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UitWe vao SCHELTEmfrHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul Nbhoff "AMSTERDAM"

EEN HOLLANDSCHE
COTTAGE.Aan den straatweg stond een werkmanshuisje, klein met

groene luiken, onopgelet, en daarachter lag een v'eldje
met witte bloemen en wuivende grashalmen. Daarom
heen was het koren hoog opgeschoten cn niemand keek
naar het plekje dat verwaarloosd was. — Het huisje

was gesloten.
In de lente, heel vroeg, stond een grootc kersenboom te bloeien

achter 't huisje, siher wit was liet laken van sneeuwwitte bloemen,
daarnaast een wilde perzik met donker rose kleuren — verder
niets. Het was of de bewoners die twee hoomen \'ol bloesem vol
doende vonden cn dat het grasveldje daarachter zoo stil moest
blijven liggen. Waar waren de bewoners?

Ik vroeg er naar, want het idekje trok mij aan en ik daclit dat
op eenmaal de luiken oiicn moesten gaan en de menschen naar
buiten komen om de kers en de perzikhloemen te zien. Maar
alles bleef gesloten. De man was lui, vertekle de huurt en wilde
niet werken, de vrouw was zorgeloos en gaf niet om het huisje
ze wilden het huisje verkoo}jen.
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Fr w-is een duel" zooals de boeren het noemen; het achterp-
decite van het'huisje was de boerendeel: daar kon gedurscht wor
den en het hooi geborgen en daar stond het \ at ken en de geit
Gemeten en gepeinst werd er. - de deel moest verbouwd wordui
en er moestén slaapkamers komen. Dit was geen zonde, wam
het was niet de aardige boerendeel, die wij kennen in de boeidn
rijen, waarvan de breede staldeuren wijd open staan, of waarvar.
de een tot de lielft gesloten is. waaro\-m' we jmst even heen kun
nen zien, en waardoor dan het landschap zoo aardig begrensd
is, dat het ons nimiw lijkt, hoewel we het daarbuiten zoo dikwijl.--
zagen. , , .. ,

Het was maar eeii ^owon.' (I s'l een seliuur bijna, want het
hni'-ije wun niet gebouwd in d 'ii emn'oudigen hocrentijd, toen
elk huis sprak van een eigen persoonlijkheid en we bij het open
gaan van de deur dad"lijk daehtmi aan een hociin met uitti
muts en een boi-r met het korte pijpp' in den mond.

Kr waren ramen uit d ■ labriek. er was ccn d'ur zonder vet-
siering — er was zoi \-ccl l. -clijks weg te wm'ken. z( m'eel tabriek.-
matigs te c-erstopjien. Maar iiet lukte toch x'an dc deel kwaraen
kamers met groote oiu-nslaaml ■ denrmi en d' - buitenlucht stroomdi-
naar binnen.

Zal ik alles nni'men wat er in het huisje kwa.m?' leen keukentje
met groene luiken en de zeltd - moesjes-gordijnen \-i)or de ramen,
watirtussch.en een v aas met bloemen op de breed-e vensterbank
zoo aardig staat, vooral als het lichte of heel zticht rose zijn. zón-
dat het dun witte \'an het neteldo.'k haast samen valt in ons oog
met de doorschijnende bloemenhlaadjes.

Ook de zolder werd ,gebruikt — daar kwamen twee aardige
kamertjes, watirx'an ook de ramen wijd (i|H'nstonden. zoodat men
in d'.'ii vroegi-n m()rgi.'n d.' x'ogels boord ■ zingen m den ker-
senhoom. x'ol geluk ox'er zoox'eel xx'eidde. (). het xx'aren zulke ItO"
tale snoepers die x'ogels. zoodat het een x'oortdnrende strijd bleet
oi de X'ogels de rijpe kersen zouden xx'egiiikken. ol dat wij die zeil
mochten behouden.

\ OOI keek men x"er uit ox'er het xvuix'end graan en de golx'endr
heide daarueht.'r.

\ ()or het huisje lag een hleekx'eld. xvaar de geit kon staan te
glazen maar de geit xvas vertrokken met de hexvoners en we wil
den hloemen zien.

Een lijsterhes in het hoekje bij de haag, seringen daarmvast
1'^ legen. Dat xxas alles x-oor het x'roege x-oorjaar. dk'Cl c\cnt iw,c -. 11 (Ül'ii houk nu^t trissulu' kkTiruu cn braken

■' l'^ndsehap. De lijsterbes was ti,n en slank
de lnn\ é" ^n'orjaar zaten als dikke itroppeii op

V  "V t"P
d ' oi-in' *^1' najaar hingen die dunne takjes zwaar vand. oianje bess-.m. -

snivuxx-hm'^t'é'^'' staakte, dan kxx ani op eens do witN
"esfi-in Dl ■ k ""'i^'' booiunie had zoo weggedoezold^^nt^ijn tjjd was. traïtré,; (.„s"" '
voorschijn, daar hoefde in dien
(te heestergroep. groote wittevoor de gouden regen, xvaarx-an
jes werden met zxvarte
donkere hazelaar aan ch
gx'le nu'eldraden
stamrozen, die hetden achtergrond. 'ff,

\ ol. langt')- dan di.'

met d - roiiile xx itte ballon ti
tijd geen aiulere kleur te zijn m

'^'lekken xxareii d-,- xx'itte hloonion.
de hliH'men thui x'oor oen jieult-

pitjes. Dan kx\-am tle jasmijn on Tj
ten eenen kant en d • witte bloemen ntd

( aai tl gtmox-er en x-oui dien hoek stonden T
iiio'"A ''loeith-m als het ilonker werd mHielden het lang x-ol. laneer d.in do aitdoio
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;ia bloemen na
[jn winter met haar dmrker rood word .„rr.l'i die
;en mooi blijtt. tot m het voorjaar d • .1 " ^''auwe
1 den tuin kunnen wij hehhen smd, i kom .n.E,.gel«-h=- mij. K„ hij a .„.eg hidl 'ï'iJ.V"'' h ;

^,f Moeder Natuur ons h dpen zal. z\iir.u^'',l'm
daan. of zal er een blijven kwyn Mt, zuil ai (h' kl wortel
uitvallen dan wij dachten:^ Neen. all '; VrV,-e ""
laar moest ik groote takken wegsnijd m ,d-it d" f
ni;t verd-mgen ging en over en naast di ■ mooi ■ bl . .'

de heide en het gele koren. ' ■ni.mgroep zag
Aan de \eianda klom een rood ■ roos oinhfjou- i>T i i

rot over het dakje en d- wild - wingerd en e-n rood 'Jj-ktenheel den zy-munr. zoodat het'huisje dat er -mn
uitzag als een onaairzienlij k stalletje, op i-ns^h- st -un '
sjroen en bloemen. Het is mijn illusn- dat d- Crlm m''";„r k, dakh- .ü gaan fn .la, , o.u: .r,;'aï
komen naast den sehoorsteen. anm.n zal

Achter het huisje kwamen d - vast - ulanten nu-t ,i . r- i
ah achtergrond. Wat zijn di ■ ilankliaar. die frambozen ïom^^S
zorg en wa is die zorg eigenlijk gering. Weemd dat zoo v -mm
menschen frambozen kweeken. Al het eerste i-,-o- n.,.,ni ^groote schalen mooie vruchten naar binn-n "dden we

Maar ik zal eerst vertellen van de vaste "planten. Ik heb ei-
zooveel. omdat ik ze zelf zaai. meestal in Inli om het volgend
,aar bloem te hebben en telkens plant ik nieuwe bij.

Als men den hoek van het huis om komt in het voorjaar dan
staan de akeleien in volk-n bloei, en boven het donker groen van
de maagdepahnrand staan de fijne bloemen te wiegen oi, hun
stsel als kostbare orchideeen. Hoe diep verbergen zij d - honing
md-a lange sporen en daarboven het gepijpte kroont jé. soms licht
lila, soms zacht geel oi wit. Dit zijn van die bloemen, die men
met kan zetteri m een steenen vaas. omdat die te zwaar en
te massiel lykt by het doorzichtige van de bloem. Zij voldoen
alleen in heldei kristal. \ oor elke bloem moest men haast een
aiideie \aas hehlien. De Oost-lndisehe kers bij het groene aar-
deweik, cl? jasmijn in ren gele. de appelbloesem in een fijnere
vaas. Hoe kond-n to.-h de oud.-rwetsche meirsch .-n alle bloemen
tegelijk piopjien in een \'aas. alsot er geen x'ijandschai) onder de
bloemen, aisol ei get-n s,'breeuwende contrasten waren. Hebben
de Japanneis ons d - kunst \'an het schikken geleerd? — een
bloesemtak in een [lors.-k-inen ol bronzen \'aas? zonals oji hun
papieren schermen of lakwerk zijn afgc-beelcD

De akeleien zijn ouderwetsche [ilanteri. die bij on'ze grootmoeders
bloeiden, maar toen de Helde voor tuinen en bloemen in onzen
tijd weer ontwaakte werden zij uit hun vergeten hoekje gehaald.
Het blad is hjn ingesneden en lilijft een frisschen rand vormen
voor de overige [ilanten als de bloemen zijn uitgebloeid.

En nu kan ik niet verder schrijv'en \'an mijn tuin. want de
tijd is om; werp nog maar even oen blik daar achter in. Daar
zitten de ajipels en (n-ren aan tle Iniomen. daar schitteren de
raode bessen, daar staat de krachtige blauwe ridderspoor naast
de fijne witte, maar ik wil niet alles in eens vertellen. Eiken dag
is er wat nieuws, telkens een nieuwe kleurcombinatie, en ik heb
geen spijt ervan dat ik het wilde hloemenveldje heb omgetooverd
in mijn eigen hhn-nn-ntuin.

A. B.

DE STERRENHEMEL
IN OKTOBER.De stand der slcrrcnhecldoi in den vóóravond (ongevcer

(S uur) blijkt uit het volgende overzicht :
Zenith : ( epheus. Hagedis. Zwaan;
Noorden: (ïroote en kleim- Beer. (jiraffc, Jacht-

hiniden, Lvn.x ;
Noordoosten : W'agenman :
Oosten: .Andromeda. ('assioiieia. Driehot-k, Perseus. Kam.

Stier, Walvisch :
Zuidoosten: A'isschen: ..
Zuiden: Arend. Dolhjn. kleine Paard, Pegasus, Pijl. Schild

van Sobieski, Steenbok, Zuider \'isch. \ os. Waterman:
Westen: Boötes. Hercules, Kroon. Lier, Ophiuchus. Slang,
-Noordwesten: Draak. „
De Melkweg loojit van N.O. door het Zenith naai Z.W. f wee

•.minima" van di- veramk-rlijke ster .Algol (zie N'o. 13) zyn in
de tweede helft van Oktober oj) geschikte uren waar te nemen:
den 25''" heeft er een te 12 uur plaats, den 28-=" te 8 uur onge
veer. Oktober is de meest geschikte maand voor de waarneming
van het Zodiukaalliehl aan den morgenliemel (zie No. 17 '^''1-^ ^
tijdschrift), terwijl in dezen tijd van het jaar. maar dan toet, ,i . ' ■! . . ..„1. naar het zooeen in maanvrije . zeer heldere nachten, 00

dzame Opposilielicht met goede kans -/ün
gegfkeken. In het midden der maand (18 zo ' " ^ I V'|
nelijk veel vallende sterren te \'erwarhten met ttns i<f

(zie wederom No. t ;) in Orion. ,.ir-,.n
W'ie in het bezit van t-en ste-rrenkaart ^ ' ...jp].

helderen avond na c, uur aan den Z.O.- '>1 Z.-homi.

v'in c ^ . ^^^schen. Daar zal men in het laatst
d -n van cTe"" b.ndeT'"'i'^"'^ het begin van November ten Zui-
men cHe aan nk --terren em ster zien opdoe-
h-t ia-u- "in h-m i*" '' é zichtbaar, tegen het eind van
cons Satiè ' : toeneemt en dan de hierboven genoemdeanderh £ stm U ^ ,''tizigt. Het is de befaamde ver
in isofi ontdekt ' ("d? Verwonderlijke" inden Walviscli),
i on en dm maar eerst ettelijke jaren later door de astro-en Fulliins Hooge.school te Franeker (Holwardalan/ vc m hlr bestudeerd. Deze ster is maanden
maar Ivueikt ® " binocle onzichtbaar,
van :z vén 1 w , helderheid van 7. soms zelfs
ono-n-eei penode harer lichtwisselingen isaadrrUrü T""" ^ie de ster
clen naan^ Mh-a aanspraken op

onimyt-r'''!" O--" als avondster eenoostelijke e ongatie van 24^ (zie No. lo); de planeet staat echter
j nsondeigang zoo laag, dat de waarneming onmogelijk is.

