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DE STERRENHEMEL
IN AUGUSTUS.

De stand der ster enheelden, te lo uur ongeveer,
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hun jongen te kijken en toen zat Rikki-tikki wakker op het
kussen. ,,Daar houd ik nu eigenlijk niet van," zei Teddy's moeder;
,,hij kon het kind wel eens bijten." ,,Dat zal Irij niet doen,"
zeide de vader, „Teddy is veiliger met dat Ircestjc bij zich dan

,K- meteoorzwerin in het zonnestelsel om tlo zon beschriift H f
,taat van minstens vier beianpuijke meteoorzwermen vast
liun aldus berekende baan merkwaardigvrwijze tot in bii/ondiMheden overeenkomt met de baan \-an bekende kometen. Fn d '
luituurlijk niet toevallit,m treftende o\'ereenkomst lieeft 'tot

slang in de kamer kwam

iii;i8()2 is verschenen.

gevoede mongoose Iroojtt eenmaal een Imis-dier te worden en

„vertiiiftinit geleid, dat de billioeiieii meteoren, die lu-t zonne*^
stelsel bevolken als de al\al \'an kometen beschouwd moeten
worden.
Zoo zijn de Perseiden afkomstig van een heldere komeet, die
^

\'erbetering van een storende drukfout in XW).

legel 2):

"

Maar 1 eddy's moeder wilde aan zoo iets akeligs niet denken.
Den volgenden morgen vroeg Icwam Rildd-tikki beneden om
te ontlrijten op Eeddy's scliouder en liij kreeg banaan en gekoolct
ei en hij zat hij Ireurten op ieders schoot; want iedere welopge-

kamers te liehlien waar Irij uit en in kan loopen en Riltki-tikici's

10 (blz.'piii.

moet \''.\Z zijn.

moeder, die in fret liuis van een generaal gewoond had in Se

gowlee, liad I-Hkld-til<ki geleerd, wat Irij doen moest als het mocht

gelieuren, dat liij met lilanke mensdien in aanralcing kwam.
Xu ging Rikki-tildd naar den tuin om te kijken wat daar te

RlKKl- TIKKI- TA VI.

Dit is de geschiedenis van den grooten krijg, die Rikki\ rij naar het Fngelsch door L. H.

tikki-ta\ i geheel alleen voerde in tle badkamer van een
bungalow in het kantonnement Segowlee. Darzee, de

weveiwogel, hiel]) hem daarbij en ook Fhuchundra,' de
muskusrat, die nooit het midden van den \-loer be

zien was. Het was een grooten tuin, voor een deel verwilderd,
met struiken rozen van de soort ,,Maréchal Niël," zoo groot als

jirieeltjes; limoenen- en oranje-boomen, groepen bamlioes en

bosjes hoog gras. Rikki-tikki likte zijn lippen af. „Dat is een
j)rachtig jachtterrein," zei hij en zijn staart ging rechtop staan
bij dit dcnklieeld: hij trijipeldc door den tuin en snuffelde hier
en daar, totdat hij treurige klanken hoorde in een doornstruik.
Hier woonden Darzee de wevcrvogel en zijn wijfje. Zij hadden
een praclitig nestje gemaakt door twee groote liladeren bij elkaar

reikt, maar steerls langs den muur rondloo])t, stond hem met zijn
raad ter zijde, maar toch, Kikki-tikki was degeen die \-ocht.'
Hij was een mongoose,"'•) ir-twat gelijkende op een kleine rat,
wat zijn huid en staart betrof, maar zijn koj) mi zijne manieren
waren jirecies als \ an een wezel.
Zijne oogen en het |)untje \'aii zijn beweeglijk neusje waren
lOod; hij kon zichzelf krabben met welken poot en waar hij ver
koos; hij kon de haren \'an zijn staartje opzetten, tot het er uitzag
dis een lampeiiveger en zijn krijgskreet als liij door het hooge
gras trippelde, was: Rikk-tikk-tikki-tikki-tchk!
Eens op een dag s|ioelde r'eii wati'iwloed liem uit het liol, waarin
hij met zijn \ader en zijne moeder woonde en sleepte hem, al
-tuwende en klaterende mede, totdat hij in eeiie sloot aan den

kant van den weg ti'rechtkwam.

wanneer een bloedlioncl de wacht bij heiu hield. Als er nu een

Daar vond hij een bosje gras,

flat 01) het water dreef en hieraan greep hij zich vast totdat hij
zijne bezinning wrloor. Toen hij weer tiijkwam, lag hij in de warme
zon op een tuinpad, geheel beslijkt, en een kleine jongen zei: ,,Hier
iigt een doode mongoose. I.ateii we hem gaan begrawn. ,,Xeen,"
zeide zijne moeder, ,,lati'n we hem liever mei' naar binnen nemen
"11 laten drogen. Misschien is hij nog niet lieelemaal ilood."
Zij namen hem mee naar huis, en een groote man nam hem
nisschen \"inger en duim en zei, dat fiij nii't dood was, maar half

te trekken en de randen met vezels aan elkander te naaien en ze

hadden de holte gevuld met katoen en donzige pluisjes. Het
nest zwaaide heen en weer toen zij op den rand kwamen zitten
schreien.

,,\\'at scheelt er aan?" vroeg Rikki-tikki.

,,\\'ij zijn heel ongelukkig," zei Darzee. „Een van onze klein
tjes is gisteren uit het nest gevallen en Xag heeft het opgegeten."
„Hm!" zei Rikki-tikki, „dat is erg naar," maar ik ben hier
vreemd. Wie is Xag?"
Darree en zijn vrouwtje doken weer in het nest zonder te ant

woorden, want uit het dichte gras onder bij den struik kwam een

zacht gesis, zoo'n vreeselijk, koud geluid, dat het Rikki-tikki
zuiver twee voet omhoog deed springen. Toen kwam duim voor
duim uit het gras de kop te voorschijn van Xag, den grooten

zwarten cobra*), hij was wel vijf voet lang van het puntje
van zijn tong tot zijn staart.

Toen hij een derde van zijn lichaam had opgeheven, stond
hij te halanceeren als een paardenbloem in den wind en hij keek
naar Rikki-tikki met zijne gemeenc slangenoogen, die nooit van
uitdrukking veranderen, wat er ook in zijn kop mocht omgaan.

gestikt: nu iegden ze hem in watten en warmden hem bij een
vuurtje: en toon opende liij zijne oogjes en niesti'. ,,Kijk eens

,,Wie Xag is?" zeide hij, ,,ik ben Xag. De groote God Brahma
zette zijn teeken op ons'geheele geslacht, toen de eerste Cobra
zijn halss))ier uitzette om Hrahma te beschermen voor de zou,

;ian," zei de groote man (het was een Fngelschman en jias in de
i'iingalovv komen wonen), ,,maak lu'm niet bang, we zullen eens

Hij zette zijn halssjiier meer uit dan ooit cn Rikki-tikki zag

zien wat hij gaat doen."

Xu is het al hi'el moi'ilijk om een mongoose vrees aan te jagen,

omdat hij van to]) tot teen gelu'cl en al nieuwsgierigheid is. Het
motto van zijn geslacht is: ,,Kijk rond en onderzoek alles en hij
was een echte mongoosi'. Hij keek naar de \yatten, kwam tot

fle konklusie dat het geen eetbaar goedje was, liep de tafel rond,

2ing opzitten en maakte zijne haren in orde, krabde zich eens en
-jirong toen op den schouiler \'an het jongetje. ,,\\ees maai met
'lang, Teddv," zeide zijn v'ader. ..Dit is zijn manier om \ucndcn
met je te worden." ,,()1 hij kriebelt mij onder mijn km, zei ledd\.
Kikki-tikki keek eens' naar beneden tusscheii Teddy s kraag

"11 hals, snuffelde aan zijn oor en klom toen naar beneden totdat
hij op den grond zat, waar hij zijn neusje ging wiijven.

„Mijn liei-e hemel," zei Teddy's moeder, „imjet dat een

wild heest verbeeldenj" Of zou hij zoo mak zijn, omdat wij goea
voor hem geweest zijii.-'"

,1 1

..Zoo zijn alle mongooses," zei liaar man, „als 1 eddy heni maai
met bij den staart oppakt of in een kooitje opsluit, zal nij wel
mt en'in liet huis blijven loojieii. I.ateii we hein wat te eten

Zij gaven hem een stukje rauw vleeseh. Hiervan hielcl Rikki-

'ikki nu bijzonder veel, en toen het op was, ging hij in c i
bitton in (lt*n /oninschijn ni knaptf.^ zijn luinlj*.

''
.

'ot aan den wortel toe droog was. 1 oen \ oelde nj

S

d

„Hier in dit huis zijn meer dingen te bekijken dan mij t g

. i .,.„1- u;;,in

Dien geheelen dag zwierf hij door het

' ip 'i. 't

m de badkuip, stak zijn neus in d.(;u inktkoker

^

euntje ervan aan een sigaar, want hij was oj) den sc 100 fl
grooten man geklommen om te zien hoe het gmg ' "

^direet. Toen'de avond viel, ging hij naar

V:;

Zie, en vrees!"

