evenwijdige ka
nalen van kleiner cajiaciteit. die men wijken noemt.
Fusschen de beide hoofddiejien, oji de twee rijen z.g. vooraffen. x'estigt zich tijdens en na de vervening de burgerbevolking,
terwijl de landbouwers later de z.g. plaatsen (tusschen ieder jraar
xvijken liggen er txvee) in beslag nemen. Door de vervening ver
valt mettertijd de middelweg: in zijn jrlaats komen twee zand
wegen over de vooraffen langs de beide hoofddiepen, die gewoon
lijk geleidelijk bejdant en Irestraat worden. Bruggen over de
hoofddiejien brengen de boerenbevolking van hunne jdaatsen oji
de beide ojienbare wegen, die daarenboven om de twaalf jilaatsen
door dwarswegen \erbonden zijn.
Xatuuiiijk ziet men in de middenstrook ook de eigenlijke ver\-ening: kleine, nette xvoningen — voor de gezinnen der veen
arbeiders — in groot getal langs de beide hoofddiejien; in 't voor
jaar honderden menschen aan 't graven en drogen x'an lange en
korte turf; later in 't seizoen tal van turfhoojien. misschien ook
hier en daar een schiji. waarin turf wordt geladen, of eene groote
jiloeg arbeiders, bezig met het grax'en van een jiand hoofddieji
of xvijk. Mogelijk ook ziet men nog brokstukken van de ver
maarde \'alther brug. die volgens sommigen door de Romeinen,
maar meer waarschijnlijk in later tijd voor vreedzamer doel van
Valthe tot Ter Aiiel door het woeste hoogveen werd gelegd.
Steeds \-oortgaande ontwikkelt zich voor het oog van den be
zoeker een geheel ander beeld. De turfhoopen en brokken on

vergraven hoog\-een wijken hoe langer hoe meer zijwaarts. Vóór
oj) de plaatsen is het veen al verdwenen, misschien de afgeveende
grond door het,.toemaken" reeds in bouwland herschajien; achteroji

'ziet men nog donkere massa's, die aan de vervening herinneren.

Eindelijk zoekt men ook deze laatste sjioren van het vroegere
hoogx-een tex'ergeefs. IMen is gekomen in de straks bedoelde
oostelijke strook, in den eigenlijken Valthermond, waar de land
bouw. inzonderheid de akkerbouw, hoogtij viert.
Het uitzicht is ruimer geworden. Xu eerst overziet men den

straks geschilderden aanleg in zijn geheelen omvang en geraakt
onwillekeurig in bewondering x'oor die eenvoudige menschen,

welke x'óór bijkans eene volle eeuw een zóó doelmatig jilan wisten

te ontxvcrjien. Vóór den bezoeker ligt een jirachtige, met iejien

bejilante klinkerweg. In de kanalen varen schejien van allerlei
slag af en aan. Langs de hoofddiejien staan oji de plaatsen flinke

boerenwoningen, oji de vooraffen groote en kleine winkels, burger
huizen, smederijen, houtstekken, enz. Links en rechts, zoo ver

ritstaj.jiende aan het kleine station Malthe van de Xoordooster

het oog reikt, ziet men welige aardajijielakkers en golvende koren
velden. sjiaarzaam afgewisseld door enkele klaverkamjien met

lii-m in oostelijke richting in een jiaar minuten midden in bet jeen

schijnlijk in nog meerdere mate dan in de dagen van Vox L.ver.
Zóó gaat het door tot den straks genoemden IJzeren Klap,

komt de bezoeker
over den sjioorweg noordwaarts — sjioedig
tan een smallen x'eenveeg, de.n zoogenaamden midtlelweg. die

laengt. Lief'liebbers van oudheden verzuimen met \-ooral de
\alt'her schans, vlak tegenover het station, te bezoeken. Deze

\roeg(-re legerjilaats. waaiwan de ondiejie gratditen nog teii dxmle
aanwezig zijn. vormde eertijds eene aisluiting van den V alt lei

dijk. één van de weinige x-erbimlingswegen van Drenthe en \\ est'i'wolflf. \v:uir\'an vrn

gebruik kou luaken. Men

^

^rlians aog in den oorlog \'an 1^172 niet soldaten is k/x

irf'Wi'Dst.

't Begin \'an den middelweg is begroeid en \ ast. aan wttis
kanten begrensd door vrij schrale groenlanden oji moerasveen.