Uo^ I CU lis IS onzichtbaar.
Mars blijft 's avonds aan den niet zeer rijken Z.Wk-hemel

een gemakkelijk m het oog vallend hemellicht. De middellijn
dei planeet neemt steeds af, en daarmede hare helderheid, maar
niet meer zoo snel als in September. Wie den loop der planeet
aan den hemel wil volgen, lette deze maand telkens op haar
stand ten opzichte der beide vrij heldere sterren u. en S van
den Steenbok.

Jupiler komt half Oktober al te 12 uur op, en is in den na
nacht de helderste ster aan den Oosthemel, gemakkelijk aan
fiaar lustig witte licht herkenbaar. Voor de waarneming van
jupiters manen en van de bizonderheden zijner oppervakte
wachte men intusschen nog liever een maand. Den 3-=" Qktober
omstreeks 8 uur doet zich het zekkzame verschijnsel voor, dat
tle vier heldere wachters, gewoonlijk, ofschoon zij de namen lo.
Europa, (ran^-medes en Callisto dragen, eenvoudig door I,
II, III en IV aangeduid, gedurende 10 minuten alle gelijktijdig
onzichtbaar zijn. De satelliet II bevindt zich dan vóór de
planeet, de wachters I en IV er achter, terwijl III door de
schaduw van Jupiter verduisterd wordt. Het verschijnsel is hier
te lande niet waarneembaar, daar Jupiter eerst na middernacht
o[)komt, wel in onze Oost-Indische koloniën. Er zijn mij slechts
5 goed gedocumenteerde gevallen van een maanloozen Jupiter
bekend; het laatste dateert van 1874.

Satiirniis, steeds langzaam terugloopende in de Visschen, is
den geheelen nacht waarneembaar. De ring werd den 2=" Okto
ber op de Utrechtsche sterrewacht nog duidelijk gezien, niaar
kon den 4"=" ondanks de zeer heldere, tamelijk rustige lucht
niet worden waargenomen. A. A. N.

VARIA.
Gesprongen handen bij golf-spelen. Spelers die verscheidene

dagen achtereen in het veld zijn hij ongunstig, guur weder,
doen het beste het aloude middel „insmeren met vet" toe te
passen. Een opperbest middel is het volgende: Keer hand
schoenen binnenstebuiten, bestrijk ze zorgvuldig en overvloedig
met vaseline, keer ze weer om en trek ze aan voor te gaan
slapen. De handen blijven op die manier zacht, en de pijnlijke,
hinderlijke, bloedige scheuren verdwijnen plotseling.

PEKING-PARIJS.
Het i.s ons aangenaam te kunnen mededeelen,

dat onze geachte medewerker, de heer J o h n
Coucke, die van Moskou af de reis met den
Spijkerwagen, in den grooten tocht Peking—
Parijs, meemaakte, zijn reisverhaal voltooid
heeft. Wij stelden er prijs op de eersten te zijn
van alle Nederlandsche weekbladen, om dit rei.s-
verhaal geïllu-streerd door een reeks merkwaardige
foto's, expresselijk voor ,,Buiten" ver
vaardigd, het publiek aan te bieden.

In vier achtereenvolgende nummers zal het
artikel ,,Peking—Parijs", met ruim dertig
illu.stratiën den lezers van ,,Buiten" worden
aangeboden.

Verbetering. Onder het artikel „Pauwstaart en Raadsheer",
in N°. 20, is de onderteekening weggevallen. De schrijver van
het artikel is: de heer Joh. Ph. Tuyt.
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DE HOND \VAC/r/\ OM NA HET SCHOT TE AE/'OETEEEEN.
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EEND /N DE VLUCHT GETROEEEN.

JACHT-
CAUSERIE.

J
\( H'r : Sixirt ( Ier spurten, het groop,
(leiikOaur .rteiiot x-nor li -m die de^, .
sport Ix'oeti'iU /ooals het behoort
waarx cin men toeli zooveel kwaa-i

;;:^,, tidt en waarvan men steeds kwaa<|
^H•rtel!l■n /al. mmlat . . . . ja. eenvoud,}.,
(iindat de kwaa-lsprekers met Weten Cl
iiefarijpen wal ..ja.tteii is.

.Mode/aak. ze^'tten ze; v\aaideioos, nut.
tidoo- tijd\-m-driji voor menschen. dj,.
pud lum Ine.hd'ii tijd kd'i'ii raad weten;
l'"en ja'zei stellen zi) zi( h \ OOI als iemand
,fj . den \-ro'f^en morden tot den
leteii ax'ond dwaalt ox'er hietvelden,.,t, ,pi)ellan<l ol hei<le: slobkousenen
iK-eiwinkkeii moet hij draKwi. onderden
a'-in een zwaar f^'evwer. aan iederen vo;t

sehoeii die ininsteiis een Kilo weej;!
CII aam leilm-eii selioenzool moet minstens
een Kilo modder ol kiel hangen: dan
moet hem het water \'an het voorhoofd
• 'iriaen en een hond met den staart tus-
si'hen de beenen en de tong uit jden
i)ek hein op <le hielen x'olgen 1 En dat
alles "omdat hij er een eerezaakje van
maakt mn. wanneer hij uit jagen gaat,
een haas (d i'en paar vogels thuis te
brengen.

Wat slaan ze de' plank ver mis! Dat
er wat andrns zit in ..jagen" dan alleen
het x'erlangeii om vooi' eigen huisgezin,
voor vriend of kennis, voor iemand aan
wii'ii men \'er|)lu'hting heelt, een langoor.

■  1)1 ■ ■('CII |);i;ir tiociidcrs. ol ccn

EVEN EG1 HET AEZETTEN.

ten mee ti- bia-ngen. daaraan denken
luaai" Weinigen.

\'raag het den jager, den echten, den
weidgereeliteii. zooals hij genoemd wordt,
den s|iortsman-iager. waarom hij ter jacht
gaat en gij zult hem haast niet gelooveii.
Wiinneer hij u zegt. lUit voor hem wik!-
stdiieteii \ aak bijzttak is. Laat hij u een
besi hrijx ing gex'en \-an wat de jarht hem
biedt en hij zal u in de eerste jilaats ver
tellen \an natuurschoon, dat weinigen
/ó(') kennen, waaiwan weinigen zóó ge-

"  nieten ;ds hij ; hij zal n schilderen wat
een genot het X'oor hein is om o|) een
atstand zijn jaehthond te zien staan voor
\'>ild. onbeweeglijk, een beeld gelijk, maar
een beeld zoo eenig mooi dat de grootste
kunstenaar het. natnnrgvtronw. niet zou
kumn'ii weergex'en. zoo wrrnkkelijk dat
hij meer dan eens. met den vinger aan
<h'n t l ekker xraii zijn ge-weer. vergeet dat
daar \-lak hij hem wild h,gt. dat hij maar
lu-ett op tl- stooti-n oni het in de weitasch
tl- lu-hlu-n.

N'og zal hij u \-ertellen ho,-hij er soms
behagi-n in selu-jrt om zijn xaeiwoetigcn
jachtmakk(-r te jilaatseii x'oor bijna nid
te ox'erwinm-n hindernissen en dan ver
baasd staat ov(-r deszelts vernul'tige
invallen.

Keen, de wan- jager gaat niet ter jacht
enkel met het doel om wild te schieten-
jacht is zijn sport cn als dusdanig is 'k
nito.-lening der )aeht niet genoeg te
waardi-ereii,

1 h IS het geen gezonde sport dat krui
sen door x'eid en lieide. door nitgestrekte
bosseiieii en grooie stukken hakhout'
Is Jiet geen gezonde s[)ort. wanneet' de
hhtei. niet l),-liulp \ aii zijn jiidsstok. sloo-
l<m neemt. /.'.ó, hn-ed. dat 'de beste spriiigen'
ze niet aaiidnrli . Omloopen. een hruggetj''
^aan zoeken, hij denkt er niet aan en
n ett el gi-eii l ijii \ oor ; eenx'ondig het ge

^Vi-er oc'er den i u-, den kop van den pols
stok in de sloot en \-ooniit! .Soms is de
mmd ei- al , ,ve, : j.. eehtei de i-kis hem tv

'1 1 1 d. en IS i-r geen hrng ol geen sinalkn'-
'  "t 'Ie nabijheid, lian gaat hij kt '^\:tlei . /Weini oN-e,-. seliiidt zich cen^

tilt en \-od, t naat lu-t. eveii ojrgewekt.
1'lijnioedig.

m,V-r vi'nd
'iiig'Ssport. \oor

( 11

rr

ja,gel' in zijn lie^f'
tijdje, x'ooi' eeii dil.g-
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voor enkelo uren missrliien heeft hij zich los jtemaakt uit
zijn dagelijksch gedoe, hij vi-rgeet \a)<)r een wijle de beslomme
ringen van het gewone leven, hij verbeeldt zich dat hij vrij is en
onafhankelijk, vrij om te doen wat hij verkiest, onafhankelijk van
iedereen, hij is heer en meester in zijn jachtveld, hij geniet \'an
lidit, lucht en ruimte! Dat en niet zoozeer het schieten \nin wild
maakt het genoegen uit \'air de jacht en juist tlat, niet het be
machtigde wild henijtlt men hem.
Jagen doet, wel beschouwd, ierlereen, ook zonder jacht

akte. Op de schoolbanken jaagt het kind op jirijzen; jongeling
geworden jaagt hij oj) een diploma; later op een tlinken Irruid-
schat. Op een afzetgebied voor zijn waren jaagt de koopman,
op misdadigers de dienaar der wet, en oj) de dubbeltjes de finan
cier. De werklooze jaagt op werk. de verkiezings-kandidaat op
stemmen en in den jachttijd de khijdoojier op een goed vriend
die hem een wildbraad betaalt.
Wildbraad! De goede tijd voor wildbraad is er. nog maar een

ftaar maanden en hij is alweer voorbij. Eenden worden schaaisch.
patrijzen zijn ril. op fasanten kan ieder jager niet schieten, omdat
niet ieder jager ze \'oor het geweer krijgt, hazen kunnen mee\ allen,
maar niet owral. en wat in Xo\-ember de snippen ons zullen
l^i'engen moeten wij afwachten. Hi'rten en reeén? -'^be jageis
kennen ze hij naai'n. talrijk zijn ze niet die herten hebben gezien
inde wildbaan, veel mimler talrijk nog die ze hebben geschoten.
^Vant. evenals veel andere zaken. is. bij ons. de lacht ei met oj)
vooruitgegaan en de ongelukkige, toch zoo benijde < ic i
dagen lang soms loopeii moet om een haas te bemachtigen,
een koppel patrijzen, kan zich den wildrijkdom van vooihet
moeielijk voorstidlen. , , i „-ten.
Wat zijn onze hedendaagsche jachten veigeleken Xl bJ . i . ,,,

lachten in de 17de eeiiw^ Hahm ,,nze liest geslaagde diijtjaDitu
het bij de herteniachten. waarvan de hertogin van ( rleims v Uj
haalt in hare Mémoires, waarin zij o.a. zegt. dat zi] J"
iijds ruim duizend herten zag torceereii?

