UITEN
1'JAARGANG yV° 31.

ZATERDAG 14 DECEMBER 1907.

-smim

foffl Aui;^. F. lï'. l A^t.

kastanjeboom in HERESTrOOI.

i4 DecpnnV)Pi' 19()

BUITEN.

362

wooi'd hygiëne misschien niet eens bij naim kinnui. \ 1 1 l.i
iedere inerijpende handelv\'ijze.

V

BUITEN

w.

i)' „i

Er zal dan ook nog wel heel wal water door den Kijn 1o(j]ii-i,
alvorens de bewoners van onze steden en doijien geiegel ini Ik
ontvangen
ni .lug , die uit een gezondheidsoogimnt
h
L-vpstie tal ^'anonbeiispelik
k eimgheden 1-1 1
Irouwens er komen bij deze Kwestie
aanmerking, die \ an belangrijken meloed zijn e > .
j '
invloed slechts tijdelijk is, minder
wetenschappelijke studie \'an het ondeiwtip zi s .

^^11 usbree pd.\X^e e K b I a.dLC
Q-ein het Buitenleven .^ewijcl

over het hoofd worden gezien.

REDACTIE:

HENRi van I500VEN, te jV//.rA'A'.SYVI/.
MEDEWERKERS.

architectuur, {Gehouwen, woninginrichting, meuhelen, verlichting, ver-warmingenz.) TUINARCHITECTUUR,PLAATSBESCHRIJ VING : W. HaxJr.,
A. p'. VAN* liKrUDEN, U_ vAN DHR BdRCH VAN VKRWOI.DH, WOUTF.R COOL,

H. J. Dammerman

j, \v. Hanrath, Are. Sassen, Proe. K. Sluv-

terman, Leonard \ Springer, D. !•". Tersteeg, P. Westrroek.

BLOEMEN- EN MOE.STUIN ; (Serres, kassen, enz. vrnchthoonien, sierheesters).
J. G. Bai.i.kgo, K. Berenixsen, Jac. B. Brink, E. H. J. Cunaeus, A. P'iet,
J. J. KRUYEE, A. ScilUTTEVAER, E. Th. WITTE.

fokken PjN KWEEKEN : (Paarden, runderen, wolvee, honden, pluimvee en
ander gevogelte, visschen, byen)'. F. Blaauw, G. C. Duvai. Verwev, J.
Kooiman, Chr. H. j. Raad, S. Spanjaard Lzn., Jnii. Pii. Trvi'.
FOTOGRAl'IE: J. A.Bakhuis, M. A. Boer, F. F. Bruvning Jr., Wouter Cool,
Dr. A. J. M. Garjeanne, G. A. M. Garjeanne, Mevr. C. de Vries —Bi.om.

HYGIËNE.

OPVOEDING EN ONDERWIJS:J. Bruinwold Riedel,

G. II. Demmink, J. C. G. Grasé, G. Oosterraan.
LANDBOUW. LANDBOUW-ECONOMIE, HEIDEONTGINNING EN BOSCH-

CULTUUR: (Cultuurplanten, woudjlora, veredeling van gewassen, enz.) L.
Broekema, I'. F. Bruvning Jr., V. R. Y. Croesen, S. R. von Franck,
J. P. VAN Lonkiiuij/kn^ j. RiNKES Borger,J. Z. ten Rodengate Marisskn.
A. J. van Sciiermreek, C. G. Spengler, Dr. J. J. Ott de Vries.
LEVENDE NATUUR EN LETTERKUNDIGE BIJDRAGEN: Lode Baekelmans.Mkj. A. Biknpait, Mei. C. Bienkait, M. J. Brusse, Mevr. A. Bijl
van Slooten, Bern. Canter, J. Daalder Dzn, Henri M. Dekking, P.
Fransen J/,n., Dr. a. J. M. Garjeanne, G. de Graae, E. Heimans, Mevr.
IIOFFMANN, J. Hora Adema, Dr. Edvv. B. Koster, Joh. de Meester,
Henri Meijer, J. Reddingius, P. Teunissen, F. de "Sinclair, Dreves
Uitterdijk.

METEOROLOGISCHE EN ASTRONOMISCHE MEDEDEELINGEN: Dr. C.

SCHOUTE, J. VAN DER BiLT, PROF. Dr. A. A. NiJLAND.

SPORT: (Cricket, golf, hockey, kaatsen, larwntennis, voetbal, ijskolj (bandy), enz.;
paardensport; jacht en jachthonden;automobilisme, wielrijden, toerisme; roeien,
zeilen, zwemmen, visschen, watertochtjes; biljarten, schermen, vuistvechten, enz.;
wedstrijden) H. F. Adams, Luit. H. Bierman, J. Coucke, Prof. P. H.
Damsté, A. W. H. W. H. R. VAN Manen, W. Westra.
INHOUD:
Kastanjeboom in herfsttooi. Illustratie
1'ee, melk en zuivel, door P. B
Jfoe men tomaten In-waart, door M. L
Caria
Verbetering
De tabaksoogst, door G. v. O., geïllustreerd . :

Op een iiaar t'an die kleinigheden eens de aandai hl Ma
tigen, kleinigheden die in verband staan met den tijd x an lujaar, acht ik een niet geheel ondankbare taak. De kans 1h> .lai
dat bij enkelen de deiiki.eelden oxer het onderwerp er de,„
worden verruimd.

. ,

In het leven van de melkkoeien komen jaarlijks twee tijd-

stijnien van jrlotselingen overgang; de ox'ergang van df
nam het weiland, en het omgekeerde. Met het laatste hebbe,

wij op dit oogeniilik te maken. De fraaie dagen die Oclnl,,.
en begin November gaven, hebben de weidetijd geiekt, inaai
het voedsel is op, en dc omstandigheden dwingen oin de vxmi-

terkwartieren te betrekken. Die overgang nu heelt een xn
scliillenden invloed oji de saiiumslelling der melk.
\'olgens de leesboeken over melk, vindt men m ons land guiiid
deld
vet in de melk. Dit gemiddelde wordt gevonden dm,:
de analysen, over een geheel jaar, bijeen te tellen e'i dp ^olll t,
deelen door het aantal onderzoekingen. De verschillen erhtn

bij de jiroeven, xvaaruit het gemiddelde wordt algeleid. zijn be
trekkelijk nogal groot. Wanneer men de extra lage en hoog.
cijfers buiten berekening laat, dan mag men zeggen, dat er melk
is met 2.5 en ook met 3.5 % vet. ledei' die nu iets begnjpi
x'an een gezonde x'oedingsleer, zal inzien, dat het nog al xei
schil maakt of men een zwakke zuigeling (en daaroj) heeft toel

de melkhygiëne voor po % betrekking) een voedsel geelt, d.c
2.5 of 3.5% vet bevat. Daarbij komt dat een hoog xetgehalir,
in den regel, gej'aard gaat met een hoog gehalte aan eiwii.
vooral caseïne, die een zoo grooteii inxdoed heeft oji de xeiteei baarheid.

De overgang nu van xveidegang naar den stal heelt dezci
invloed oji de samenstelling der melk, dat de voeding iln
melkkoeien zoox'er uiteenloojit. In de xveide is. althans wanneei
er voldoend x'oedsel is. de x'oeciing x'rij xvel gelijk. Oj) stal is n

groot verschil. De zeer ouderxx'etsche boeren geven hooi ei
. . hlz.
s^yltj
yós
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor correspondentie opengesteld en gelieve
men vragen aan de Redactie te richten.

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ont- -gen worden. Te adresseeren
aan de Redactie of aan de Uitgevers. De inzend' .. -.uinic 'vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te vermelden; ook achter op at lï-'i-'s.
Van tijd tot tijd zullen prijsvragen voor de bejg foto's op een of ander gebied
worden uitgeschreven.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage of een bestelling aan een advcrteertler doet.

lijnkoek, of een ander doelmatig krachtvoedsel. Zij die xxat meei
modern zijn, gebruiken ook, in toenemende mate, modern krachivoeder, zooals Amerikaansch lijnmeel, maïsmeel en dergi ljjkcii
Dc meest vooruitstrevenden hebben met de oude traditie gr

heel gebroken en verminderen zelfs dc liooigift tot een miniinuin
Dat hooi wordt dan vervangen door de puljie, afval xan .f
bietsuikerfabrieken; door afx'al van branderijen en bierbrouxverijer.

aangevuld met krachtvoedsel dat in legio vormen, en ondc
ontelbare namen bestaat.

Al die moderne \-oedingsmiddelen hebben, in den regel, eci:
ongunstigen invloed oji de samenstelling der melk. Zij worden
het meest gebruikt in ilc nabijheid der groote steden, waar di
melk bijna uitsluitend voor consumptie dient, en waar het, bij
den verkoojx, aan den melkhandel, meer oj) de kwantiteit dan
op de kxvaliteit aankomt.
Een tx\-eede factor, die in dit jaargetijtle invloed uitoefent i >|

de samenstelling der melk is: de lactatiejieriode. Een algemeen
bekende waarheid is, dat de melk het rijkst is aan xoedend.
bestanddeelen op het einde der laxtatieperiode en het arm^-i
bij het begin daarvan. Een xveek of vier nadat eene moedei
koe een kalf ter wcrekl bracht, is de hoex'eelheid melk die zij