• -i 1 •

den bril, welk teeken veel gelijkt op een oog van een haak-cnoog-sluiting. Hij was een oogenblik bang, maar een mongoose

blijft dit nooit lang, en ofschoon Rikki-tikki nog nooit een leven
den cobra gezien had, zijne moeder had hem genoeg doode te
eten ge,geven, en hij wist ook, dat de eenige bezigheid in het leven
van een volwassen mongoose bestaat in het doodcn en vei sim
den van slangen. Xag wist dit ook wel en uit de diepte van zijn
koud hart was hij bevreesd.

„Kom, kom," zei Rikki-tikki en zijn staart begon weder over
eind te komen, ..geteekend of niet geteekend, meen ]ij dat het
geoorloofd is, jonge vogels, die uit het nest vallen, oji te eten.

Xag had hierover zijn eigen mcening en lette op de minste

lieweging in het gras achter Rikki-tikki. Hij wist, dat een mon

goose in den tuin vroeg of laat den dood voorspeld van hem en
zijne familie; maar op 't oogenblik nioest hij Rikki vveg hebtien.
Daarom trok hij zijn kop wat in en hield hem op zijc

,,Laten we een beetje iiraten," zei Inj. „Jij eet eicicn. Waaiom

zou ik geen vogels mogen eten?"
Ach f er je! Kijk achter je!" zong Darzee.

ïn plaats van tijd te versiiillen met achterom tc kyken, sju ong
Rikki-tikki zoo hoog liij kon van den grond en vlak ondei hc
door schoof de koj) van Xagaïna, Xags boozc
naar liem toegekropen om hem te dooden en hij hooide haai
woedend gesis, toen de aanval mislukte. Rikki-tikki
()]) haar rug en als hij een oude mongoose geweest was, zou hij
geweten hebben, dat dit oogenblik juist geschikt was
jaai
met één beet in den rug, te dooden. Hi) beet wel,

iainilie in haar geheele leven gezien heeft, zei fuj. ,, ''.)
I'vpaald en ga alles onderzoeken.

toen hij sliep.

^

genoeg en sprong oj) den zwiependen staait, teiwijl Xagan c

^'^\kLTgS'ïist!"^^ziT'^^^^ tot Darzee, zich zoo hoog hij kon

'

kijken lioe lampen worden aangestoken
^^..n 'nnrush"d ging, klom Rikki-tikki daar ook op; maai hij wa. i , „

KiSklfévoSCdat «jnc o.,g™ ™'"1

ng kameraadie, want hij moest op ieiler mu'htehjk geluid lettin
"11 onderzoeken waar het v'andaaii kwam.

,

„ „m n-eir

len laatNte kwamen Teddy's vader en moedei >0 i
'1 Daar liet verhaal in .Xehter-Indie speelt en

. j ^e in de

Jeeii Hollandsd.e lieiiaming bestaat, heeft de viitaalstei
'"irs,,ronk"liikr taal gelaten.
Irhneumons, een soort l'dypD Mongoose liehoort tot de larnihe dei
'„mdat hij slangen

■.M he rat. door de inlandsche bevolking hoog vereerd omdat J
•11 hunne eieren verdelgt.

wat hij verder van plan is te doen

(WoriU vervoli^d)

») Cobra of BrilslanK vertoont bij liet opzetten dor nekspier een teeken,

gelijkende oj) een bril of pince-nez.

Aliji

BUriEN.

'Xk-

i
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Foto .-h'ff-
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irujs TKN BOSCH.

Detail van een der tvee étaiyres uit de IFitte Zaat.

De horaen :.ijn hei^ehilderd met de r, a/^ens a'er pr,

tr. 'ver li,r Um.' tan Oranje regeert.

HET HAAGSCHE BOSCH.

WANNEER men een jonj^en oji den man al' vraat^t: ,.ln
welken tijd zou jij non wel liet liefst hebben ^cleefd?", dan zal

hij tien tegen één antwoorden:

,.In de middeleeuwen!" Die tijd. toen er nog echte
ridders en kasteden waren, toen er ge\'ochten wtud

en gereden en gerost door beemd en bosch, gejaagd o\'er heg t-n
steg. den valk 0]i de vuist, het jachtmes aan den gordelriem! En
aan avonturen en afwisseling ontbrak het in die oude tijden den

koenen jagersman zeker niet. als hij door degrootebosschen. die ons

vaderland bedekten, ronddoolde, gezeten oj) z'n trouwen klcjiper.
.,'t {leweldig trots en weelig paard

Tcrt die boschrijke streken behoorden de beide Holhinden; (U>

talrijke namen die oj) -bosch eindigen. Haarlem, (Hazelhem)
Houtrijk enz. bewijzen dat hier in de oude tijden groote wouden
hebben gestaan, de geoloog en nu de wetenschap veel cain het
eigenaardig gewichtige heeft \-erloren. ook de gewone burger
scholier — bekijken de o\-erblijfseleu van die aloude c-egiPatie
met geoelend oog en zullen ons zelfs kunnen vertellen of het'stukie
veen in onzen tiirlbak een overblijfsel van een bepaalde boom
soort IS. Die bosschen moeten zich zelfs tot c-er over de kiistliin

hebben uitgestrekt, daar bekentelijk de kust. reeils in h.-t ko, te
tijdjieik hetwelk WIJ als onze geschiedkundige bron kiinneu aan
nemen. eenige kilometers landwaarts in \-eri)laatst werd Ond.'r
het zand oi^er stranden vindt men dan ook nog hier en da u- .-,.>1
veenlaag Die bosschen begonnen bij Calantsoog en x-olgden nii

eens smaller, dan weer breeder wordend, de geestgronden , li. ,

onze bmnencluinreep parallel loopen. In <le bos^Z

ce grootste drie: het Haagsche Bosch, de Haarlemme," Hout
1
zijn oc-e,
ble\en,1 moeten machtige
boomen verjongden
de dieren vorrn
des cel'ds
h.-bh'
lieschermd tegen den jiijl van onze ruige. breed-eschou.l.M- ,

en

v..do,..,.. Daar huisde, i„ •» dh.|,u. mi o™,

weer moerassige terrein, de reeds lang venlreven oeros 'i

of los het damhert, het reiizenhert. het ever/wiiu" vv

iKper; daar bouwden bevers en otters hunne cain go'ed overl'
"

uit het groote bosch hiiigs de zee en zocht een goed heenkoiiie

de iiitloojiers \ain het gi'oote Duitsche woud in het oosten
zuiden \-an ons hiiiil.

Ki'eds in den tijd \-an (icrmanicus weerklonk het geluid
den bijl onder het loo\-er. de imperator had een vloot noodif
bouwde ze hier in het boschrijke Holt-land. Weldra zeilden!

•sti ijdgallijen onze breede nN'iermonden mt. Omstreeks 4^01^
atm bouwde Keizer JuIkiiuis wederom uit deze bosschen eenv

^'AV'
• "

„Word nochtans van een man bereden
„Betoomd, bezadeld, en bedaard: . . . .

tuigende woningen

roeid de oeros! Neisl.mid is het geluid van zijn dreunendent
IVvers en otters. lyiiNeii en woh'en. alles verdween geleidt

i

lil
nx
en

^' 'oft gi

Verjaagd werden de sneh-oetige herten, \-erdrec-en en uitgt

in de buurt van Liigdununi Batavoi'

natuur
kentengeen
\'ernietiging.
weer aan
o'igt zi) zich.
spruiten
sprankje>.
eikels enImmer
lieiikenootjes^
\v ciciom
'\
' ^cu.ig
"I'
het jaar
makenlanden.
de ki'onk
\ onistreeks
au Itet groote
woud iioo
der lage
at -^tort ,il gax eii groot.

..hewooiiders wiii der .kerden,
lic-niel in uw schoot.

boscl
^'">'deu. en hij heelt gttlijk. deDeeikelS;

joiudn'''^'^b !^l'"i"^

zoover'' zé' nièt"'v''' V'
^vjjze plaats, ue
maakt.m ,1e
l open ,dekken
''U opgvgvten
.l.iorm het
„borstelig
weer cml .m
de ijde
eeuw ^
'lug stei'ds eeii
b-giiionden t.n

iiiui ld mee]- boM-hrijki.' landstreek, die

a.iii

s (

Dl.Peel vormde®

Bchakenbosch werd tuiioemd. ten ( losten begrensd door ƒ
"I meer ui.>erassit

ZZt" -a'?''

wmd.m. ten Westen beschermd tegendt

'l"">nvkm

^■eel van'Tle'no.é""! " 'y-" . '

geweken. Ze"i é
'd'i' !:rilc is/'"

natuur bet relt. wel niet 2{"

b'1 ijke .liimlhira onzer kusten hebbj

i/i 'Inmb.ddt : Oir Xiiliir in jcdo"
idanten in iiaiiw ■ i
Ctur.rii. Aangezien de aat'
.m'oiideii hier
' ekkiiig staat tot den liodein en dei
j'lasseii eii \-een 1
'"kecieteii waren iloor klei beva^
'"'.jke verscheideoi!'. 'I
'""er,m-,eii. trol men in dit bose

'j k'neieu plant..!."