W'elk jager kan een jachtboek openleggen gelijk m n la ^ '
;hen keurvorst van Saksen, die ^•an if.r i..tot
het geweer als a'diter de irumte-hondeii. bijna ii ■ '
■■strecke" bracht.^

En niet alleen de hoe\-eelheid
\an het wild was in oudere tijden zoo
Htt grootste Hongaarsidie hert. bij voorbeeld, W(
meer dan iso KiloL

,,„k de grootte en het ScJ'cht
.aJieel anders ilan thans.

... l: iSdigisi
cn ook heren waren onder dat opzicht nut n voor-

Jan van Saksen bood men den troon aan can DolRnun.
aleer dien aan te nemen wilde hij er een P'';''-'uien
t H

weken gaan jagen:
„nulat het wild er'ien weigerde hij

'^'ct zoo groot wa:
S

de
als

roon van

in Saksen!

oheineii,

kostbaiList,. em.lK-tukk,.,..
een

ommige hertengeweien beschouwde mtn Werden geivkeiid onder de kostbaaisl" stond
'gn hertengewei \'an buitengewoon gioo i ' . ;mn
Saksische keurvorst een '"'ele compagnie g' ^^.
keurvorst van Brandenburg; voor een iiei i

een

den
lertog
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van W'urtei^heru
H -n ? *^1' ^^vn koon . b: al zijn inwoners
-n twee-en-twintil 1" b-h'wijl een hertog van Pclandsche guldens bo? vergeefs bijna joo

'heggen niet R-., ;,, ' J^^^t en het ectelwild nu is, mogen wiiwacine; changé!

en den zieien-
Pommeren voor

duizend Hol-

L. Seegeks.

A
herfst- en lentedraden

•■^ACHXE
kunst Pallas-Athene de
den" Ir ^"1 V-even geleerd. Toen zij haar in
wedstr-m verstond, stelde zij hare leermeesteres eenciijci Voor. Deze, vermomd als oude vrouw, ontried

^-ulks ; doch Arachne bleef Irij haar \
li. ' "^vn weefsel, dat de minnarijen der

vn Arachif^ m^'^'''"'^' hierover in woede ontstoken,"vernielde
' ■ven t.'i-,. "S zich uit wanhooj) op. De godin riep haarc n tci ug en gaf haar het lichaam van een s ' " -

liaar

spin. opdat zij
'

^ij vercauü-X,/'"''^^ ' Arachne bleef Irij haar voornemen,
beeldde, Pafp ' weefsel, dat de minnarijen der goden uit
l iet
in 't Ie
altijd zou

het bangen.van de spin^pfbh wezen, dat velen een afkeer
netje e'n ^^^^huw zijn oorsjirong in het feit, dat het man-
waaruit meii ']"• voortdurende vijandschap met elkaar leven,te vergeliik-en;»'^" ' ö heeft, hooze vrouwen bij spinnen

Het
meeste rnen^, /'^" ^vü, zeker is het, dat de spin door de
ven der mprU Wracht en geschuwd wordt. En toch is het
gedra»- cn schepselen op den aardbodem. „Het
levenchtrste der spinnen." zegt Geibel. „boezemen de"ëstelling in en rechtvaardigen in geenen deelede
(liercm'^wonjf afschuw, die zoo algemeen ten opzichte dezer,i;,_ . ë^koesterd. Haar bewegingen zijn snel, krachtigen

nemer

aanval, ha'ir pvoel fijn, haar volha'rding, haar moed bij den
aardig \] y^voettalent, haar taaiheid van leven bewonderings-
emer ' levensuitingen boeien den ojimerkzamen waar-

zich^drie^n**"^'.^ sjnnvermogen. .\an het achterlijf bevinden
wel eenigern de spintepels, die door tallooze openingen
een vloeistc f geüfken, Door al deze openingen wordt
schen de i \ ̂ Jëescheiden, gevormd in de spinklieren, welke tus-
met de bggori. Deze vloeistof verhardt, zoodra zij
achterpoot^' vniucht in aanraking komt. Met behulp van haresterkern vr' "kleeft de siiin deze duizenden draadjes ineen tot de
" Doch r waarvan zij haar web maakt,
sjireken m het niet', dat wij eenige oogenblikken willen
een g^ewirrT'- ^vel de herfsidradoi, dat weefsel bestaancle'üit
die veld van een massa glanzende, zilverwitte draadjes,
danwfir. V" wei m een mooi najaar overspannen, en waarin de
niet allÏÏJ'''t u van het zuiverste water schitteren. En
van boo t t u grond, ze gaan als een net
stond noom en maken ons een wandeling in den avond
ons hef °^^^rigenaam. doordat zij op een min prettige wijze
OD den , streelen. Men vindt ze zelfs als wollige vlokjes wol
allerlei l-b"ntrent het ontstaan dier herfstdraden deden
vaststellen ronde, daar men hun herkomst niet kon

voldoende gebleken, dat zij het sjiinsel zijn van een
I icl t -^'"""vtjes. die men zamenvat onder den naam van
iachtwel"'^^!" ^ .^ëa-bunclae). Deze spinnen fabriceeren geen
In den bemachtigen loojiend of springend haar prooi,
derd is ontwikkeling nog niet ver genoeg geyor-

'  ,3-f-n den oever van sloot en jilas, in moerassige.W'ltfT'wA-if■ — ucvt:;i viLll biUUL cii iii iuwDi
waar tal van muggen, vliegen en larven te

onthreL-.'^'"'" bet najaar de mondvoorraad begint tecn, vei laten zij hare woonplaats en trekken landwaarts in.

EEN BEÜEXKELIJK MOMENT.
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Daar zij de vleugels missen, zijn zij wel verplicht i
voet te ondernemen, (iedurende die reis spinnen zij ^
hare draden, die zij aan den weg verbinden en
verschaffen. Wenschen zij een luchtreisje te maken, dai
zij den draad oji den grond vast, gaan een weinig ̂ ijwaai '
sen zich op de voorpooten, tegen den wind in en richten he , ^
lijf bovenwaarts. De gesponnen draad, door (len lut i ^ ,
grejjen, wordt langer. Het schijnt of de sptn den (haai ui ^ '
terwijl dit toch wezenlijk niet het geval is. Heelt hi) emie t g
van een paar meters bereikt, dan bijt de spin den diaat ^
aanhechtingsjrunt kajjot en zweeft, aan hem hangende, ( oo ^
lucht. Op deze wijze kan zij in zeer kortiïn tijd een baan van Ne -
scheidene mijlen afleggen, tot de draad eindelijk aan een o am ti
voorwerjr blijft hangen en de reis derhalve algebioken won ■
Zij behoeft echter niet te wachten, tot oji d(ize wijze haai
wordt gestaakt. Wenscht zij er zelf een einde aan te mauu,
dan rolt zij met haar pooten den draad tot een bolletje, zet u
zich op neder en bereikt als een luchtreiziger in zijn jiaiachu c
frank en vrij de aarde weder. Dit zijn de vlokjes, die men oj)
den grond vindt, vaak nog bewoond door de eigenares. \n annei-U^
in de lente deze sjiinnetjes haar winterkwartier verlaten en cie
omgeving van slooten en poelen weer ojizoeken, herhaalt zich het
zelfde verschijnsel. Men sjrreekt

ix'gi .
mikeic ol'»"'

(■(-tilei

]i, .t verband tusM-heii schoonheid en m,,
rkzaiiie bhk in de schepping het lm.'

1  N'erstandif rbt '/()() ontzettend N'erstandig d^t
•̂11

■nde kleuren N'linders en kevn

i.ebbeii geen ' ^
olschoon een
kan iecren.
niet leereii vMlu' • . schittert . ivevH

Vanaf de bloein. .feilde stnilineel wordt verdeeld,.,opdat liet ,,,,,,,,ste kunstwerk der natuur, het
tot aan h( „rin-id vii schoonheid zoo

,,ct wa.e te scheidtm zijn.' ■ •■(•■1. het dichtst iiij dt

aantrekt,
verspreid
schel ijk
bonden.

^^ar(^^et
dat zi) als

tieii

natuur

.
V(-; .

zou nu de '',^,eie uitzondering \-orineneeiielde
de

;il)Soluut
np den regc-i

gi'eii rol sjHdeni' Onzin! zeh.andboUNN.

l'uualnekkigst verzet tegen elk ofter aanXI
Kn

ge]'laatst.
Zou daar iti ."
<le boer, die '.'Jt'löegeveui dat een goed verzorgd, wüvschoonlieidsgevtiei, stdiooner gezudit is dan een ve,.
derig groeiend halmen en . . . . voordeeliger is h,,
zameling dunin. > ,.n gereinigd dier heelt meer waard,-
ook. hm een gov< ^-^.rkommert en ishetooknic
brengt meer ('P „..n.nlaad! nut en schoonheid /fmnk-n samen,
veel schooner? jn. nita ■

\-an N-erstdiil tusschen nut en schoonhtn;
Dat hetdt in den loop der jaren vom

een deel moeten wijken dooreen

gaan.
(leen erger

intusscheii dan.
voorwerp

lu't boscdi.

dan van lentedraden.
P. FttANSEN

Een twlstzoekend
echtpaar.

Naar 't Duitsch v. M. Holthausen.Het zijn werkelijk eigen
aardige lui. Overal wor
den ze te logeeren ge
vraagd, iedereen wil
hun een goede ont

vangst bereiden en hoojrt dat zij
altijd zullen blijven. Nauwelijks
echter zijn zij binnen of zij gaan
twisten en betrekken den gastheer
in de ruzie. De eene trekt dan
partij voor hem, de andere voor
haar, en wederzijdsche minach
ting is het gevolg.

De beide kinderen van het
echtpaar lijden er onder. Zijn de
menschen te veel ojr de hand van
de moeder, dan gaat het den
roodwangigen knaajj slecht, hij
vermagert en verliest de gezonde
kleur. Wordt de vader harts
tochtelijk vereerd, dan kwijnt de
aanminnige dochter. Vooral op
het platteland, waar zooals velen
meenen, de geheele familie duur
zaam een aangenaam bestaan
heeft, kan men de slechte ge
volgen van de oneenigheid op
merken. Daar zijn de wederzijd
sche belangen ineengestrengeld
als een verward garenkluwen.
Men weet dan niet aan welk
einde te trekken om oji eene bevredigende
te ontwarren.

Het echtjmar, om niet langer beeldsjiraak te gebruiken
de namen: het tuit en de schoonheid. De kinderen zijn gedooj't:
stoffelijke icelvaart en levensgenot. En waar zouden ze beter bij-
eenjiassen dan bij het oorspronkelijk bedrijf der menschheid,
sedert deze van jager en nomade een gevestigde bewoner van
een deel der moederaarde is geworden, bij den landbouw?

Oppervlakkige waarnemers meenen ook' dat nut en genoegen
bij de landbouwers altijd gepaard gaan. Met de frase; „O, Jelui
oj' het land hebt het altijd best!" heeft mij al menig stedeling
woedend gemaakt. Het kan zoo zijn en dan is het bekoorlijk.
Omtrent de vraag hoe of het in werkelijkheid is, volgen hier enkele
losse oj'inerkingen.

Wilt u een glas melk of chamjiagne?" vraagt een rijke bankier,
voor zijn genoegen een buitenjilaats en boerderij oji na

/W HET MIDDEN

wijze dat kluwen

die er
houdt

natuurlijke oorzaak: detoenemirn
der i'cvolking. .Maar ook hebbti,
(Ie menschen, zonder eenig nu-
deiiken. de bosschen uitgeroeid,
alleen met liet oog ()]) het direct,
geldelijke Noordeel.

Eerst in den allerlaatsten tijd
breekt de oN'ertuiging door, tlai
het bos(di nog een andere be
stemming heelt dan aan den
mensch gelegenheid te geven den
zak te \-ullen. het in goud om tr
zetten. Het is nog zeer nieuw
dat de Regeeringen iins doen in
de ricditing \'an deze overtuigiiii,'.
Toch mogen de enkele verschijnse
len met N'reugde worden begroet.