Uit^iAve

va O

SCHELTEMA&'HOLKEMA'S BOEKHANDEL

K.G roesDee

ihoPf AMSTERDAM-

ErVEE,
is een MELK
onderwerji, dat,ENin onzenZUIVEL
tijd, in een zeer

groote verscheidenheid van vormen, Iresproken wordt,
dat voor de volksvoeding van groote beteekenis is, maar
waaromtrent tusschen theorie en jiraktijk nog weinig
overeenstemming bestaat, dat is: dc melkhygiëne.
Theoretisch weten wij er zoowat alles van. Wanneer men
nagaat, wat voor, en oji, het onlangs gehouden, internationaal
zuivelcongres is geschreven en gesjiroken, dan ziet men dat
vele Hoog- en Zeer Geleerde Heeren uit alle landen het \'raagstuk der melkhygiëne bestudeeren. Wel bestaat tlan niet in alle
onderdeelen overeenstemming, maar in de meeste punten gaat
men in dezelfde richting, bij anderen doet de, veelzijdig voort
gezette, studie op den duur eenstemmigheid verwachten.
In de jrraktijk echter wordt nog zeer dikwijls gehandeld alsof
die geheele theoretische melkhygiëne niet bestond. Wel zijn er
tal van personen, bij den melkhandel en vooral bij de groote
melkinrichtingen betrokken, die gaarne in tle goede richting

werkzaam willen zijn en dat ook doen, voor zoover zulks in
hun vermogen ligt. De scherjic concurrentie echter van de zijde
van hen, die zich aan gczondheidsdenkbeelden niet storen, het

produceert het grootst, en het gehalte aan vaste bestanddeelen
het kleinst. Langzamerhand wijzigt zich dit. de lioeveelheic
neemt af. het gehalte x-erbetert.
Nu is, bij de ouderxvetsche boerderij, de gexvoonte nog ox-ei
wegend, dat de meeste koeien in het voorjaar een kalt krijgen,
zoodat dus in den tijd dat de lactatiejieriode aanvangt, de melk

het dunst is.
zamerhand en
Deze regel
nabijheid der

In den loop van den zomer wijzigt zulks lang
in den herfst heeft men de rijkste melk.
geldt echter niet voor de x'eehouderijen in .k
groote steden. De benoodigde hoeveelbeul l.tai

niet toe het melkx-ec te houden tot het einde der lactati.

wanneer slechts xveinig melk wordt x-erkregen. Bij deze x'er
houderijen heeft jilaats eene geregelde verxvisseling x'an melkkoeirn

Men koojjt dieren die in het begin der lactatie zijn im verk,mpi
de andere waarbij die lactatie-jieriode reeds gex'ordeni in. di.

men afgemolken heeft. In Duitschland dragen deze veehoudenjt i
dan ook den naam ..ahmilch-udrih.schafteii".

De jiraktische beteekenis van deze uiteenzetting

deze: i ';

de ouderxx'etsche boerderij heeft men in de eerste maanden x .n

den staltijd, zooxvel door het gezegde omtrent de lactatie-jieraDi
als door de oiulerxvetsche voeding, melk. die rijk is aan x'oedend.
bestanddeelen. Bij dc andere bedrijxen. x'ooral m de nabijher
der groote steden, hebben de tegenovergestelde oorzaken mik
een tegenovergesteld gevolg.

De 'X oedingsxx aai de der beide inelksoorten looixt daai'do'"

belangiijk uiteen. Dit heeft natuurlijk beteekenis voor hi't melk
gebiuik in het algemeen, maar het lu'ett x'ooral beteekenis ymc

de \ oeding van jonge kinderen. Wanneer bijv. een genetsheci
in IK stad, eene x'ermenging der melk x'oorsehrijft voor zuigi

peC'«einber IW'.

BUTTEN.
363
v.nn,
Htf

"Sm g
,/raird"geschikt IS .1. stumpcM-cls in ■;i';'''f'
jg voeding
voeulug verschatten.
vv.iov.xcwiv

^t.id

op het

oinic onvol-

'fomstandigheid waarop wij hier wij^nn is si .
beteekenis- m het xoorjaar is <ln toesfuu^ l""
(jie onophcude ijke wisseling' maakt' li t

^bde-

'O^'l^rs.

llit

schnh";,
fe bespreking r
dtn- melkhvKiëne Inopttv hijn-,
nT'i ■ ""■> "v
terién. De waarde van che hespm.kin;. w'j 'il- l""
"ver
ist echter vraag ,k niet allen ernst ' U i 'S''"''''l^'''ien.
1, dat de hygiene ook Ixworderd w.'.rdt d

.jnen^

2 van de samenstelling der nielk v ' it r"'

^uste

Inj .K,

aan
■n ing

pe quintessenee van^ deze l'esehouwing is deze
i^'ordt voor zieken, zwakken en''7w<Tray\Z>r

Ukendheid met de sanienstellina te allen HjJc '^ahsdu'ut

Een tweede omstaneligheid ten o[)zichte

dei
er

mel khygiën e,

iiarop de aanvang der stal]>eriode ons wijst is • dt> meerdere
:,;n5 op rrm«hcwrgr«g der melk. Hij . veelvuldige'regei
,
..
egens of aanoiidende droogte^ kan ciok bij -.••■oe.--

'jd'(rissche
of stofluchtin deheeftmelk
komen, niaar^^le^nrdVvtVzaind^^^
over het algemeen zooe-eel vóór dat
noemde met van overwegenden invloed is.

'

hm

" iets anders is dit als het vee op stal staat. Het duidcliikst

,i,jlrtdit bij eene eenvoiuhge vergelijking van de verzameling

het^'niïkve^eïr'^ afwijkingen inden gezondheidstoestand van
hind?n'"c,m\oo''vïl^^-^ volgende: de veehouders die zich ver-

daarvoor betLw
®
vermeld, moeten
en
nu bestmtT°'+
Niet alle melkhandelaars past dit
•»aar al te S .i
^^^ert die
kunstmatig du.t'
conserveermiddelen of door pasteuriseeren
lijk zijn.
uuizaam is gemaakt. Beiden kunnen zeer schadekiiu'' ,^,m';"^^"^^l'l'elijkc studie van de vraagstukken, die betrekaast mo r nl' '"^"[hygiëne hebben een hooge waarde. Daa^-

ïwaïsS

praktische zijde van het

publiek h..h O

voorloopig dringend noodig, dat het

[mtrnf.«t

met de bestaande bezwaren, zich de moeite

ahln.
H ^'k'cn leverancier te onderzoeken in hoever of
mewl'ijuing
r en zorg vanbestaan
en ten slotte
is, om
meerde
den leverancier,
naar bereid
billijkheid
te betalen.
R. B.

HOE MEN TOMATEN BEWAART.

"ELERLEI zijn de recepten om tomaten te conserveeren,

doch daarover heb ik het nu niet, ik wenschte enkel een

V

middel aan de hand te doen om de zoowat halfrijpe to

maten voor de liefhebbers dezer vruchten wat langer
genietbaar te maken. De afgeloopen zomer was voor

I ' h'inatencultuur
gunstig,tengroeien
planten
wel,
doch
rijpen deden deniet
vnmchten,
gevolgededen
van dedeweinig
zonnige

dagen in dezen zomer, slecht of althans laat, en daarom is het

„ behandeling in de zg. modelstallen en op de gewone boerdeijen. In de modelstallen, zooals bij\-. Oud-Bussum V'inken-

genieten.

iiersen de omgeving daarvan. De koeien worden gevoed als

drogen middag af. want de laatste zijn zeer dikwijls de mooiste

I de melk kunnen komen. Het iiersoneel is verplicht zich gecgeld te reinigen en eveneens om een reine kleeding te dragen.
Demelk wordt zoo spoedig mogelijk uit den stal gebracht, ge-

ze zoo in een droge, eenigszins verwarmde kamer of in een kast.

joeve, Berkendael enz. is \-oldoende licht, frissehc luidit en
• ntilatie. Het melkvee wonlt dagelijks gereinigd, vooral de

ict melken is afgeloojien, zoodat stof \'an hooi en stroo niet

iitreerd en afgekoeld.

Op de gewone boerderij \-indt men in den regel precies het

•cgenovergestelde, wat dan ook niet nader behoeft te worden
;iteengezet. Een .natunrhjk gevolg is, dat de melk op verschilfüde wijzen wordt verontreinigd. Stalvuil in de melk brengt
aarin eene aanzienlijke hoeveelheid bacteriën, die niet altijd
msdiuldig zijn, maar bovenal het c'uil zelve is reeds in
•nimige omstandigheden een ge\-aar.
Voor volwassen personen kan men desnoods toe[)assen het
.ezegde; „een beetje zand schuurt di' maag", het blijft toch altijd

lesen ook nadeelig. Voor zeer jonge kinderen echter, wier teere
'rganen nog zoo uiterst gevoelig zijn, kan het melkvuil de directe
■orzaak wezen van storing in de spijsvertering; van ongcsteld.;eid ook van ernstigen aard.

Er is op dit oogenblik eene krachtige beweging in de geheele
«schaafde wereld, om de reinheid bij de melkverzameling te

zaak te trachten er nu zoo lang mogelijk van te blijven

Hangen er in het najaar nog enkele gekleurde of halfrijpe vruchten
aan ile struiken, dan plukke men deze, wijl ze nog gaaf zijn, op een
\"ruchten. wikkele daarna elke vrucht in een lapje flanel, en legge

die men voor geen ander doel gebruikt. Ze krijgen dan zoowel
door de wollen omwikkeling, als door een weinig warmte hun
natuurlijke kleur nog en rijpen dus zoodanig goed na.

Droog

weggelegd kan men soms tot einde December van deze, door
velen geliefde, vrucht nog genot hebben.
M. L.

VARIA.
DECEMBER.

Bijkans geheele rust in 't dieren- en in 't

plantenrijk.
Zoogdieren.

Mollen maken hunne winterkwartieren.
\* o g e 1 s. Houtsnippen zijn weggetrokken. Boomsijsje en
winterkoninkje, alsmede de achtergebleven roodborstjes zingen
Irij mooi weer wel eens. Enkele jaren komen reeds de spreeuwen
terug; gewoonlijk geschiedt dit echter eerst in Februari. „Trelcvinken" verdwijnen geheel.
Insekten en middelen tegen schadelijlc

gedierte. Zie November.
Planten

Alle loofboomen staan kaal.

Er bloeien nog

'cwdèren. Er mag van die beweging op den duur veel goeds

enkele paardebloemen en herderstafplanten; ook soms het Kruis-

'iistigen tegenstand te overwinnen. Die tegenstand is aan de eene

Japonica? Bij zacht weer ontluiken crocus, sneeuwklokje, speen

tzwaar om de financieele offers te brengen, die aan vei betering
'ivermijdelijk verhonden zijn.
Het hier bedoelde kwaad wordt meermalen ook dooi fret

Het poten en planten moet in het begin dezer maand af
geloopen zijn; in de boomgaarden kunnen de boomen nog worden
schoongemaakt. Als het niet al te sterk vriest, kunnen ook de
boomgaardboomen worden gesnoeid of liever uitgedund. In den

mvacht worden, maar. . . .

zij heeft een tweeledigen, zeer

ijdeeen ingekankerd conservatisme en aan de andere zijde een

'Jhliek opgemerkt. Als men een glas melk eenigen tijd laa
jaan, vindt men somtijds op den bodem eeiiig vuil bezinksel,
'mnneer nu maar algemeen de gewoonte bestond om dei ge iHO
"elk absoluut te weigeren en terug te zenden, zou het hygiemsc
•lieven een krachtigen steun ontvangen.