^^■'"'11 tridt m'eii .1 . V"! ,
Water be\-atteml,.é i

t.m .laii. In de buurt ^

^'''"■1,1,•boorden, in de HaagscJ

^^''''^' lie tlora aan en .Ie (vroeger

t"t de tlora \:i
i, ' '^"M'nniien be\atten \"aak overgnn?^^
'.'au
ntei plassen en Duitsche gebergten-

Aua'iistiis

buiten.
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m

Foto AlU' B- A'. /'' i

///Y5 y^.V BOSCH.
ll(,u' 'au i\'i i/i!' /:.

■ A^v

uit d'c H'it/c' z,)at.

Pi- ih'rdi'n zijn bi-schil,h-i-d met tum/ii;,- v,>orstc/liiii;cii -,-an ,!c t-.ciuxlf nuutiulcn.

iierbossclicn zullrii dus x'cniun'di'lijk. i'\"t'nals onze wilde boschles laniis de duiiieii. x'noruauu'lijk iu'blH'U iii-staau uit eiken,

popels, elzen, hazelnuten. ln'uken. wihk- essehen. lijsterbessen,
hulsten, x'o^elkers en UKittelijk unk nit linden. si)aiTen en tlennen.
lui in tlie bossehen itrneideu. als uit oude liandsehrilten oekend is.
overvloed \'an bramen lUi aardbeien, noten en hazelnoten. Maai de

is hier wel verband aanwezig tusschen het chronische geldgebrek
van deze schoone vorstin en de willige jirijs voor goede houtsoorten

in die dagen, en ook had men het hout in die dagen van onrust
noodig voor staketsels, rasters en bolwerken. (Volgens F. W. van
Eeden bereikt onze dennelioom hier een vrij aanzienlijke hoogte
en het Hollandsche eikenhout had vroeger tijds reeds een zeer

bestormen en vooral de bijl. nu niet meer \'an vaniisteenol brons,
iloch van i^ehard staal NaMAUiardiii'd. deileii het hunne. Het j^ioote
Sdiakenboseli (iio.i.;' heet een boi-rderij onder \ oorburg naai rlit
hosch) scheidde zich benoonUm Haarlem \'an liev'ei lede van de

goeden naam). Het bosch werd door de Noordwester stormen 011-

noordelijker gelegen woudstreek at. ()ok bij P>ennebroek kwam een

ning hadtien bezorgd, schijnen zelfs door de bevolking flink te zijn
ojiiVdimd. want er werden konijnen in 't bosch gebracht. Niet

k'rens en van daar tot Sasseiiheim kon niet meer van een .. )osc 1

Mirake zijn. nadat eemge in de geschiedenis bernchte storrnen
het uitgestrekte woud hadden nem'geveld. \ m-moe.dehjk maak te
'Ie inmiddels toegenomen bi'volking van zulk een gv cgcn icK g

hruik om het kostbare en tijd_roovende kappen, noodig v 00

verkriinen
voortaan te vermijden.
•rooide
,
„gen van
van tuingrond,
tuiin
ze en ■ maakte
weide en
Ie overgebleven tronken. verbramhle
i 1 *. ^.,.,r,>n^^•nor,ud Maar
tuingrond van het woud.
Maai toch strekte zich het tegenvvooi
'lige Haagsche P)OSch oiustivekt het midden der i.jde eeuw uit

fan Sassenheim en Kijnsbnrg tot vei vo.u''i.J de
, tegenwoordige
1 .^ j.
je

v.„ li.., l,,|S, h ,u ,l,;n

lici-ók

'lat men van het slot van (iiaal Wilhm

ut I52k naar een oude scluds zou

'AwU-ieid door ("hr.

.''y

p,,,f .fi. niidden

fan boomiijes. waarbij de kautteekiuimg.

.reaoein-

daeghetceken. schetst het tegeiivvijoi dige > ^

^hetsje bevat verder een

Walt".

Het

y'y.,,iyig).Juus Van J'iuker

'len graaf Willem, in 124(1 gebouwd, t
,,,,1 Huis te Hallvveg
fan Benthuizen en van een huisji gv < ■
huss.-lien 's (u-avezande en ' '^'duslot van Hraaf Willem H

Het „Bosch bij het Haagsche

y wel deugdelijk zijn beheerd en 1 ■ ^

de \-lugv()ctige Kaninefaten zulke kostelijke athletische ontspan

voor I4(H echter begon men het bosch zelf te verzorgen.
Zekere Jacob van Cats was omstreeks 1450 reeds aangesteld om

het hout tegen de vraatzuchtige konijntjes te beschermen en
tenen het eind der 15de eeuw begon men jonge boomen in te

planten oj) de opengevallen plekken. Ook schijnt men reeds

vroe'dijdig het Bosch door uitgraven van veen en inwerpen van

zauiT geschikter te hebben gemaakt, zoowel voor de jacht, als

voor het ojigroeien \'an jong bosch.
De jagers toch zullen maar al te vaak bij de vervolging van een
edel stuk wild bemoeielijkt zijn geworden door de moeras

sige plekken in het woud, waar het hert zijn heil m een kordaten
spron" zocht en de ruiters oj) de nogal zwaar gebouwde jmarden,
dan w^el om de wille der in ruischende zijde gedoste ailellijkc ]oi-

tèreii de vervolging in het water moesten staken en de braklcen

terugroejien op'den kunstig gesneden elpenbeenen jachthoorn.
Ook houdt de weidman nu eenmaal van wat bedekt
yPp,®
lan Luvken dicht in zijn „Spiegel van het menschehjk Bedrijf .
,Het wilde woud, dat waereld hiet,

"Dekt ook een jager met zijn boomen,
"Die fel en snel op wildbraad ziet,

Beschrijving en de
halen?

-H li. kW,,Is
.«ifi,">? "S;iIJS?
ifc-rt
..Hoe meen gi' snelle Hiiid. hoi .
jnuiard?". • ■ •
..Word op der Heren jagt .-''y^'hy

'laar blijkt dat er in de 17de eeuw da,

"Elk pass'
zijn jacht en strik te ontkomen.
'
(Wordt vervolgd).

wvde iialeii?

„Hoe dickvvijls komt de Prins m >!(• 1

vele herten gvvouden
waranden van

ip ^

Werden. Die regelen zijn ook toejiassi ,] s
ueurig groen en hooge takgewelveu. '
hun om zich niet al te ver van lie^ 1''-'

„loesten vairlok\-,M-vvijderen.
■•...reering van |acol>a

loch schijnt men reeds oji het
iiei mnde
eio'^. dei 1 1 ' jw.jjben .
BciMcren

uit tot veen vergane boomen, die allen in Z.0. richting uit
de ligging geveld schijnen). De konijntjes, die onzen voorzaten,

[j , .,.„.,4 „k4 het oog <>P

'h'ii wildstand. Waar .-Xinp/mg zingt
hil 'Ier Stad Haerlein":
■ d.

^

ojdioudelijk ingevreten. (Dit blijkt bij afgravingen ten duiclelijkste

het bosch >lecht onderhoud, n

Mo

IC K R A T U M.

De lezer wordt verzocht onder de illustra1.ie oj. blz. 147 van

het ,volgend
onderschrift
te lezenen: inrichting
PUS \oi m
ib nummer
oon
n _
Meubels, behangsel

IIuis ten I osch Ü' ''

zijn een

J,,pan aan Prins Willem V in 1792.

M. j i;,,,ansch goiullak, op den voorgrond Japansche

De kast in den '«^7 lakwerk met Sad-Soema
|,.-o„s .lenporcclein
cloisonné".
Een juwcelingelegd. Eigen-

druikscliaal inct

Syls d^ioon. ■ welke gemaakt is van Japansche kopjes en schoteltjes.

10 Augus
buiten.
150
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10 Augustus 1!>U7.
buiten.

15t

bloeiende linden.
Dcunpivi
D

't

lindenin vol
bloeien!
•, Mijn
VerMe,,
,-odcn

achten ; ik ken dat geluid....

Zekert

daar woonden wij buiten

Tj ,j •i."'''

meer de oogen te sluiten

En
Ln hm
het"
gelukte
'i' I*! ons, jongens, te school
komen was vroeg uit
^ei ce spooisloot... . daar stonden twee hoornen,
\ aarvan de takken omvatten elkaar.

Er was een kennis.... die lokte ons met plagen....
"ust ging mijn broeder en ik zou het wagen

Daarna.... Het lukte!.... N oorliij was 't gevaar....
Palen!.,... daartusschen een twintigtal draden
„Kom,' zei de kennis \-an straat, „je moet raden,
„ at je nu hoort, hoor! we leggen het oor

„Mak aan zoo'n jiaal en we luistren — Xii, zwijgen!"
Bij,gezoem, bloeiende linden, een eigen
Huis, bij de vijltig — Waar leven we voor.
:ezoem, gonzend

Het oor aan de jialen.

