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DE VIER HELDERE

SATELLIETEN VAN JU PI TER.
(Slot).

ET de satellieten 11, III en IV is het echter anders
gesteld ; in- en uittrede zijn in gunstige gevallen heide
waarneembaar, al zal \-an II écu \'an beide steeds
dicht bij de schijf van Jujiiter worden gezien W-l'
van oiipositie hebben van III en I\' in- en uittrede on

M
.... . IJl 1.11 1 * III-en uuireUe ()iiHtiekkelijk grooten afstand van Jupiter plaats; naarmate het tijd

stip ean oppositie nadert, zullen zij dichter bij de schijf der planie
mden waargeniimen, nog ater heeft de uittrede daarachte ph Vtuiee

tjd daarna zullen in- en uittrede weder 'ver van de sehiil L
woulen waargenomen. scliijl kiinm
Het is Voor de observatieHet IS voor de observatie van al de bior la...
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gelu'zigde \-erkortingen

een ox'ergangvan

^"'annnarion (frs. 1.50), d
d'Anea'rs" ■,-? 'j'^'-'Ue Astronomi(]ue de la Sf  num (h' belangrijkste en

-  ..... .M.xrn iLr'' ï '''Higvgeven.de beschouwing \ an 04. Y.'j'L' viad dnidelijker zal zij
deze voor Maart iijo.S 4^^ ^'f^vlijke xaiorbmeidingstafel, h
reeien. In deze talel hebL^" ^Biitieal Almanae doen re
volgende beteekenis:

li I = transit ingn-ss == t.
Tl- E = „ egress ~ 'T''"

--"itat.oniusi;;;,;;;:;;;;^,^
Sj. I, - Sha.icw
lï K Z

li-", V' I^ruisi,, (Kt ni:i;iiid aaiigde tijdc'n zijn K^'inerkt. zijn \'por ons goe'M-iekoH,! van al (km inh.P" Hreenwieh middelbar
' lid moet er dns , doorgtkidd tot 2411. Voor

\  ~ '''lil' gei'ft b()\- ~'i'- "liiiiiiit worden hijgevoe^Miaduwkc.g .r: T. plaatsen waar de '
lêh, l'H-h ' 'T oppositie IS reei^vhijt. \'a,', 11 , iiUredi' voor satelliet

15 Maart O,:. 'C 'Ut

begin
= eiiuie

= begin eener bedel
= einde ,. „
N'an een schaduwove

begin der verduister
eindt

een

- i nl-i-.t. ^biart {zi(. , , . ''it m hebrnan eveneens 1
selen raadzaam de sterkste vergroot ine t . ^PH'Lt'n \'ersehijn- 1 ' j- ^'Hi zon aardo datum) zijn tie 0
HduKirhjk gedelinieerd beeld geeft /if valUn ^ n de b' Henum- .gunstig genoeg om oii.;l .o,(.,k va,, a., ..„.-hb,,"; V,\"; ' , j'b"'"' ""'l'''- i.C, ,'""""'" ^ l"'! .. ItV'' '-'Lt.J (,v..,bag ,.lai

C" ''A'- beste.Mrescliiedl ,L.t ,i,..,C "l> 'iet- T'""'^^1 als lim , .,„. 1 uien, dat eerst ïo idaai
i.Ki „uiuiK van amateurs, doch men moet v .VrL.-
geen geheuien zal. Het beste'geschiedt dat betastronomis

'11 het lo'lP'V'^^' bt'elt echter overdag:1 't gi 11 /(),i\\a,] .. . . 't 1 Uls liet , Igunsticheii almanak, doch ook m tlêl; ;'iustandig],4.;'k,,| I '' '■'''•biistenng -
u  iis lilt , 'Uilen Worden waargeiionic

-inderste ged • i '''' geheele maand het ge^ ^'^'be van het 2de blad geeft den s

, ' w.ll CKiM jO .
1 fi i'-erdnisti'nng xain satellietge

satelliet
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2" Blad.