. .. ■

Een derde omstandigheid die, uit een hygiënisc

.

, „„*■

'

aandacht vraagt, is deze, dat men in dezen tijc Vc
® gevaar loopt van melk te ontvangen, die te
j'Jismoeders zijn gewoon van den rnelkleverancier te viagen
hj vóór het ontbijt versche melk hebben en
'J
,
naïef om te gelooven dat aan dien eisch wordt
"-'melkboer maar op tijd aanbelt, k f'tdoof nicvooral in onze
wordt nagedacht wat of in de ju aktij
Joote steden, aan die stijite leveiing van
""nclen ig^

Haarvoor is nondig dat een melkbezorger
de straat op|aat, de versche melk
I art over zes in de stad zijn. Het is \ erder g
^vordt aangenomen, dat het vervoer naai

r zijn afgeloopen.
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een dergeljjken nachtarbeid en
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"repL

'"^"^^^'^zameling en dat Duai<
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veel haast

gelegenheid ont-
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kruid.

Soms bloeien reeds sleutelbloem, madeliefjes en Pyrus

kruid, dotterbloem en muurbloem.

vruchtenkelder moet natuurlijk den geheelen -winter inspectie

worden gehouden. In het laatst van de maand en in Januari kun

nen de rujisenbanden worden afgenomen; op de plaats, waar ze

hebben gezeten, worden de stammen goed afgekrabt. Boomgaard

en fruittuin worden in deze of in de voorgaande maand gespit.

VERBETERING.
In mijn artikel over „De Groote Kerk te Dordrecht" zijn
enkele onjuistheden ingeslopen, die ik wil herstellen, en enkele
feiten die ik nog nader wil toelichten.
Voleens een brief van Margaretha van Panna d.d. 5 Sept. 1560
hliikt dat de beeldenstorm in Dordt niet heeft gewoed. De

vernieling der koorbanken is dus alléén te wijten aan de bal(Ddieheid der lotelingen.
De 56 zuilen waren volgens Dr. Schotel byzantijnsch; ze zijn

"^"^DM^^de

bestaande kerk niet door Dirk V werd gesticht,

maar wel de eenvoudige basiliek waaruit de kerk ontstond, beluieft wellicht niet nader omschreven te worden.
ne koneren plaat die nu weer op zijn oorspronkelijke plaats
hnnat is door de katholieken in 1572 als pnvaat-bezit meege'rinon

later kwam deze plaat weer terecht.

D^Waliens in huizen en kerken zijn weggehakt op last der

Hefwokhfvmi 'k Augustijnerkerk was reeds lang gebarsten,

1. wist ik niet, toen ik het artikel schreef. Ten slotte: de
t 'Vpn is niet opgetrokken van gehouwen maar van gebakken steen.
tI h<ron dat de lezers dit belangrijk genoeg zullen achten

oen el ander ale kantteekeningen b,,

i'i Dec-cmbei'

BUITEN.

3G/|.

s
1?^

i

,l';|iV' '/y

V''Ai < V*
^il ;||U

. ■>■

fi

• C

E. IV, l'oet.\

INSNIJDEN EN AANSPIJLEN V^E ^ '

DE TABAKSOOGST.
verschijnsel, dat velen wel weten
dat er in sommige streken
van ons land tabak wlrdt

eibouwd. maar geheel onkundig zijn van de wijze waaron
de tabak wordt geteeld en verwerkt en bovendien geen

en
,,ei-ste jaa'

zij ,,ver tot het verbouwen x-an
g<'vtle resultaten, doch sjioedig i^

zwak begrip hebben van de zorgen, die vereischt wonh>n

^n^ezï^va^^Bu^teï■'^°"''^
i l
1. MÖUiten
beknopte
geven
van
de1 rtabaks-cultuur,
zooals dieeene
in het
Z.0. deelbeschrijving
der provhicie
Utrecht
plaats heeft. Er zijn aldaar plaatsen, waar alle beschikbare gi, Jd
gebrudct wordt voor den tabaksbouw; vooral nu in de tweïlStS

jaien de piijzen dei tabak zoo enorm gestegen zijn Onder deze
plaatsen noemen wii voora' Rhenen Flct

k ' r i
gedeeltelijk
tol
de
gUeenTe
RlïeróNn'^h^
»
Zftor^
meente Amerongen behoort), Amerongen en een deel van Lecïsum'

be^stalt'ïoofd7ak^•h^^^>
bestaat hoofdzakelijk uit zand en bevat
geschikt
tevensvoor
de noodige
tabaksbouw'
kalk

deelen die voor bouwstof van "de plant onmisbaar zijm
In de maand Apiil begint de tabaksplanter zijn werk door het
gereedmaken der kisten; dit zijn gewone broeibakken, cïë n^Ï
met glas bedeU zijn, maar die hij geheel afsluit door zwaar geohed papiei. De grond m deze bakken wordt zwaar bemest en
de kleine zaadjes worden aan moeder Aarde toevertrouwd waaruit
fll
tabaksplantjes
de landaibeid ook met
stil. Reeds ontwikkelen.
vroeg in het Inmiddels
voorjaar is staat
men
begonnen met het omspitten van 't land en het in gerëedhd
brengen der bedden, waarop de jonge plantjes eerlang këdswhs
gepoot woiden. Zulk een bed is ongeveer een oude el breeil en
wordt tot eene hoogte van 4 d.M. boven den gewonen grond op
geworpen. Om een 20 a 25 tal bedden, die een lengte hebben Aan

± 25 M. en gezamenlijk een „perk" genoemd worden, wordt een
haag geplaatst van eikenhakhout, ter hoogte van -z M • dit do; t
inen om de teere plant voor den schadelijken invloed'van en
winc te vrijwaren terivijl de kosten van aankoop van het hakhou
en de werkzaamheden voor het stellen der hagen ruimschoots
vergoed worden door den verkoop der boonen (meestal iironkersl
die welig groeien.

'

De grond voor den tabaksbouw moet zwaar bemest worden met
schapen- en varkensmest; hoe meer mest men kan aanvoeren
zoo veel te meer kans heeft men een zwaar gewas te verkrijgen'
In de laatste jaren, toen de tabaksteelt zoo weinig opbracht'

waren vele jilanters met bij machte de noodige mest aan tekotijieii
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goede ontwikkeling veel warnitejilant
nt
m
l
T\(
g>-""tte
bereikt
heeftdan
alsingaat pla'h'
1 Is de plant op de heltt van
de ware
grootte,
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Zij nemen de bladeren één \-oor één oii de knie
en
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snijd'-'

,

een scherji mesje een sneile ^•an i d.M. lengte in de hootdnid '
de aditeizyde van het blad. Heeft hij een stapeltie geknede •
legt hij deze x-oorziehtig op tU-n grond voor len jongen m' •
V
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VOOR VERZENDING.

foie A<>g-

f%te blijft;'^"
M ank
«aamden
:b'^
J^aamdenl'^'

Wdten^^
"ehndt
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:M.

Dl- spijk-n passt-n juist in ik-n zoogczwaar latwerk, dat zich in de schuur

tusschen de spijlen met tal)ak worden opgehangen

jg het heliler zonnig
zonnig weer.
weer. tlan worden de deuren
"m te di'Og _ 2et en ook een jiaar
.
rijen pannen opengeschoven.
-

cnluiken ot drogen te bevorderen. De twee eerste- afbeeldingen
afheel

kiieinde ne ^i^ptelijke voorstelling van een ruime tabaksschuur.
da
?even
zon zich weinig, zooals dezen zomer, dan
worden
Vertoont ^ in de schuren gestookt. D
Is de
de tabak
tabak droog geworden de spijlen weer uit den hank genomen, nog
"««g, "''•ma netjes oiigestapeld. waarna men overgaat tot het
gespikkelde
en defecte
bladeren,
zoogenaamde
htfrekken. vanpiaderen
van een
j a 4-tai
siiijlen 'tworden
daarna
%teerent,,ppen
een
stevigen
band
bevestigd.
„enomen en om
bv

Drhnsfen worden daarna

°

.1- «"pk 1--

d

1 in/l<^ren, alsmcHk' (

m

de schuren ojigetast en in dien toeK.(l. \-erk i )cht.

gehe-el

gel iri ikcn

De onderste \'erbladeren worilen

of een stormram of een grooten moker, gedreven door een be
kwame, juiste hand, kunt ge u eene ruwe voorstelling maken
van wat Kay vermocht, wanneer hij in den strijd was.
Een Python van vier of vijf voet lengte kan een man neer
werpen wanneer hij hem tegen de borst stoot en Kay was dertig
voet lang zooals ge weet. Zijn eerste aanval was aangelegd in
het hart van den drom rondom Baloo en had hen allen voor goed
onschadelijk gemaakt zonder het minste geluid en een tweede
aanval was toen overbodig. Want al de apen vlogen naar alle
kanten weg schreeuwende: ,,Kay! Kay! Kay is daar! Loop! Loop!"
Van oudsher worden apen in hun jeugd, wanneer zij ondeu
gend zijn, bang gemaakt door hunne ouders met de geschiedenis
van Kay, den dief in den nacht, die langs de takken komt zoo
zachtjes als het mos groeit, en den sterksten aap aandurft die

ooit. bestaan*heeft; van oude Kay, die zich zelf kan doen lijken
oji een dooden tak of verrotten stam, zoo juist, dat de verstandigsten er door misleid worden, en het pas begrijpen wanneer de

tomkV.g-n- lompen gerekend, die dit
i-i

no'r 6'

lier K.(j. vi-rkocht zijn.

f f .M het'kleingeel voor den ongekend
van i 1
bo ogen. ,.His
pnjs/an
/ 17.50 jier 50 K.G. is
(m Vidrnd. Van anderen handel hoort
hfn tot heden niets, doch afgaamle_ oji
bet
drukke
bezoekmen
van hooge
koojilieden
de
iLntprs
verwacht
prijzen.bijNu,
bit zal velen ten goede komen. Jaren
Hchtereen ging het den jilanters met

«aar den vleeze. en t is te wenscheii. (Uir

t

(Ig^g Tg treek die. zoo rijk is aan natuur-

schoon.'zich over 't algemeen in groote
Welvaart en bloei mag verheugen.

