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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor correspondentie opengesteld en gelieve

men vragefi aan de Redactie te dichten.
Fvaate foto s zullen gaarne ter bcoordeeli?ig ontvangen njorden. TV adresseeren

aan de Redactie of aan de Uitgevers. De inzender verzuime vooral niet duidelijk
zijn naam en adres te vermelden; ook achter op de foto's.

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

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk blad te noemen a/s men naar aanleiding
van eene annonce, een aanvrage oj bestelling aan een adverteerder doet.

Uitgave var> SCHELTEflAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul Nnhoff -AMSTERDAM"

DE STERRENHEMEL
IN FEBRUARI.De stand der Sterrenbeelden in den vooravond (omstreeks

8 uur) blijkt uit het volgende overzicht :
Zenith: Giraffe, Wagenman;
Noorden: Kleine Beer, Cepheus, Draak-

n  I Noordoosten: Groote Beer, Jachthonden;Oosten: Hoofdhaar van Berenic-c, Kreeft, groote en klem,.
Leeuw, Lynx, Sextant, Waterslang-

Zuidoosten: Tweelingen;Stgiden: Eenhoorn, Eridanus, groote en kleine Hond. Qrion,
Zuidwesten: Walvisch;
Westen: Andromeda, ' Driehoek Dnn- r -r.

Ram, Visschen; uiienoek. Hagedis, Pegasns, Perse
Noordwesten: Cassiopeia, Zwaan.
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Jupitcr loopt in lu't sterrcnl^eeld Kr,.,>f+ i
l i. 1. naar Imt Wnstrn. De planeet 1 . langzaam „terug",
Waar. Dtm ioen dezer maand "-i-it . Sanschen nacht zicht-
hekenden sterrenhooi)/V(/('sr/)eTile KD-iV' <-1™

<t.T,vnho„,, ,s „ c"n h V''' ' ''V ^„„rhii;
.I,-,- inuu.t.- , ,1 . I ' I "ï" «■„

v.nwaan n.un.n,.la,u.,.t. aan ,lar .lankhaïrsta aa affichanu,;
n."i klaiaa k.jkars, an haar waahters handalan

Sa/ijraas IS iios alaalits aan dan aa'ondliamat waaniecnihaar
)a l.lamat l„,,pt in hat stananhaald N'issaliaii langzaam naai'

■ aan'ol" 1 "i"^ anids liagin \an Januari ziahtlraargannOan an zal dat 15 jaran lang 1,lijvan. Dan Kahrumi
Zijn datnrnus an \ anus san.an in hat vakl van aan binnala óf
v!ól"sót.mmó. éihi graad tan \porden
HOE MOETEN WIJ ONZE

TUINEN AANLEGGEN? *>
Rt'daetie \';in ..Bniten" iloet mij de vraag: ..Hoe moeten
wi) onzen tnin aanleggen"? en gaarne geel' ik mijne
zienswijze ten beste. \\ el. een\'ondig naar onzen eigen

oor wien doen wii het ? En is het resultaatD mijne
jze len oesie. wel. eenvoudig naar onzen eigen

smaak! \'oor wien doen wij het? En is het resultaat

\-in

men

op\'alleml en \'indt iedereen het mooi, des te beter;
dt iedereen het leelijk. des te erger. In jlit laatste geval doet
n echter beter als men niet aan tien weg. . . . tuiniert.
Maar voor een meiisch. die met zijn tijd medeleeft, is het noo-

dig. dat hij zich. zij het zonder overdrijving, naar de heerschende
mode schikt. Zoo zoude het goeil zijn zulks ook te doen met
den heerschenden stijl in zake tuin-architectuur. De ruime toe
passing \'erbetert het werk.

Maar als er nu geen stijl is? En dit is juist het kenmerk van
de geheele ipile eeuw geweest, dat zij geen eigen stijl heeft kun
nen vimlen. En ilie is er nog niet. Tenzij men den zoogenaamden
nieuwen of Engelschen stijl als zoodanig beschouwe. In dat
geval zoude ik zeggen: legt uwen tuin in dien nieuwen stijl aan;
vooral als uw huis ook in dien stijl is gebouwd.

W'rwerpt gij dien stijl, doet dan ook gerust wat u goedtlunkt.
l.iberté pour tous'.

Dmdat men honderd jaar lang geen eigen stijl had. heelt men
zieli beurtelings oj) allerlei oude stijlen geworpen. Bloeitijdperken
zijn het waarlijk niet gev\'eest. Heen wonder dat men nu. oj) een
tijiistij) dat al het oude zoozeer gewaardeerd wordt, voor ilen

van tuinen ook tot oude stijlen zijn toer'lucht neemt.
Waarom niet.^ De stijl, die dan genomen wordt, is meest die
van Le Nótre; daar bestaan afbeeldingen genoeg van en zij resu
meert zoowat alles, wat de meeste Hollandsche tuinarchitecten
\'an oude stijlen afweten.

Ee Nötre. die geroepen was om groote werken uit te voeren,
was een genie op dat gebied. Hij heeft de kunst verstaan om
rijk en vol werk te leveren op groote schaal. M il men dat nu
toepassen in onze stadstuintjes of op onze villaterreintjes van zoo
i'ii zoo\'eeI M-. dan zal de bedoeling van Le Xotie ei wel niet
le best in uitkomen. .Maar waarom zouden wij niet: wij zijn
immers \Tij?

De liuizen onzer grootouders v\'aren. wat wij nu noemen, oudei-
wetsch ingericht. Men gebruikte de familiemeubels en het was
el' wat onze taal zoo heerlijk uitdrukt: ..deftig . De tuinman
uit die flagen hield ook niet van buitenissigheden. Een tuin
was toen 111 den regel als volgt aangelegd. Aan de zijden dekking
\an struikim. waarlangs een grasband. die tevens den loop van
het buitenste jiad aangaf. Wrder gras. gescheiden door een of
meer j.aden. In het gras één of meer bloemjierken: hier en daar
wat losse jilanten of boomen. Als er plaats was 1"'^^' -smiiie comme bonjour. En niet te duur in onderhoud M^nkon
fi' rustig zitten en het was gemakkelijk netjes te houden. N )gni>rartiseh niet! Zoo zijn wij groot geworden: maai tocli

dettirr zijn vvij ook al niet meer.
Wii heblam een wonderbaarlijke ontwikkeling gezien van den

tuinr.ouw De bloemen van den tuin onzer grootouders waien
i .f .nvMudig: toen heeft men niet kunnen droomen ''1''™

kans s.m.ln s.t-n om veel bloemenIk gelooi. dat d. ; -P Pat toch geen overlading
'T.a';^:a;'Vmi'^^.ne^g;".r tol imn I.cht komen.en bjjdragen_ totplaats heelt en alle goed t..t ^Hrman^ zeker

algemeen rijk en ' ' ^.aiPe moeten zijn. zoude
,, .,„,111.1 van v.'el sniaak ^ ^ (.,„1 nieuwen stijl
ni isMiiieii meer bij.hagen tot • ^„men. Want hij zoude
Tm al de navolgers van :t wat het tvpischewerken in .Tn g.rs/ run ./eren /p.L . n nu t__l ^ h .

;van

Bi lil w
igcl ljl

ó 'j;ibó:ó:;.,sónn;io.o:;:TbT
mt'iooimn'holTiêb": Maim komt dat niet in overweging, maakt

...ritcricn Dii i)(.Tsonen van kennis
J),, redactie heelt tuinarchitectuur uitgeniaodigd
,.„„„sa.n,l,.n smaak op liet Keltiecl van mie

dan van uwen tuin een bloemen- en plantentuin. Kon men dezen
zoo maken, dat hij een type vertoonde, een type ontleend aan
de vereischten der jilanten en bloemen zelve, dan zoude men
reeds een stijl hebben.

Ik geloot tlat als zoodanige stijl kon gevonden worden zoowel
villa- als stadstuinen er heel wat beter zouden uitzien dan nu
veeltijds het geval is. En men heeft er de dure bouwwerken en
beelden niet bij noodig. die toch iii de oude stijltuinen juist de
afvv'isseling gaven. Werden niet nog jias eenige maanden geleden
oude tuinbeelden en ornamenten voor duizenden guldens jnibliek
verkocht aan aanleggers van oude tuinen?

Die dat niet betalen kan koope liever mooie bloemen en jilaii-
ten. die toch altijd nog mooier zijn, want de Natuur gaat boven
de Kunst; en hij vorme zich een klein Eden bij zijne woning.

Men heeft gesjiroken van „landschapsstijl" .van ..natuurstijl";
zoude de aangewezen stijl voor onzen tijd niet de .,bloemenstijl"
kunnen zijn?

-Alles en allen zouden er wél bij varen; de ontwikkeling van den
goeilen smaak niet het minst.

Mijn ideaal van den modernen tuin is de bloementuin.
S. V. H.

TIJDIG FOKKEN.

«..eTóó u-sc„niv.n.

Her welslagen van onze fokkerij is van verschillende
factoren afhankelijk; zeker de eerste is die, dat onze
kuikens op tijd geboren worden, zóó dat ze tegen
den winter volwassen zijn. De legrijj^tijd bij de
hoenders treedt oji een bepaalden leeftijd in, welke

leeftijd afhankelijk is van het ras. De boerenhoenders, de
Leghorns, de Minorca's, de Brakels, de Campines moeten 5 a
() maanden oud zijn, de Orpingtons, Plymouth Rocks en
Wyandottes (> a 8 maanden om den leeftijd te hebben waarop
ze met eieren leggen beginnen. Nu behoeft het geen nadere uit
eenzetting, als we zeggen dat de grootste verdienste verkregen
wordt van hoenders, die in den winter leggen en wel van die
dieren, welke daarmee in den loop van November aanvangen. Bij
een goede verzorging kunnen wij er dan ojr rekenen gedurende
de wintermaanden geregeld eieren te rapen, vooral de zware
rassen; Orjiingtons, Plymouth Rocks en Wyandottes zullen ons
niet in den steek laten; bij strenge koude lijden de Minorca's en
Legliorns vaak door hun teere kopversierselen; kam en kinlellen,
die soms bevriezen. Als algemeenen regel kan men dus aannemen,
dat de kuikens der lichte rassen in het laatst van April of in den
loop \'an Mei, de zwaardere ongeveer een maand vroeger geboren
moeten worden. De zwaardste rassen, waartoe de Brahma's en
Cochin's behooren, kunnen we buiten beschouwing laten, omdat
zeker niemand die houdt in de hoop daarvan veel eieren te rapen.
Niet zelden hebben deze hoenders 10 maanden noodig voordat
ze eraan denken een eitje te geven.