\ier waeiiters te liu. (Ireenwich van eiken dag ten ojizichte der
planeet (middelste cirkeltje). Oj) dat uur van den avond kan
ti.ttuurlijk een satelliet onzichtbaar zijn; is hij dit tengevolge van
I' -n transit, dan wordt dit aangegeven door een cirkeltje links:
Is eenc \"erduistei'ing of bedekking de oorzaak, dan wordt dit
aangege\'en door een zwart schijije rechts. Deze aanduidingen
kloppen natuurlijk met tle notaties op het linkerblad. Hier vindt
men b.\'.. dat ilen jdeii Maart I te lou S bedekt wordt, tijdens
den dmir der bedekking'^in den schachiwkegel treedt om te iju 12
e-n eind rechts \'an 'de schijf plotseling weder te voorschijn te
komen. Te iiu. is hij dus onzichtbaar en achter de planeet, van
daar het zwarte schi'jfje oj) blad 2 met de aanduiding I. Zoo
Miidt men op het iste blad voor satelliet 111 een transit op K)
Maart tiisscheii (ju. 47 en i.pi. 28; hij is dus te iiu. onzichtbaar
i -n vóhr de planeet, vandaar het cirkeltje links. Op dat uui is
nok 1 onzichtbaar en ziet men dus Jupiter slechts door twee
wai hters geHanke<.rd: |a. het is mogelijk, dat men. zyn kijker op
jupiter richtende, geen der wachters aanschouwt Dit is echtei
sedert de ontdekking der satellieten slechts f) maal waargenomen,
het eerst door Molvneiix in lb«i. het aatst m 1885

De 2e bladzijde'uit den Nautical Almanac be\atleerrijks De cijfers die de satellieten aangeven, zijn gep aatst
weging pM-icht IS. Den te lu'wegen. III daarentegen

mT.f hé Sr mét op defelfde hoogte als deiidtii H'chts. Sttidt nt^t ] /iinp hcwetjinf^srich-
punt. dan beteekent zoo ver mogelijk links of
img omkeer ™ dus op lat o g^^^ ,h,zeMianwijzingen heeft men
rechts van de jilaneet staat. afleggen daarvan ge-
■a' hiedt. aansi houwt lijk \ 00 - . . ,,„]im-,tje en handelt' evenzoo
imnteii waar 4 bij staat ' " , d'e omlooiistijdeii ruwweg
met tle andere ininten: hij kan ■ ' , rechts (5 011 22
vinden. \dor I\ bij\. i'd di 1. hij de afstanden
Maart) of links_(i_; en 40 Maait) m

tlei vier wachters tot tle Jupiterschijf nieten en ilaaruit iitr '
controleeren. '

(leringe optische hulinnitklelen kunnen aan ieder liefhebber
ileze wondere wereld ontsluiten. Bewoiulering aftlwingeiul bij
eenvoudige beschouwing, \-erschaft zij een hoog en dankbaar
genot aan hem tlie haren bouw kent en begrijiit. de bewegingen
voorsjiellen en volgen kan en de regelmatig terugkeerende merk-
waiu'dige verschijnselen waarneemt, die tlaaniit resulteeren.

Irn mig is hier alles niet besjirokem besproken is alleen wat
ei geschiedt alsjgevolg \-an tien loo|i tier satellieten om Juiiiter.
IMaar otik tle wachters zelf kunnen elkaar iietlekken en in eikaars
schatluwkegel tretleii en \'ele belangrijke resultaten zijn ook uit
tleze \'erschijnselen te trekken. De ilienaangaantle \'errichte
waarnemingen zijn echter weinig talrijk \'t)oral tlie der tmtleiiinge
eclipsen. In het geheel geene tii wel onvtiltltientle vtiorbt'reitling
is hieraan x'oornamelijk schultl. Bene betlekking \'an satelliet 111
tltior 11 is tien I5tlen juli it)02 tltior Prtif. Xijlantl te rtrecht
waargentiineiT. daar deze volkomen centraal was. zootlat het
mitltlen van II tijtlens tien tluur tier betlekking een initltlellijn
v'an 111 dtitirliep. leverde tleze waarneming tle grootte tier beitle
midtlellijnen in hoekmaat met eene grtitite mate \'an nauwkeu-
righeitl.