Aan den Rijn kan men opmer
ken hoe de nog overgebleven
bosschen worden x'erschoond en
met zorg N'eij'leegd. In Frank
rijk zijn de N'roeger beruchte
..l.andes" tot hosch aangelegd.
De ..Karst". over welker ontbüs-
sclnng de N'enetianen, te recht
()1 te onrecfit. zoo hard zijn ge-
N'aileii. wordt met zeer veel
moeite weer x'oor bosch bestemd.

Naast deze enkele x oorbeelden
zijn t-r no,t: streken genoeg, en
te wel. waar men geheel andere
inzichten huldigt. Als vooi-
beehl mag gewezen worden op
Sla\w)ni(' en het daaraan gren
zende zoo,genaamde Svvabische
Turkije. Het zoo weinig bekende,
sidiooiU' en N'ruchtbare Slavome
heeft aan de gemeenschap in
ruime mate van den rijkdom
aan hout afgestaan. Ontelbare

scheei'sladingen jiraclitige stamnum zijn in \"enetië .gelost. Dc
stoutste lantaisie kan ziidi gemi denkbeeld vormen van het aantal
wijnxaten. waarx'oor dat hout de dui.gen heeft gelex'erd. En. naai
het overschot xain deze heerlijkheden strekken zich van alle zijden
de begeerige handen uit: Helgie. Frankrijk. Noord-Duitschland.
enz., zij allen dmm hun best. Het scdiijnt xvel dat men niet za!
rusten zoolang nog een x-an die i)rachti,ge. kaarsrechte eiken, die

oogen x'oor Slaxmnic' zijn. oji idgen bodem staat,
nieuxven aanplant xvordt xveinig gedacht: het bosch .ge-

een xveelde
En aan

,  1 I iVU''- * ^

VAN DEN SPRONG.

le 11 1^™'^ 1-^ "'^Fcroeid en men x-erkrijgt dan den beroemden
".1 "a'i '■''"'^'fd-Viaren. zonder iH'ini'sting. een uitstekenden

sclie

.
„Hoe kunt u dien zxvaren eikeboom oj) uxv erf laten staan,

die zou een belangrijke som ojibrengen?" vraagt een boer, als
man van zaken, aan zijn buurman.

Die beide gezegden teckenen vrij xvel de uiterste jralen der ver
schillende opvattingen. Tu.sschen die beiden de juiste waarheid
te kiezen, dat is de kunst, maar een recht moeilijke. De lijn loopt
met zoo recht als die van den equator oj' globe of landkaart /ij
neemt vele krommingen aan en nadert dan deze en dan gene iKml.
Somtijds brengt hot bevorderen van het schoone meer rechts-^
stineks voordeel dan dat van het praktisch nuttige. X'raagt
zulks maar aan hen, xvier xvoonplaats, xvegens de gunsti-e lig
ging, een aantrekkmgsi'unt is voor het jmbliek, die weten het

Maar de menschen die zich met zekeren trots jiraktisch noemen'

m <len zak en dan is alles .goed.
men in onzen tijd niet meer j'leit x'oci

e'e,w\,^'?-i'-i. \^ ver een kale xlakte waan
xx-ordiMi*^' x\a,s. Zij. die de xmrdxvenen jiracht betreuren.meut en r "^.gelachen: de pr ' ' 'incnsdun steken het geld in (h.n

Het spreekt xain zelf dat

uit hetttcii gedrex-en bos( hcultuur trekt ook x-Qorded
f K -i ku , ™ I'. staaiC. dat ü

-tv itg t\ian'"'n',n l^vxvaart veorDraaf, uf welken \itel T 1 ^'><"luchtigheid. of de Hed
/'(•C/V. Dl' groote In-zit nr- b 'haagt, geld >i"oE
xvonen in de st-nl vó ■ ^ zelden oji hunne gotnlereiiaan wat (laarlttmlt^l^r;].,;^'',- '''':" 'J'-" aan het spel (jU'Hvatting moet lu-t opbrengen

b  .giond aan den ploe.g. dat ,s ook eene. imrrmalen

en

d geld. (''■

daar ont"
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bertr■ Imstmatig een steppenklnnaat selmppen e„ <laar
K'" oim vonrileelen en genoeaeiK i-. ne^•,^1 l.• 'aleelen en genot'geiis v,n " ''^'^'olkinLr

hoschnjke Baraiiije l'osclp
•' 'HonKarijt.) '

2ijn
•at

nieii

rooven van alle v
In vroeger zoo .-x.-'vxn A-»cti iinnt' fij «n^scii^

;dvb. met snelle schreden dien weg op.' i), ""Sarije)ikbaar. De menschen c-ragc-n ,net aekereï'"'''^'^'» ^ijn re i
" tegen welken prijs zij binnen enkele ,are„ vw, t va,
hileii- ^^'^^Ostfit aar
Maar die gevolgen hebben eene meer ernst' ""^'aden

1 ,1 vele goede dat het bosch schenkt b.a bete,a-De'bnomen hou.W., „h-, hu,,.,, 'l*. »'>.t T<„
,volken vast. die zich daarna in de oingev'"'' '^Hnen ..^'"'~bti
hodem verkwikken. Het — ' '"'- • •
in ólcn zonit
vernietigd.
\-oordeel
hem zelf. schade.

iisu wc- Dinn,...; "-'nien 1 "-"tin,
■rkwikken. Het is een onloochenK.. k <>ntl-,,.f 'eg..^
mier toeneemt, naarmate de bossm''' ''■af, dVt ,1,/
,1, Dan wordt het treurig met' 'd aclue]
van den enkeling brengt vele -m '^^'or,^
schade. feS. he,

'■""'oK uÜli"ok

"^'^tuurt

In vele staten worden een aanzienlijkdooreen directeur of een X'erwalter,' terlw-f kf'odere
mad woont. Komt o]! zulk een goed een n "-^igen-, """'^Urd
staan twee dingen \-ast: hij maakt alles dire, t'"' 9e
.anger en hij kapt een ' ^9ers Kaïr, d-^^^
stuk bosch. Daardoor komt na- t-oo,..
tuurlijk geld in kas. De rekening
sluit voor den eigenaar \-oor-
deelig, de nieuwe directeur ont
vangt hulde voor zijne bekwaam
heid. Een goedkooiK' hulde is
dat zeker!

Een twaalf a vijftien jaren ge
leden was op een der grootste
goederen in Hongarije een bosch
met moeras en watertiartijen —
goddelijk schoon. Een echt oer
woud en een, tlaarhij iiasseml.
leven van wild en gevogelte. De
bekende schrijver Aljred Hychni
heeft als leidsman van den,
te vroeg gestoiwen. Kroonprins
Kudolf. de betoovering van dezi-
ongerepte natuur genoten en
beschreven. Wat aan water- en
moerasvogels in ons klimaat
bestaat, vooral de heerlijke en
trotsche zih'cr- en edelreigers, zi'
leefden er frank en vrij.

Wie zoo gelukkig was het leven
en drijven aldaar te beluisteren,
den polsslag rler reine natuur
waar te nemen, de zoete geuren
dier natuur waar te nemen, hij
iiewaarde de herinnering aan dat
woud als een kostbaar goeil. \'an
praktisch )nit was geen sprake,
daar heerschte onln^grensd de
dwonheid en hare dochter, het
levensgenot.

Maar dat is voorhij gegaan.
Praktische mannen vondmi dat
de beide dames aldaar eene te
onbeperkte macht uitoeienden en
dat het nut niet tot zijn recht
kwam. En die jiraktisehe men
schen hadden ook de maeiit om
veranderingen aan te brengen.
Eerst een ware \-ernieiingskrijg
tegen de vogels terwilie van de prachtige veeren. Toen tegen
anders vogels, omdat zij zich voedden met visch. Er is nog geen
middel gevonden om zv te gewennen aan het eten van maisstengels
td gele wortelen, daarom ook dezen den 001 log \eiklaaid.
Vogels die telkens c'erontrust worden, blijven niet en die welke
niet doodgeschoten werden, verhuisden.

Toen kwam het bosch aan de beurt; daar zat geld m en binnen
hetrekkelijk korten tijd zal van het prachtige woud vvel met veel
meer over zijn dan de herinnering en de geestdrittvolle bescbiij-
\'ingvan enkele bevoorrechte natuurvrienden. Dan zal men ei
maïs planten Hoede oogsten zal men wel verkrijgen, nat
staat vast . ,

Er zijn zeer enkele voorbeelden in ancKre
zeldzaam ook. er moet oji gewezen worden. Een cocmret ' , , .
Een Hongaarsch draaf had op zijne bezitting, m ^en
streek, toen hij zelf daar nog vertoelcle. een S' ^
kosch aangelegd. Hij koos 'laarvoor de sne gi oc'ke zich [irachtig ontwikkelden. I oen hij ia m ' S, ^ houtkwam de aangestelde <l,recteur den (.raat voon,UlI n het hotitt^e kappen, den grond voor '^kkerbiiiivv te '(lireete nut
naar weigerde. De man met de Het is o/(.srDi
vn voordeel voor oouen. liield aan en zei ten siott . ..
eene

J/00/ ER

• ene zoo groote oppervlakte aan den

,3'

OVER HEEN.

„De Cn-aaf gaf echter het kalme antwooid. „(mcd. imuI  , t I i. K/ic.r'll l)lt*C'l. PlcltlclS,
maar ik kan mij dat veroorloven • even iioogendit is een der weinige uitzonderingmi. B' zi

cn nog hooger naam, die het „noblesse oblige" ook kennen, hande
len in den regel anders.

Aan de ontelbaar velen, die gedwongen zijn geheel op te gaan
in den iiardcn strijd om het bestaan, kan men vergeven als zij
aan de ..schoonheid" slechts nu en dan een blik schenken.

El], die echter in gunstiger omstandigheden verkeeren, zij zijn
verjilicht om te beproeven, zelfs al kost dit offers, om, terwilie
van henzelf en van de gemeenschap, op hunne bezitting te bevor
deren een harmonisch samenleven tusschen het echtpaar niit en
schoonheid. Op den duur zal dit vergolden worden door beider
kinderen: de stofjelijke welvaart en het levensgenot.

R. B.

MOWGLI'S BROEDERS.
(Vervolg).

HEKE Khan doet ons groote eer aan," zei Vader Wolf,
maar zijne oogen waren boos. „Wat is er van Shere
Khan's dienst ?"

,,Mijn prooi! Een menschenjong ging hier heen," zei
Shere Khan. ,,Zijne ouders zijn gevlucht! Geef het mij!\

Shere Khan was in een hout
hakkers kamjivuur gesprongen,
zooals Vader Wolf gezegd had,
en was woedend van de pijn aan
zijn gebrande pooten. Maar Vader
Wolf wist wel, dat de opening van
een wolvenhol voor een tijger te
nauw was om door te komen.
Zelfs waar hij nu stond zaten
Shere Khan's schouders en voor-
pooten I reeds vast, evenals een
mensch in een ton.

,,De wolven zijn een vrij volk,"
zei Vader Wolf. ,,Zij ontvangen
alleen bevelen van het Hoofd
van hun Troep en niet van een
gestreejEen veeverdelger." Het
mensch] e is van ons: desnoods
om dood te maken als wij dat
willen."

„Als wij dat willen? Wat praat
je van wil? Bij den stier, dien ik
doodde, ik sta hier vóór jelui
liondenhol 'om op te eischen wat
mij toekomt. Ik ben het, Shere
Khau, die spreekt!" Het don
derend gehuil van den tijger
vulde de ruimte van het hol.

Moeder Wolf werkte zich tus
schen hare kleintjes uit en sprong,
met oogen die in het duister op
twee groene maantjes leken, op
Shere Khan toe.

„En ik ben Raksha (de Duivel),
die tot je zegt: Het Menschje is
voor mij! Het zal niet gedood
worden. Het zal blijven leven om
met onzen Troep mee te loopen

te jagen; en ten slotte, zie
jager van kleine naakte jon

gen ! kikker vreter ! visschendoo-
— zal het jou opjagen!