Zorg dat de kuikens in April of Mei geboren worden. J. K.

VARIA.
ZOOGDIEREN. Hazen, konijnen, vossen, bunsings, marters,

fluwijnen, otters jjaren. Dassen werjjen.
VOGELS. In hoofdzaak als in Januari. Echter komen soms

reeds enkele trekvogels uit 't Zuiden: witte kwikstaart, gewone
leeuwrik, soms si)reeuwen, houtduiven en ooievaars.

Ganzen leggen eieren. Ekster en watersprceuw bouwen nesten.
Wilde ganzen vertrekken reeds weer.

Gedurende de maanden Februari, IMaart en Ajjril mogen worden
gezocht de eieren van waterwild (eenden, duikers, waterhoenders,
watersnijiixm, schrieken, kernjdianen, strandloojjers, wulpen en
plevieren) alsmede die van kieviten; mits het zoeken of raj)en
jilaats hebbe in gezelschajj van den eigenaar of rechthebbende
of met diens schriftelijke vergunning.

VISSCHEN. Zalmen verschijnen in de riviermonden.
INSEKTEN beginnen uit hun rusttoestand te ontwaken.
MIDDELEN TEGEN SCHADELIJK GEDIERTE. Als in

Januari. Met het uithalen van rujisennesten mag men nu niet
langer wachten.

PLANTEN. Haselnoot, els, wilg en abeel bloeien; ook het
ixpierboomjije en de Pyrus jajjonica. De purjjeren doove-
netel bloeit, de witte doovenetel ontluikt, ('rocus, sneeuwklokje
en wintcr-Helleborus bloeien. Keizerskroon ontluikt.

Aan alle inzenders van rijpfoto's, die met
zulke .schitterende .stukken voor den dag kwamen,
onzen hartelijken dank. Tot onzen grooten spijt
kunnen er slechts zéér enkele geplaatst worden,
daar onze speciale fotograaf een tiental op
namen nam.

Wij vestigen er de aandacht van amateur-
fotografen nog eens op, dat wij gaarne meerdere
fotografieën van onderwerpen die met het buiten
leven verband houden, ter beoordeeling ontvangen.

De Redactie.
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METEOROLOGISCHE
MEDEDEELINO.De rij]), hot vorsohijnsol ilat ons land in do daj^i'n \';ui

21 tot 2() Januari zulk oon ongowoon aspokt hooit
\"erlocnd. do gestadig aangrooiondo ijsalzotting. dio oj-
allo uitsjtringondo takjos on halmi)jos zich \"ornido. in
don aanvang alleen aan de windzijcle. maar gaandeweg

om alles een zwaar omhulsel vormende, zoodat de hjnstc draden
zwollen tot koorden, tot kabeltouwen, en de dicht witte boomon
schaduw zouden hebben gegeven als in den vollen zomer. — als er
zon was .geweest in i)laats van de droefgeestige hjne mist. dit
r-erschijnsel heeft uitteraard ook de meteorologen sterk getroffen,

/waar getroffen, moet ik zeggen, wanneer ik denk aan tle gt
tC^Cll Oncipi clpTT ZWMT'J'TT Itfcf flj» +<il '1 41 \'-i I .\»-i

^ /.ucicu ^tLioiien, moet iK zeggen, wanneer ik denk aan de ge
\ olgen. toen onder den zwaron last de telegraafjtalen braken waar
door over een groot deel van Eurojta de telegraithische gemeen
/  verstoord. Het was niet voor 's avonds 7 uur da
des \ rin ap-s ?a Tnn hni o .1 'T V . T ^^^ï^toorci. Het was met voor 's avonds 7 luir, dat

'

n

.lan

1 ! ''''"-'^'''i-'i''6eel der weertelegrammen. waarin< e ochtenwaarneming ^•an 7 a 8 uur wordt overgeseind, aan
iKt Meteoiologisch Instituut te De Rilt binnen was. en een po
ging den volgenden dag. om aan het telegraafkantoor te -\m-
■slerdam. waar de berichten het eerst aankomen het weerbericht
dal iVnT bewerken, bleek dadelijk hojieloos. omdat
gdLiTèënr zat Frankrijk. Duitschland en Engeland
huTlëlTnm''''^i weerkaartje moesten het dien dag zonder

m  hVi TV-'- ^^'^'^^'-l^ericht stel
lin.'r-, l-^onmgm. die telegraphisch de verwichl.ng xoor den volgenden dag vroeg, moest nog des avrnVdV u
i,.|ër- 1 - -^a" f" gL>ge\'en. dat een verwachting, bii gebrek 1

wirdiVgevTï^<><1 lang achtereen biiiTT -^'''"i ' Wzaamheid. dat ons landgedraagt afrwiThel eeë iXvhkm
hoort. O]-) de bergen is een 1 >" fb' wolken thuisbe-de gemiddelde hoogte van dë rT' '^ nj])aanzcttmg. vooral oji

;F'
woord als ruigvorst of ruwrij]) riikdiïi- r" omdat een

en die het eerst zijn
zoo vindt men ook i'ijp

zich alzi't ewnals de dauw. uit heldere liirlit. dus uit lucht, waarin
de waterdam]) nog niet is neergeslagen en daartegenover deruwrijp,
die ontstaat door luh beNudezmi \'an de tijiu' waterdriip])els, die
in mist mi nevels zwaweii. ])rij\-en we de nauwkeurigheid bij
t bekijken zooxao" dat we een inikroseoo]) ter hand nemen, dnn

zal nog niet altijd zijn uit te maken, of we met rij]), dan wel met
luuiij]) te maken iK'bbmt. ifeiile alzettmgen kunnen zoowel kris
tallijn zijn. als amor])h. ( lewoiie rij)) be\ roren dauw dus,-
zal. wanm-er de o\-ergang \'an waterdam]) tot ijs onmiddelijk, d.i.

..'^^'•rter als tusschen\-orm heelt ])laats gi-had. zuiver kris-
ta ijn zijn. tei wijl bij rij]), die eerst als waterdam]) is neergeslagen,
maai daaina be\'roren lU- sh-chts schijnbaar kristallijne vormeii
z g. knstalhml-vonm-n voorkomen, die het best bekend zijn ui'
(te hioemen o], ramen, la-n vers.-bijnsel. dat m grond en wezen
ëieh ^ zui\'ere rjj])\'orming. Evenals de damv
nitst,' V' 1 'V" "R Imlmpjes en S])riet]i-S. in 't algemeen op dieslecht de warmte gc-h-iden ' ^a gikodd bi] (h- uitstraling der aanh
En iuiël' z " -''"1 oerst en het meest afkoelen.Tal Tn wm^M ' «Ir glazen, die beslaan hij over-

Anders is 'h ë '1 « '1. 'be onder een rij])laag bevriezen.bie de nevels \!n ,oiLrv'"' "ine druppeltjes-,01 men. zijn zelfs bjj de vrij lage tenipe-
van 21 tot _'() jan. 'voorkwamen.

leder, ibe wi-l V-i-ns Vn"'"'''V f'''" ^*nat van i)verafkoeling duS;
een kleinen schok / V" "I kan nu-t onderkoeld water bij
kristallen lu-eft "'^^«'b'nig het ])lotseling vormen van ijS'
deze fi jne waterdr'n'nië u'(" ""^i"-'- f' " ""iineii \-oorstellen. 'u*
plotseling bevriezen V- ''n. -'' 1 ""tsing nu-t \-aste obstakelmm den windkant ziV.'ëkit'''.' '"''^^ ' '.ip'^ngen aangroeien
Vormde, naar don win 11 eiken draad zieh een lint van n,li
loimn kan ruwrij], „„k bekeerd. Rij zeer lage tcinpem-Iven derde ijs\-ormi,)<r P "'"'"-bdlijne stnictnur aannenie";
verschilt dan dezt- ond -V]*'" l'i'ide rij])\drmen veel nieei
waaro], ,-egen neérshmt -"^'"1 ^Vanneer de lichamen

i]T te /ijn opi water
•  ;'"mt zieh ijzel. (),, den bden Januan

n-, ^ «iflt-rland kiinnen zien wat'en flinke \ orst])eriode de grond hj

iie ne\-els i-n mist
naturen, zooals die 111 de dagen
nog in yhu-ibaren t<K-stand. m

du- wt-1

111
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lag.
Was IV -- ■
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.ALICE IN WONDERLAND."