'~'pordig x'erilwijnt bijna alle jilantengroei tm woidt dt weg ossu
' ■n muller bij droogte, natter en weeker in iegentij(t( m men is
midden m het woeste hoogveen en twen latei aan t legin cti

v-midrrij. De grens tiisstdren beide jilaatsen is met oji te ge\ en .

l iet \ altlieiwtmn. d.i. bet onvergraven veen. wordt jaarlijks kiemei
de Malthermond. d. i . het ontveende en ontgonm n gedeelte, woi(ft

wat weidend x'ee.

Inderdaad, nóg ademt alles welstand, waar

waar Valthermond eindigt en Stads-Kanaal begint, of omgekeerd.
Onze e.xcursionist kan nu naar het station Valthe terugkeercn
of ook — xvat zeker aangenamer is — jier fiets of jier tram den
mooien. schaduwrijken weg over StacLs-Kanaal vervolgen tot

(iasselter-Xijeveensche-Moncl. om déuir de Xoordooster te nemen.

Hij heeft dan. als Ood Pluvius hem genadig is geweest, een aan-

genamen tocht gemaakt, die niet te veel tijd eischte, en zich
een goed beeld kunnen vormen van de ontwikkeling — in alle
jihasen x-an onze Veenkoloniën. Wie ox'er meer tijd Iieschikt.

bezoeke ook Wildervank en Veendam. om zich te overtuigen, hoe

in sommige meer bevolkte gedeelten landbouw en industrie oji
x'oortreffelijke wijze samengaan.

Tex RollEXCrVTE M.-xrissex.

Juli I9fr

21

buiten.
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H[Li zal een jia i jcu i;i

.

•ET nl «n

'
c Aini-^-

rikaaiische kweekers eeii plebisciet oiidei
ii,.Bte
noten werd uitgeschreven over de vraag:
plant was, die in de laatste tien jaren in den handU
las gebracht. Met een o^•erweldigend groote stemnieiimeerderheid werd toen verklaard, dat dit was de Bcf^ouni (.hm
de Lorraine. Beter aanbeveling kan deze jilant zekei niet hebl c u
want al was zij nog zoo mooi, toch zou zij zekei dit stemnui

wordeii.

jonge seiieuteii. bij voorkeur
]H,-eiiit men iiaidere,
hardere, eeuigs^j
eeni0c.,:i,

Meu gebru ikt

!k luu-de ontspruiten.

welke uit
lioutachtige

stekken. Bi^i hio|)t

wortelen en

„ok slecbt groeien

•h
deze zicli

N'aii

ol

„Istekkeii kweeken. de bladeren moeten inl

zandigen grond gezet

worden en maken op matige hodemwanr,,'

wijze verkregen jilaiiten liebhen hetvftr
' n vooral niet sjioedig te gaan bloe,„.'
.
Hebben dc jonge pia„,

snel woi't l'l• Deopdezi
deel zicd l snel te voriiieii

jes wortel, dan worden^1:

aantal niet verkregen hebben. indien zij ook niet

111 kleine jiotjes

in een lichten, zandigf.,
doch x'oedzameii gujj,
en daarna nog eenigentji,
warm geliouclen. Zp'j,

een goede handelsjdant
was. Niet alleen in Amerika
heeft deze Begonia zooM

ojogang gemaakt, ook in
Eurojra wordt zij thans bij
duizenden

eenmaal flink aan h,
doorgroeien, dan kunni:

gekweekt en

laantleweg koeler

verkocht. Van af St. Nico-

luchtiger gezet worden
Het best kweekt meim.
betzij in een bak, het,

laas tot einde Januari kan
men in geen bloemenwin
kel komen of men vindt

in een koude kas. Beidtmoeten gedurende de;
zomer goed gelucht en h
lioorlijk geschermd wo,
den.hoewel men hetlaatsr
weer niet o\'erdrijvenmoe:

er een aantal jdanten van
deze Begonia, met rose

bloemjijes als overdekt.
Voor

ongeveer

een

twaalftal jaren werd deze
Begonia door den Franschen kweeker Lemoine.