Luistert mijn ziele. ... Er gonzen zes talen,
S[)iaak \'an zes landen, zes volken dooreen;
Palen, étapiien in 't afgespeeld leven.
Draden, wel honderd, wel duizend, doorweven.,,,
(lonzende stemmen.... mijti lindeboom bloeit!

k 1 uur langs den klinkerweg.... 't Weggaan, het komen..
Bijen, wij menschen ook.... Bloeiende boomen

Lokken ons \'er soms.. . . De Julizon gloeit
Over tle c'elden, den weg, oji de daken....
Bijgezoem.. . . gonzend.... je zoudt er van raken
Nog in den dommel hier.... Vriendlief, wie roeit

Nu op den middag zóó ver dejgedachten?
\Vil tot den ax'ond een volgend maal wachten.
Dat is de tijd dat herinnering bloeit.
J. H. DE Veer.

CONCOURS HIPPIQUE TE ZORGVLIET.

De ,,Vereeniging tot be\'ordering der jiaardenlokkerij in
Nederland", waarvan dit reeds algemeen bekende Con

cours hippique uitgaat, is in kiem tot stand gekomen

o]i de groote internationale paardententoonstelling te
Vincennes bij Parijs, gehouden in if)f)o. O)) deze ten■' lonstellmg werd namelijk ook deelgenomen door een collectie

Nederlandsche koetsjiaarden, hengsten en merriën.

De deelne

ming geschiedde met Staatssteun, terwijl de uitvoering werd

'1'gedragen aan een commissie van drie jiersonen, bestaande uit
ie heeren K.

D. Punt te 's (IraN'enhage, thans Kolonel der

\e]d-Artillerie, B. den Ouden te Oidjnen, lid der Commissie

■'i(ir het Rijkshengst\-eulen-de[)Ot te Bergen-op-Zoom en onder'lorzitter \'an de Afd. (jelderland van het Nederlandsch Paar

De voorbereiding en regeling van het Internationaal Concours,
hijipique vereischt heel wat voorbereiding en speciale vakkennis,
terwijl de herhaalde Bestuursvergadering der genoemde Ver
eeniging enorme onkosten zou meebrengen. In verband met een
en ander werd dan ook besloten om een afzonderlijke Commissievoor dat concours te benoemen en aan deze de regeling en de uit
voering oji te dragen. De deskundige personen werclen meerendeels in Den Haag gezocht en gevonden en het mocht gelukken
de commissie als volgt samen te stellen: Kolonel K. D . Punt,
voorzitter, Abr. van Hoboken van Hoedekenskerke, Secretaris

penningmeester, Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein te Gronin
gen, H. J. Baron van Doorn van Westcapelle te Wageningen en
Jhr. E. van Loon te Sche\eningen.

' ironingen." Van verschillende zijden waren subsidiën toegekend

Door de ijverige bemoeiingen van deze commissie, gesteund
door hunne groote bekendheid met de ,,horsemen" in Londen,
Bru.ssel en Parijs, gelukte het van den aanvang af een Concours

"ering van de zijde der genoemde commissie en het geluk dat

eerste klasse tuigpaarden, rij- en spring]marden, in de geheele

denstamboek, en (1. El ing Tichelaar te f.oiiiiersum,
■^erretatis der ,,Pro\-. \'er. ter be\-ordering der [laardenfokkerij in

bestrijding van de onkosten, verbonden aan de zending diei
■ i illectie paarden naar Vincennes. Dank zij de zorgvuldige uit-

hipjhque te verkrijgen, dat niet alleen internationaal mocht
worden genoemd, maar ook van inderdaad hoog gehalte. De

1'' paarden te Vincennes nog al prijzen helrben behaald, bleef er
"'■n niet onVielangrijk overschot in kas. De commissie heelt rnet
-■' iprlvinden van een deel der corjioraties en personen, uelke
li'lragen \'oor de zending paarden naar \ incennes hadden ge-

wereld te vinden, vond o]) het Haagsche Concours brillante ver

honken, dat deel van het o\"erschot, naar wij meenein lUim

;ono, niet pondpondsgewijze terugbetaald, doch als heginfonds
-'■l iouden \'oor een jiaanlententoonstelling en t oncouis-hippique.

hii)pische 'concoursen in het buitenland, die er slechts matig over

I Nederland" wordt geN'ormd door tien Koltmel K. D. Punt als

Be paardententoonstelling zal \'ermoedelijk eens in de v ij

jaar op ja£ir gratis het benoodigde terrein in bruikleen heeft ver
kregen van den heer Mr. Goekoop, die tegenwoordig Zorgvliet
in eigendom bezit, het landgoed waar indertijd de nog goed in
herinnering voortlevende ,,Vader fats" heeft gewoond. De terreinkosten be])alen zich dus eenvoudig tot het opbouwen der

■'••Ihng der Hollandsche .\Iaatscha[)pij van Landbouw, reecis in
• '"7 voor fle tweede keer gehouden. Het ( oncours hippique d.iai-

loop van eenige jaren zal ook deze vlakte vermoedelijk wel als

Het Bestuur van de ,,Vereeniging tot Bev. der Paardenfokkeiij

"orzitter, tevens \-oorzitter van de ,,Algeineene Keuringscom

missie voor de Paardenfokkerij in Nederland. , en twee leden \ an
■ ' l<e ..Kegelingscommissie \'oor de Paardentokkei ij uit de \ei" lullende pro\'inciën van tins land.

_

.

...

ei.r plaats tanden, doch wordt nu in verband met de tentoon

mn-gen vond jaarlijks jilaats.

tegenwoordigers, en er is dan ook van den aanvang af slechts,
één roe]) van waardeering en bewondering geweest over de orga
nisatie van dit concours, dat ongetwijfeld zelfs een ernstige prik

kel heeft gevormd voor het tot stand komen van belangrijke
tevreden zijn, dat een klein land hun eenigermate den weg wees.

In verband met de bevredigende resultaten o]) frnanciëel gebied
verdient het ook dankbaar erkend te worden, dat de commissie

tribunes en stallen en het terugbrengen van het terrein m den
toestand waarin het zich vóór het concours bevond. Na ver

bouwterrein in beslag worden genomen.

Het is te ho])en dat

K) Alio;ustus 1907
buiten.
15'i

DRIE DER BEKENDE ZWARTE I/ACKNEVS FAN Af/SS ETTA E. ROSS. SC/HETEREND RANDOM.(ie PRIJS).
alsdan ergens anders in de buurt van Den Haag-Scheveningen
een even geschikte ])]aats onder even gunstige voorwaarclen

groote alstandeii (hi aarida' ht ccrdieiit. terwij! een keurig rijtii.
met een mooi en goed gaand sjiaii paarden toch aaiigenaiii'

ter beschikking moge komen. Het zou zeer jammer ziju, indien
dit mooie Concours hip))ique, dat werkelijk een feestweek in den
lande heeft gebracht en toch zeer zeker ook bijdraagt tot ver
betering der Nederlandsche paardenfokkerij, al bestond het zelfs

aandoet en inderdaad meer chic is.

enkel en alleen uit een verhooging der beiangstelling voor ..liet

uitziende terrein, dat direct achter de ingangspoort een ruim o|i
N'ekl bezit, terwijl om den eigeiilijkeii keiiringsring een brec

}iaard als zoodanig", geen goede verhouding tusschen inkomsten
en uitgaven zou kunnen bewaren en hierdoor een hoofdvoorwaarde

gaan missen voor een voortdurend bestaan, (ielukkig ducht er
nog geen direct gevaar te dien ojizichte en mochten de terreinkosten grooter worden, dan zal de kranige en krachtige commis
sie wel een goede uitkomst weten te vinden.
*

Het concours is dit jaar gehouden van den isten tot den Ssten

Juli, van .Maandag tot en met Zondag. i()o7 kenmerkte zich he

*

He

:{(

Reeds oji Maandag i Juli. ojieuingsdag \'an de hippische fee-:,
week te Zorgc'liet. stroomde er heel wat publiek naar het fleui :.
wandelweg is. waaraan de tribunen grenzen, die ruim den halr
omtridc beslaan, onderbroken door de tegenover het middenv,.:

den ring N'oorkomeiide gekroonde Koninklijke tribune, terwijl
den buitenomtrek \-a.ii bet terrein de paardenstallen zijn geboirc
1 usscheii (Ie ojien korte zijde \-an den keuriiigsring. voorta

koitweg ring te noemen, en de daar tegenover liggendestalln

liet llinke eenige restaurant gebouwd eii daarnevens, dicht bij d
ingang van den ring. d- muziektent.

laas tot Juli toe door veel regendagen. Nu is het \'oor het wel

slagen van een Concours hipjiique, dat in de open lucht zal
worden gehouden, van enorme beteekenis als de heerlijke zomer
zon den glans der jiaarden. der tuigen en der rijtuigen doet \-er-