Maak nu, dat je wegkomt, bij de
Sambirur, die ik doodde! {ik eet
geen dood vee!. Vooiuit, naai je

moeder, gebrand beest in de Wildernis, nog invalidei dan toen
ie ter wereld kwaamt! Voort! . . u i

Vader Wolf keek verschrikt. Hij had bijna vergeten hoe veel
moeite het hem gekost had en hoe heet de stiijd was gewees
Moeder Wolf te winnen van vijf andere wolven, wanneei ^ll
hun allen door het bosch liepen en dat haar bynaam van Duivel
niet bciiaald een compliment was. Shere Khan 9oi
Wolf wel aan, maar Moeder Wolf, daar zag hij tegen ] Jhegree]) ook wel, dat op de plaats waar zij zich fevonc en hel vooi-
deel aan haren kant was en dat zij zou vechten, totcla J
onder bezweek. Daarom werkte hij zich weei achteruit
hij vrij stond schreeuwde hij: . „

„Iedere hond blijft baas op zijn eigen erf, maar wi * eens
zien wat de Troep zeggen zal omtrent het «Pvoeden van eenmenschenjong. Het kind behoort aan mij en door mijne tanden
zal het gedood worden, jelui ruigstaartige '-li'ï'''en.Moeder Wolf ging weer naar achteren bij haie kleintjes
^''^'shere^KKin "spreekt de waarheid. Het jong moet aange-
Kcvèn worden bij den Troep. Wil je het nu nog behoudenMoedei ?'  .Behouden-''zeide zij.' „Het kwam naakt en j
alleen en hongerig: toch was het met bang. ^yk, ^ ̂
van mijne kleintjes reeds op zij geduwd. En 'JjE
slachter zou het gedood hebben en dan naar de \\ aigungc . J
teruggegaan en de doriisbcwoners zouden ons er voor aangezientieblxm!^ Behouden? Zeker wil ik dat! Lig stil, kleine kikvoisch.

en
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O jij Movvgli — want ik wil Iv-m Mowgli de Kikyorsch
- i? .al een lijd komen, dal jij jariit o]. Shere Khan .al maken

wolf.

even als hij o|) jou gedaan heelt. . , i.- ir
„Maar wat zal de Troei) .eggeni' .ei Vadei \\oli.
De Wet der Wildernis bepaalt nauwkeurig (lat •

die trouwt, .ich terug moet trekken uit den |
behoort; maar .00 sjioedig als .ijn kleintjes oud ky" -k
oj) hunne poolen te kunnen staan, moet hij .( 1"|^^: . . pj;
den Raad, die gewoonlijk eenmaal in de \ nvd-en
volle maan, ojxlat de wolven kennis met hen kunnen maken.
Na de.e insjiectie .ijn de jonge wolven yiij (jm te Iwy
zij willen, en totdat .ij hun eersten reebok gedood hebben wor

geen verontschuldiging aangenomen wanneer een \olvwisw
wolf van den Troep hen vermoordt. Wanneer de mooidenaa
er

dan ontdekt wordt, is de dood zijn straf en wanneer ge ̂ en oogen-
blik nadenkt, zult ge toegeven dat het met meer dan bilhj ' s
Vader Wolf wachtte totdat zijn jongen een beetje komiLii

loojien en ging toen oji een avond, dat de Raad veigadeu e, me
hen en Moeder Wolf naar de Raadrots, een heuve toji bedekt
met steunen en oneffenheden, waar een honderdtal woR'en
een jilaatsje konden vinden. Akela een groote, grijze wo t, viij-
gezel die den geheelen Troej) aanvoerde met beleid en kiaclit,
lag in zijn geheele lengte oj) de Rots en aan zijne \-oeten zaïten
veertig of vijftig wolven van elke grootte en kleur, van daskleu-
rige veteranen, die een reebok alleen baas konden ai, tot
zwarte driejarigen, die zich verbeeldden zulks te kunnen. De
Vrijgezel had hen nu een jaar aangevoerd. Hij had tweemaa
in een wolvenval vast gezeten toen hij nog jong was en eenmaal
was hij afg.rost en voor dood blijven liggen; hij kende dus de
gewoonten der menschen.
Er werd weinig gesjiroken oji de Rots. De jongen rolden o\ei

elkander heen midden in den kring, waar hunne vaders en mocylers
zaten en af en tos ging nsn oude Wolf zachtjes naai hen toe, keek
hen vriendelijk aan en ging dan weer stil naar zijne jilaats teiug.
Soms hield eene mosder haar kind in het volle maanlicht om te
voorkomen, dat het mver het hoofd gezisn werd. Akela riep
dan van zijne jilaats ..Dij kent de W et — gij kent de W et. Zie
goed toe Wolven!" en de bezorgds moeders namen dit o\'er en
riepen: „Zie toe! zie goed tos, 0 Wolven!"

Eindelijk nam Vader Wolf (en Moeder Wolf's nekharen rezen
overeind toen het oogenblik kwam) Mowgli de Kikvorsch, zooals
zij hem noemden, in hst maanlicht en jilaatste hem in het midden
van den kring.
Akela keek niet oji, maar rieji steeds oji denzelfden toon voort:

„Zie tos!"
Een dof gehuil kwam van achter de Rots: de stem \-an Shere

Khan, roejiende: ,,Het jong is van mij. Geef het aan mij! Wat
hééft een vrij Volk te maken met een mepschenjong?" Akela
bewoog niet eens zijne ooren; al wat hij zeicle was: ,,Zie toe, o
Wolven! Wat heeft een Vrij Volk te maken met de wetten \-an
anderen?"

Er ontstond een koor van gehuil en een jonge vierjarige woll
herhaalde Shere Khan's vraag: „Wat moet een \'rij \*olk doen
met een menschenjong?"
Nu staat er beschreven in de Wet der Wildernis, dat, indien

er verschil van meening bestaat omtrent het aannemen van een
jong in de Troeji, hij minstens twee voorsjiraken moet hebben,
behalve zijn vader en moeder.
,,Wde spreekt er voor dit jong?" zei Akela. Wie van „het Vrije

Volk, sjireekt?" Er kwam geen antwoord en iMoeder Wolf begon
zich gereed te maken voor wat zij noemde haar laatste gevecht,
indien het zoover mocht komen.
Toen zette Baloo, het eenige wtzen dat, bchal\-e wolven, een

stem in den Raad had — Baloo de slajierige brpine beer, die de
wolven onderricht geeft in de Wetten van de W ildernis — oude
Baloo, die kan gaan en komen waar hij wil, omdat hij alleen noten,
wortelen en honing eet — zich ojr zijn achterste jiooten en bromde:
,,Het menschenjong, het menschenjong. . . . ik sjireek voor hem.

Zulk een klein wezen kan ons geen kwaad doen. Ik heb niets te
geven, noch ben ik rijk aan woorden, maar ik sjireek de waarheid.
Laat hij in onzen Troep meeloopen en met de anderen aange
nomen worden. Ik zelf zal hem onderrichten."
,,Nu hebben wij nog iemand noodig," zei Akela. ,,Baloo heeft

gesjiroken en hij is degeen, die de jonge beesten onderricht geelt.
Wie is er nog liehalvc Baloo?"
Een zwarte gedaante voegde zich in den kring. Het was Ba-

gheera de Zwarte Panter, geheel inktzwart zooals jianters getee-
kend zijn, met lichtere jilekken als gewaterde zijde. Ieder kende
Baghecra en zorgde hem uit den weg te blij\-en, want hij was
even listig als Tabacqui, zoo stoutmoedig als de wilde buffel en
woest als een gewonde olifant. Maar daarbij had hij een stem
zoo zoet als wilde honing, die \'an een boom druijit en een huid
molliger dan dons.
,,0, Akela en gij \'rij \'olk." zei hij, ,.ik liehoor wel niet oji uwe

vergadering, maar de Wet zegt, dat, wanneer er kwestie bestaat
omtrent het al of niet dooden wui een jong. het le\'en van zulk
een mag afgt"kocht worden voor een jirijs. Is dit niet zoo?"

,,Zeker, zeker," zeiden de jonge wolven, die altijd hongerig zijn.
,,Luister naar Begheera. Het jong kan afgekocht worden voor
een jirijs. Zoo is de \A'et!"
,,Wetende dat ik geen recht heb hier te sjireken, vraag ik uwe

goedkeuring."
„Die hebt gij," zeiden twintig stemmen.

..Eeii 11

betere sjiort zijn
l,ate gesjiroken.

«»k( )""«•- .rro

12 ' fctdbei' 190"

sehande. Clverigens zal het e,.,
n-i

wanneer nij otei' Is. Ihdoo heeft ten
i

Dii ziine vvnor'1''" u'il ik een gilt rmegen;iialveii mijl atstaiid yan hier. wanne,.
pas gedoodc V aaiine
,/ii het meiischeiikimlgij het

ineii. zooals de Wet het

irij
hh' was een

schrijft. Kmi
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 steiiiinen door elkaar roejiende:
kwaad doeiD

gewirwar

Wat kan het *'"r. V"'' j'^Vn branden door de zon.
Jwt toch dooden. He ■ ■■ • • - .

naakte \
•  ''.Zie toe. zie toe.

vl'nlmpV^ in zijn sjiel met kiezelsteimtjes er,
'.n de woh-eii (••('m \'<ior ('•én naar hem toe kwamenJeljjk gingen allen den heuvel m

De winterregens zullen

at kun
n? Laat hij in den 1 ro(ji meeloojien.
Wij nemen het aan! ' En toen kwan.

Waar is die stier. Hagluy i w j Wolven!"

J'jnn

'"' "ar is die stier, liagneei
Akela's diejie stem. roejiemU
Mowgli was nog

lette er niet oji t"en (
om hem min te 'Wl . jp'i.'n Akela. IHagheero. Baloo en .Mou"
naar den domCn stu .jp^,,- Sliere Kliaii huilde nog in

'".i -

naakte wezentje je

niets van menschen at.
..Ge hebt goed gedaan

zijn heel \'erstandig.
'..Zeker, een hulji m tijd

altijd hoofd van den 1 rotpi
.■\kela antwoordde niet.

ze i .Akela. ..Menschen en hunne jongen
Het kind zal ons mettertijd een hulp zijn,"

\'an noo<l, want niemand kan voor
blij\-en." zei Baghecra.

Hij dacht aan den tijd. die voor iederen
.Titi kracht zou \-erminderen en hijLeuler d, /OU worden totdat hij eindelijk door dezwakker en V wo èn (' (■('n nieuwe iVider hem zou ver-wolven zou '^.'j.iod te worden,van,gen. om wedei ".1' ^ u,t Vader Woll en voed fiem op, zoo

als ïie'r'.enVdxmi hét \'r.je'\-olk lietaamt." hin zoo gebeurde het,
dat Mowgli m de Seonee-Troej. werd ojigenoinen (dor toedoen
van Bagheera, met den stier als jirijs en de vooisjuaak van Baloo.