Natuurlijk moet zij ooi

te Nancy, in den handel
gebracht. Zij was het re

\'oldoencle begoten ivor
den. daar zij in haa
groeitijd nog al veel vai

sultaat van eene kruising

tusschen Begonia Dreggci
en Begonia socotrana.
Beide ouders zijn wei
nig versjn'eide soorten,
en daarbij betrekkelijk
lastig in de cultuur. De

\-ocht houdt

Een N'oorname zaak bi
deze cultuur is: dat

Ie )ilantjes steedsgoedaa:
den groei gehouden ivoi
den. waarom het geregeld
wrplanteii. zoodra de po
goed \'olgeworteld is. drii!
gend noüdig is. Gaandt
weg zullen de jilantjes

vader echter-is een soort,
die uitsluitend des winters
bloeit en het doel dat

Lemoine zich voor oogen
stelde, 11.1. het verkrijgen
van

een

goede winter-

bloeiende Begonia, heeft
hij dan ook in alle op

()inN'ang toenemen en gee,
men
steeds voldoend
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ruimte, dan is het mogelij

zichten bereikt. Tegen den winter toch begint de Begonia
Bloire de Lorraine te bloeien en zoodra worden de dagen niet
langer en het weer warmer, of zij houdt er mede oj).
Aanvankelijk was het succes met deze jilant verkregen slechts
gering en in den beginne ging dan ook de roeji van haar uit. dat
zij lastig was in de cultuur en gerust kan gezegd worden, dat de
Amerikaansche kweekers de eer toekomt haar goede eigenschaji-

er in één jaar jiraclitige jdanten \'aii te kweeken. zooals nevcir
gaande aibeeldingen tooium. Dit mi moet Noor liethebbers. die/
niet zooals kweekers bij duizendtallen behoe\'en te kweeken, ht
einddoel zijn. Uitstekend leent de Begonia (iloire de Lommi

zich ook als bangjilant. Daartoe moet men ze bij de laatste vei

jiotting. hetzij in een ainjiel. hetzij in een jiot. die opgeliaiige
kan worden.

jien te hebben ontdekt.
De fout, die men oor
spronkelijk in de cultuur

jdanten.

JJe . jongej^'sdu'uten

veel te

warm

men

zullen dan iii

richtingen over denjiotran

heen hangen en in bloei ee
schitterend effect niakei

met deze jdant beging, en
die nog wel eens begaan
wordt, is, dat

V-"'"
'Ji,slangui;
hweiials alle /u'goirja

Koud gekweekt, kan nir

ei' in een serre langen tiji

haar

|)lezier van hebben. Zet ^

kweekt en

hangt men ze in een sem
dan moet zij een goej

warmte, daar houdt zij juist

niet van. Deze eigenschaj)
maakt haar dan ook bij

lichti' jdaats hebben, n

N'erwijderd van een kac'j

zonder geschikt om in een
serre gehouden te worden,
maar is tevens de oorzaak,
dat zij in een A'erwarmde

en zoo luchtig ntogelif'
Matig vochtig houden '

\-oldoende en bij hetbe?^

huiskamer gewoonlijk mis

ten wake men er voor. ua

lukt. Zet men ze daar,
dan \-erliest zij in enkele
dagen haar Idoemen en bla
deren en blijft er in korten

de bladeren en Woeineiun'^
nat worden, wijl d)^

door zeer gemakkelijk ,
dekken krijgen. Ook '
uitgebloeide Irloemen na

tijd slechts een armzalig
e.xemjdaar o\-er. Kan men
haar echter in een serre

ten

jdaatsen, die sleclits matig

stengeltjes kaïiv^■eroor^"'^'■

wordt, dan zullen zich den
ganschen winter door steeds
nieuwe bloemen ontwikke

Er zi.jn ^■an de
< iloire

len en kan men langen tijd
De cultuur is tamelijk
en ieder

kweekt te worden.
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kweeken. Heeft men geen kastje, dan doet men beter er niet
mede te beginnen, maar telken jare eenige jonne
f
koojien, daar dan de kans van slagen m den relll^ gering is.
en

Het vooitkvveekeu geschiedt van Maart tot

IW".

Lorraiih

in '•

die wel waard zijn"

lief

tenkas beschikt, kan haar

de

'iikele n
huitste jaren eni
■Olim'!
sclieidenhedeii
„

jdezier van haar hebben.

hebber, die over een jilan-

N-uldig verwijde!;
daar deze spoei

gaan schimmelen, rvat "■
inrotten der bladen'' ^

verwarmd en goed gelucht

eenvoudig

zor

worden.

door gestekt
middel
van stekken, die oj) een lichte bodemwarmte moeten

xersjireide is de

I' mnijord-Hall "'V''

van de eerste.
iirdruk maakt'
de L orraine s

dan die

\'an
d.och
Dok

witte
U(

liet tyjH'.

laatste

is vei
^vordt no,

bloemen en dr

zijn de bloemen iets

iiioeinrijker. waarduoi
laiiget rotten de

mmirierkelijk grooter bladeren

E.

"
hij"