\'an tinvtiltloeinle v'tmrbereiding ttit deze verschijnselen is in
dit jaar geen sprake. In twee aan tle Ktuhnklijke .Akatlemie
van Wetenschappen te .-Vinstertlam aangebotlen \-erhantlelingen
over: Ontlerlinge betlekkingen en vertluisteringeu tier wachters
van Juihter in if)t)8 heeft wijlen Prof. Outlemans als resultaat
van uitvtierige berekeningen, nauwkeurig aangegeven wanneer
en waar tleze in tlit jaar kunnen gezien wortlen. Zij vallen helaas,
wat Kurtipa betreft, op voor de waarneming zeer ongunstige
uren. j. v.w nicR Bilt.

VARIA.IN onze vorige ontbtiezeming over hockcv in tlit blatl. riepen wij
tle scheitlsrcchters een ..weest tip uwe hoetle!" toe. \'oorname-
lijk met het oog tip ontmoetingen van elftallen, tlie (om tle
een of antlere retlcn) geen tluim breed \'oor elkantler wenschen
te wijken. Met een enkel woortl nog eens gememoreertl tle

her-ontmoeting van Haarlem 11 en Hilversum 1. ditmaal te
Hilversum, op het in uitstekentien staat verkeerentle velil aan
tle (Iroene Laan van tle H. M. H. (". Ons is het vtiorgekomen.
(lat het onschuldige artikeltje, waarin al te krachtig sjiel gelaakt
werd. door \'ersciiillentle Haarlem s]ielers v'crkeerd is opgevat.
In een lilatl als het onze zijn artikelen twer allerlei takken \'an
sjiort volkomen op hun plaats. Ons blad wil. wij kunnen er schijn
baar niet genoeg den nadruk o|) leggen, buiten geven in woord
en beeld, in uitgebreidsten zin. Wij veronderstellen ram onze
lezers niet alleen zin voor het buitenleven, ook zin voor, en kennis
van sport, een zaak. tlie absoluut onafscheidelijk aan het begrip
..buiten" is verliontlen. Om aldus o]) bo\'enbetloelde herontmoe
ting terug te komen, hebben we dan tot ons groot genoegen kun
nen ojimerken. dat tle Hil\-ersumsch.e scheidsrechter zijn taak o|)
zeer bevredigende wijze vervulde, en niet genoeg kunnen we
zijn bezadigdheid op prijs stellen, waar het tle leitling gold \'an
een zeer feilen wedstrijd, waarin wel eens \'erschil \'an ineening
dreigde te ontstaan om al te krachtig spel van beitle kanten.

hebben wij ondertusschen een aangenamer match ge-
nauwelijks blijven eenige minder vriendelijke jiassages
geheugen. En de algemeene verstandhouding was voor-

Indien onze spelers, geleid door kundige, bezadigde
voortgaan, krachtig en snel en bovenal eerlijk
dan zal deze mooie tak \'an s])ort in ons land

naast het voetbal weldra een aardige hoogte bereiken. *)
H. V. B.

*) Amattiur-fotografcn in het bezit van grootc, scherpe inomentopnamcn
van hockey-wedstrijden, wortlen uitgcnoodigd, deze aan de redactie ter
bcoordeeling te zenden.

HOLLANDSCH IJSLIEDEKE.
(la op zij ! ga o|) zij ! en maakt jilaats op tle baan.
Want mooi Anneke is aan het zwieren gegaan !
Lr is niemand zoo vlug en zoo vaardig ter schaats.
.-Mie krabbelaars vluchten, verstomd is hun praats.
Zij zwiert allen voorbij : Ruimt voor haar heel de baan !
't Moet een baas zijn.'die met haar uit rijden zal gaan!