Nu moeten wij tien of elf jaar overslaan en ons voiu-stellen hoeMowgli onder de wolven leefde, want als w.j dit moesten beschnj-
c-en zou het verscheidene boekdeeleii vullen. H.j groeide op met
de jongen, ofschoon zij reeds bijna volwassen wohen yaien toen
hij nog een kind was en \'ader W oH leerde hem wat hij te doen
had en wat alle dingen m het woud beteek(;n. en: totdat ledy
grassj,rietje, iedere nachtelijke luiditstroom. iedere toon van de
uilen boven zijn hoofd, i.'derc kras x-an een c leermuizenjioot.
wanneer deze émor een wijl m een boom s leji en ledeien sjmong
van een vischje in den vijver i'oor hem hetzellde ueid Ms (ie
bezigheid van een mepsch. Wanneer hij iiiet loeide zat hfl 'Q
de zon te slajien en dan at hij weer en ging \\eei slapen. Als
hij vuil was of warm. ging hij in dr boschvij\ei s zwymrnen en
wanneer hij honing noodig had. (eau lialoo wist hij. dat honing
en noten even lekker waren als rauw \'leescli) klom hij in een
lioom en van Bagheera leerde hij hoe hij dit moest doen. D^-ii
lag Ba.gheera bij hem en rieji: ..Kom nu weei teiug. Kleine Bloe
der! " Eerst hing hij als een luiaard aan de takken, maai al sjki.'-
dig kon hij zich daarin ojiwerken als de grijze aaji. Hij nam zijn
jilaats in oji de Raadsrots even goed als de andere leden \aii
den Troeji en hier merkte hij oji. dat. wanneer hij een wolf in (Ic
oogen keek. deze .genoodzaakt was de zijnen neer te slaan, en
toen begon hij het \'o(ir een .grapje te doen. Dan weder haalde
hij lange dorens uit de jiooten zijner \-rienden. w'ant wolven heb
ben \-eel last \ain dorens en stekels. Ook ging hij des nachts wel
eens den heuvel af daar de bebouwde velden en keek hij nieuws
gierig in de hutten der menschen. Maar liij \'ertrouwde ze niet
\'eel sedert Bagheera hem een cderkante kist had laten zien met
eene ojienin.g in het midden, en zoo listi.g \'erborgen in het woud.
dat hij er haast in .gehiojieii was: Ba.gheera \'ertelde hem dat het
een val was.

Het jirettigste \-ond hij echter om met Bagheera mede te gaan
naar het midden van liet dichte bosch en daar den .geheelen
loomwarmen dag te slajien en 's nachts toe te kijken als Ba
gheera (IJl de jacht was. Deze doodde dan wat onder zijn bereik
was: ook Mowgli deed dit. maar met eene uitzondering. Zoodra
hij oud .genoeg was. had Bagheera hem namelijk gezegd, dat hij
geen vee moest dooden. omdat hij in den Troeji gekocht was met
het le\'en van een stier. .. je bent baas o\'er de geheele wildernis
en je moogt alles dooden waaiwoor je kracht to,'reikend is. maai
ter eere \-an den stier, die je afkocht, moet je noch vee dooden.
noch eten. Dit is ook een artikel \'an onze W'et." Mowgli gehoor
zaamde st ijlt olijk.

Irn hij groeide en groeide zooals een jongen groeien kan. die
nooit een enkele les leeft te loeren en aan niets anders belioctt
te denken dan aan eten. Mo,■der Woll had hem jeeds eeni.gc
koeren \'erteld. dat .bhere Khan eeii onbetrouwbaar schejisel was
('11 dat hij hem een oi andere gelegenheiil mo. 'sl zien te doodeH;
en hoewel een joii.ge woll dezen raad met X'er.gi'ten zou. Mowgl'
dacht er niet meer aan. omdat hij maar een menscheiikind was.
otschoon hij zichzelf een woll genoemd zou hebben, als hij^d('
nienscheiitaal diad kunnen sjireken.

rn'volgtl).
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TOEGANG TOT HET HUIS AAN VEN Z. VLEUGEL.

HET LANDGOED GROOT BENT

VELD ONDER ZAND VOORT.Het Bentveld wordt het eerst \'ermeld gevonden omstreeks
het jaar 960 en'wel in den Blaffert van de goederen der
St. Maartenskerk te Utrecht, bekend onder den titel:
Coinmemoratio de rebus Sancti Martini Trajectensis
ecclesie que (quae) jam olim ibidem e fidelibus tradite

(traditae) sunt. en te vinden bij v. d. Bcrgh oorkondenboek van
Holland en Zeeland I, blz. 23 No. 33.
Onder de verschillende bezittingen der Utrechtsche kerk worden

opgenoemd:
In Benctfelda II Manti (Man(uscrip)ti waarbij v. d. Bergh

aanteekent: ..Denkelijk de hofstecle Bentveld bij Haarlem.
Zie ook voi! Richthof en' Untersuchungen über Friesische

Rechtsgeschichte 8° 1886 blz. 9 No. 6.
Eerst in het jaar 1596 wordt weder melding gemaakt van Bent

veld. toen Hopman Nicolaas de Leur krijgsbevelhebber onder
Prins Maurits. het opjierbevel was opgedragen over de artillerie
te Ostende in 1601. en aldaar den dood vond tijdens de belegering
dier veste door de Spanjaarden. Het landgoed werd door de Leur
in eeuwige erfpacht gegeven aan Cornelis Sijmonsz. voor fl. 330.—
s jaars. Tot meerdere kennis van de gebruiken in die tijden is
het wellicht interessant te weten wat bij die erf])achtsacte werd
bepaald. Ik vind hiervan het volgende oj^geteekend:
..Het land genaamd het Bentveld, gelegen in den banne van

Zandvoort. waarvan een gedeelte bezaaid is met tien zakken koren,
een gedeelte met twintig zakken garst en ettelijke zakken erwten!
met het huis, de schuur en de bepotingen daarop staande,
stiekkende van het Ceutegat tot achter aan den gemcenen drogen
weg bij het grqote water. Er zullen nog bij de woning en liet
land blijven drie jiaarden. drie wagens, karren. )iloegen. eggen

p-ndei gereedscha]!. Voorts tien koeien. ])inken. vaarzen
vijftien m getal en twee kalveren; vele rasters en siiarren. alsook
vleesch, yku- zijden spek, boter. kaas. visch. haring en alle amlere
ly-ovisie bi] het huis of de woning zijnde. Belend rondom met
de wildernis.

Nicolaas de Leur zal de boomgaard, de be]ilanting en het huis
geduiende het leven van hem en zijne huisvrouw mogen gebruiken

Cornelis Sijmonsz zal de twee paarden stallen ^•an Nicolaas
'  deze zal voor de haver moeten zorgen.Hij zal ook met zijn wagen en paarden de Leur moeten halen
In-engen en voeren, waar en waarheen het ilezen zal believen"

Weigeren. De kalkoenen, pauwen!hoendeis duiven met hare eieren en jongen, alsook de snippen
zullen hall om half getleeld worden.

Elke week zal Cornelis Sijmonsz aan de Leur verstrekken een
mengel loom; hij mag hem geen zoetemelk en geen ..stremnielick"
weigeren en behoort hem verder naar zijn welbehagen te voo zien
van wortelen, uien, en andere groenten".

ï"t l"-l J''»'- ''T.T'inU'l'I
Altcrell.

: Ie .^dllll■
[oiikNTouwe Eiisabeth van r],

^■«11
x-aii de Adiiiiraliteit^ binnen de sfa

als lastlicbiieiidr NjUi

■x hiedi'Tlis o\'er het laildj/,,
T,,e, het gegaan IS mef dceeuwp

Heiitveld. en we veriiuTl. In dal jaar wordt Hentwlerfpaehtsuitgave te ^ . Aitei eii. Ridder. \ rijheer
door den , - li.i„,sveld. Raail e" I ^
Amsterdam als hr^lhe ' ^•erk()eht aan Moiisr. Mifj,,,
Xissi' wonende te j deri Heer William I-ord Craw.
Duneoniiie k-scp ten Kdjomd in staatsdienst,
van Haiiipstead. aanzienlijke en rijke Zeem,Eiisabeth van dei Ais-.y van den Burgemeester va,,
sche dame. was dt \-ervvant aan de eerste geslachu-,
(ioes. Cornelis Februari if)t'4 """'t den Heer va.
\'aTi Zeeland. Zij • Maurits. tweeden zoon van Lodewm
Odijk. kleinz.Kin vaii I ns .Ua
van Nassau. Heer \ an ui a .
sabeth (h-ayinne vaii j],,-. C. A. van Syp,..\kui \\ilham Bolieiiie en liet leven in"d,.,
stevn UI zijn weiK -gV , . 1 . |
Hmig in de 17de Lord Mavor van Londoi,.Hij was de '[J"' ' , jqp.s wat hij had. yoonil zijn groei
fortuin voor de Koningin van Bolieme. Ehsaiieth Stuart. p.loituin. p(,ven allen de vertromvdf
een liraaf en edel iiieiist

in. \'oor de Koningin yan
b'ire kindmeii opoffeide. Hij was . , 1 .
helper in den nood. 'i'oen haar gmnaal. kredeiik \ 111 i 132 over-■dén was. liep spoedig 1.1 den Haag het praatje <lat raven. d„
'laar bijna dagelijks aan huis was. 111 het geheim met de Koning,„
ElisabJth was getrouwd. Dat gerucht, telkens herhaak en door
verscheiileiie Engelselie sehrijvc-rs als zeker voorgesteld, schpt
echter met waar te zijn. ( rawii was 12 jaai longei dan zij en-  - t)rif\en weersjireekt het gerucht. Het is te meer

" kort voor haar dood in Londenonwaarschijnlijk, omdat toen zij
kwam. er'ernstig sj.rake is geweest van een huwelijk te sluiten
tusscheii ("raven en de oudsti' dochter Eiisabeth. de Prinses van
Boheme. Hoe dit ook zij. ("raven bh-ef ster'ds een braai en trouw
\-riend. Hij was kolonel in dienst der Rijmbhek en als zoodanie
beëedigd den 2(isten .Ajiril 1(140. en liivft zich aan het hootd van
zijn regiment menigmaal zeer onderscheiden.

Sojihie. de jongste iloclitm" dm" Koningin, noemt hem in han-
Memoires ..Ie bon homme Mvlord ( ra\"en. cjui avait la collation
de sa bourse bieii garnie jirète toujours. et toujours mille |)etil^
bv'ou.x a donner au.x jiersonnes (jui m'étaient afti'Ctionnees.'

Koningin Elisabetli stierf te I^ondmi den z jsten hidir. 1(1(12.
oud (>3 jaar. Haar zoon Rujiert was van al haar kinderen de eenigr
die bij haar ilood tegenwoorilig was: di' trouv\"e. eckde \"riend Lord
Craven ontbrak tlaarbij natuurlijk niet. Deze zorgde met Koning
Karei II en Prins l^ujiert voor de algelu'ele betaling van alk
schulden. Aan hem v'ermaakte ik' Koningin hare weinige schil
derijen. boeken en jiapieren.

Op het buitengoed Combey-house. waar zij aan buis bij Lord
Harrington werd ojigevoiul en dat door Lord ('raven werd aan
gekocht. zijn de schilderijen nog te zimi bij zijn nazaat, den tegen-
woordigen Lord ("raven. Lang is Lord Craven niet in het bezit
van Bentveld geweest, want wij vinden, dat hij het (1 januari 1(1(15
verkoojit voor tl. 10.000 aan den Hr'er Ferdinand ( arv. Sergeant-
Majoor en Kajiitein ten dienste dezer landen in garnizoen ti-
Rijnbeek, die het oji zijne bmirt voor (k'zelfden som verkooj't
den qden Februari 1(172 aan Robert ("raven. Ridder, enz.

Hoe lang Robert Craven in het bezit geblevmi is van zijn land
goed kan ik uit de bescheiden niet ojiinaken. want ik vind alleen
\eimekl dat het goed bij i-xecutie en oji last van .-Cnthonv ( raveii
den isten .\ugustus 1701 verkocht werd voor tl. ;() ;5. Koojier-
werden Dirck Dergant. Meeuwis mr Roelof van der" M'eyden.