..\vintt.Ttj(_'
r.U't <.-i-n (Uij,
tlat^i'n \-;in
■-tanil ril
ilan is
tf K^'\'<-'n

^V;u!;"'inrr i(,o.s
i.izrl'^"^Ui iiy ,1 ;• ' . 'H'f^on, ea (lat (Ilmi (xlen Januari

~l t' it heUlt-'V weer liraclit, terwijl de
'  ̂'•^■'iike win'l ■ 'a"'■ uuKeveer even hooien barometer-
"1' 'lie f^een moment zon hebben gezien.
•  ''^'liirin '^"ndn,- h^.^vvaar een langdurig antwoord\'eiklaard, ;,]^ trj,,.* , ""^"^taan van ne\-els in het algemeen wordt

zettingen, terwijl J'.f kielumengingen. afkoeiingen of uit-
beschouwingcn o\k' } ''<-' liaml van de weerkaarten allerleiZoolang men echt^^'- li^''' '''-'^"ndvre gevallen laten vastknooixm.

en wie Weet in ^k' circulatie van de onderlucht kent
hoofd gaande is^ ' ' " "\'^^b'-a-iode als deze van wat er boven zijn
speciaal ge\-a| ' , altijd gissen zijn wanneer men in een
cessen, die zie], Verklaringen wil geven van pro
bodem uitsluit,.,, r" .'" '''^■'■ipkring in zijn geheel, en niet oj) den

Wellicht (la
van ballons (.,! ' ^ ""derzoek van den atmospheer met behulp\begers. Waaromtrent ik een volgende maal iets

'"'vleii. in ditlp mee te
opziclit uitkomst brengt.

(". S.

EEN VROOLIJKE WINTERMIDDAG
OP EEN eenzaam LANDGOED.

D
niist ligt zwaar op boom en struik en \-eldem als ik

morgens de gordijnen wegschuif om jioolshoogte te
'lenien \'an den toest;ind buiten, zie ik reeds dagen lang
'Jen heeleii tuin niet zijn iiracht'g oud geboomte met
Üskristalleii zwaar lielacleii. Kust. stille witte rust. eenengbegreiiMle sprookjeswereld, vol geheimzinnige schoonlieid; iets

dat mij droonierig maakt, iets oiireeels. dat mij wegtroont uit
het werkelijke le\'en en mijn zinnen dreigt in shuyi te wiegen, miit
het frissche opwekkende winterweei. waarbij de scherjie wind. de
harde, kale grond, de naakte booinges.talten u wakkei schuf( cn.
uw energie stalen, uw weerstandsvermogen verstel ken. nctn. it
1-, de winter in zijn wrleidelijksten t'orm. met ^
en gi'asjes in leestgewaad. kantbehangen. met scliittc itm t s (i
en lovertjes, ak het zonnetje meehelpt maar. c.ok _
tooceiiaarster. m al zijn droomerigt; i>racht lokkem ""J V
ten om tl ' wandelen m die sprookjestum ;;,, ' 't

Zoo wa^ het gisteren en eergistel en en t-ikies lieten|,„.k «,.| .,1 ,1,. I„.rk,.n n,« '" niij;:;
hangen. ol de -.parreii nog zu.mi (h' ' ■ tallooze bent
nog forseher -tonden m blanken in,,,,,.] jachte niet.
.prietles nog breeder geve.letd " J'-,. b..'delde oni
| , ,odgrij- rii-tte hi.) zwaar op de aai .

wat z m. O. die oude aarde, ze blijft toch altijd ijdel. ze wil zoo
graag stralen en schitteren'. Fai ik stond weer voor mijn laam.
en was niet weg te slaan van het bekoorlijke tooneel. met volle
teugen dronken mijn oogen al de schoonluHlen in van het schouw
spel. dat v(')ör mij lag in stille landelijke eenzaamheid. maai
ik kon niet genieten er van. niet met hart en ziel: ik moest den
ken aan al het onheil, hewerkt door diezellde mist. die mijn ge-
heele omgeving zoo tooverachtig schoon deed zijn. mijn gi( ac i
ten dwaalden naar de wijde, onmetelijke zee. waarop welhchi
in deze zelfde ure arme meiischenkinderen hun einde vonden.
weltveiiorcn , , , .

Daar hoor ik klik-klak. den klink \'an het groote hek. en binnen
stapt de dagelijksche brenger van lief en leed. die onder zijn
ruimen manteljas zijn tasch met brieven veilig bergt; dezen moi -
gen bp.'iigt hij goede tijding Alle vermisten h'mk ' ii
in mijn hart was een groote dankbaarheid voor de redding \ au
een bootvol. mij onbekende schepelingi'ii. wier lotgevallen de
laatste dagen het onderwer)) van gesjirek en belangstelling waien
eeweest. - Nu eerst meende ik gerechtigd te zijn om r-olop Ie
genieten van de onbeschrijfelijk mooie natuur en nam mij vooi
zoo spoedig mogelijk, een dwaaltocht te doen door lanen en iKideii.
langs vijver en jilas. - (ieiiieten zou ik van een ej'iizamen omme
gang ongestoord, behalve door een |)aar vroohjke eksteis. een
troepje kwinkeleereiide vinken. ol een |)aar merels: was t torna
mij gunstig, dan zag ik wellicht den mooieii ml nog eens. dien
een mijner huisgeiiooten in den schuur gevangen had en <ian di
ontbijttafel bracht, maar sjioedig de vrijheid hergid.

\'an mijn eenzame wandeling kwam echtei mets intigcii
deel nog iiooit zag ons bosch zooveel bezoekers op eenmaal, nog
nooit droeg onze. in een heerlijk ijsvlak herscliapcm
veel jeugd, nooit wergalmde de lucht boven ons plekje gron Is c anvr..ugtk.Kei,.el. Kesk-g.-,, u.t jonge harten, warme harten
en ..Roode Harten"! Zoo noemen wij n.1. de jongeheden uit hetgroote Missiehuis in de naburige stad. Reeds vnx'g in ( en namid
dag kwamen zij. allen met schaatsen oin den hals. het g'<'"R
hek binnen stappen, vroohjk in t vooruitzicht van het
wachtend wintervermaak, een tiental paters, oude en jonge, maai
■dien v.'elgemoed. begeleidden hen. dankbaar voor de vei gunning
om van onzen vijver te mogen gebruik maken. ,.\Vat een jirachtig
ijs" Wat een heerlijke haan!", met deze juichtoonen begroetten
zii "liet spiegelgladde ijsvlak. ('énig inooi omzoomd door berken
én zich in een sierlijke ronding uitstrekkend, rrondoni een
heuvel, waaroji een aardige koejiel zich geestig afteekent tegen

[n een oogwenk waren de schaatsen onder gebonden en sliei (leii
(■11 gleden een vijftigtal jongelieden over de baan, oj) en nedei.
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altijd weer, luchtig
VAN DE GELEGENHEID GEERUIK MAKENG

vroolijk en sierlijk, jilomp. zwaar en lang
zaam, al naar geaardheid en vaardigheid. Zie dien iorsehen
pater, hij heeft zijn steek afgezet; hij krijgt het al warm \-an ik'
snelle beweging. Wat rept hij zich, om den deugnieten, die hem
vervolgen, te ontkomen; ik zie zijn lange jas en koorden flad
deren, hij rejrt en rejtt zich — daar ligt hij. tot groote jtret \'an
de overmoedige jeugd. N\hicht, ze zullen hem heljten; nu mag
hij sleedje rijden, en goedmoedig gaat hij zitten, vouwt netjes
zijn soutane op 't kleine houten bankje en door een tros \'an
schaatsers voortgetrokken, zeilt hij onder gejuich onder de brug
door! Elders is een botsing tusschen twee rijders, de een \adt tm
wondt zich aan het hoofd, fluks heeft een ander tam jileister er
op gelegd en voort gaat het weer, in wending en zwaai. - - Met
genoegen en synijrathie zag ik het levendige schfiuwspei: die stille
kalme vijver, die anders den winter maar ligt te verdroomen, nu
plotseling 't tooneel van zooveel jeugd en beweging! M'at zullen
die arme karj^ers wel gedacht hebben, die in hun kristallen ge
vangenis geduldig den dooi afwachten? Wat een gekris-kras
boven hun hoofden, wat een stamjien en bonzen doet hen wakker
schrikken, welk een taj^age en gejoel; zij zullen er geen touw
aan vast hebben kunnen maken! \A'ie weet welk een sujipositii's
een oude wijze karper zal te berde gebracht hebben, met welk
een gewichtigheid een stamgast in hun waterkneij) zijn wijsheid
daar over gelucht heeft. — och ja, al net als bij ons. als er dingen
gebeuren, die wij niet begrijpen!

Zooveel beweging in de frissche lucht geeft honger, \-ooral als
men jong is — en jongen. Een j:>aar uur heen- en weergezwim"
deed het troejije verlangend uitzien naar den bekenden wagen
met het voshitje. die bij zulke gelegenheden een welkonu' Nua-

,„aar wc ha. den haar tegen^ %
heid .Icn g.-heelen dag slechtXl
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LIMBURGSCHE LEGENDEN.
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Dl-: Dl IC NIICT (.KOICIKN KA\.

MACovcrlR.koiullu-rti-n.diit

Ki-nuik
Ht-t-rcn

t ii.u I I ""^<-'pi'"'''int'ii'I-inil)iirg,()ucl-
-.t-i-itir iV 1 ulzondeiiijke
den d r , , ' Y'V 1'd'Pendeken. Had-

,r 1 ' ' van Pruisen in 't-N( 1(11 dm \-an t (u-wt-st (,-n in
van Spanie < ,1 de (),,stenrijkers
Staten \an Hcilland N'enk

t  land \'an Kessel, di'
m 't (A erkwartier. de

gerechten \-<)erden. Maar
(Kik tal van mindere

'erlijkheden en x'olgiU'n
l,)^■er na in het nitoelenen

vl:;r 1 mk D-eSs;;:;;?;^
nï i ikt 'ii""" i/ 'l' ^1 waien ook i>otentaatjes, die wetteninaakun en deden opvolpm. numt sloegen en belastingen hieven
(11 lu t 1 n>t itlezw iiai d in hooge en lag(.
naast die gioote regeerders bestnnrden
heeren hnnne kleine, onafhankelijke he(
i le gOKiteien (xik niet \'(xirbeeldigen
linnnei rechten en het liewaren en beschntten hnnner voorrechten.