Het paaid wordt \uiak het edelste dier der schepping geiioffl
lil het IS ook inderdaad, wanneer men werkelijk van dierenIwui:

hoogen. en, last not least, de zomertoiletten der keur \-an dames
het meest gunstig doet uitkomen. Het geheel vormt dan een mach

iien medegevoelt. ouder de meeste omstandigheden een zeer5v:

tig aangenamen indruk, hetgeen bezoekers en jiaarden \-roolijk
stemt en tal van weifelende jiersonen — weifelende ten opzichte
^'an al of niet gaan —, er toe brengt om den gang naar het con
cours zeker te doen. De echte liefhebbers komen onder alle om

standigheden, doch de groote groe]) van weifelaars, die derhal\-e
^"oor de kas van zoo groote lieteekenis zijn. moet de weersomstan
digheden gunstig vinden. Voor allen is liet echter \'an beteekenis

daar de deelnemers minder gevaar hebben zieke iiaarden te kriji

wanneer men vertrouwelijk met hen weet om te gaan en n

l'.'m."

waar. er komen nijdassen onder voor, tv-

'eo
slaan,eischeiischaiipeii
doch het ziju hooge
uitzonderingen
1 werl^ zijn deze slechte
inis van
lieverledeh
een onoordeelknndige opvoeding. - door iilageii. tergen of onbiU:

stridten
m het leveii geroejien.
'
\ an het paard komen een groot aantal verschillende raJ1 miaktei
i istiek
V door
^'evakteristieke
\-an de oorspronkelijke rassen
den bodem waaroii. eii het klimaat waaron

gen, en rijtuigen en tuigen minder te lijden hebben, m de haii-

delaren door het beter voorkomen hunner i)aarden en door liet
p'ooter aantal bezoekers veel meer reclame kunnen maken voor
huil zaak eii giooter kans verkrijgen om eenige excninhiren ""(hhI

,7

licN-erlede door den imdocd vaii deii0»

te verkoopen.

'beercfv'j ■
zoo cr,, '. 'r'V
die inirsoeM^'r-i

De omstandigheden leken dit jaar niet gunstig, doch het is
nog M meege\-allen. Het was nu en dan wel wat koud en een
dag heeft het vrij wat geregend, doch ook op dezen Donderdakwam de regen gelukkig pas toen de wedstrijden reeds ain

gekoimelrV'
i'iisbenaniingen van lieverlede «'or.
'lijk wii/en "'■'^'^7
^ i'i'vnngeii door beiianiiiigcn. welke oiuin"'l>ei)-i-ijd r- "i'
''Verk. waaiA'oor de wrtegeiiwoordigers van

gang waren en het publiek alzoo aanwezig.' waardoor de V m

eemgmg geen schade leed eii vrij wat bezoekers van het oneu

pdeelte langs den ring zich genoo]it zagen om kaarten n'ooi de
De algemeene indruk, die de deelnemende iiaarden gedurende
de concoursweek op ons hebben gemaakt, is v-eilerom gr , '
geweest, al kwamen er verschillende paarden onder Naau' b '
m
reeds m vorige jaren te Zorgvliet werden gezien terwiil" lim
bijzonder aangenaam is te constatceren dat dè Nederlon i
officieren, m verhouding tot de buitenlandsche mededinu,
'
nieuw een betere positie hebben ingenomen en de binneuh'd
handelaren een behoorlijken indruk met hun paa > h T '
gemaidct, al nioesten zij dan ook het o^au-gr<,(,te cWl 1 .
tribune te koo]ien.

aan de buitenlanders overlaten, die meer adel imvr 1 1 i'"'"'
quahteit in hun paarden toonden te hebben '
' meer

en d-ii "■^'•'''•ijke rassen meer op den achtergrond zijn gehv;

w( rdt cl. :
.kvschiki zijn. In verband met het gf
'l.itl I.A- tl -,
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Haag was 'u.! 7
'Aanleiding tot het niet verschiine'
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pi-acht-hanklravcr \'au/ijn limnlrr.
li'iiuins. daanti dm
pi ij-, \aT\virii
\-errukkolijk nmou- iiaai'dm waadm uit

Jen stal

alter \\ inaus. Ndliilned-i^a'iitle-

man. paardmlielludilHT, eoor itelniuht.

Zijn njpaartl S\m Dairce is wondersetioon
van bouw. hoewel voor /ui\er volhlovd
niet extra droog \'au weels/lhouw o| tent-

peraiuentvol \au uiterlijk. Zijn pouey.

tuigpaard-\niorelle is iileaal niooi i-u gobd
van bouw met een \orstelijke houding
't-1
en veel actie, hoewvl \-oor den lau!.gen
der1 av
weg de
eie kraelit
IV1 til. lil lil
til liH'rluiuit
iiLi-i luLini nog
nog" iots
vrooter kou zijn. Zijn span ('okers Ko-

sador en Proserpiiie /ijii ewueeiis [)ruchtexemplareii. die niet twee andere van

vrijwel eenzellde gehalte eeii \'iers[)au
vormden van hewondei'enswaardig voor
komen in stand, houding en gang. gmvden door den weivldheroeindeii (looche.

.t/és.s- /:7/a /-. 7\('.v.s is. eeeneens jaar
lijks uit Engeland oNvrkoniend. mede
een 2eer gewaardeerde- ste-nnpilaar x'an
het Haagselu' eoneonrs. die met haar van
hüoge klasse zijnde zwarte haeknex 's wi-l
lil den regel nioe-t onderdoen x'oor de

nog meer superieur zijnde hrniue haeknev's vau W'alter Winaiis. maar toeh tel

kens en telkens e-en hoogst aange-iiamen
indruk maken. In één nummer, n.1. in

hoto Aui^. F. //'.

SPRONG VAN TIVEE METER HOOG.

dat der ineersjtaiineu. géén vierspannen

zijnde, reed zij een rniuloiii. tlrie inuirtleii

vóór elkaar, waai'iii zij den eersten prijs
op eervolle wijze verwierl.
De min ol meer inti-riiatioiiaal zijnde
familie Jiir^cns IukL ook opiiit'uv\- superi
eure paarden ter nu-deilinging gi-zoudeii.
Radiant, eigenaar <'u-rard j ur.gens te
Londen, heelt een lioudiiig eu gan.g. die
liijna aan liet x'olmaakle grenzen en deze
wei'ekllieroemde

haekne\-

\\\-rd

in

den

Haag. exenals te X'oi en reeds o]) de sjiow

te Loiuli-n. in het ('K-mpi.i-gelxuiw. kam-

jnoen in de

klasse

liackiiex's.
De Nederlaiidsehe

der

eenspannen

ottieiereu

lu-lihen

zoowel bij de rij paarde-u als hij ele spring

a

paarden. alsook in lu-t sjiriiigcoueours-

jachtiiaardeit. de- ee-r x'an hun eorps goed
vertegeiiwoeirdigd. ;d moge- dan ook de
Belgische ot'ftcie-r ilc I'raiinoy iio.g e-e-ii

superieure-- positie lu-hlH-ii inge-nomi-u. De
concurrentie zal altijd moe-ie-lijk hlijw-n.
doordat in lu-t huitenlaiid. inzoiule-rheid

in Frankrijk e-ii ISi-lgiec e-uke-h- olticien-n

cn paarden speciaal voor spriag-oi-ie-iiiiigeii Worden uitgezocht. De Inite-nants van

''ellicum e-n He-kke-ina lu-hln-n dit jaaroi)

de internationale- military te- idrnssei iie-t

corps waardig x-e-rte-ge-iiwoordigd eii tiians
IS zulks in den Haag ge-seiiii-d door ee-n

Foio A.I^. F. n\ r.mA een DER ERAAISTE PAARDEN VAN PHILIPPOT

dflangrijk aantal liuime-c, waaroneh-r Luit.
Laboiuiia'c' he-t voorrecht gc-iioot di- ee-rste

plaats in te m-nn-u. Met voldo.-iiing valt
te constatee-ri-n dat de- ruite-rge-i-st in het

-kederlandsche le-ge-r gi-dure-ude- de laatste-

laren belangrijk is \-e-rhete-rd. wt-lke- toi-iiemende- ambitie- e-n kunde word.-n ge
steund door we-l\villendi- I le-stdiikkinge-n

van Regee-ringswe-ge- e-ii we-dstrijdi-n \'aii-

^rege ile- Militaire Sp>ort\'e-re'e-iiigiu,g. e'i

gunstig wordt-n ge-prikki-ld door pakkende
persartik(-l(-n.