(  1 (Ie waaide der landerijen toen ter tijde sterk verminderd is.
weet ik met. maar ojigeteekend staat dat' genoemde koojiers het
goed (1(211 lilden Maart 170(1 voor tl. -jooo verkochten aan Me
vrouw Ehsabeth Hacker. Weduwe van den Heer Mattheus Leste-
vcnon. In de acte staat vermeld, dat de grootte werd geschat o]'
30 moigen zoo w-ei- als hooiland. m(.g ik' beiioting en beplanting
1 ondom het huis en het bouwhuis met nog het gebruik van de \va-
cien cn t loge jilaatsen. groot bij raming i ; morgen, die nietan^is clan onder het woord ..droge jilaatsen" liekend zijn.

vennn l-,r " - o\ ember 1722 kocht genoemde Mattheus beste
den Hne ^■^''"'"^ooping gehouden in de CasteleineijevHiiitntwTl Ja" 'sCuavenhage de Noorddumen hm
mend-i-d i.n n gelegen onder \'ogelenzang. Bloe-an de '1''" 7den'SejiteinJr 1747
W^istt ,ni m en Raad der stad
beschreven "w-nr lo' ^ " Klein Bentveld voor tl. 7100. dat aldus
huizing en verder ■ ""Ber den banne \-an Tetterode, met
jilanta'ue. boonweu-*/''^'" Si"'>ot binnen hare schutting zoo aan
de schutting tu-r' ' ^ im>estuinen. ruim vijf morgen en buiteni^t.g roeden.
deren (Iroot en Klmii "'^Saaii hoe de landgoe-
jaar 171)7 dep nSsten ci- ti . kwamen, hi het
door den eeni",.,-, ''cze gecombineerde bezittingverkocht aan den Hecu-J"V J I-''^tcwenon. geb. BacLa
liad toen eeiie ojiperc-kiktc
siderabele iiartii duim.n t i f"'"'" '"'^'"Smi. waartoe (xuie con-in hel am " J/'l^'x-nlen. De Heer van Eijs ts over
plaats Boekenrode en uit' J henoenid zijner buiteii-
stietdochter .\ H 1 w o'""' "enle duinbezittingen zijn eeiiig'ia zijn eerste'huwelijk' iiic't ^^wr P. van Lennep"irt deze eig.uniresse gehuwd eii heeft ZOO
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...ekenroJe na liaar dood in v>.rkrct;-.
■ nrclt' (ii'oot Hrntx ohl nirt. oirnhLt d ■'t

in Drt-jnilxT 17117 aan dm Hivr H I
;• m. toen i>i-iiLNmi mrt. omdat d> H .'.' '"''''O' '
''Tin December I7n7 aan don Hoor H I 1;'.;'"^ ''O:  ;,f D. H.vr van Fi> ln,;U v""' '"""'
V/eten- bnccessiex elijk /i|n imo m!.;onai\m "o\v
i' llun^ Jno^t \ I ijdac; en (i. j . \\ ostrix ci

Successievelijk zijn n.)« i-iLVnaV.'-n «"uxv^i

''' h!.t"iaar id > 1 pnbliek verkoid'it m aa'iv*-''lm'do';; iï, H.V, ■■■' van I vnnv,,. „n- I, ■, dad, i,",' i",;'; 'dr'f-
'ijnzoon Mr. J. k. van Leniu-ii toehed -eid ■, D.. - ■
d,-s waarvan eeim. H. j. k. van L ■lump huwd ■
:;,,,edc. Zij werd ci^mnaresse van ("„„ot e„ Kl ,,,„ H .„t,. , ,
,p„dood van haren vader. Na iS,,4 Imhh.m op don hu,/ P '7
vddgewooml de oud-notans ( . J. (.. p,. " "
,p,. Genie - Ka-ism en is in i,,oo aan-ekoeht 'do --''J'""
Posthuma. _Hij^ \ ei kocht h d huis niet 5 H,

■< ' had Zes doeh-
Mr. H. E„.

na

)i)r I)r. J.

De planten en hunne hygiënische
beteekenis voor ons.

D
hroedcr. C. J. Posthuma. die met zijn zwa—r' (i' {■ipve Dolleman, de vruchtenkweekerij Hent^eld stiehtt- '

Het luns dat s-dert dien ti.jd is verbouwd, liut in\'. .n ir..-.;
,;n-k. goed hezet met mooie hoornen van zeer t;rol)t • ■dm^tin,r' De Weken., bestaat. Ivliahe het noo,lir,m „hut ,' vteelt van meloenen en andere zaken uit ne^èn ^roote kass ..1'"vom
Innvni en iKn-zikkencultuur in.dencht. waarvan de vrucht'u hij
„ijn bezoek ,tedeelteli]k r,.,,, waren en er re ;.ls ve.d was atk;eh-ver(

De Vier in dit ja-U i^e-honwdf kussdii (lit-n.'u uitslnlt'miJneu uitsluitend coor
Kioote hoewelheden \'oor

op
ren

4,. teelt van tomaten, waarvan ze.n
rtport naar Eni^eland bestemd zi.jn.

Deze kassen zijn volpnms het nivniwstc stst.'em trehouwd e-.n
sewaiiend beton, uitmuntend mrwarmd en ttewm'til .vrd en
bijzondei piactisthe wijze hepjlaasil. De houwiu'est 'rs d' H ■ ■
.\ib. van Bodegom • . - ra , v
dl Co., die zich uit
sluitend toeleggen
op den bouw \-an
dit soort kassen en
ilaarvoor ook in het
Buitenland gepa
tenteerd zijn. komt
ren woord van lof
toe, voor de goede
iitwerking en de
practische inrich
ting dezer kassen.

Ten slotte een
woord van dank aan
den Heer Mr. H.
Enschedé te Haar
lem. die mij wel
willend de geschie
denis van Bent\'el(l
mededeelde.

J. J. Kkcvrr.

Het wit
in rozen.Er zijn niet

veel [ilan-
tenziekten
die den
liefhehher

"loveel teleursti'1-
ling veroorzaken als het Wit iii l-iozen. Praiditig looiien de struik-
'd stamrozen uit. iweds beginnen zij knoiijien te c'ormeii en doen
d-'ze een rijken Idoei c'erwa'diten. doeh zie. zi.j worden door het
^Dt aangetast, d' blad'ren worden caial en krulkm om. ook de
j'mge twijgen word m door een soort dons als o\'erdekt. en de
bloemen openen zieh niet of slechts .gebrekkig.

Deze ziekte wordtjwroorzaakt door een soort zwam. de Sphacro-
'"ni pannosa. Het zi.jn de z.g.n. mymdiumdraden. die het witte
donsveroorzaken en dezi' zijn weder voorzien van zuigoiganen.
die in ds opperhuid van het blad ot den sten,gel dooidiingen^en
daar hun verwoesting aanrichten.

Aangezien dus d- oorzaak van de ziekte buiten o,) de bladeren
IS zij nogal gemakkelijk t- liestrijdeu. Een eenwmdig toe

t-M^assen en afdoend midd d is d- hlonn van zicavd Heelt men
Rozen, dan doet men het Irest een z.g.ii. zwavelkwast ot ccn

bfstuiver. een soort hlaashalgje. te kooi>en en daarmee de zwa%
•d^ de aangetaste blad -ren en twijgen te brengen. ^ o<)r ccn c iU
^ozenvak kan in -n het ook voorziehti.g met d-c ham 0,11 ^
?t>00ien. er op lett md-c zoowel de hoven als de'daderen te bepoeieren. Het best doet nu-n dit tvm-nvaaien
'leerde blad-ren nog nat van de dauw zijn. vva
'Met. Uit d. zwavel zal zich zwacmligzuur gas Noimm.
1 oor de zwam dood-lijk is. , met een

^'id"r iniddd is de Kozenvakkeu te lossing
) 0 oplossing van I^nrJfuiischc pup ol met ^ minder

dort, vooral het eerste geelt aan <le .tiuikmi
'^Me, Idauvvgro.'n - kleur,

k Het spreekt wel van zelf. dat men

Foto Aug. F. W. I ogt. GEZICHT OP DE K

tr gro.'U ' kleur. . , , 1 , , nicer (fan eenHet sjM-eekt wel van zelf. dat men He/e mi< ( ' (D^t men

WEEKERIJ BENTVELD.

hir tociiass-n om al de sjioren te H(>"' ^ jp'.liet moet doim oj) een regenaehtigeu i > Y[j. \\'.
^boelen en niet werken.

gelukkigen onder ons. die huiten wonen, weten vooral
te Vertellen van de reine en frissche lucht over de
groene grascdakten en tusschen de heesters en hoo-
nien. in tegenstelling met de atmosirhcer in bedompte
kantoien en schoollokalen, waarin een groot deel vanons menschen zijn w-erkzaamheden ideegt te verrichten. Misscliien

■ u T*" ^ .'^'-'Dpig. dat hier nog eens wordt gewezen o,) de
I  ."mF '-"'^'■''■'bicnis. die onze groene jdanten bezitten, wat de ver-K ii ing \ an de luclrt aangaat. Wjj willen ons hier voorloojrig
liepaien tot hun invloed op het koolzuurgehalte van de lucht,
in de eerste jilaats mogen wij van algemeene bekendheid onder
stellen dat het ademen van levende wezens bestaat in een invoeren
\an lucht in beiiaalde organen, waarna een uitvoer van lucht
plaats vindt, sterk verontreinigd door koolzuurgas en waterdamp.
Nu. dat ademen doen onze planten even goed, zij het door middel
^an eenvoudiger airparaat: door de bladcellen zeiven.

Alleen, waar de hoeveelheid koolzuurgas door een- mannelijk
individu hij den arbeid bijv. jrer uur ongeveer dertig-Liter be-
draagt, is cle hoeveelheid van dit gas door de plant in dénzelfden
tijd uitgeademd, zeer gering, al hangt dit natuurlijk af van de
grootte van het exemplaar. Maar wat nu juist het eigenaardige
in de iilantenwereld is: de groene deden van de plant nemen
bij daglicht uit de omringende lucht koolzuurgas op. Nu is
hekend dat koolzuurgas o]) gebouwd is uit zuurstofgas en koolstof.

Welnu, door mid
del van dé groene
kleurstof in die
deelen wordt dit
koolzuurgas uit de
lucht geabsorbeerd,
in dien zin dat het
ontleed wordt, de
koolstof wordt om
gezet tot voeding
stoffen voor de
cellen der plant en
de zuurstof wordt
a,an de afmosfeer
teruggeven. Deze
kleurstof, het be
kende chlorophyll,
gedraagt zich qp
deze wijze onder de
inwerking van licht
en warmtestralen
en nog eenigemede-
werkende factoren.
Dat dit proces een
werkelijk deel van
het voedsel opne
men uitmaakt,
blijkt uit verschil
lende proeven, o.a.
die van i\Iolliard.
waarbij een stol,)
op een bepaalde
plant werd gezet,

zoodat dit e.xemirlaar van de vrije lucht was afgesloten.
In het vrije licht ge,)laatst bleek de aldus behandelde [riant niet
normaal op te groeien, zi.j bleef kleiner en schraler dan controle-
exemjrlaren in de vrije lucht. Bij deze proef was de plant dus
alleen aangewezen o,) zi.jn voedsel-opname uit den grond.