Znlk een dwelgstaatje was de x-rije Rijksheerlijkheid Rijckholt
in het Zniden van Lnnbnrg. kort bij den rechteroever der Maas.
tegenover den Sint Pietersberg of de ruïne lachtenberg gelegen.

Moresnet. .Andorra ot Monaco waren er ren/.en bij. 't Besloeg
eene oppei x'lakte \'an lao hectaren, behoorde oorspronkelijk aan
de Rijckholts. later aan de Flodro)) \-an I.enth: nog later aan de
kfonnams. die /cich naar de heerlijkheid noemden. '

De heer x'an Rijckholt oordeelde ox'er leven en dood. Zijn
drossaart en de schepenen onderzocliten de justitiezaken, en
hij hechtte er zijn zegel aan.

In de laatste helft der iSde eeuw was de oude rechtsspraak met
inbegrip der torture of de pijnbank in de X'rijheerlijkheid nog in
\dllen voege.

hen kramer bezocht jaarlijks met zijn mars vol Duitsche
het slot.

laarlijks met zijn
waren

Na zijn bezoek miste men een juweel. D e verdenking viel on
middellijk op den kramer, die gezocht, geapiirehendeerd en in den
..bezwaarlijcken toren" gezet werd.

Men xdiid wel het kostbare \-oorwerp niet bij hem. maar de
pijnbank ontlokte hem eene bekentenis, eigenlijk een leugen, uit
\-reeze voor een herhaald pijnlijk onderzoek.

lü-n herroepen ..bu\-ten pijn en banden" hiel|) met meer. Dros
saart en schejieneii m htten 't bewijs gelex'erd en de ongelukkige
werd \"eroordeeld ..aan den lij\-e" gestraft te worden ..met den
koorde, tot de dood daarop x'olge". De beul zou zijn werk doen.

De ( 'ostuvmen wilden, dat de galg op de grens der lieerlijk-
heden opgericht werd en overal vindt men nog namen, die
aan het tijdperk der lijfstraffelijke rechtspleging herinneren. Maar
m Rijckholt kon men den veroordeelde niet naar de rechtplaats
leiden, zonder het grondgebied van den nabtirigen staat te; be
treden — en dat mocht niet.

Men schafte raad: men rooide een gedeelte der doornen tuinheg
uit en door deze nieuwe opening ging de x'eroordeelde zijn laatsten
gang. Wel riep hij (lod tot getuige, \-iel oji zijne kniei-n. om zijne
recliters te bewegen aan zijn onschuld te geloox'en. Het x'onnis
werd x'oltrokken.

En de heg W(>er ingeplant, ze st ieri: een tweede, wilde niet groeien;
een x'olgende x-erkwijnde — men kon 't niet x*erklaren; tot uit
een eksternest achter 't kasteel 't kleinood te x'oorschijn kxvam.
De kramer xxas oiirechtx-aardig gex'onnist.

Het niet groeien der heg xx'as een teekeii. dat ten eenxvigen dage
blijlt.

Maar de Heer van Rijckholt stratte nu zijn drost en schepenen
( iin hun lichtx-aardig x'onnis. Ze moesten te zamen jaai lijks met
heiiizclf duizend pattacons (^5"" hiinihe de> kiameis
mtkeeren. blootshoofds en "blootsvoets x-ergiffenis verwerven,
terxxijl het x-onnis gei-asseerd xverd.

Wie Rijckholt op een tocht naar 't bekoorlijke Zuid-i.imbiirg
bcz( ('kt. x rage naar ..de heg. die niet groeien kan .

DlC Dk.XVIN XIICT IIICT l'.XKICl.SXOlCH.

( ,roiisx-el( l. het oude graafschap in het dal gelegen, aan Rijck-
i). ,lt grenzende, behoorde vroeger aan de P>ronckh()rsten,t,WH'i-
bezienswaardige tombe in de dorpskerk te zien is. Ook (.ronsyeld
heelt zijne sage. die niet op somberen toon, sjireekt van .een
onschuh'hg gestrafte, maar x-aii -en edele XTouxve. die goed xvas
xdor den lijdenden lot,genoot. .o- . . .i .

slax aiite dat ge x'aii uit Droiisx-eld op den Sint I letei sbeig. aan
de'ox-erzijdè der .Maas ziet liggen, was vroeger een ()l.serx-anten-
khdsier. ' Thans is het de buitensoci.deit dnb(-(-rl ijk buiteiixcrblijf. Daarheen reden de ^,''1'-,^ ^

( ,r ix in x-m (.ndisxcld eeiisdaags met hun kaïos. In spannen nu t1 - ,.,, ,1 Ou de ooiit der Maas gekomen, boog zn hx icr appels( himi K s. ] -i ...,^m,i,.g(.| heen. waarin het blauxx'e, 1, (.rav.n -ver hen gladden ^ i '„sjes weerkaatsten,
uitspansel, de ,gi .K-n( p-ireRnoer los en x'erdween in

,  .; . ,.bcn nriar de moeite IS te x-ergeels.Men gaat aan !)'d. ^ _ en bedenkt. hoe-
De (iravin is bi) die poginge |^' p eaii oorlog en duurte

veel armen en noodlijdenden ni
met de waarde v.in t ' vele vruchtelooze jiogingen

T(,en nu den x-oigeiideu nnngen. na

het parelsnoer ongesehonden in hare handen teruggebracht xverd,
X1 ()(3g zij haren gemaal x'erlol het snoer te gelde, te maken.

Zij schonk de oiibrengst geheel aan de .-Armentafel van (Irons-
xeld. en nog herdenken de behoeftigen met een stille bede vol
erkentelijkheid de mildheid van de ..(Iraviu met het parelsnoer".

W.xi.R.vxis (iK.vrsTHni-:.

Hoog boven lliet omringende [landscha)) o)) een met xvclig
geboomte bezetten heux'el troont de oude abdij Kloosterrade of
Kolduc. Haar hooge middentoren beheerscht de massieve, statige
gebouwen en beschut de abdijkerk en hare crypta, xvaarin
\\ alram. d Limburgschc heerscher, en zijne dapjiere schaie den
e.'uxvigen shui)) slaiien.

Hij ligt er in kuras en helm, met den ijzeren hamer, die schedels
te jiletter sloeg en de speer uit cederhout gedraaid, naast het slag-
zxxaard, der Saracenen schrik. .Ms kxvam hij zegepralend x'an 't
slagyeld, zóó ligt hij daar.

h.n met hem sluimeren onder die met xvapens getooide zerken
zy) menig trouxx' paladijn en ridder, en zoo menig geleerd abt,
Rades glorie en trots.

^laar wat doet daar de aarde dreunen en huilt x'ooit in donke
ren nacht, omgeven x-an een lichtgloed?

Mat doet Kloosterrades harde rots sidderen en oji hare grond-
veMen schudden?

t D het stoomros, het nieuwe voertuig der Xl.Xe eeuw, dat
x'iior de eerste reize in den ax-ond de Limburgsche gouxv door
vliegt. De dooden in hun stille huizing ontwaken! De edele schare
tast naar speer en zxvaard, de abten xvrijven den schedel en
l)ex-en.

Dok Walram, de fiere, de onversaagde, schiet uit zijne rust
en staart in 't donker.

D)t abt Marcellinus x\-endt hij zich met zijn lorsche stem
en vraagt: ..Zit Saladijn nog ten trone over de zee? En staat de
t hiistenbanier nog oji mijn veste?" En dan veiwolgt hij na een
puuze: ,,Breek o)i de deur mijns x-erblijfs, xvant ik hoorde krijgs-
uimoer en als 't stamjien der rossen."

De abt trekt zijn kleed vaster om 't blanke bekkeneel en keert
zich tot Walram:
,  "Redle x'orst, xvaak niet oj), xvant Limburg is in ruste: 't xvast hameren x'an een nieuxv geslacht."

h-n Walr am, Limburgs beschermer uit Nassau's stam, laat
en hamer rusten en slaapt weer in. in zaal'gen toover in

t vorstlijk Kloosterrades graf.
.\. IT x'.x.x Bmi kdh.n.
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WINTER.

T
(lir (IfIS wol ccn heel InutcnigeWiinen aanl)lil<^ ̂ (...„zanie

' al weer snel N'anaan tle stadsgezichten en
land

van den

hebben
schaats,
rijden en
nog eens

reden om

schai)])en geeft. In dit. \h',. p-,'legen-.i..s Vli,.k!,„l, kuuck. jaarfirt.J.1.; '''■lï'tj'hïvjaka-.
heid te over gehad, om volop n an w

„ouderwctschen" winter te gemeten, hddeis inwe al eens iets gezegd over tochtjes make^
over de eigenaardige bekoring van het '

genieten van de winterwereld rondom, laten \vtvoloj)

tijd lang achter den rug is en v,, ,
1  , l it <1'' ' - 1 vin oim zal wegblijven.1,denkend ^ ^ -''jmna ontstellend dat verschil

'"'-j'nd's 'l< het zen e'is niet moeilijk pvallen''  „ winteidi.1' • ' .1,.,, zomer, bladzijden te vr
Z"""'' .' .. niist ^1""' '' ' „ en zoiiiei ""s tegemoet waaide

' le 1"^^'' 'v'eii ine.'i-dere aaiidiuding van het en'od
•inder tot , iH't zomer- en het winterlandschap.

in aaiiblig ■ 1
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en
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lOOg ojie•11. In de grachten af en 3
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' ■mde seliniteii- ei ^ trillend vanhi,'^ , K.M.meii. biiiti _d ,,,,.1,1 . .. .n hemel, die aan fUr, r..
idde lucht ■ - ■

lu, lit . i'cn hemel, die aan den helH
at beeldingen in d.?'