De Xederlandsidie ]lartienlie-n-n. lu-hln-n
'it -1. /nrgcns rc/'/o'i/ggt'n te- Nijini',gen

'•en vertegenwonnligt-r. (lio /^wr hout; ih
'jualiteit staande li:L''kue\''s he/it cii deze
'"'k dit jaar deed mededingen nitd zeei

t'etl succes. De iiraelitseliimmel (_)tU( k-

silver - houding, manieren, gnng vooi

pn achter heide - en dn niagnilieke
'b'achtigi- gang van zijn vospniiev MvlWill.-v Marvel 'latt-n idj'de-n belangstellen
den l)(-zoeker in.drukk(-u aehte-r. die lan.g
''lijvcii Ix-staan
lum tra]i| MLiitfU
"II intciist-Ti aar<l.
^
,
liaii<Lclar<-n \-oiitlmii iii
l^>rus^tjl-s' lui-ii MitHni'" *-n /
(jp
\-iLii rij", sprin.ij;- i-ii
'^'li^paarfU-n iii liijiia alU- kl;LSscid, kiDLïiii^f

'é-rti-gcxirvvoordigers. die vi-el prijzen wjwierven en zich ook vei-l rc-is- en \'eihli|
en iK-hheii getroost.

Foto .///g'.

^

A. LOEIVENSTE/N TE BRU.SSEL,
(t'i'/i i/,-r v,riit<uin/s/i' lüiuli'niisniih'rs van F.nropa).
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concours 1908 ng

gunstiger

worde;

dan die \'oor 190en wij hopen dai

concours is evenals

van de vorige zeer bevredigend geweest, waar\'oor de organiseerende commissie. de deelnemers en de bezoekers alle hulde

PADDEN EN KIKVORSCHEN
TEGENOVER KARPERS.

Dat kikvorschen en padden vijanden zijn van de \'isschea.
meer in het bijzonder van de karpers, is geen volksge
loof, maar een feil, hetwelk meer dan eens bewezen is.

De heer Duckcrning deelde aan de Académie des Sciences te Parijs daaromtrent een treffend geval mede. Ken
zijner vrienden bezat een karpervij\-er. die hem c-eel genot c^erschafte. Op een keer echter viel 't hem op. dat de sterfte ouder
zijn volkje bijzonder groot was. vooral onder de oudere exem
plaren. Bij onderzoek bleek het, dat de zieke dieren blind waren,

deze verwachting ten volle bewaarheid moge worden.
A. W. H.

om dan met langzame bewegingcm zicli o]) den grond te rollen
uit te lekken, of weer ojistaand. langzaam met hun staart nwui\-en.

\\ ezels behoeven niet anders te doen dan stil hun prooi, eti
loew el de ^^exel tiaag nader sluipt en laat zich zonder venvec
almaken. Manneer de meiisch tusschenbeide komt vóór Ir
roofdier zijn slachtoffer bereikt heeft, kan hij de muis, die m,.
geiuimen tijd bevangen door ontzetting blijft, gemakkelijk pai.
\eidmuis b.v.. te beloeren; het diertje blijft plotseling zitter,.

■ven en m de. hand nemen: kortom het beestje is als betooveri

door de verschijning van den wezel.

zijn karjiervijver een exemplaar, op wiens kop zich een pad had

Inbuigen hun jirooi in menigte tot zin
"'bken. ooggetuigen
verhalen b.v. A'an slangen, dv
Inn.l n'
''
b)t zich lokten, die telkens dicht
)iet!".n
^'^"b'onko]) zweefden, totdat er een in devluchtg
veel n-ieri'v 1 '^1 ^ybsRosleejit. l)r. Livingstone weet hieronitrei
dermN aangaat, o.a. ocwat
gewoonten vanvan
roofdieren-in-de-wé
er dede bekoorlijkheid
tropische slange

vastgenestelci, alweer met zijn pooten in de oogen. Bij onderzoek
bevonden zich nog slechts enkele karpers in den vijver.
Een fabrikant te Sommerveld had in de waterreserc'oirs \-oor
zijn bedrijf benoodigd, een aantal jonge visschen. vooral kamers

winter voor d V I

en een huid oogen en kop omgaf.

Inwendig waren zij geheel

normaal. Toen de vijver leeg gevischt werd. zag men. (lat op
den rug van een der patiënten zich een pad had Nuistgeklampt.
met de nagels geklemd in de oogen van het beest.

Een andere vischliefhebber bespeurde aan de op])er\iakte van

gepoot. Dagelijks verlustigde hij zich in de sierlijke wendingen
zijner jonge vrienden, welke hij persoonlijk van cAedsel \-oorAi"Ook groene waterkikvorschen maakten (leel uit van de kwenslustige bent. Niettegenstaande de teederste zorgen vermindercie
echter het aantal der karpers.
zekeren dag bemerkte de amateur-vischkweeker een groenrok oj:) den rand van een der broed-

bakken, die na lang turen en gluren 0]i een jongen \-isch toesprong
en hem onmiddellijk naar zijn maag liet verhuizen. l^Ien bcu-ijnt
dat er een flinke opruiming onder de roovers volgde.
•I •
Toen eenige jaren geleden dooi" de zorgen van cle Xed Heidemaatschairjiij een aantal jonge Edelkariiers werden losgelaten iii
het Zuid-Laardermeer, jiootte men er ook eenige op het Buiten
de ..Bloemert" van den heer Van H. Een jioosje later kwamen
de vjjf heeren, welke zich daarmede hadden bezig gehouden'w ■ > bij diens vijver en zagen, dat een kikvorsch zich reeds had"

gezet oji den ko]i van één der vischjes. met de pooten in cle

neer-

geslagen. .Met groote moeite kon hij verwijderd worden
Neemt men daarbij in aanmerking, dat padden en kikvor -d

oogen

zich ook meester maken van vischkuit. dan blijkt hieruit teii"'^/'^'^
delijkste het gevaar, waaraan de visschen van de ziidi^ n; '
phibiccn bloot staan.

Toch handelen kikkers en jxidden in dezen niet uitsluit . 1

vraatzucht. De natuurlijke geslachtsdrift speelt hieiini eiui'^'^'
rol. Is de rijtijd aangebroken en ontbreken de noodigi^
lijke
liefst

t

budensneien^
allernieuu-ste in Engeland op het gebied dP"iR-pong is, of had moeten worden, in d
irden in di '^^'"t«t"^-litflijke tennissers, moet het tmn-biljarts,

penïrk 1 o nt

met vecren

"nbluschbare biljarters. Rond hete

/

stalen net. de zakken zijn van he;

bij gebruikt'en d
"Croquet zelf v;,a ••

Er worden kleine houten bah
soort croquet-hamers.

men heeft er
in Engeland; '
u ook '-d"
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groeien. Even natuurlijk is het ook, dat men

zulk een jilant vooraf een goede jdaats moet geven, waar ze los

uien.
,en. .groeien
groeien ilaar
aaar wiid
wild en
eii woest doo,doo',- elkander
elkan,!,..- \i,
,i T

makende tot
een .oiidoonlringhaar
wond. We
denben
" •
, ,.
'v rn. uKe.ii

nier aan

Je taniiliel der .\ristolocliiaeeae. warirvan men in onze k
assen

soinsMraaie vertegenwoordigers met geurige en kleurige hloeme
vindt. Iwe deidwn aan de tamilie der Aroideae. (.()l^d iet t,:
.111

vergeeis ge/oclit in onze warme kassen e" -

vaiij hetplanten
zieh. steunende en leunencuV^.mkoI.g' wcu kerS
üoiiKeie neneuengedeeite van het hosch. (Oor de t ikk- n

uit het donkere benedengedeelte

^ , , h
\ an
, bladeren der boomen heen. naari- hcd
Inicigert en 1enaïtm-e

en

deelte. waar ook zij met haar zwakkere stengels van hèd

ge

licht kunnen genieten, dat zoo noodig is voor al het geschanene
y;Er zijn van die i.lanten die in de gelukkige omstandigheden
verkeeren. dat ze hare bladereu cailop aan het licht kunnen
blootstellen De boomen in de bosschen behooren hiertoe en

ook het heidekruid op het vrije veld. Van beschaduwing door

aiidere planten is hier geen siirake; maar er zijn planten die van
nature met zoo gelukkig zijn. die zwakkere stengels bezitten en
die zich toch omhoog weten te werken, zoodat ook zij eens van

het licht, dat ze zoo noodig hebben, volop genieten. ' En zulke
vindt men niet alleen in de tropische gewesten, maar ook ons
eigen land levert ze bij menigte. We denken slechts aan de
vele klimmende en windende planten, die we in onze bosschen

en tuinen aantrehen en aardig is het dan te zien, hoe de planten
zich op de meest verschillende manieren weten te redden bij dit
omhoogklimmen. Beschouwen we de wilde hondsroos; deze weet
zich omhoog te werken door haar omgebogen stekels. Zien we
de bramen, ook hier doen de stekels dienst bij 't klimmen. De

wijnstok heelt zijn /n/cranken, als hij in de natuur groeit, terwijl
deze ranken ontbreken, als de mensch den wijnstok in zijn
kassen verwend heeft, door hem geregeld aan te binden, en de
erwt heeft zijn /i/m/ranken; de Tropaeolum of O.-1.-kers maakt
met zijn vrij langen blatlsteel een enkele kronkeling om het

steunjiunt, waaraan hij zich vasthecht, en de boon, de hop of
de dagbloem, zij slingeren met hunne dunne stengels romdom
andere voorwerpen heen, hetzij dat zij dit in linksche, hetzij

dat zij het in rechtsche richting volbrengen. Zoo zien we uit
deze enkele aanhalingen, hoe de planten zich weten te redden,

ook al zijn ze verstoken \'an krachtige stengels, waardoor ze
itedragen kunnen worden. En gelijk de bloeme zich keert naar
de zoniie, zoo weten de bladeren der planten het licht te zoeken
al moet dit soms ook geschieden ten koste van andere jdanten.