(i. v. U.

DE JACHT VAN
KAY DE SLANG.
(Slot).

D

E strijdkracht \-an een Python
ligt in den slag met zijn kojn

gesteund en vermeerderd dooi
het gewicht van zijn licliaaim
Indien ge u een speer vooistr .

FEN VIERTAL PLANTEN, WAARVAN MEN DE BLADEREN I-IEEFT

VERWIJDERD EN LATEN DOORGROEIEN OM ER ZAAD VAN TE WINNEN.

14 Dercmhf^i' VM^l.
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HCP)

Haal hem er uit! Hij danst als Mmi'
de'Vauw: hij zal onze jongen liezeen-n.

riepen de cobras van uit de binnenzijden.
Zoo. zoo." zei Kay. „HiJ heelt dus
overal vrienden, dat niensehje. La aditeruit Menschje en uit den weg. o (oltig
\'olk! Ik zal den muur naar beneden
halen!"

tl

,

,,

-

Kav zocht zorgN-uldig een \ ei kleun,.
verwJerd jilekje uit m het marmer t
welk een zachte plek aanduidde, maakte
twee of drie kleine bewegingen met zijn

koj) om den afstand te bepalen en lichtte
toen zes voet van zijn lichaam van den

grond. Nu sloeg hij een hall dozijn malen
met volle kracht tegen den muur met

den neus \'ooruit. Het mai mei Inak al
en viel in elkander als een wolk c'an stol

en puin en IMowgli sjirong dooi deiipennig
en \ioog naar Baloo en Bagheera en sloeg
om ieders nek een arm.

..Ben je gewond." zei Baloo pieiii
zachtjes omarmende.

„Ik heb pijn en honger en ben niet
weinig gewond, maar o. mijn Broeders,
wat hebben ze jelui mishandeld! Je
bloedt!"

..Maar de anderen ook." zei Bagheera.

zijui' lijipen aflikkende en naai de doode
ajieii wijzende oj» lud terras en rondom
den vijver.

..Het is mets. het is niets, als jij maar

c'eilig bent. mijn trots, mijn kleine Kikvorsch," zei Baloo.

..Daarover zullen we later sjirekmi.'

zei Bagheera oji een drogen toon. die
Mowgli niet beviel. ..Maar hier is Kay.
wien wij alle drie het leven \'erschuldigd
zijn. Beilank hem, zooals het Viehoort !"
Mowgli keerde zich om en zag rlen

m

grooten Pc'thon. den koj) een voet bo\'en
zijn eigen hoofd zwaaiende.
..En is dat nu het menschje." zei Kav
..Wat zacht is zijn huid; hij lijkt wel
iets op de Bandar-log. Pasoj). mensclije.
dat ik mij niet wrgis en jt.' in de sclie-

mering \'oor een aaj) aanzie, wanneer ik
weer van huid verwisseld heb!"

..Wij zijn van ccn bloed, jij en ik."
^7.«

antwoordcie Mowgli. ..Je hebt mij heden
nacht hulji verleend; mijn vangst zal
de uwe wezen wanneer je hongerig bent.
O Kav!"
7/t.?U

Foto Au^^. F. H'. I'(\^t.

zulk een knaji jager dooden? Ik \raag
het omdat ik je dan volg wanneer je op

HRT SORTEEREN.

tak hen vangt. Kaj' was cle eenige in de Wildernis waarNaior tic

apen respect hadden, want niemand kende den omvang zijner
kracht, niemand kon hem in het geziclit zien en — niemand
was ooit zijne omarming ontkomen.
En zoo snelden zij trillende van angst naar de muren en de

daken der huizen en Baloo slaakte een diepe zucht van verlichting.
Zijn huid was \'eel dikker dan van Bagheera. maar hij had
verbazend geleden in den strijd. Toen opende Kay zijn bek voor
de eerste maal en sprak één lang sissend woord en tot zelfs de
verst verwijderde aj^en, die zich ter hulpe naar de Koude

Legers" spoedden, bleven neergehurkt zitten waar zij waren,
totdat de beladen takken onder hen kraakten. De a])en oj) den
muur en oj) de ledige huizen hielden oji met schreeuwen en in de

stilte, die nu in cle stad heerschte, hoorde Mowgli Bagheera
zich afschudden toen hij uit den \djver kwam.

Toen begon het geschreeuw opnieuw. De ai)en klommen
hooger o]) cle muren, zij hingen aan de halzen der groote steenen
algodsbeelden en gilden als zij langs de kanteelen sprongen,
terwijl Mowgli, door de oiieningen glurende \-an het zomerhuis,
hen uitjouwde om zijn spot en ])ret te uiten.

,,Haal den jongen uit den val, ik kan niets meer doen," liijgde

Bagheera. ,,Laten we den jongen er uit h^üen en met hem weggaan.
Zij zullen weer beginnen aan te vallen."

,,Zij zullen niets doen voor en aleer ik er bevel toe geef!" Stil
claar, Sss! Sss!" siste Kay en de stad was weder stil. ..Ik kon niet
eerder komen. Broeder, maar ik meende je sein te hooren," zei
hij tot Bagheera.

„Ik heb misschien geschreeuwd in het gevecht," antwoordde
Bagheera, „Baloo, ben je gekwetst?"

I ',,Ik weet niet zeker of ze mij niet in honderd kleine beertjes
hebben geplukt," zei Baloo, zijn ]iooten den een na den anderen

schuddende. ,,0h! ik heb zop'n ])ijn. Kay, ik geloof, dat Bagheera
en ik aan jou ons behoud te clanken hebben!"

„Zryijg daarvan, waar is het menschenkind?"^^

,,Hier, in een val. Ik kan er niet uitkomen," riep Mowgli.

..Dank je. Kleine P>roe(U>r." zei Ka\'
en zijne oogen knijUen. ..En wat kan

de jacht gaat."
..Ik kan niet dooden. daar\'oor ben ik te klein, maar ik jaag

jonge geiten oji naar dengenen, die ze vangen wil. Wanneer je een
leege maag hebt, kom dan bij mij en zie of ik de waarheid sjireek.
Ik ben daar handig in geworden." en hij strekte zijne handen
uit; ,,en wanneer je ooit in een val komt een van rlrieën. zal ik
jelui vergoeden, jou en Btdoo en Bagheera. wat ik je schuldig

ben. (loede jacht allen! mijn Meesters!"
..(loed gesproken." zei Baloo. want Mowgli hail het er netjes
afgebracht.

De Python legde zijn koji een oogenblik o]i IMowgli's schouder.
..Een dajiper hart en een hoffelijke tong." zei hij. ..Zij zullen
je o]i de handen dragen in de M'ilclernis. Maar ga nu sjioedig heen
met je vrienden, (la en slaaji \óór de maan verdwijnt, want wat
er nu volgt is niet goed voor je om naar te kijken."

De maan ging achter de hcnn'elen schuil en de siddeiwiide apen
drongen dichter naar cdkander toe oji de muren mi kanteelen en
deden denken aan \'ersleten franjes. Baloo ging naar di' water

kom om te drinken en Bagheera begon zijne huid op te kna|>jien. terwijl Kay naar het midden \'an het terras krooj) en

zijn kaken ojr elkander sloeg met een klaji. die aller oogen naar
hem richtte.

..De maan gaat weg." zei hij. ..Is het nog licht genoeg oin
te zien?"

\ an de muren klonk een gejammer als het geluid \ an wind
door de boomtoppen. — --Mij zien. o Kac'!"
..(loed. de dans begint. De Hongerdans van Kav. Zit stil
en zie toe!"

Hij (haaide twee of driemaal in een grooten cirkel den ko|>
links en iechts zwaaiende. 1 oen begon hij lijnen en figuren en
achten te maken met zijn lichaam; en zachtlijnige driehoeken.
( K o\eipngen in \herhoekige en x'ijihoekige hguren en rolde zich
(Uin weder oji, nooit rustende, zich nooit haastmide en zonder

zijn zacht, gonzeml geluid te onderVireken. Het werd duisterder
laatste het slepende, schuivende dier

onzichtbaar werd. maar de bewegingen ble\'en hoorbaar.

peceronej

^UITEN.
jjaloo en Bagheera stonden eenskla
stil met
i zag dit en
en
■, ■ ,
^"'■'""^^■"nderde
"Pstaande neU-

'■^gandar-log. zei de stem van Kav emdeliik k,

iof voet beuegen zonder mijn wüi- S nèeko "'"^''^
oen
londer je wil kunnen wi, hand noch xa et n.
Goed. Kom allen een staj, nader!"
^'^vvegen, „ kpg lijn van apen kwam wilhios nader

, oo deden een staj) vooruit.
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' Dichter bij!" siste Kay en allen hevx-oiren o,,, •
•• ,vgli legde zijne handen op de nekken vun Halo
■..pera oni met hen weg te gaan, en lU^ Rroote beesten "
:'.\verden zij int een droom gi'wekt.
"pgff je hand oji niijn
mijn sehouder oii

"—
,;[j[ëfdé■ Bagheera.
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. -Misschien

laat

lan bi.1 Kay,
jjiudde zich eens fl ink.
"jHij kan meer dan wij," zei Bagheera 1 'evende.
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^.j;^;;gejtoeg ojk

en
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*kehuid veel
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'Als ik Was

Viijren staan, zou ik in korten tijd in zijn

keel tereecht gekomen

lin!" .
„Menige aap zal dien weg gegaan zijn t'oor de maan
iianier.'

om de p " J

' ^"l'vfhei)ber is de jn,|

dggen

iTLE'
" Och. het IS Kay maar. uie knn,..„
Kringen „„„j,;-,";;'
maakt
,,;;vgli. ..laten we heengaan," en de drie kt o pen d oor
z ei
i'en scheur
\ii den muur naar buiten.
' ^vhoof!" zei Baloo, toen hij weer onder de
, <;^men stond
van mijn lei'en sluit ik mij wedm-

,|,gaat.'' zei Baloo.

in „ns j '

en Ha.

staarden:

terug , tiuaia'Vv eo-*
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,,Hij zal een goei'le

jacht hoblx-n

„Maar wat JietccJsemU- dat alles," vroeg MowgJi

Weer

oj) zijn

die ni r

Jwistvan de toovermacht van den Python. „Ik heb r^icts an
.eziendan een groote slang, die cirkels maakte totdat het doni'

irs

«rd. En zijn neus was heelemaal stuk!