hier ynnni 'W--" vvnitcr met te laten vooi oijf^ncnto herdonl-"' Ya'ledig jn woord, dan toch vrij volledig in h^'hl.
.  '■'■'-n. Ia. A', i..+,.,- m ,i,.n -/ni-ner non eens door-bladerV

nj) dit ''onderwerji terug komen, er bestaat gcgi-- VVL'l i; Lkl V . l i
oiide
l ,-,

dezen winter niet te laten voorbijgaan zonder hein

nd'Tn'' ,-^'k /bb/c« 'later " in den zonitT nog eens (loor-band gebönd - ^"mcr als'dit kwartaal reeds weer in Iraaieii
vpn I 1 1-1^ IS. (Jnn 1..,,.....,. .T.r. K/i../.n/\i 1 11 At.vi. riibi'l'lfjm-gen tocl dan Icunncn wc bescliouweird deze albeehlin-.

i'ijp
r nret eenl'-^on. verl: eigenaardige

ugd dat we
voldoening ai
genieten van

ijs en al die
cn warmte.

i\'oog-l''''"''^' <!'■ bekende aineeictingen inÏÏn -I . Ige ' aaarvaii doet denken. De rundeten
I  in de besclnijM'ik tuinen cn de parken van de

.  groeiiemle geiiivmle bloemen, overdaad van Kie,nitenjdaatsen vo /. _ .nmensch en dieren in
..,n vogelgcUmk ^ , natuur. . . . Kn de winter. . . . m

^•\nscbe li"" '''V^riev N-er-t ij ving. dood haast, in elk geval'  laiig'ltn'f-- •' . .. . . .
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.
dan or-cr het grauwe landêp
(leli.jk ook neg de sneeuwstoi
gaat. als het kabbelend
In t eeriige nog levende,
linppek-nde. altijd
g. illjes bleel vertonnen, dat

htste ademtocht van
wind aankondigde door „
rinipeling.'n. als het water
iVm tellen vorstnacht ijs wfj,,
éeii hard kristallen vlakentn
shitte de rijj) een gansrliti
wezenlijke witte schemer tj
\'ert over alles, dan is er;
gv'WeUlige tegenstelling wel
zijn liex'igst.

Mn de stille boosdoener m
komt de benauwing nog vers
geren. Hij sluit ons at van ij
wereld buiten ons. we want
ons als onder een wijde oïe
wuh'ing. waar het licht, des
en Me warmte nooit meert
ons zullen worden toegelate

Zoo stel ik mij voor b
winter voor mcnschen, diezi
niet aan de omstandigW
wtUeii aan te jiassen; zoomc
hij zijn misschien voor ouii
\'an d'agk'U. die dekoudescb
jier \'i>elen ; zoo is hij Std
\'oor den koudkleum, voor
krai hlh 11 izen en de mopperaa
Maar zoo is hij niet voor
duizenden, die van den nr
een deugd maken, die de
NU'oreir watervlakten her^

|>en tot wegen, waarover zijl
een ju'iAuncie kunnen doorki
sen om er het mooie, buit®
woiie en belangwekkendeeefc
oji te sjroren. iets waartoez|2
der het ijs. nooit in degel^
heiii zouden zijn. En plet*
hebben de numschen van
41 a n pi i ssi n wrniogen zich'^
bei'l nieuwe (.'li Irijzondeie
Uesehajien. één gedachte'
aller liootaen : wintersport./
teiwennaak. arren. scliaat«
«K-n. TixlitfU maken, ^el

Het ju'egramma van 2"
NIH ir

pI f 't; 1 ai Uiliti ' , *.

wegen Irijvooi'beeld j
ra-el uitgelua'ider. ook
seiland. waarheen
selien des winters
te vind,'11 wat tuinland^
raielitig zeeklimaat hü
heel kort en nret laiig^
poozen kan \an"schaffea'

Zoo zoeken dus de
ora-ral h,'t nieuwe-
maar het korte verina •
teen-n t-r van zoo 'a"S ,

{•n in de steden
,h- bo(rmen Vj

drooineng in ,1e
--pi,-ga len. ,laar
'-i iu'u zu'h o,)k ,'1''
\\al,-rvlak.

(mvnil \Vt' llU tbfdl
van <

mag.
/, mier-

aii (K'ii svlinjvei'
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Ihtv;
aan Herman Kul).

antevn ten un/i-nt
Ik'ett \i.(.rtrc>ftelijker het (huKt-
wiT]) ..Ijs in ile ,^raeht" Iv-
srhivx'en :

..\ rijdatts al smeten de straat-
heiii^eis over het ij/eren in-iif,'-
f^'ehek heen. steenen op het ijs:
de l)roo/(.' baksteen, \ersch van
dim hoop. spronpr er hrokkeiip^
lantt>. bleel dan liggen: een >;\vare
hardkantige kei dompte er door.
sloeg een waterzwart gat. 't
N roor. 't bleet \Tiezen en Za-
terdagsmorgnms liepen de jon
gens. thiitend en joelend - toch
nog met lange bermen, x'oor/ich-
tigji's iniddi'ii op. legenden
middag werden ze dappeialer.
maakten een snlk'baan.branirdid.
^chrt'enwrmd. met kromme
s[>rongrm. malle grimassen, lèn
Zaterdagnacht, m di'staalharde
kon werd 't ijs gezond, 't Was
Noord-( tosten wind. Dat zou
mr' n dagje worden, die Zondag
m lannari'
\ ro(,'g 's morgens al. in de

gr.inwi' leegte, di' scherpe tocht
\'an' t ra'i'ste gesclumier. klomp-klopten vooro\-ev gekraini
nen. de stille gajiing der zijstraat nit. naar den si'achlekant rD
oude planken en tentendoek. vale lapixm en spi-j^.fj.r ]j", '•
was aiuU'i's geen imaisch: in 't dorre geboomte , '• h-i

°gt.
^-hschotf.re»

an-

><.'grm

'•^'■asten de kr

JS^.> ..»V-

die over de N.0. buitendijk van het eiland Marken keen
I geschoven zijn. \'an uit zee gezien.

,  't'den.

^b'tuvden knie-1- Vscholden met woe(l,.„a gevjoep "
op

Woei met

Zv br'gonneii Inmggen te maken, schuins van
kant naar hi't schilfrige. grijs-witte ijs. Zc
keiid mr't klemnig g(.sto:nnn'l.
de kon. op (U'u wdeswind. die in de heraten beet, stof
brandraidrm pijn in rle tranendr' oogen. Hun smijten en r
gal dot rmnorM'. klr'in rat gr'dempt in de wijrle. stiljj. luchte-rrh
dra" Kiaztasgracht. die schraat Ir-r'g-gestorwai.

..'n Poos Ultra" kwamen ra" nog een paar. met een vrouw er l ""
d".r' r-rai krUel rai ther'St'ief ilroeg. Dr' kerels sjouwden niet hut''i'"
tai palen, r'cn tateltje en raat jiaar houten stoelen, een 'o^k"
\ aalstrr'|)ra"ig karpetje. Ze sloegen een koekezoopje op. j ■ , "
tegrai a("hten. toen t klaar kwam. Dan. in t niorgenliclit l^] .'^.p
lai ijl. ondta" den wittigrai winterhranel. en dichtbij 't zwaVtr^
getak. ter\\"ijl rl'^ andere mamirai een baantje Veegden, waar aan
stonds raat stuk of wat jongens armwickend op schaatsen-beenden"
stond die van 't zoopie. platmagere vent. voor het daklooze hutje
zijn arnitai tegrm zijn schoerrm te slaan hij trantelde kourl in
zi.jn kloinprai met hooi -- lai schorde voor t eerst zijn geroep
door den ijs-killen ochtend: ..Leg er is a n. leg 'an. — leg kin'"

'n Frarstkrra'tl . . . . Somber mislukkeml.
De huiztai v\"anai toen inraa"raideels nog gesloten, stroef dood^eh:

blra'k scliaduwig liefste 't gordijnengoed achter de waterig glim-
nnaide ruittai. Hakkra"s rai mr-lkhoerraikarren rammelen hard
met inrdaligen naklank. o\"er de keien, maar telkens schokt ra
(aai si"lmrraid stil rai dan trilt raai bescluadtai schr'1 in het dofte.
doo\"r'. 't die]) vta"borgene achtra' de muren, de donkerbruin of
zwartroodigr' nmrrai. waar raikr'1 het ruiteiigeglinimer. raai glan-
Z(aide. [)as gtail irale ge\"r'l ol \"ta"sche \"ta"nis o]) taai stoei)l(aining
't ochtiaidlicht \"ing. De straairai dra" stoe})en hUa-ktrai leeg. strak
\\"a("ht(aid in effeiie grijsluad.

riissi htai de huiz(aige\"els rai t ijs was t zwarte, verstarde tak-
ktaigewring. wanai de kondnaakte booiiirai. de dorre, doornige
winrnrbooiman .\ls kojira". dat lang in vochtige keldia"s geborgrai was.
dotdonkra". zwarterig groen, stonden de zware stanmirai vastgeroest
m den stratraigrond: de ontbladerde kruimai. kronkel krainpeiid
,rt 11" "die kantrai grejirai rai warden zich ni elkaar, raai doorzichtige
hi.è r-, ,or de ranuai bovrai. erai krans van rrmsachti.ge kraaiennesten.

het daglevrai
l ichter te

ki-oin" ' |a.dit.ar iiiii?' 'scliainrd.' takkraibezems een krmr of wat.  . . P antelral dan wraa" ojizi). vei klennid in
stekrai ze armzalig de handen uit met

waiittai: joiigiais sr harniaaien arnikrabbeleiid
I  1- /leli ol in lange sli(a"trai. ze joelrai rai tiuitrai. gil-

"l ; V", ,X ■ kor|,n,-aal. k.-uriK vvntja. kn.iaarnu-loepen, bekijkt 11 ,o,.id raai jiaai" biirgta-mamiet|es
hnga hij m.'t zijii glundrae in i<i. er. j
Ira'st met sigaitai ral 1"'^ ' "^jjj']amdig zoraihaiidjes uit naar
tratsiai. grappige krass.ai. go i
de vroolijke nieisir- UI blan k. t ' n■net witte slagr.m. "y" ; .'JV; ;,„'s,gaar' Ln hi g,ra".aide

htero\"ta. kwijt m t . mutsjes, de ZondaL'S("h(

1)1 )\"rai.