Deze laatste groep van i)hinten. de windende planten n.h,

zij zijn het. die men wel eens ,,Lianen" noemt, en nu zijn de
hierboven genoemde niet l)ijzonder schadelijk, omdat de takken

slechts éénjarig en kruidachtig zijn, maar als deze takken houtig
zijn, dan kunnim ze soms het c'oorwerji, dat ze omslingeien,
geweldig knijpen ja met zelden atsnoeren, en zoo belooneii ze
haar dankbaarheid \'oor den steun, die ze ontvingen, niet zoo

Ijjzonder goed, maar in dit ge\'al staan ze gelijk met de des
winters gec'oederde musschcn. die in het vooijaai de crocus aipikken, met de beschermende lijsters, die ons later de kersen
opeten en met ons zeil, als wij cle bijen, die onze vruchtboomen

lielpen bestuiven, later dooden om den honig machtig te worden.

.\an den eencn kant dus bescherming en beschutting, aan den
anderen kant een strijd op Icwn cn dood.
In onze l.osschen x indt men niet zelden van die houtige

en natuuilrjk kan opgroeien en niet daar moet zetten, waar

alles tot in de puntjes algeknipt wordt en z.g.n. ,,net" moet
Zijn. I.aten wc onze klimmer eens een plekje geven, zooals de
kampei foelie zich dat kiest aan den zoom van het woud, en

laten we hem zetten in de buurt van een heester, een weinig
beteekenende heester, waar hij \"erder nog een boom vindt, om
zich in op te kunnen werken, dan zal men eens zien, wat een
heeilijke klimjulantengroep, wat een prachtig Lianen-bosch men
kan maken. We hebben het oog op een houtige klimplant, die
we vioeger in een potje kweekten en die we voor eenige jaren

aan clen vollen grond toevertrouwden. Vroeger bloeide dat
plantje, om zoo te zeggen nooit en thans komen duizende en
nog eens duizende bloemen daaraan voor. We bedoelen Acti-

nidia polygama. Het is een heester, die in Oost-Siberië en meer
in Mandschurije voorkomt. Men noemt haar daar te lande ook

wel Maiatabi. We hebben den heester geplaatst op een afstand
van ongeveer 4 a 5 meter van een grooten Acaciaboom. Tussclren de

Acacia en onze Actitiidia staat een kraclitige struik van de
liazelaar (Corylits Avellana). In de buurt van den liazelaar

maakten we een ruim gat, vulden dit met een partij compostaarde en daarin plaatsten we de bedoelde plant. Snoeien is
er nooit aan gedaan. De plant heeft den hazelaar voor een
groot gedeelte bedekt en ze dehkt er niet aan, hem ooit weer
los te laten, zoo stevig houdt zij zijne takken omkneld.

Diej)e spiraalslagen aan de takken van den hazelaar getuigen
ervan, hoe innig ze hem omhelst. De hazelaar is een vrij groot uitge
groeide struik en over den hazelaar heen is de Actinidia bezig in de
Acacia te klimmen. We waren hem hierin behulj^zaam, door dikke
ijzerdraden te spannen tusschen hazelaar en Acacia en naar een an
dere zijde ook naar een verder verwijderden boom. Vanaf de ver

schillende draden hangen lange, rijkbloeiende twijgen naar beneden.

Het geheel van de hier bedoelde klimplant beslaat zeker een opper
vlakte van 30 a .40 M-. Overal doemen de bloemen op; beneden
en boven in den struik en aan de gespannen draden, en naast
de duizende van bloempjes, die als bezaaid op den grond zijn
verspreid, komen duizende van bloemen nog aan de plant voor.
Het is een juweel van een klimmer, waardig op elke buitenplaats
te worden aangeplant. Het is een versieringsmateriaal, zoo schoon
en edel, als men zelden ziet. Eén der lange takken werd afge
knipt en in een vaas met water gezet. Vijf dagen heeft deze
talv in de kamer gestaan. De tak is ongeveer i M. lang en hoewel
nog voldoende bloempjes aanwezig zijn, moet men zich voor
stellen, dat er reeds een groote massa zijn afgevallen. Zulke
takken als deze zou men bij eenige leiding van de plant er bij
honderden aan kunnen zien.

We deelen dit mede, om ook de

bloemschikkers op dit fraaie versieringsmateriaal te wijzen.
En nu iets naders van de bladeren en bloemen. De bladeren

hebben een fraaie groene kleur, een toegespitsten top, een gezaagden rand, en keurig roode bladstelen. Deze roode kleur geeft
zelfs aan de plant een fraai aanzien. De voet van den bladsteel
is een weinig verdikt en het blad in zijn geheel draait en wendt

zich op allerlei wijze, om toch maar van het licht te kunnen

profiteeren. De keurige bloempjes zijn tot groepjes bijeenge
plaatst in de oksels der bladeren. Wel bedekken de bladeren
voor een deel de bloempjes, maar er zijn er zoovele aanwezig,
dat men er ruim voldoende van kan zien. Ook de draaiing en

klimjilanten, die al een klein idee geven van Lianen en zoo is

wending der bladeren werkt er toe mede, dat men overal

daar de kamperloelie. met zijn heerlijk nekemte, en traai ge

lijke bloemen. De kelk bestaat uit een vijftal kleine blaadjes,

we deze. tegen een heester ojiklimmend, zyne takken omstien
gelend en hem geheel bedekkend als het ware hem
M-houwend als een steunpunt zonder meer, er met aan dcnkci .,
dat ook dit steunpunt een ei.gen leven heelt te
,

ciie wit met rose getint zijn. 0]i den kelk volgen een vijftal
ivoorwitte Idoemblaadjes, die ieder afzonderlijk een soort schelpje
vormen en te zamen een keurig napje. Daarbinnen zitten een
m'oot aantal meeldraden, voorzien van zwarte helmknopjes. Van

kleurde bloempjes, een fraai voorbeeld van. .Meermalen zagen

Xiet zelden toch hebben we in het bosch een

die door diepe spiraalslagen was omwonden, vei ooi z.u kt do
de lieftallige' omhelzing van de
van een Uane derhalve. Maar dit is
^
^ ,
,ls zeiden, treden de Lianen in de tl oinscliL

wt' rer'

bloemjijes ziet. Keurig van vorm en maaksel zijn de afzonder

den stamper is, zoo oi)i)ervlakkig, weinig te zien. Wel lezen
we uit een beschrijving dezer jiiant, dat de vrucht uit een bes

bestaat, die min of meer gelijkt oj) een kleine, gele kruisbes,
maar bessen zagen we aan onze jdant nooit. De meeste bloemp

jes vallen na eenigen tijd af, terwijl het steeltje, dat het bloempje
droeg, nog een tijdlang blijft staan.

De jilant staat oji een vochtige, koele jilaats, eenigszins, doch
zeer weinig in de schaduw der in de buurt staande boomen.
Op warme, droge plaatsen wil de Actinidia minder goed voort,
lilen kan deze plant in den winter voortkweeken door rijp

geworden hout tot stek te snijden, maar ook in den zomer door

warme kassen, waarin deze planten

.i.j„ ov„- l.e, kOu-O « kR.,„ O,, .ua

te kunnen gadeslaan, maai ook

^

^treken groeien menigmaal Lianen di^^
kunnen kweeken, en waarc'an wc, al.