Ha, ha!"

''

„Mowgli. zei Bagheera hoos, ,.hij had zijn neus liezzeeril ten
.•erieve van jou en mijn ooren en zijden en jiooten en Baloo's
nok en schouders zijn wrwond voor jou. Wij zullen ee nige dagen

VAiC CALaïvj.^^^

niet in staat zijn te jagen!"

„Dat is niets," zei Baloo, ,,wij hebben ons Menschje terug!"
„Ja. dat is wel waar, maar het heeft ons veel tijd gekost die

'leter besteed had kunnen worden met jagen: en ik ben 'half
iaal geplukt op niijn rug, en het ergste van alles is: het heeft

inze eer gekost. Want bedenk eens, Mowgli: ik, de Zwarte Panter
was genoodzaakt Kay's bescherming in te roepen en Baloo en

ik beiden werden, tam gemaakt en willoos als kleine vogeltjes

ioor den „Hongerdans"! Dit alles, Menschenkind, kwam dooilu spel met de Bandar-log."
,,]a, dat is zoo. Zeker," zei Mowgli berouwvol.

,,Ik hen een

■lecht menschenkind en hen heel bedroefd."

„Hm.

Hoe luidt de Wilderniswet, Baloo?"

Baloo wilde Mowgli niet in nog meer onrust brengen, maar
iiocht de Wet niet verzaken en momyielde: ,,Berouw is niet
'oldoende. Er moet gestraft worden." ,,Maar bedenk, Bagheera,
iiij is nog zoo klein."
„Daar zal ik rekening mee houden, maar hij heeft zich ver-

seerd gedragen en moet dus slaag hebben.
iets tegen in te brengen?"
„Niets, ik deed verkeerd.

Mowgli, heb je hier

Baloo en'gijyzijt gewond.

Hetms

eeditvaardig."

Bagheera gaf hem een half dozijn zachte slagen, van een
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meer oj) den vqo' °"'^dat daar zijne vip,-,
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de eigenaardigheid. d„
hert de
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Water^P^e heeft bij
.,,1-1- ., 1 . V
^ honden en jagers is on zir-v,, ,Aiit te eaan
niemand er
er in
in hp-r
het'doni' al een belang^ ^choiuvsjiel, daar niemand

een vervolging steïrf n

m zal denk,__
vertr'eht
'Dun van de ,,meet", de jdaats vanwaar^^
denken
de jachtstoet
Ivvcnzcer als door de jagers wordt de jachttüri

eemgszms een persoonlijkheid is.

jireken.

.,Nti," zei Bagheera. ..klim nu op mij''' 'ug

Kleine Broeder,

aan wordt deelgenomen door iedere persoon, die in het eraafschan

tgiaatsctiap
Om een jachtpartij goed te doen slagen is het natuurlijk in

de allereerste plaats noodzakelijk goede jachthonden te hebben.
En het beste middel hiertoe te geraken zijn ongetwijfeld'de bon-

•II dan zullen wij naar huis gaan."

Een van de mooie artikelen uit de W il-

•'■miswet luidt, dat straf alle schuld nitwischt.

Mowgli legde zijn hoofd op Bagheera s itig
■it sliep spoedig zoo vast in. dat hij niet eens
^Bkker werd, toen hij te huis in zijn hol neei%cl werd.

jkCHT EN

JACHTHONDEN.

rOG eenige dagen en de jachttijd ligt
I

weer achter ons. Ii'der
uw, . luirtstoe i t ,
1
. 1-V
lijk jager
wil daarom
vooral in
in (Icivt
( czt
laatste dagen zijn hart nog eens op
im.

halen, en het is dus \'oor hein wi

:'"»t belang een hond te hebben, waaryip ,]
kan. want zonder dezen kanie-

■'Jd is Jjij
visscher zonder aas.
. noch zijn viervoetige metgezel is slecn s ,
hereid weer met
rn,.f hem
i,,:.m oj,
„i, jnid
oad te g.'
ga.in.
J bereid,

in zijl
'.'■'^"gde
,"^"gde blaffend
blafte
hij
...
hij zieh weer
■lon.„_.
.
_ als
Josgelaten en
jcment
voelt.
vv,ciL.
De riem vvov

i iinJ

gaat het,

voort

over

de %-elden. gwu

ih an
^
voort O vei n-f
^
^ iircnd
•ji -'''lissen tellend, steeds sjieii
,at duj

'sta
'stil
wanneer
hij
wild
bemerkt.
mj
wan.
i.v'inell
^tli. Tho+""•""•IW'
K
.1
+ n,,r,
' iiet hooge gras verbergt hem aan het oog.

wel
gt'

"ne. v.er „n, de

"ntloopen.

Toen het voorhij was stond Mowgli oji zondei een woord te

voet

doorwaad moeten
otterj acht verscheidene
u
mag worden.
worden. Vr„„-j.
. Dat is een omaerr,„
hindPr„^'^ekp„^ew«st

tegemoet gezien door Me schoonen uit'den omtiwi'^'^^
gei-en namelijk gedurende dien tijd eenige reusachtig' ,

.i®gen waren zij'zulk een fl ink'jiak slaag als gij gaarne zondt

vooroji

gering. ^ ^eUen^,estal wordt

iiood mee hebben wakker gemaakt), maar vooi een zevenjarigen

i'antersstandpunt gezien, (hij zon er jonge jmnters ternauvver-

en herten.

KAMPIOEN EARY NED.

1
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dcMleiil(M)Ustclliuf,'i'n. Dat dit ook iii ons
land door viOcii wordt ingozion, Ix^wijst
wol liot ioit dat oj) do inoosto tontooii-

stoilingon de jaciithonden liet sterkst zijn
vertegenwoordigd.
Men is steeds zeker er een fraaie eolleetie
Setters te vinden, de Ieren met hun kas-

4^

tanjebruin, mooi alstckend tegen de zilver
kleurige Engelschen en de zwartbruine
(lordons.

Een vertegenwoordiger van deze laatste

variëteit, Kami^ioen Fairy W., dien wij
hier rei)roduccercn, viel in den afgeloojjen
zomer te Nijmegen den Diana])rijs te beurt,

uitgeloofd voor <len besten jachthond der
teiitoonstelling. De heer Determeyer, de

gelukkige bezitter van dezen hond, heelt
trouwens met haar al vier kami)ioensl)rijzen behaald.
Een ander ras dat in ons land meer

en meer op ilen \'oorgrond treedt, zijn de
kleine, vlugge, Spaniels. Iren kampioen
onder de Fieldsi)aniels is 1 ham])of Sennen
van den heer Dekker te Hilversum, een

mooie, lange hond, 'n echte cosmoiroliet,
die in zijn kortstonilig hondenbestaan al

|)rijzen heeft veroverd in Engeland, Frank
rijk en Holland. Zeer bekend ook zijn
de S])anielkennels van den jieer Paine
Stricker te Baarn, waarvan in No. ibeenigc

exemplaren gereproduceerd werden.

KAMPIOEN FAIRY 11'.

Van de Ieren in ons land ])refereeren

wij kam])ioen Eary Xcd van den heer
Van den Oever te Leiden, een hond, die torst onder het ge
wicht van ruim honderd jirijzen.

In tegenstelling met

B. Frv, de bekende Engelsche cricket

speler, die dikwijls homlerdtallen runs maakt, is onder honden
het behalen van een Century een hooge uitzondering.
Ook onder de niet-jachthonden bezit ons land van sommige
rassen zeer goede vertegenwoordigers. Noemen we b.v. de edele,

langharige collie's, waarvan we South]iort Spanker van den heer
Chabot bovenaan zouden stellen.

Verder vindt men o|) de meeste shows geregv'ld een aanlig
troepje fluweelige keeshondjes oj) hun mollige satijnen kleedjes,
en een flinke collectie mooie barzois.jweemoedig terugverlangend
naar hun Russische steppen.

Ook zien we er steeds met genoegen de majestueuze Duitsche
doggen, reusachtige St. Bernards, lobbessen, door zachten kinder
hand rondgeleid, een groot aantal keffende foxjes, net straat
jongens, die om het minst elkaar in de haren \-liegen, en eindelijk
een keurbende schrandere dashonden met
tioneerde lijven.

jachthonden misschien in bruikbaarheid zelfs bo\'en de jachlhonden gesteld moeten worden.
Bijna ieder ras heeft eene bestemming \'oor een bijzonder doel
einde, doch aan sommige rassen hebV)en we buitengewoon groofe
verplichtingen.
En natuurlijk dat we ons in de eerste plaats herinneren, wat
de St. Bernards al voor menigen \-erdoolden reiziger gedaan helrbeii.

Als tweede in de rij der nuttige hondenrassen, \'erdieneii
wel de New-Foundlanders genoemd te worden. Jammer dat mm
tegenwoordig in ons land hii'r\'an zoo weinig i'xemplaren aantreh
We zouden verder kunnen sjireken \"an de goede tliensten steeddoor herdershonden, sledehonden, waak- en trekhonden bewezen,

maar feitelijk behoorden we in deze opsomming geen enkele soori
over te slaan, want alle rassen zijn ons op de eeiu' of andere wijzr
van nut. Maar eü te vaak wordt dit uit het oog verloren dom
hen, die wanneer hun hond te oud is voor werk, hem wegdoen, in

jilaats \-an die dankbaarheid te toonen waarop hij recht heelt

hun ongcirrojior-

,,()n a friend so faithiul. so old and tried.