Dat de genoemde chloroirhyll-werking bij deze proef toch kan
jilaats hebben hij speciale bodemvocding gaan wij hier verder
stilzwijgend voorhij. Nu is die koolzuur-ojrname wel van beteeke
nis. Op ccn vierkante Meter groen bladojrpervlak wordt per uur
ongeveer 2(,oo kubieke centimeters van genoemd gas opgeslorjrt.
En wanneer wij dit zouden kunnen berekenen ongeveer bijv. voor
een bosch van eenige afmeting komen wij tot groote cijfers. Maal
ais wij nu komen tot de voordeden van het plaatsen van planten
in eeii bewoond vertrek, waar wij tevoren voor een mensch een
cijter van 30,000 kubieke centimeters koolzuur-afgifte per uur
noemden, dan zien wij wel. dat de door sommigen daaraan gehechte
hygiënische waarde niet veel om het lijf heeft, in dit opzicht ten-
nünste. Hierbij komt nog, dat het voorkomt dat de cloor planten
uitgewasemde 'gassen soms van ongunstigen aard zijn voor het
menschelijk organisme. Trouwens het is bekend, dat het minder
het koolzuur zelve is, dat de lucht in een bewoond vertrek be
derft dan wel de nog weinig bekende, in zeer geringe mate mede
uitm-ademde iiroducten. zoodat het koolzuurgehalte meer een
maat is voor de reinheid der in te ademen lucht, dan wel op zich-
zelve van zooveel beteekenis. Maar in de vrije natuur waar het
proces in het groot jilaats vindt, is het een scheikundig proces van
machtige beteekenis. een schakel in het groote kringiiroccs waar
hii koolstof uit het plant eiilichaam. ojigenomen door het dieriijk
lic haam, door dit voor een deel weer in gasvormige verbindingen
wordt uitgeademd om door de plant zelve weer uit de lucht daaruit
te worden afgezonderd ten eigen behoeve. [Pers.vnt Snoei-,
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ARAUCARIA IMBRICATA. ^
P het iiro^n-amnia der i'xle jdiarverf^adei inft'

Duitsehe Dendrologenrlvil). eeiie \'eiei'nigiuft e.
neji van allerlei rieliling en stand, die tol do. ir'
kennis van hoornen en liei sters te hevordei en. h
tijdens de \-ergiiderinft allerlei uitstaiijes,

naar hekenele i.arken, rijke lK)sehaan|)kintingen enz. stomiea
dit jaar, nu de veif,'adering te Stralsund. werd gehouden,
verschillende uitstajijcs naar fraaie bezittingen, gelegen o} ^
eiland Rügen. Zoo gingen we op \'rijdag p .Augustus met^ " .7.,-.
veer 150 deelnemers, te zamen gekomen uit Duitschlano r n
schillende landen, aan Duitschland grenzende, naar m'ig.n i
verder naar Putbus, om rlaar het ])ark te beziclitigtm. dat mi n
de onmiddellijke omgeving \-an het eigenaardig gebouwtje
vindt en waar naast vele vreemde en oude hoornen, tahijke ^
zame heesters en ("oniferen \-oorkomen, waaronder zeer belangi i,| ■''
e.xotisrhe, die misschien te een ol anderen tijtl nog |
\'oor aaiijilanting in het groot in aanmerking komen. De langi
lijst \'an zeldzaamheden, die het gezelscha)) hier kon aanschouwen,
werd den deelnemers in druk ter hand gcstekl en men kon daaiop
niet alleen den wetenschappelij-
ken naam tier jilant lezen, maar
in eenige kolommen daa''a'drter
ingevuld \-inden. hoeveel omvang
sommige e.\em|)laren hadden, hoe
hoog ze waren, hoeveel jaren
zij telden en, waar noodig, nog
eenige andere opmerkingen meer.

Een der namen trof ons, \'ooral
omdat achter den naam vermeld
stond (vruchtdragend). Het was
de Ariiucaria iinhriccild. de ook in
ons land volstrekt niet onbekende
soort van Conifeer, afkomstig van
Chili in Zuicl-Amerika. \\'e cleden
derhalve moeite om deze ])lant te
zi.m te krijgen, daar we zoo iets
nog niet zagen en wij waren zoo
gelukkig, maar we moeten er
dadelijk aan toevoegen, dat het
een weinig tegenviel, daar de ])lant
niet zoo bijzonder hoog was en het
vruchtdragen alleen bestond uit de
aanwezigheid van een mannelijke
bloem, zooals dat althans een dei'
excursionisten.een echte Coni leren-
kenner *) oimicrkte en waarmede
genoegen genomen werd, omdat de
tijd \-oor nader onderzoek ontbrak.

Een en ander gaf ons aanleiding
om deze Araucaria, die zoo na
\'erwant is aan de veel in kamers
gekweekte sierden (Araucaria e.\-
celsa) eens wat meer bekend te
maken, te meer. omdat deze in ons
lantl biiUi-i! kan groeien en dus voer
„Bitileii" mag besi)roken worden.

Het is reeds een groot aantal
jaren geleden, dat rve. te Idrussel
zijnde, door de Ax'enue Louise
naar het Bois de Cambre gingen
en daar, dicht bij de entree van
dit Iraaie bosch, een groote groep
van deze .Araucaria zagen uitgeidant. welke niet naliet een zeer
vreeniden indruk op ons te maken. Jammer, dat tle boomen. door
te dichten stand, wel een weinig geleden batlden in de onderste
takken, maar toch maakten ze door hun eigenaardige homling en
hun vreemd \'oorkomen een curieusen indVuk.

Menigmaal hebben we in ons land hier en ilaar ]irachte.\emplaren
zien groeien, die ons den indruk gaven, dat deze Chileensche Coni-
leer ook hier wel voortwil. als men maar een jdaatsje kiest, waar
hij was beschut staat en waar de bodem voedzaam is en het wati'i"
kan dooizakken. Hij sterke winters, \'ooral als de jdanten nog jong
zijn. moet-men eenige beschutting ge\"en.

Het was op ilen huize Twickel bij Delden (O.), dat we meerdere
jaren een fraai exemplaar van deze A. hebben gezien. Ook te
üosterbeek bij Arnhem zagen wij deze Conifeer dikwijls goed groei-
cm en nog kort geleden, toen we. \-an L'trecht komende, 'de OroeiU'-
kansche dijk ojigingen, toen toonden een aantal exenndaren. in
de kweekerij van den Parkschejiper H. Cojnjn aldaar ons. dat
onze Araucaria dani', met alleen goed gro.-it. maar dat mooie
e.xemidarcn daar \'oor helhcbbers voorliamlen zijn.

Het IS al heel wat jaren geleden, dat men ons', te Middelbiir"
zijnde, een groot exemplaar van Araucaria imbricata toonde, (hu
ongere])t en ong(.'schonden in een kleinen burgertuin voorkwamen daar zoo goed groeule, zonder ooit gedekt te worden, dat wè
dui Iden vast te stellen, dat het Zeeuwsch klimaat en de Zeeuwsche
.giom voor A. zeer geschikt was, en daarin werden we no'^ver
steikt, toen we van een plantenvriend de hierbijgaande foto out-
Mngen \ an een exemidaar, tlat m Zienkzee voorkomt bii den

UZ'-

ARA [ CAR/A

beer I -
'  ' J1

uitziet als vaii eeii

Ier N
zoo meldt ".','

'ixd '/jv
7h'n. bedi a.igt m < ' 'h/''''Ekrond,s .M. hoog

ildaai',
de van den stam, (Jj,.exemp]^ .

n'oo' i'M''"'- ]d) '1'- •''' ' Xaar b(.v„e.-^'- , I , , |,.|jik duimei eii ook mmdei houtaclitiir, \-,oc wordt bij geh . ^ uizoo,ilsmenziet,ha,;7
"" ''dbVi h .' d-iMlu. .1.- Ie,,,..-,(Ic oiKU'istt t.i N ^ ,1 .4^,1 .. I)r/(' takken /ijii nictHrc 1...^  iK-zilten. wr/e laKKcii /ijii nietersla,waarts groeiei 1 ( ',i;uir<'nbo\vn xcrlakt. Deze boom (in,-,,

en onge\'eer aim 1 . j .,-, . ] KKiineii. ml. dat ze in hun jeugd v'
k.er llj.oi da,

t,' dndit P"'-' zulke booiiieii zoo noodig IS. De Ji,-,,
^  ̂ |„j ;

,.;iria, waamaii aan dieii kant moesten verwijd,:
zoodat de 01 ' g;^„„.,-,h.uren dreigden te schad,

7  ao,,
'''■'1) /" iHumris'wV.r^mm htreii in dien tum geplant, toen >,ps pm- ot kiiipi.lant x aii nauwel ijks i M. hoogte arnveerde. Hewa- een toen ter tijd nog
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.
trekkel ijk nieuwe plant, die
laiiiiliel id mt Schotland had ir,
genomen en al is d* .Araucar.
nnbrieata oid-; al reeds in
Europa iiigex'oeiïl geworden, 0.. .
Zienkzee Was /.v Iets nieuws. )!■ ■
w-rt eldeel ka 11 del', da t ze in .Amenk,
thuis behoorde, waar ze wel ,..1
Monke\s Ihizzle" geheeten wi'i .
onidat zells geen aap kans zag (ii;
lil den boom te klimmen, van Wig
de scherp gejiimtte schubbend.'
l.dskeii. ()ok \'oer x'ogels moet 1
.Araucaria i-eii juizzle zijn. waic
(leze komen er. om zoo te zegit.'!, ,
nooit 111 \dor.

.\raueana behoort niet iin,
een drietal andere geslachten in
de groep der .Araurarieae. I).
(Ine andere geslaehten lieeto.
Seiado[ut\s. Dammara of Ag,
tliis en Ciiniiinghamia. De tw-
laatste zijn minder bekend, niaa
S( iadoi iitxs ot parasolspar vin :
iiicn nog al eens aangejilant. 1
l iot.niiselic tuinen kan men («
de twee andere wel x'inden. .Arae
earia telt meerdere soorten, wa.r-
\'an de bekemh' ..sierden" oiu. '
kamers wel di- meest bekende i-
\'oor (leze soort is ons klimaat v\,i
te koud. hoewel de kamer veelal i
warm x'oor haar is, getuige de iji-
groei en de daaruit x'oortkomenii.
slappe, hangende takken, die o.
pl.iiit x'aak een minder schoon aan
zien gex'en. waardoor dc .na'n/c'i/wr .
eens minder sierlijk uitziet.

-Ari'uearia lieeft behalve dc'
naam iinhricatd. wat liierop diinli
dat de \-an selierpe punten vro-
zieiie sehubben. aan de taklv'

voorkomende, als de panimn \-aneen dak ox'er elkanderliggeii.uw
ei'U tal \ an anderi- iiami'ii. die we hier met nader zullen niedr-
deek-n. daai ze maar tot v'i-i wn.seling zouden aank-iding ge\-i'n'
maai ze duiden ei toch op. dat deze jdant algemeeiie bekendhei'
heelt. Dl- Engelsehen iKH-ineii hem .,tdiili pme" de Fransrin-i
...Arauearia de C juli", de (diileiien ..Pehiien". de Duitschers ..Oii-
lenische Araukarie ' en wij Wderlanders noemen hem bij ziH
wetenseliapiH-lijken ol botaiiisehen naam De A nnbrieata
mbeemsch in d; bergen van Zuidelijk Club tiisscheii de .;i"'
4' /'-D-. uaai iij groote bosscheii vormt. De boom wordt da.r
r.ttVn'l -V- Ixiog. lieelt een rechten stam. waaraan de bl:"l
■n m ,- ''i l'li.ix-eii. Later wordt de stam k.nrn maakt d - schors hem ruw \an uiter

krans-11 gejdaatst ei, staan horizontaal
uit. tei wijl d.' ond'.'rste ietw;

De takken zijn i-
iets naar boven geridr-

*j 10e lieer L. Iteissiier te l'opiiclsdorf—Bonn.

ziet men vi-n,-lol C neerli.mgeii. Aan oudere boonK'
kleur ziin ter - donkerbruin var
Eeiienkelê ke ' V'l ^"1'fd''-eiend aan de takken voorkoim;''IX -tl 1( .1-. zadmi. welke zaden eetbaarZ.C•nm-r zciu im,' '1 ■•'orat levc plant, die nvrliem inderdaad ■n-sVbn-t(.^"V '""'''in \-,m Zeeland V'"'

'lu-n limErl; ,1 l^i'-^'^'l-lHm bezit, dan hebben w!l |zeeklei te \-ermenu- ' 1 '"'"tseii, door onzen grond met w'
fp" ; ' .^tamipboits wat te verhoogen.

1  "i(K t (1 ■ zeek],.) ,11) s,-|,,ooaai(l,)or men ook hewc-rt 1
dl,-: a

na te b'^lei le t-ermengen

"'"•■'.'i ■ -"'dl,, SI, ,,y
ndeiiten er zoo hartig zij"-

,  . , - - groiulspci i,. \-oor .Araiirn"-'-^d-el im.eten W(;;-d;ni uitganna" kl' ^!'T
'iKt. Zeker (Hik \ (u>r onze .Ara

"'iti(\c jil.oit IS het ongel wij !('ld.p: ,  , 'oeii mt' " l"'lnngrijke en d ■(-,
-  i I . « L * n 11 j ' I V »V * » " —

ni.i.ikt. Zeker (uik \(u>r onze .Arauea.''!