achtrai ontw"aakte het daglevrai - de wittige lucht hegon
l-mzeii na negraitai werd het al drnkkra" oj) t i.js
e'k intrar rh' zon brak boven de hnizrai rloor. '{"egeii

•st m zijn vollrai gang. Baaiivegras. kmr'gebog.ai en

laiig-^ liet stm\"ige \ lak.

de sn(a"|)(aide tot"ht: daai
ife groot r
\"( n il t.

ra)( (."Wit te

-■taan

oa ht a(

he
in akrai

ags("
aan

ap •hiiddrai s("heeleL. de ■^tljl ji
ZCH. glanzig gestrekrai. ,-i..„.,nL'ra"s,„.k i-«-';;;,j;:',':.j;';'fki|k.n.

adtnvig blaiiw.
ilfcn. pro|)|H'nk '

O)) het IjS.
jasstai. v"a

j\"(ai staan
irniii ol s("

antelswinterm . bont en nioi

geel.soms een \"eer of lintje \"an lichtra" bruin ol w"at jiaars of
De jonge dames en jonge mraieertjes stai)|)rai voorhij. met hun
schaatsen en stokken, jiratemle jirettig in feestverw"achting.
gaande naar buiten of naar ..rle chih". ^laar allemaal hooren ze.
allemaal moeten ze ook rweii zien staan, rlirai donker-niageren
zooj)ies-man. die zich kouwelijk schurktairl. bestanijiend het
ijs. onvermoeihaar. zijn hrommeiitleii hrulroeji herhaalt van:

l.eg eris an. L'g 11.

Ontwaking, leven nu ook
leg 'an! . . . .
in rk' rlonkere huizraige\"els: \"(')(')r-

rleureii schuinen de gangen in, waar rle dienstmeisjes, even naar
hiiiten gew"i])t oj) straat, o]) stoe]) staan, gekheirl te maken, kijkend
uit zonoverscheiien gezichten naar 't zwarte gezwier. luisterenrl
naar het gekras en gebrom. oj)gew"()nden door al die bew"r'ging. al
rlie geluiden, hier. op rle gracht w"aai" anders, rle stille Zoutlagen
over. het oliegladtle en donkere w"ater strak uit ligt te
enkel niakjes wat kabbelen kan. tegen 't steen van de
tegen den boeg laii een mastlooze schuit, die saai-stil

glanzen,
brug of

aan rleii

witte boe
van het dolle gelac h,

gluren terzij naar de pret
Mannen in dnlielsi"he

vrouwen met donkeie
lik: oj) rle hoeden alleen

kant gemeerd ligt. N\'eg is 't geheimenrle spiegelgeglim nu. weg
ook tlie druk van de stervens-stilte der strak op het water starende
huizen: 't is onverwacht feest oj) de oude gracht: t is of er een dans-
\"l()er ingelegd is. of er bruilolt gehouden wordt, jong en losbandig. . .

{W'dfdl vervolod). p

IN EEN KLEINEN TUIN.Als een tweede plant van snellen en sterken groei noemde
ik (zie bladz. 58) de Bereklamv. Hoe deze |)lant aan
tlien zonderlingen naam. die wel van de Duitschers zal
()\'ergenomen zijn, is gekomen, \'at ik niet : intussclum,
ze berd ook 'hij ons zoo. en de naam doet eigenlijk

wrdnig ter zake. als men maar w"eet wat ermede w<)rdt bedoeld.
Kigenaardiger is de wetens("ha])pelijke. de Latijnsche naiiin

Hcratjciiiii: zoo werd zij naar men w"il genoemd naar Hercules,
wiens (Irieksche naam Heracles w"as, in de oudheid \'oor de
(irieken het ideaal \"an lichamelijke ontwikkeling en stoere kracht,
als hoedanig t)ok deze plant kan beschouw"d w"oiden. .Andeitn
echter beweren, dat niet dit rle bedoeling er \"an is, maar dat ze
zoo w"errl genoemtl. omdat Hercules haar't eerst als geiieesinK tlel
heeft aangew"end: terwijl nog andi'i'en den naamsoorsirrong willen
zoeken in een der Hercules-steilen. Heraclea: maar het slaat toch
altijd op dezen mythologischen reus, zoorhit de naaii"! goed toe-
jrasselijk is oj) \"erscheirlene soorten \'an dit ])lantengesla< ht.

Het' bestaat n.1. uit een vrij groot aantal soorteii, die yoor-
namelijk in het Oostelijke en Zuidelijke gedeelte van Luropa thuis
hehooren. Orrk in ons land komt er een, veelvuldig m graslanr en,
langs slooten en wegen, voor (Hcraclcum Sphomixleitiu), we ke.
als ze goed ontwikkeld is. terrs'ht sierlijk genoemd mag ™lem
maar die toch voor de tuinen geen aanbeveling verdient, wijl zu h
zij bij lange na niet zoo krachtig ontwikkelt als de meesteanderen.
'De groote afmetingen, welke deze jilanten m enkele weken

\-erkrijgen. en haar gigantisch voorkomen geven er aanleiding hie.
dat zij gewoonlijk w"orden aanbevolen voor groote tuinen. .\u
daar zijn ze dan ook goed oj) hare i)laats; maar dit belet met, thil
ze in een kleinen tuin veel meer indruk maken, (.edurende meei
(ian veertig jaren waren zij in mijn onmnldellijk bereik en zag ik
zc in den zomer dagelijks, en ik zag ze gaarne. Maar nooit heblien
zij op mij zulk een diepen indruk gemaakt van het grootsclie,
-lis in de lente en den voorzomer \"an \-erleden jaar, toen ik ei
i.cn, één enkele jilant, o]) een niet zeer in 't oog looiiende, maai
\-rii'gunstige jilaats in mijn kleinen tnhi had staan.

Hier inzonderheid geldt de ojimerkiiig, die ik reeds vi riegei ,
van de Zonnebloem siirekeiide, heb gemaakt, lii een ruime om
geving zal deze jilaiit zeker met missen, door haren snellen gioei
en hare vorstelijke houding, de bijzondere ojiinerkzaamheid r-
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70 aantal blotanpjcs. .lic in dit korte tijds.
her-

dien indruk van
trekken ; maar ze J'^.'fg'Tn'ren
kulische kracht '1 ifJirS Slcs beheerscht.

beperkt waar zije ruimte,

en groeit dan,het'mac^^'^jriesh^cm in luh^'St
maai zekei hc _ ^ ^ oj^merkzaainheid van ledei een. oinei

belang stelt of niet.
één alleenstaande jilant.
iin buurt er een aantal, en tlan nog

een alleenstaande plant
schillig of men in planten I

Ik zeg, en ik druk ei o])-
Hen paar

•  T Tr, hpd men in mijn buurt er een aantal, en aan nof^

geven, welkj
hem, die haar
toch laten ziel,

eiken da»
behoeft t

afbeelding,
tlat niet allen er even vatbaar vocj

Ike indrukken is niemand.

1,lijkt c'ohloe
Iku ()<'>k waar wezen.
eheei "^tamelijk gunstige plaats voor

denken,

inag

.lë^unstamlighedeit wd niet bepa^jjhet

jaren Jk^^u^men bestemd perk vóór het huis, bijeenge-
,1„,A -A,A nipt frnarne verplant, ze ontwikkelden zieli

smand bij
wil-

plant, Al.wrt»
'  ' " stilstaan.toch goed, maar, o Het maakte hetgingen, ik zag er nooit le

effect van een stuk uit een
dernis, dat niet de minste aan
trekkelijkheid had, terwijl een in
mijnen kleinen tuin in den voru
gen zomer alleen en geheel viij
staande plant door ieder in den
strengsten zin van 't woord be
wonderd werd. Dit kon dan ook
niet anders.

Hierbij blijft echter onze eeni-
ge inlandsche soort buiten aan
merking. Het volgende geldt
voor de overige in cultuur zijnde
soorten, die zich, de ééne wat
meer, de andere wat minder, allen
door hare krachtige ontwikke
ling onderscheiden.
Het geslacht Heracleuui be

hoort tot de zeer uitgebreide en
allerwege voorkomende familie
der Schermbloemige jilanten
of Umbellifeeren, die zich als
een voornaam kenmerk hierdoor
onderscheiden, dat een aantal
bloempjes met de steeltjes aan
den top van een dikker steeltje
bijeenkomen en zich van dit punt
straalvormig naar alle richtingen
uitstrekken. Zulk eene vereeni-
ging van bloempjes kan zeer
goed vergeleken worden met een
regenscherm en wordt dan ook
een „scherm" genoemd.
Nu komen er meer planten voor

met een schermvormige bloei-
wijze, b.v. de in de slooten groei
ende fraaie Zwanenbloem en de
Sleutelbloemen of Prinuda' s,
maar deze verschillen in alle an
dere opzichten zoo aanzienlijk
van de echte Schermbloemigen,
dat zelfs geen vergelijking, veel
minder een vergissing, moge
lijk is.
Daar komt nog een zeer eigen
aardig algemeen karakter der
Umbellifeeren bij, namelijk dat
met een aantal dezer scherm-
i:)jes hetzelfde het geval is als
met de afzonderlijke bloempjes.
Ook deze komen met het gemeenschai)pelijke steeltje in één punt
samen en nemen op hunne beurt denzclfden stand aan, waar-
dcior een groot scherm ontstaat, dat uit een aantal kleinei-e
schermpjes is samengesteld, hetwelk dan ook een „samengesteld

dh^Tlu^del'^k' hierbij gaande afbeelding maakt
Oenoeg echter over deze botanische bijzonderheden. Wij be-