1 will never turn my back.
And as long as 1 own a snug hreside
There's a corner for dear old Jack!"

Eenigen tijd geleden waren we in de gelegenheid een bizondere
voorstelling bij te wonen, de dressuur van politiehonden, en het
resultaat, dat daarmee verkregen wordt.
Vooral in Oent wordt dit reeds veel in toejiassing gebracht.
Niet alleen worden de honden gedresseerd om agenten op hun
nachtelijke tochten te beschermen, doch ook om misdadigers
o]i te sixiren, b.v. door middel van een klecdingstuk.
Hierdoor is aan den hond weer een nieuwe functie toegewezen.
Ofschoon natuurlijk de jacht het oors]M"onkclijke karakter \'an
den hond doet uitkomen, toch heeft de mensch bij de veranderde
le\'ensomstandighcdcn zijn trouwen metgezel ook tot andere doel
einden weten dienstbaar te maken, zoo zelfs, dat thans de niet-

D.

BOEKBEOORDEELING.
DE M'ERELD OM. door Jan Feith. Scheltenv.i
N: Holkema's Boekhandel, Amsterdam

J

OIRNALISIEN zijn heel merkwaardige menschen. Ze brhooren tot het bijzondere slag \'an stervelingen, dat em
;dler\"erbluftemlst aaniiassingsN'ermogen moet jiaren aan
groote zei

opoffering, en dikwijls ook onxvrschrokkenhenl

Ja. emi goed all-round journalist oni
wikkelt dermate koelbloedigheid en cloo(l>
\'eracliting. weet de lastige zenuwen ilm
mati' te bebeerschen. dat zijne eenvoiulig'

])lichtsbetra(."hting stijgen 'kan tot helden
moed. ()1 deze eigenscha)) doorliet gre\'an

de

menschheid wel naar waardi

Wordt begrejH'ii en oji jirijs gestehL t 1te betwijleien, de wereld is hongerig naa'
nieuws, liet is de menschen onverschilln-

om te weten tot welken prijs zij da;
nieuws \'erkrijgen en dat is begrijpelijk
(fndertusscben

wordt

de enorme vii

dienste \ain den journalist er zeker nie;
minder om. (leaclite Lezer, ge weet nu '
hall Wat interessante lieden ilaghkni

schrij\-ers zijn.

Zij kunnen onder aü'

omstandigheden handelen, kunnen gr-

zijn alshle'grofsten. de meest laagbewerk
tuigden en fijn als de allersensitielsu i

ondi'i" ons, N'crstaan ook de kun^
om iiiet de woL'en mee te liiiil'';
en last
but not least een onb>
scbaamdheid te ontwikkelen in dv

waren zin des woords grenzenloos.

De nian die dit onderhoiuleiide
l^ei ^
ouilert
De

Wereld
d

om
om

ve'schou'en bee'
geschreven

'Uitbreekt het aan geen enkele van

FIELD SPA NIEL TIIAMP GE SENNIiA.

hierlioven

kortel ings

besproken
'"'s'''
bespr

Peco niber IWI.
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kvn, zooals hij er heel goed
een beschrijft op blz. 12.

"lil] heelt geest i n. . . het

van een knnstvnam-

>,pe muziektent lag in ecu
aardig park, de voorstelling
jn de open lucht was druk
pezocht, een net, kalm publiek,
puropeesch gekleed, dames en

wij dit alles reeds

r k al le/wnde zijn reisv'eii

i'dekten. daar v,.ndrn w,,
. dubbel aangenaam .„j,

' der te lezen. N-erder. verder,
rotclat we aan het einde geko

leeren, veel jongelui, zat in
giooten halvcn kring vóór het

men. nu gluheel nvertnigd van
des schrijvers talent en l)^..

ooneel, dat als een verlichte
leuzenschelp tiisschen de boomeii stond.Er werden Russische

,vonderend zijn knapheid om
2ulk een overstelpende massa
indrukken op zoo handige en

lederen

gezongen, Russisch

gedanst, altijd weer gedanst

irissche wijze te N'erwerken
tot onze teleurstelling bemerk
ten, dat het boek ..uit" was.
ivii moet ik eerlijk bekennen
dat ik wel gevvenscht had. doii

en gezongen. Na een uur had

Ik er genoeg van.

Buiten vond ik nog altijd de

lange rij schildwachten, ze
hadden nu groote, zware

schrijver eens een oogenblik

soklatenmantels om, stonden

dieper op de dingen te zie,-,

onbeweeglijk, de revolvers in
de hand. De trottoirs waren
haast leeg. Maar telkens
Moeg uit een zijstraat een wild

ingaan, die hij mij zou smake
lijk voorlei. Te dikwijls kreeg
ik op eens de hevige begeerte

kabaal; een troep zwaaiende,

om meer te weten \-an iets

waarvan hij me heel ex-en

gore kerels buitelden over de

straat, de enkele voorbijgan

maar het schoone en belang
wekkende ontsluierde of den

gers stoven vluchtend weg. En

geur deed aangaan, de sensatie

er bij, behoedzaam als jagers,
die een gevaarlijk jstuk aange
schoten wild ^naderen, legden

langzaam kwamen de agenten

wekte van ])rachtige en

zeldzamezaken.mc igelijkhcden.

hun wapens aan op den tie

en heel sterk heb ik dat bij

renden hoop.
Achter het parkhek tusschen de hoornen, stond vlak

voorbeeld onder\-onden. toén

hij mij op zijn iirettigto manu-r

vertelde van

dat

practitifri.-

en afschuwelijke Moskou, van
die troosteloos verlaten ,,Toen

bij, de verlichte schelp, waaruit

dra", de donkere „Taiga", en
in die fraaie hoofdstukken over
het Japansche boerenbinnen-

huis en Heilig Xikkozan. welk
laatste zoo mooi begint, voo,-.
treffelijk geventl de atmosfeer

de wijsjes 'met het vlugge voettrapjielen der Russische volks

dansen klonken."

Let op dat „behoedzaam

DE BASILIKA IN MOSKOU.

J apanstdien'zomerdroom;
„Heilig heet N'ikko. midden
' ' " van
-"ohet
i mbergland
in
Sjimotsoeki. heilig

Nikkozan".

Maar op zich zelf heeft het zoo sterk prikkelen van iemands
belangstelling reeds verdienste een gewoon coiirantenschrijvertje

bepaalt zich tot een opsomming van
feiten zonder
meer,
omdat
meer,
ij eenvou ig e iteuiir talent ■an
mist.feiten
dat zonder
zijn relaas
van dor
en onverkwikkelijk, tot lets levends moet malcen. Jan Feitli nu.
behoort zeer zeker niet tot die journalistieke achterblijvertjes,
integendeel hij is een der baanbrekers van de nieuwe journalisie_^ waai van wij Biusse als p,imus inter ))ares erkennen.
Tevens weet ik wel dat uit den aard der zaak hier geen
zeei ciepgaande kunstige ol wetenschapjielijke ontboezemingen
'oncen woiden gegeven, iemand die een vacantiereis de wereld
om maakt, ziet weken lang niets anders dan een spel van wisselende
verschijningen, gezichten die bijna alle e\'en snel weer wijken als
ze gekomen zijn. zonder dat er tijd voor den waarnemer overjtt om wat rrmei te doen. dan te genieten van wat zijnoogen

...

,

,

T-,

jagers". Is die heele on
veilige. lugubere Russische-nachtstad-stemming
daarmee niet

Het stei kst hebben mij Me hoofdstukken \-an de reis door Pluro-

peesch en Aziatisch Rusland en die \mn lu-t verblijf in Jaiian'gerotten. en geestig is het boek op menigi- bladzijde, het meest wel
waar va n de scheepsjiraatjeslvertcld
lioord van de ..Niiipon Mar)■( )e
Mij dunkt

wordt, en van de sport aan

.

dadelijk om u heen gebracht ?

Diep ongelukkig, rampzalig volk, dat door een leger van

beestachtig ruwe handlangers des gerechts, bewaakt moet worden

met revolvers gedraagt een beklagenswaardig beschonkene zich

maar even met zooals 't behoort, dan knallen kort, droog, stroef

de schoten en als afgemaakte, schurftige honden worden de

ziellooze menschdijke overblijfsels over de verschrikkelijke
bestrating weggesleept.
Waarlijk als een protest staat voor in het boek de groote plaat
van dien weerzinwekkend-barbaarschen ,,koetsier in opgevulde
iviei , a s ootend, grof-potsierlijk en meedoogenloos als een

beul.

..

hiiJP': IJ '•

Feith boven een hoofdstuk, en be-

le een land doortrekkend zooveel gruwelijke droef-

pestigheid ontwaart, als deze auteur, die er zóó sterk die akelig
heid

_

,
™iddeleeuwsche
onderdrukking voelt, mag Oer
^,-1-1,-1

(KW zoo o'^ei spieken, mag zelfs zijn 14-daagsche treinreis door

"Siberische ballingschai^ noemen.

aanschouwden. Toch boeit De we r e 1 d o m als een snelle automoiie tocht door een schoon, rijk en vruchtbaar land. als een boek.

cat wel veiie van zich met zekere bekende, onsympathieke litelaiie pretentie aan u ()j) te dringen, integendeel bekoort door
nsscnen eenvoud en eigenaardige stemming. Het groote aantal
voort)effelijke illustraties (eenj7()-tal). waarvan wij een vicr-tal
ijvoegen, diaagt hiertoe niet gering bij.

. ,

Japan.