,'

delen en aanbrengen, soms groot geno

.

tuinen

hebben. Maar

noed ■ wc

H-,rken sclioffeleii,

'uin een meer natuurlijk karakter L'
^'loeien, ziedaar wat men in onze

andere soorten van Actinidia voorkwamen, die bij ons echter
minder winterhard zijn gebleken en dat de plant door sornmigen

gerekend wordt te behooren tot de familie der Ternstroemiaceae,

k„„„ 1,,.,

■•rengen ze niet goed aan, we wi iki

kruidachtig stek te nemen.
Ten slotte voegen we er nog aan toe, dat de bloemen dezer
Actinidia een aangenamen geur verspreiden, dat er nog een ])aar

dan vaak
ti,.hhen

'loodig IS. Wanneer we een klimplant Ik bln n.

dan wordt

daar

waartoe o. a. ook de ("amdiia en Thea (theestruik) en meer

andere behooren, terwijl anderen de jdant rangschikken onder
de familie der Dilleniaceae. Dit laatste geldt als een bewijs, dat
men hel natuurlijke systeem nog niet gevonden heeft, cn dat
sommige planten nog altijd heen en weer reizen om een vast

plekje te vinden in het natuniiijke stelsel.

uinl

A. F.

Wel een- toeschijnen, dat de bindeisimi u 1
zulk

een plant zou kunnen zijn. ah im

eens losweg en
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CR AM BE CORDIFOLIA

W\T inaK toch wel de reden zijn. dat enke e nieuwi

iilanten als het ware stormenderhand liaai weg

vinden bij liefheirbers en kwi'ckers. terwijl er zoo
veel oudéren zijn, die men slechts hier en (taai
aantreft, hoewel zij dikwijls \-eel Iraaier en \'ooi

mecrderlei doeleinden geschikt zijn, dan de r-oorgaandeii.

liSlié'ln ffnAoulé,
'"'K ïs'ÏÏ-aclmi de jonge plantjes in potten voort te kweeken

in een kouden bak te overwiirieivii eu pas het volgendvoorja;*;
ƒ • /■

Wij hebben planten gekend, die korten tijd na de invoeiing
ovcu-al werden aangetrolïen; het eerste en tweede jaar loeimle

uit tt' i)lciiitrn.

iedereen ze om strijd, het derde jaar begon deze en gene ze reeds
los te Ie ten en een paar jaar later waren zij weer verdwenen,

Feu andere soort van dit gohicht. ook el waaid gekweektt
worden, is de Cn,»iU' /HiBrmis lM is .nai z.g.n. éénjarigepla,),'
dus een iilaiit, die in Mei gezaaid, den zeilden zomer liloernen

omdat ieder door haar teleurgesteld was.

Met de Cranihc cordilolia heeft juist het tegeno\-ergestelde plaats.
Deze wordt slechts zeer zeldzaam aangetrolïen, hoewcd zij reeds

jaren bekend is; op een enkele buitenplaats of hier en daar in een
botanischen tuin wordt zij gevonden: ieder die haar ziet. staat
verbaasd over haar bloemeniiracht en haar fraai \'oorkomen.

wat niet wegneemt, dat zij toch niet r-ersjrreid raakte en slechts in
enkele kweekers-catalogi wordt aangeboden.

Wijl het een plant is, bij uitstek geschikt voor buiteniilaatsen
en viilatuinen , willen wij de aan

1

1

1

.Men ziet, dat de Craniln' L i>rili!'ui<i een i"deidaad zeer aanb,..

veleiiswaardige plant is. -

, ,

i. .. i

i .

vruchten geeft om daarna al te sterven. Zij ontwikkelt zidi rjé

zeer snel. De eeiiigszins dra,ad\'<)rnhge iiloeinstengels zp

sterk \-ertakt en op de uiteinden dier takjes, die zoo 'dun ai.

drad'.'U zijn. staa.n een aantal witte blo.■nipjes, niet grooter 4,
ruim }, c.M. (tok deze bloempjes maken door haar groot
en x'ooral door de bijna onzichtbare stengeltjes, waar

uai.

be\-estigd zijn. een alleraardigst ettect. —

Feu derde ("ra/ii/ir-soort, d-,

meer algemeen liekend is, 'is j!

dacht eens op haar vestigen, over

f 'i-iinilii iiuiritinid of /.eekooi. Do,
wordt op enkele buitenplaats, !
gekweekt en de gebleekte hia,i.
>ti'len le\'eren een lang niet t,
\-ersmaden groente. Men kweek

tuigd, dat ieder die haar aan
schaft een werkelijk Iraaie jrlant
meer in zijn tuin zal hebben.
De Crambe cordijolia is een

z.g.n. vaste-plant. Zij heeft een

deze' soort oj) dezelfde wp

dikke wortelstok, die in de aarde

\-oort als de ('rarnhc cordiinii
e'ii zet de planten ()]) eendaai'tfi,
be'ste'ind raiiat op een onder

overwintert en waaruit zij telken

jare opnieuw ontsjiruit. Zij is al
bijzonder gemakkelijk in de cul

lingeii afstand van - 75 c..!]

tuur, daar zij, eenmaal geidant,
zoo goed als geen zorgen meer
vereischt. Daar zij volkomen
winterhard is, is het onnoodig

Zij \erlangen een goeddoonverkten, niet te zwaren. doch voei.

zanieii grond.
het

Keeds vroeg i;

N'oorjaar, gewoonlijk bKü

haar des winters te bedekken.

I'h'l irnari. kan men met hetbk-

Zij neemt \'rij wel eiken grond
voor lief, doch groeit het liefst in

ken beginnen, door over de plai.

een voedzamen, niet al te zwaren

zetten, een steeneii pot 30 a ■:

bodem, vooral leemgrond \'erkiest
zij nie*-. In het voorjaar doet
men goed, de aarde om de ])lant

doorsnede en een los deksel. I'
bladeren znlleii zich in dez, ;

ten

pot

zeekoolpot r,

ontwikkelen, waardoor :

l>la(Flr'len lang worden engoir

gier te bemesten, daar zij een
vrij groote vlucht neemt en dus
heel wat \'oedsel aan den grond
Zoo

Z.g.n.

e.M. h( 10,g, met een even gnm'

los te maken en ze flink met koe-

onttrekt.

een

geel blijven. Zijnzij grootgentn.
15 ft io e.M., dan worden zij:
gesneden, zonder echter de plai.
te bescliadigen. Ongeveermidd,
M;iart neemt men de pottenVa
de idanteu al om de danoiifspr.
teiide , bladereu te laten (In'

behandeld, zal

zij zich prachtig ontwikkelen en
de laatste weken van Juni en

de eerste van Juli een fraai ge
zicht opleveren.

In het voorjaar ontsjrruiten
eerst de bladeren: bij een Hink
e.xemplaar zijn die tamelijk groot,
fraai hartvormig, blauwgroen,
met min of meer ingesneden

groeien.

hkeii tindere wijze van bleii
i>_door het z.g.n. aanaarden,

woi'dt daartoe oji iedere plr
een laag losse aarde van v tjC'

randen. Vooral het blauwe waas

maakt ze zeer mooi. Spcx'dig

dikte gebracht, waarin zich j

beginnen zich uit het bladroset

de bkulereii zulleo ontwikkw

de bloemstengels te ontwikkelen,

die mitnnrlijk ook wit blijr

die een dikte van meer dan 2 c.M.
kunnen bereiken. Deze forsche

Door nn en d;in wat aarde V"

zichtig te \-envijderen. overti'

bloemstengels vertakken zich en

men zirh oi de stelen langpcH'

vwtakken zich weer, tot zij een
dichte bos \aiu stengeltjes vormen,

geVi'orden zijn. waarna zij tvci
algi -lieden en de plant op®-

somtijds meer dan twee Meter

i-'ordt aapgea.ird. Ook biet"'

hoog. Iedere stengel en stengeltje

CRAMBE CORDIEO/JA r'a „at. .cv,

eindigt in een tuiltje sneeiuvwitte

kan uien tot hall Maart 'k

bloem])je.s, een doorsnede heb

gaan.

bende van nog geen centimeter, doch door de duizenden bloe mi>|es,
waarmede zij prijkt, maakt zij een allerliefst

schitterend

dadelijk en verkrijge,, een ii d- ' planten komt. zij klcttfi''t
Het spreekt wej \
hoo'S

niakcn Van dichtbij versprei(dén'de'léh)émp|es'eèn zoeten honiimgtui Op de idoeinen volgen kleine, ronde vruelitjes die ■cuivin
indruk ti

kel.jk ( onkergroen tegen liet rij,,en een geelgroene kleur la.rlmiV'e "
D( meeste \'oldoeiimg zal deze ni-mt

i,-

Conileeren. waar dan de witte l)loemennr-ieln n'é }
moet men (),,letten, dat liij de krachtig;'- bh.énïsté

flinke stokken worden gezet, waar zij losjes aang(-b igcls

donkere

een (mar

Vergeet men dit, dan looix-ii zij gevrir l,ii' yéingebonden wonh-n.
voortkweeking geschiedt zeer

"luiaugeuanien. bitteren smaak-

au Ze

gcimvg .

,p,

h dat men nok andere voordorp''"'

maar In-t licht volkoiucu hinten kan heeiizetten. wanni'i''
De bereiding van Ze,-], alsjiiiun.
<""1 is -wi-r eein-oiidig. Na afgewa-^'
tv /UJII, worden d - jij;
"Hielen
iii i)o--irs g,.lvonden ('11 ^'iclitj
.gekookt, 0| igedi,.,„, „1,
t l intei en I'leter-.-lle leVCtt dl i'-e ii

siiiake

vrij 1,1 het gazon kan ,,laatsen met een aehtiM-énmd'van T'?

Hij het bleekeii nioctnti®'

toezien, (lat geen licht 1

Het

eekeli \-a,,

m het i'oorjaai'
.gekweekte stej,
sniaken .
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