ËerbeXSl, Pl»« ..r .10
Wanneer men een in krachtigen groei zijnde plant in Tnni

<lag.ecnpc^e„blik bij blijft 'sTüsttn.Dc strnZi

4

-DE BERRKLAU

;,Xïi.-ul V,,n ,■01, z.o,„oi, I>k,laim. ,1.0 zioh ales tracht toe,,
eigenen, wat er van water en c'oedsel oiuki lut bereik zijner wor.
tels is; daarbij is ik' grond zandig en dus weinig waterhoudend,
terwijl zulki' snel groeiende planten, welkei groote bladeren, voor. i

■  bij warm zomerweer, verk fwarm zomerweer, verbj.al
\-eel vocht verdampen, aajzend _

een zwaarderen. substantiëelên
mi dus waterhoudenden grondde
\'( K trkeiir geven, waaraan dooreen
llinke bemesting en druk gieten
tijdens den sterksten groei wel
teil deele kan worden tegemoet iï'
gekomen, maar waarin toch niet f
geheel kan worden voorzien, i
Zeker bereikte zij dus niet hei '
ina.\imum harer ontwikkeling,
wat toeh niet belette dat ze' f

toonbeekl was van majes-heen

tnenseii groei. Wanneer men '
weet. dat het voorste blad een !
Meter lang en breed was, |
kan men daanwer eenigszins |
oordeeleii. Dat ze intusschen i
niet alles had wat ze behoef- \
de. blijkt hieruit, dat er van de '
\-nielitjes geen enkel tot ont- ,
wikkeling kwam. terwijl todi 1
op zonnige dagen de bloempjes '
druk door insecten bezocht wer- |
den. Dit lag zeer zeker aan i
den grond, want op zwaarderen
gi'ond gaat het beter, en het
is dan zelfs geen zeldzaamheid,
dat lU- bloemschermen in de,^
tweede helit van den zomer in p
zeer sierlijke vruchtschermen a,
\'eran deren.

Nailere botanische bijzonder- j
hellen laat ik hier rusten. Zij,dil
in deze materie thuis zijn, heb- |
ben ze niet noodig, en voor de |
anderen, zeker wel het groote |

W OP ij JUNI n)07

ineermrdeel der lezers, zegt df
afbeelding der bloeiende pkt
genoeg, In dien toestand bhjit
zij. met weinig verandering, ge
durende twee maanden. In Sep
tember liegint zij het af te leg
gen. maar dan heeft men ook,
alle reden om over haar tevte-
den te zijn.

Ik merkte reeds hierbovenok
dat diet geslacht Heracleiiin ui'.^
een aantal soorten bestaat, ■

ei-liter sleehts weim,gi-n in cultuur zijn.
\-an zaad (eigenlijk de \-rnehtjes, maar die todi^

besehonwd un ook behandeld worden), hetwelk
,  sleeiits hij uitzondering wordt aangeboden-ïKan men liet langs dien W(-g niet v erkrijgen, tlan wende nie" ■

een der liotanisehe tuinen, wat wel geen vergeefscl'M
mgmg zal zijm " o ....

waarvan er

kweekt ze

Men \-rage zaden van een //('r(n-/r»»/-sooi't.

als zaden
den zaadliandel

zich tot

hij benadering niet gissen. kent. zelfsH

Het zaat
deele en1  la

IS vrij Wf' ;
..... ranHf,....ftelijklieid\#

,  ...r. pttbescéiis, i
nog anderen,

in Mei buiten i. .„mi. Uophts tel- ,

.1 1 , , . ■ " '.«IV n I j \ li 11 rri I 11 l f iitit

i " Iti'i.klainv. tcrmjl h.t ..vi-rigfns vri,id-«., ■ f,, .N .k:, ''"'" ih kan 4n zaadvi
/ƒ<■'- / fivii'nn naam re,.,Is ,,p h;,,-,. vnnrtrefielijklif

im/-i-i,,a kK'zaaid, komt gewotonlijk slechtsZomer klein' 'lë i, '"i" idantjes iilijven in «den eeh H■  "1 liet volgt-nde voorjaar ' '
Sailltijih plant men zo ter bestejj

eel anders toch .s het alpn,eene v„.,rk,„„e„ .Ier phn„ ,
Behalve de h.,„r,ls,e„sel „„ ,V h„;„:enveertien da,gen later. Behalve do h

^'Vkk.ngen, .haagt se .l.andi;;kleinere bestaande

'""t dit ,-r nmt

, samëngëstël lë hin f een aan'taïmiddelste, dat oj, den^f^ fan ^ 1 ■dus m de engte afsluit, rmm fm halïm en dezen
D.iai nn elk der afzonderlijke kleine srhp'^ .middellijn heeftaantal bloempjes bestaat, 'Ln mëf zS'fëïgfJf f-'t

hn.iii Ze dan in den zomer bloeien. ,J
a-tr A- 1 1 'li'iMe )aar: dan echter kom'-J.■i'ii volle kracht.

"in. I and''h.'f' ' mam' enkelen sterven ook ivel
'lio or priis ''^diter m den regel niet.

p... ' oen Ti'lanV' zal moeten rekenen.g asveld, in ^iin i-i,a„ k'esehikte jdaats h.v. in een 0)^;
n  tnin heeft staan, zal haar als een

vvaanleeren.

dor jilaatst
veelal k
zo ook op 1,

De meesti-n
den hl

f'-^iiiiste s,era(ëm".lf;:"f" neett staan.

H. Witte-
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-rr 7. • 1 7 j r 7 ni''tsel-miL'''ennesl (Lasiusj opge-Heuvelt-jes boven het oppervlak Lneer de mieren het mierennest
worpen gangen op een tuinpad gemeenschap.
vergYooten ten bate van de zxch ^

D
IT

BIJ DB 0ERE^-
IS een kenschetsend vo''^ ; maar ook Jiier
Ie stichtinn eener ,-,7i7.rei''S'- ,..., .„„,17,71 toe. In somde stichting eener nnert"^I'[ toestanden toe. In som-
laat de natuur versehiU'^' ' lijk in uitgebreide kolonies,
mige gevallen tocJi. \-oorihi'"' be%-ruchte koninginnen

'I'' ïr bh.- een verblijfplaate-
c) - V *

grijpen de v\-erkmieren :^aar haar een
aan en voeren ze. naar het
wordt aangewezen en waai
schap wijden moet.
De omlervverping van

nest

ZIJ 11'^'
krachten aan de gemeen-

•  ■ h-ire onderilanen

wordt niet bereikt zondei tegeiikat^ eimle omleiwerpt
majesteit. Maar deze is vruehtel"''^ Ht zij zich geschapen heelt,
zij zich toch aan het machtige hui^: p^-ienste der mierenhooj) en
Zii IS strener \-erbannen naar het " „ In Hen wordt zij bewaakt

•  kaiin"?„ï-nd ,n.dvr .Ion nnai,. van
iilsdivn vil .■vrl.ied.vclilien-,|i, gen maar ven epvnmbgvToch vormen de^e ho^'^^"^ 7-.-iih7.1d van hun

21]waar

(lo( ir
,,hovelingen
den klank

's.
ook heen gaat, 1  ■ iifkciuleen kring \an werking,-en. ' .ei

een naam niet ecH
<. 1 oi u \ UI iiiLii ue;/e 110 („j-i (le \iijiib.iv7

lijfwacht en liun voornaamste fuU^'''\n die door de gemeenscJiap-
vorstm te beperken binnen de grcH^^ ^.'den en ook om de eieren
pelijke behoeften voorgeschreven Het is haast een vei
le verzorgen, zoodra deze gelegd ,-enleven bcstudeeii woic ovisrlitv. dat dvav |.liasv van ,,5 "fnn ,„cn dv hp'«l".Evn Jv
111 kunstmatige mierennesten. j^^^-egingen , j
koningin zien omringen en ;d hu'^' „ger. naarmate zij ■'
kring omsluit haar steeds engi.,- cH . Somtijds knjgt j . u ,
ile een naar ile andercp|)laats begfc' ' .^vil dan een tinilcic
gm een aanval van stijthooldigheid Sj onding ,r,.(dtaannemen dan die. welke in,,-,, h'''fpjes bij een poot e Kcüt
grijjit een harer hovelingen haar sluit hare [g „.^kthaar een duwtje of rukje; een an/" ';„orzichtig: een <1^
lichaam en knijjit haar daarmede trekt haar naar dezeteerlerlijk een biwende voelspdet e^ pgele weg te
zijile. Ondertusscheii omsmg,.|t de h^p.wen en geheel ennauwer en nauwer en dooi haar g„ers "1, ' g^ooter danversj.erren, leidt zij haar uit haai genige ^^^vpjig
al om, terwijl haar reusachtig hch' ^..jUig, dan ^ „verwinning,
ilat eens werkmiers. zadi nu eens b eindelijk de ^ t geheelweegt. Zdó behalen de In.vehnb^genMw.ngelandh ^ n.eet. Zoo oenaieii uv "oveo'-g^en-owu.b^'"ssi hien is deze wijze van hovc van rt\7an een mij-

fiekend aan de koninklijke h<'^ p,. bovenste jiooi t^^hens ontsnajite een koningin do<' v„|(. hoveling^ eens
r mierenlnpojH-n. zij ^I'i'^r.renieten. >Iaar zijn \ \ranr zii

e >^1  te

M issi hien is deze wijze van hovc'^^^ van
( )n bekend

hens
ner _ ,
was vrij', hn weg rendi
goed van te nemen en
had buiten den waaia
kleinen afstand toen h
(we een Ifcetjif ruw) en
het jxiortje terugtiok. ,1)