Ik voelde mij als van een hel in

lu 600 zorgcloos laocl van eeuwige ge-

T-,,Ar.
1 ' boer;
u
M^i'ak
Japanschen
hier u fgreeds
een over dien nacht logeeren bij een

dat ho ofdstuk-

'

voortreffelijk en fijn brokje uit

^valmend oliejiitje, dat in de lantaren brandde,

-irhtprw''
banier achter de schuifdeuren was het stil; door
eetgerei
keuken lag, klonk niet meer het geklik
(rpc.,irpifl wnJ ^"^611 dc papieren wanden, waartegen mijn bed
l-ifi (ronsrlf^ '
"®k de natuur geluidloos. Een enkele musschern1 bvetril Van een boven
het
krekel; het
een gaas;
vogel toen
begonkniijite
heel inergens
de verte

den

\'an

orinRusland

te fluiten.."
Zeker, ge
achte lezer,

m zag toen

een man met

'"j er door

een kunste

zoomoet het

Wel zijn. zoodsjan Feith

zóó schrijft
naarsge

bok. Vuil en

moed.
De
Wereld om

Soor, droef-

pesfig

en

is

on

geschreven

poral barhaarsch

een

derhoudend

"^i'baarsch.

reisverhaal

en

van de goede

"veral de ge

soort, waar
aan ge na

vangenis-

stemming

lezing

"Uiten't kla-

nog

brgoud. en

dikwijls met
plezier terug

^^anhopige
^'^giinstellin-

denkt.
H. v. B.

'bn nog die
H'LADl II 'OS TOK AAN DEN GO UDEN HOORN.
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■ ,

iraclitfii te iK)i)ulariseeren, en de

willen
'i„,^wijd wordt in een nieuw gebied, de natuur,
groote nicu^ b .
afvragen, wie de eerste was. die.
lioogde aan te wenden.^

sonderen
\v'''
aii "te/VirK(minr">P'^^^''
(k/tn
b
zaken,^V()rden
niet slechts
van zijnverteld
Saloonitrent zijn
^
^ „ver zijn geleerdlund oji natuurgebied,
.„„■sohc iuns udnllSalomo ht

„v,t d. gehc.men va„

^

de

h^d verstand

wutn boom. Nam den reder xain den Libanon

mTck^SoV, die tegen den muur groeit; hij wist ^•elerle, omtrent

b diercm vilgels, wormen, visschen. waa.wan hij zeldzame e.xeni,

bweekte en bestudeerde in zijn parken, hn gelokt door

" meiVvan zijn wijsheid, kwamen Koning Hirani van I ynisen de

Kon gin Van Schelia aan zijn hot. prinsen en edelen trokken tol

tem op, om zijn wonderbaarlijke N-erzamehngen op natuurkundig
gebied te bewondeien.

i

ii

,. 1

noch de overlevering heelt hem een nog veel zeldzamer stralen1-roon OP het onsterflijk hoofil gedrukt. Want Salomo wordt ook
Vorezen als de zegelbewaarder xain alle natuurgeheimen, een die
verstand had van de taal van vogels en dieren, en de geheimen

1-ende van toover- en geneeskrachtige sappen uit idaiiten en kruiden
—
zelfs dat hij macht had (wer de geesten \-an de onderwereld,

die' hij door de 'kracht van zijn tooverniiddeleii aan zijn wil
onderwierp.

Sjirak Goethe met :
..t'ur solche I lólleiibi iil
..Ist Sali)iiiuiii> SchUisM.'l };ul.

Zoo is Salomo, naast zijn testameiitarische wijsheidsreiiutatie.

in den loop der

tot den klassieken natuur-too\i'naar ge-

worden.

.

• ,

,

,

Wie tegenwoordig buiten gaat, weiischt zicli de natuur-keiinis

\'an een Salomo, om, zooals hij deed, te kunnen doordringen het

geheime wezen van alle dingen, welke om ons zijn !
^

*

In de eerste plaats is 't liet Plantenrijk, tlat van oudsher in het

bijzonder de aandacht op zich ge\ estigd heeft door de in zijn vruch
ten en wortels verborgen levenwekkende en-\'ernietigende sappen
en krachten. En niet tevreden met de wetenschap omtrent de

reeds bekende en beproefde eigenschapixm. zocht men daarachter

in vroeger tijden naar buitengewone wonderkrachten, en schepte

er een bijzonder welbehagen in. er steeds dieiier in geheimpje-

te-sjielen !
Vooral hechtte men beteekenis aan den stand der sterren cii

BOER EN BOERIN UIT RUSLAND.

WONDERBLOEMEN EN
TOOVERWORTELS.

1

N deze mooie dagen, dat de wetenschap zich van haiir statigen
tabherd ontdoet, haar jiotjesdatijn onuitges]-)roken houdt,
haar geleerd pedantisme laat x'aren. nu de wetenscha]iiien
haar schatten van kennis en \-orsching tot gemeengoed

aan den tijd van het jaar bij het zoeken naar wonderdoende plan
ten: gelijk trouwens sommige hedendaagsche kruid- en balsein\-erzamejaarsters nog doen.
Want reeds de geleertle .\lbertus Magnus en Michael Scotus

gewaagden toen-ter-tijd in hun werken van de geheimen der natuur:
..Jedes Ding hat seine himmlische Figur, ausderihm herkommt
die Wundermacht seiner Wirkung und rnuss jedes Tun geschehcn

unter seineni Planeten in der besonderen Stunde seines Auf- und

X iederganges."
rit deze en dergelijke gewichtigheden, die zeer ernstig ver
kondigd en aaiu'aard werden, ontstond langzamerhand een mys
tieke geheimzinnigluud om menig in zijn schoonheid en nuttigheid
zoo eenvoudig natuurvoorwerp, een
wonderroej) welke tegenwoordig nog

zoo dikwijls bij ons ten platte lande
wordt aangetrofïen.
Daarnaast

heeft de naïve volks-

}K)ëzie er braaf het hare toegedaan,
om alles wat aan geheimzinnigs

over de planten werd verkondigd,
nog verder uit te werken, op te
smukken en tot een bonten krans

sagen en sprookjes te vlechten, die

lieden — literair gesproken! — den
kostelijksten schat \"ormt van onze
^■erhaal boeken.
*

_ De Duitsche natuur-onderzoekei
Kuno Walther heeft hiervan een
studie gemaakt: en aan de hand\'an

de aardige opmerkingen, welke hij

niaakte

o\-er dit aureool c'an iiei-

bgheid. too\'erkracht en geheinizinniglu'id. wil ik hier enkele \'an

zijn mededeelmgen na vertellen.

De 1 Iici'Ihhhu (Sdiiihiiciis iii^rd).
in het Diutsch Hohmder. holaiitai.
liolle lioom. dankt dezen naam aan

zijn holle, imu merg gevulde takki'ii.
Det

is een boom. die elk hiiiten-

inan, hetzij hij eani niichteren el
eau poi'tisehiui aanleg is. kennen
moet. Want bestaat er één he-

DE HOEEIJZERBRUG IN EEN DER TEMPELTUINEN VAN TOA'/O.

schrijc'iug. één dichtregel haast \'an
buiten, waarin de bioeiende vlier
ontbreken

^Isheilbooni stond hij sodn t .„„U.

.
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'"'o«o ph,groent-n tak af te In eken,lunU.„
/.oncUt./nr . ' -'-'^'1'wel
'en. \v;im

f^iuis"- ^Vannee^ ^> naeiits.
uamts, ;d
„riU\\' gs'waad. liet dlaiiwc

vhÏÏf bet

laot ,1..

^'a.ipt, (P. po,.,]

l^ijkt ilij ook den luutenkant van luo T

il,
s'Ti;gnvan hoevee

"f .1... wa% ,

M

eelnt-

<"-dc.liji:

«vi'l;.

nut ,s de vIut nn t' Het

die naast de deu.-roe.t; t a Iels. „1,0 Vl,'^7"

in

l'uisan

den met wormstekiK. njetaalwaren. <l/uu ,n'

«evvioo-l

)o-

Als bi aak- en als akseerniuklel is d,. |,,^f'''"^^'e'-d. roest,
>esten

'n,

^.gentandinjn
ise. bast
UK" s.atsnijdt
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plekken. Slechts mnc kmdcroogen knnnen haar ontdekken
slechts onhesmette kinderhandjes mogen haar aanraken en pkrl-ken. En met zoodra is de bloem ter hand genomen, of daar vem
schijnt het grauwe aanlmaimetje, dat u voorgaat 'door de aardpoort omlaag, naai de jjhiats. waar de \'erborgen schat rust vvi-ir
alles flonkert en straalt van goud en edelgesteenten. Vaii alles
mag de gelukkige sterveling meenemen, slechts één schat heeft
hij achter te laten, zijn schoonste, de bhuiwe wonderbloem. Doet
hij zulks niet. dan vindt iiij oji de aarde ti'rugkeerend, de bloem
verschrompeld, en in zijn zakken, in jdaats van gorul en edel
gesteenten, dor zand en kiczelsteenen.
Om echter oude kasteelen met onderaardsclie kelders, schat

kamers en kerkers te openen, luid men volgens oud volksgeloof,

weereen andere wonderplant noodig; het sfriw^kyitid of de laolls-

SPRINGKRUID (EUPHORBIA LATHYRIS).

dit^remerkte, vloog hij-heen en streek neer ter plaatse waar een
wonderbaarlijke jdant groeide, die anders nooit door een mensch

melk. Om die te vinden moest men de donken' wouden in, daar

gevonden zou zijn. Deze jilant heeft men te rangschikken in

waarde zwarte sjiecht zijn nest in een onden eik gebouwd had.
Wanneer de vogel uitge\'logen was, om voedsel voor zijn jongen
te halen, had men deze gelegenheid te benutten en het nestgat
met een houten wig te sluiten; zoodra de vogel bij zijn terugkeer

cie klasse ..Eujjhorbia lathyris". Met zijn snavel rukte de specht
haar uit en zoodra ze voor de wig gehouden werd, vloog deze met
een sterken slag uit het gat Men had dan snel uit zijn schuilplaats
te voorschijn te springen, een luide keel op te zetten, zoodat de

vogel van schrik het wonderkruid liet vallen. En de gelukkige,
die de jdant ojiraapte, had overal vrijen toegang; alle ijzeren deuren
en kerkersloten liet hij springer; den gevangenen vallen bij haar
aanraking de ketenen van de handen, en uit de zich van zelf ope
nende schatkisten kan de gelukkige de geheimste stukken te voor

schijn brengen, welker bezit hem alle schatten en eerbewijzen deel
achtig doet worden.
J. F.