KCen O"- -j zie
.1, also'^.j.jjjieid „p een

"'"'l vervolgde en greepgerekvnil- iv haar voren naar•aar lijlk'ahpdcHijk achh ' -d -
aar uiii' j, Jivltig. rn. < • | t konink-

nadeden
...- er zi n (tmgL

Weer< le

.'af zij tf)e en wer<i neergi'trokkeU ' ' ..„-ir, er zijn
ryk verlflijt. .Arme konmgml V oo „^i„,-entroon.
verbcmden aan d<. waaniighoden

<le^la,ni.?/''T'" ^■"'l^arden in hun omcirkelende bewaking terwijli>rhZ'?T n'"" ^ii"' verzamelt Zi
dj naar dt hm "l"'l 'valletjes en legt ze terzijde. Dan worden
ei xan nl.. ..', 1 " daar ojigeborgen en bewaaktafdedi.\g liiilZ"" MH-ciaie zorg voor deze
eit!"'' 'V ''"''aaj^huuuie blijkt, dat de benaming van ,,konin-
vnu-i.tK ' h'cwoonhjk door entomologen en anderen aan het
eii n' - ■ ^ vhese-leugehge insecten, zooals bijen, wesjien
lm. .< ■ fh^'g^'ven, den oningewijden lezer misleidt. Dei iuties der mieren-koningin schijnen zich te bejierken tot de
l in '|a^d";^;^'cne, namelijk, ten eerste de metselaars- of
li d-'uiansai heul en andere werken, die nootlig zijn om de huis-
d!.Vin'"^V''V luierenhooj) te vestigen; vervolgens, de. vermeer-1  is dei kolome door het leggen van eieren. Er bestaat hier

1 waai heul geen overeenkomst met de macht, die het woord
..koningin bij de menschen uitdrukt.

^  gcheele administratie der gemeenschaji schijnt in haiulen( ei werkmieren te zijn. .-Mie veranderingen, zooals de uittocht
naar een nieuw nest. het voeren van verdedigende en aanval-
itmde oorlogen, oi de uitbreiding van ojienbare werken worden1 OOI luin bestuurd. Deze handelingen schijnen oji gezette tijden
door de geheele gemeenschaj) sjiontaan verricht te worden. 'Hoe
en wa;u-om? Dat gaat \'eelal huiten alle menschelijke inzicht.
.  lestai geschiedt een en ander eeiu'oudig ter vermijding \'an
hinder, ongemak, gevaar of dwang.
,  schijnt haar eigen wet te zijn en bewaart haar onafhankelijkheid in alles. De eenige macht, die zij te erkennen schijnt,
is die welke ontstaat uit ilen invloed en het voorbeeld eener krach-
tige sociale bezieling. Wanneer het individu (hier de arbeidster)
die bezieling ondergaat, wordt het als van zelf tot zijn taak ge
dreven, het begrijjit en doet zijne jilichten als het ware zonder ze
geleerd te hebben. Het sjireekwooixl dat vele eeuwen geletlen de
wijze werkers der mierenhoop beschreef, als zouden zij geen leider,
ojizichter of wetgever bezitten, is door moderne myrmecologen een
onomstootelijke waarheid verklaard.

Het zou daarom juister zijn te sjireken \am een mieren-rejni-
bliek oji zuiver democratischen grondslag, (.lan van een monar
chie. De koningin is een\'oudig de moeder van het huis, de oor-
sjirong van alle leven en weh'aart, dank haar vermogen tot \-oort-
brengen van een nakomelingschaji. In haar leven kent zij maar
één doel, het behartigen der belangen van de rejnibliek en voor
zoover wij het kunnen nagaan, doet zij een en ander niet in ver
hand met de waaixligheid en het amlit van koningin-moeder.

Hoe lang zou een mieren-koningin kunnen leven? In haar ge
wonen staat hebben sommige koninginnen ongetwijfeld een kort
bestaan; maar door de haar verschafte bescherming, en de afzon
dering waartoe zij tloor de. werkmieren gedwongen worden, leven
zij waarschijnlijk \-eel langer dan de andere leden der gemeente.

1 e midden van een kunstmatige omgeving bereiken zij een naar
verhouding, hoogen ouderdom De oudste mieren-koningin, die de
w'etenschaji vermeldt, was er eene, die in het leven werd gehouden
door de zorgen \'an Lord .-Kveburv. beter bekend als Sir Jolm
Lubbock. De schrijver \'an dit werk zag deze eerbiedwekkende
majesteit voor het eerst in den winter van i.kki tijdens een bezoek,
dat hij den merkwaardigen natuurkundige bracht, oji zijn buiten
verblijf te High Elms, in het (Iraafschaji Kent. De koningin leefde
daar in een vernuftig voor haar ingerichte kunstmatige mieren-

4.^1'

•  ■ . .-Ïï-.h'tr'- '

, s, ^

'.«.vX- - Tj.

Ren nest van de heuvelhouwende mieren der Alleghanics aan het aard
oppervlak, tonnend een heuveltje drie voet hoog en vijf en twintig voet omtrek
aan de basis.
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IKX)]). Zij was toen in de krae■ht haars levens en, zoo
,als later bleek.

zeven jaar oufl. hii Sir John opnieuw een
1,1 den zomer_van . cle eerste begroidmgen Moeg111 cien zoM.c. vc. j Xa'de eerste begroidmge

-

Is de, k"ningin„K««t<,rven?''r'l: heb er nog niet toe kunnen
„Zij is juist "^''jj-,[jne"vn)uvv te vertellen."

overgaan het nieuws aan nnji ^ ,,„„i„,.miTitr 1iiijne vrouw veiituei.. velgc,Memle <lcanem,.| l...a
V'ulat ik hem mijne i jjim vociuc
■aagde ik de doodemij nlar het vertrek, vyaar zich zy ku^^^^

De glazen stolp, die de mieici grootere open ruimtenin geleefd had, werd geoiiend. In et „.„-ingd door een troej)of Liners lag de doode konmgim betastten metwerkmieren, die haai -indere wijze beproelden haaihaar voelsprieten, en "5i,"{;,i"ïaap op te wtdeken. Arme,aandacht te trekken ol ha^ Hun gevoelens werden

<lood IS," merkte s j Dgen leeftijd was overleden.
lid-n,' J. -C. m.c. ,n

stukken viel.

we
_

Vï

Hoofdstuk 11 •
MIEREN-KONINdlNNEN EN DE SlKHlINti VAN

MIERENHOOPEN.

In het vorige hoofdstuk is den lezer een algenieen overzicht
van het leven van eene mierenkoningin gegeven. Het omlerwerp
is van zoo groot belang, en staat in zoo nauw x-erband tot de
huishoudkunde der mieren, dat wij het nu meer m zijn oiider-
deelen bestudeeren zullen, voornamelijk wat betielt de wijze,
waarop een gemeenschap gesticht wyimt.

Laten wij beginnen met het oogenblik ciat cle jonge x-olwassen
wijfjes of maagdelijke koninginnen in haar geboortenesten den
tijd beiden, waaro]) haar werkelijke levensverrichting een aan
vang nemen moet. Tot nu toe zijn zij en haar gevleugelde manne
lijke bondgenooten in het nest de vooideeltrekkende jiartij ge
weest, hoewel geheel afhankelijk van de werkmieren, wat voeding
en verzorging aangaat. Zij zijn reeds in staat om de zachte haren
en stoppels, die haar lichaam bedekken, te jiluizen en op andere
wijze voor haar toilet zorg te dragen. .Maar zij zijn nog steeds

1  t, 1 • ,1.. +nr-l-»f 1 .
wij;:e voor naar toiieL lc uid^cn. /.iju ^teeai=
onderworpen aan de bewaking en de tucht van de arbeidert^-
klassen, die der mieren soldaten, jiolitieagenten, bouwers, leve
ranciers. verpleegsters en werksters zijn.

Zij houden zelfs een oogje op hun lichamelijke oefeni
iiUber heeft ons verhaakl van zekere timmm-ma..-,,.,
zoowel als vrouwelijke, die onder begeleidingKiwel als vrouwelijke, die onder begeleiding \-an werkmieren hun
m boomen gebouwde woonplaatsen \-erlieten en dan van af de
middaguren tot middernacht de naburige takken bewande'lden
zooals een troejr kostschool-meisjes hare dagelijksche w-mdebnp
maakt onder toezicht van een onderwijzeres, ^jj keerden w r
in hun vertrekken terug, om van tijd tot tijd op' nieuw
schijnen, totdat het oogenblik der beslissende scheidjn r 'ü
ouderlijke nest gekomen was en waaraan deze gewichti f,

■  is niet bekend of de maafT,i^r-r^'^ -'i-^
en aan cle huishouding

,  Er worden

vooraf moesten gaan.
jes eener soort deel

Het
nemen

eenige voorbeelden gegeven van maagdelijke koninPinn.-n die
deel nemen aan sommige takken der fh^^^^^'^schaijiienjke

mj ver-

Dc huwelijküvhtchl. Werkmieren de mannetjex en luiji-
het ouderlijk nest ie verlaten (or

<^ans/^,)yend

De l'-uuielijksvlti^j^,
van gevleugelde tinimcnnieren

dit beschrevejZ( X >:
beid. maar in
Dat dit bij de niannetjj.^
hen zijn het, of schijneti
toch staan beide geshiejite
wel Kzaam bc .stagen e,,
algeheele nitster\-ing

Een warm. dri ,(ig
de linwelijksvlnelit
wisselt af naar (R. sti-(.,,i.
\-oor de i'.'ording
.Aangezien deze later \

W

.gcV

het

el het ge\al is. is bijna zeker. Voor'
het dl- schoonste dagen des levens:
n, het/i) aan den vooravond van een
ungeiisciiap v'oor het leven, of van 1

!schijnt cc:i \-()orwaarde te zijn voor
zwermen der mieren. Het tijdperk

en het soort, h.r moet tijd genoeg zijn
•■'en \-, ildoeml aantal geslachtsrijpe leden.
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