IN October begint een tuin, groot of klein, gewoonlijk een min
BLADHAmEN.

der aangenaam aanzien te krijgen. De zomerbloemplanten

sterven af, de vakken met Begonia's en Dahlia's hebben van

regen en wind te lijden en wil het ongeluk, dat een vroege
nachtvorst intreedt, dan zijn zij geheel verloren. Het meest

verliest een tuin echter in voorkomen door het afvallend blad.
De eene boom laat wat vroeger, de ander wat later zijn bladeren

vallen, het dorre blad geeft echter aan den tuin een slordig en

onoogelijk aanzien en gewoonlijk is men dan ook blijde, dat tuin

man of tuinbaas komt om het op te harken.
1 Met dat hladharken nu kunnen wij volkomen vrede Irebben,

'wanneer het met overleg geschiedt, wanneer namelijk het blad
van de paden en gazons wordt verwijderd, om het tusschen de
hppstervakkcn weder uit te strooien. Dit laatste wordt maar af

iP vaak vergeten, een der voornaamste redenen hiervoor is wel,

hhDr. A. 7. M.c„yi,,

VLIERBL OESEM.

Dcse ajbceldine komt rred^ vnny^ in Nr. fo van dit

«dikel Bloeiende Boumen in juni. h ij meenden <( ' 'J'hrookie dal over

'"ocht zijn om ze terun te houden, waar het dit aardige sprook,..
ie Vlierhlocm handelt, zoo passend kan illustu i > en-

dat het blad, op een hoop gezet, zulke uitstekende aarde voor
notcultuur oplevert, dat iedere tuinman gaarne een flinken bladhoon rijk is. Door echter jaar in en jaar uit al het blacl tusschen
Ip heesters weg te harken, vergeet men, dat de grond waaiin
ctnnn eaancleweg verarmt. De boomen en heesteis ontf kken'toch ieder jaar een zekere hoeveelheid voedsel aan den
nd Laat men het afgevallen blad liggen, clan zal dit gedu'de den winter verteeren en een groot gedeelte der onttiokken
^rhnffsstoffen zal weder langs natuurlijken weg aan den grond
^?>1-flpn toegevoerd. Wordt het blad echter geregeld weggehaikt,
Tnn worden elk jaar deze voedingsstoften aan den bodem ontt ^-kpn en het gevolg kan dan ook met anders zijn of de
"-"nh woidt gaandeweg armer, wat op den duur op den groei

der houtgewassen een ongunstigen invloed moet uitoefenen.

14 December 1907.

buiten.
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Enkele lezers zullen wellicht opmerken, dat het slordig staat
het afgevallen blad tusschen de heesters en hoomen te laten liggen,
zorgt men er echter voor ]iaden en grasvlakten liehom- ijk schoon
te houden, dan zal de tuin er werkelijk niet onoogelijk dooi ui
gaan zien.

i r-i- ,.-,.1

Het bladharken in den herist is een sleur, waar

eens mede gebroken mag worden.
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PLANTENGROEP.

IN iedere grootere buitenjila ts vindt men wel een jilek, waai

de eigenaar geen raad mede weet, en die haar gewoonlij k
niet tot sieraad verstrekt. Het is gewoonlijk een vochtigen hoe v
onder hooge boomen, waar niets hoegenaamd groeien wil.
Met alles is het beproefd. Met éénjarige zoineriilanten, met
Pdargoniitm's, Fuchsia's en Begonia's, eindelijk met bloemhees-

ters en ten slotte met ruwere dekheesters, doclp niets wikle ei

tieren, de hoek is te vochtig en te kil. Steeds blijft hij een steen
des aanstoots voor den eigenaar en ook de tuinbaas staat
machteloos tegenover hem.

Zulk een hoek leent zich gewoonlijk zeer goed om er des zoineis

een z.g.n. subtropische groep te vormen, en onze afbeelding toont
duidelijk, dat daar werkelijk een mooi geheel mede te verkrijgen is.
Nu 'moeten wij er dadelijk eerlijkheidshalve bijvoegen, tlat cle
daartoe benoodigde planten lang niet overal worden aangeü'olïen
buiten-

ViC*.!. gewoonlijk
•> k
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en dat
slechts de eigenaars
van
grootere

l
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plaatsen zich die kunnen aanschaffen. Wij hopen echter, dat ook
tlie zich onder de lezers van „Buiten" zullen bevinden en tloor

kennisneming van dit stukje een nieuwe aantrekkelijkheid aan
hun plaats kunnen geven.
Voor het vormen van dergelijke subtropische jilantengroeiKui

komen in de eerste plaats de z.g.n. Boomachtige Varens, gewoonlijk
eenvoudig Boomvarens genoemd, in aanmerking. Deze Varens,
vertegenwoordigsters van een voorwereldlijke plantengroei, wor
den hoofdzakelijk in Australië, Tropisch Amerika en onze OostIndische Koloniën gevonden. O]) vreemd gevormde, vaak met
een dikke laag luchtwortels omgeven stammen, of beter gezegd
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"""nmrs ook zéér gcied buiten staan, mits men maar zorgt, dat z

nkt te licht,'nog minder in de zon staat, daar zij dan bijna goiu'
wel wordt Zij zal er wel met van dood gaan, maai haar moo
fnsch vooiTomen raakt zij kwijt. In een subtroi.ische gn.e

nrïken echter enkele Araucaria's.yoorA wanneer zij wat groote,
en dus voor een kamer te hoog zijn geworden, een mooi ffteci
Ook kunnen er met succes enkele Dracaena s m gebruikt worde
en wel voornamelijk Dracaena (Cordvhne) indivisa en austrah:

kecht op haar jilaats zijn deze er echter nmt. Zij hebben hevi
een iets lichtere en drogere standjilaats, doch zij zullen in zoo

tronken, verheffen zich de kronen, tlie uit een aantal lange, slanke,

groep niet dood gaan en geven er met haar lange, smalle bladere
een aangename afwisseling aan. W ore en de Dracaena s do,

gewoonlijk elegant gebogen loofbladeren bestaan. Somtijds
vindt men meer dan een twintigtal bladeren op één kroon, vaak
nog meer. De kleur der bladeren is meestal zacht groen en vooral,

voor haar behoeft te zijn.

wanneer zij zich j)as ontwikkelen, maken zij een jirachtig effect.
Deze büomachtigc Varens nu houden veel van een vochtige, beschatluwde, zelfs eenigszins kille stand])laats en men kan gerust

zeggen dat zij daar, waar gewoonlijk weinig of niets groeien wil,
des zomers het best tieren.

Voor het vormen van subtro})ische groejien in een tuin komen

het verliezen harer bladeren eindelijk te kaal, wat nood, zij late
zich zoo gemakkelijk verjongen, dat men met al te bezorg
Ten einde er wat afwisseling aan te geven, kan men in zul

een groep ook enkele bontbladige jilanten zetten. Zoo vinde
wij in die, welke hierbij afgebeeld is, hier en daar verspreid enke
ü'nopordon hractcatum. die met haar zilverwitte bladeren zek,

een mooi effect maken. Ook een paar Lavatera arborca varicga,
staan er tusschen; deze heeft groote, goudbonte bladeren, g

hoofdzakelijk de Australische soorten in aanmerking. Onze zo
mers zijn gewoonlijk te koud, het weer is te afwisselend om daar
ook de Oost-Indische voor te gebruiken, hoewel enkele, die daar
hooger in de bergen voorkomen, er toch ook met succes toe
aangewend kunnen worden. Het zijn voornamelijk vertegenwoor
digsters van de geslachten Alsophila, Balanlium en Cyathea, die
voor in aanmerking komen, alsmede de fraaie Todea barbara

lijkende oji die van een Eschdoorn en zij zal er zeker een aangenan
afwisseling aan geven. Deze laatsten zullen in zulk een groep ni,

en Blcchniiin brasilicnse, welke laatste, zooals de naam aanduidt.

groeji veei aan op den goeden smaak van hem, die daarmiH

weder \'an Zuid-Amerikaanschen oorsprong is.
Het is nog lang niet algemeen bekend, dat deze ])lanten tles
zomers zeer goed buiten kunnen staan, gewoonlijk houdt men ze
in de kassen, waar zij zeker zeer goed voldoen, doch juist om

belast is. Hiervoor laten zich moeilijk voorschriften geve
Vooral moet vermeden worden een stijf geheel samen te stelle
De verschillende jilanten mogen niet in rij en gelid staan, nee
los neer gezet moeten zij wor- den, nu eens een hoogere, d;
weder een lagere, zoodat men als het ware een stukje natin
schept, waardoor men de plek, waar eertijds niets wil,
groeien, met voldoening aan zijne gasten kan toonen.

zoo'u minder Iraaien hoek r'an een tuin te versieren, zijn zij zoo
bij uitstek geschikt.

Daar al deze Varens vrij teere planten zijn, moet men toezien,

dat de plek, waar men ze zet beschut is, d.w.z. niet blootgesteld

als zoodanig tot haar recht komen, daarvoor is de plaats te vocht
en te donker, maar o]i een andere en betere plek van den tuin ki

men ze nog eens jilanten, waar men dan van haar genieten ka:
Het zijn beiden tweejarige zaadplanten en dus weinig kostbaa
Natuurlijk komt bij het rangschikken van een subtropiscl

E. Th. W,

aan den wind, want daar kun-

ncn zij niet tegen; de lange, vrij
zware bladeren knakken dan en

de i)lanten zijn haar fraai voor

komen kwijt. Te vroeg moet
men ze ook niet buiten zetten en
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hoewel de ge]xisseerde zomer
()ns geleerd heeft, dat wij zelfs in
Juli nog niet vrij zijn van nacht
vorsten, mag toch wel als regel
aangenomen worden, dat deze na
half Mei niet meer te duchten

zijn ; dit is dus de tijtl, waaroji
men deboomachtigeVarensbuiten

kan brengen. Dadelijk als zij
uit de kas komen, moet men ze
in de schaduw zetten, zon toch

verdragen deze jdanten niet en
staan zij er door een of ander

verzuim slechts een half uurtje in,
dan loopt men gevaar, dat de

bladeren reeds bruin geworden,
zoo niet geheel verbrand zijn.

Ook is het geraden ze (Unielijk
na het buitenzetten goed nat te
spuiten, en daarbij vooral de met
luchlwortels bedekte stammen
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