Zie ! haar schuivende schaatsen, ze keereii zoo ras
Ln ze schrijven al schurend een kringelkras.
Op haar vt'ietekens vlug, bij het zwieren gezwind.
Zweeft ze wiegelend voort o]) den wuivenden wind.
ja! Mooi .-\nneke zwiert heel tle lireedte der baan,
't Moet een baas zijn, die met haar uit rijden zal gaan!

Aan Mooi Anneke wijd ik mijn neetlrigen zang
Op haar lenige lijf bij den golvemlen gang!
Fm hoe fier houdt ze 't hoofdje geht.ven omhoog
Zie! hoe gloeien haar wangen, hoe schittert haar oog
Want ze is toch tle bloem, ze is het jmik van de baan !

^ O! ilurftle ik met haar eens uit rijden te gaan ! . . . .
(1.

Zelden
speeltl,
in ons
treffelij
scheidsrechters
s]H'l te
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sc'Jiilli'iidf hiK)i,'tL' |L;('k'f,^en iiori/ontalc f^eiicelten worden tian en
kele trapjes noodig. die hier in metselwerk werden uitge
voerd. l)()or hun nieuwheid treden (.leze nog wat sterk oj) den
voorgrond; doch dit is niet te vermijden en zal ook op den
duur wel beter worden, jammer, dat ruw behouwen natmtr-
steen hi(.'r te lande wegens de duurte zoo weinig kan worden
toegepast.

De i)ei)lanting bestaat voornamelijk uit mooie bloemstruiken,
in enkele vakken bijeengebracht.
Wanneer over eenige jaren de beplanting wat volgroeid is,

zal deze tuin zeker een heerlijk, harmonisch en rustig geh'eel vor
men, rijk aan mooie en intieme hoekjes.

H. Enno v.vx Gelder Jr.

h-<io Jm. :;iu / HUIZE „SONNEHOECH-. VOORTUIN MET STALGEBOUIVEN.
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7«c. v.n, Fa„ss,-nZ HUIZE .,S0 NN RH O ECK'' HILVERSUM. (Z.O. ZIJGEVEL).

De UbbergsclieEEN SCHOOLREISJE.ZONDAGMIDD.A.G. Door de openstaande balcondeuren
vloeit gouden zonneglans in breede stroomen naar loinnen
en de late zomerwarmtegloed wekt weemoedige gedach
ten aangaande de voorbijgegane maanden, die zoo
schoon hadden kunnen zijn. Bij hoeveel duizenden toch

heeft het slechte weer door al hun heerlijke plannen en vooruit-
ziclrten voor de zomervacantie een streep gehaald.

(lelukkig niet bij allen. Vooral gelukkig niet bij het aardige
tioepje jongens en meisjes, een veertigtal, dat 'zich in den

vóór het Centraalstationtc Amsteidam verzameld had. Gij toch, mijnheer, die u beklaagt,
dat ge op uw buitenlandsche reis zoo weinig dagen mooi wèer
net "P badjdaats voortdurend

e V tn 1,1 A f '"n kampen, zoo ge minnaar vande natuui zi]t, \ allen er in den nazomer voor u nog allicht eenitre
mooie dagen af, waarop ge een paar extia tientjes er aan waagt
stellL'^vooVckrr^hn? gedeeltelijk — schadeloos tèstenen voor den minder schoonen vacantietijd.

i^de'^^i haddP^® anders. Tot hun

tsXT- £r s

Nijmegen en dat nog wel voor twee dagen lan^ 7 i Pisjiaard, een heel jaar lang. vaak bij centfrteteHil ge-v|a]zers hadden de hulp ingeroepen'van de VefSiki^g S Bef"'"
dei mg van meerdaagsche Schoolreisjes en voor vPf T-^ . ikwam, zorgde een milddadige stadgelioote Gehikkk kanTdat we, m vergelijking met anderen redfn tot n " S
hebben eehad ATr,pVii- na a„ „„.i_ • dankbaarheidheldien gehad. Miic^^^ij d^ itS

.1 zeil .
( )ii(lii' 11(

/oinri's als w.M, raviiDoijw
„uu kiiidereii worden uitgekozen^
^jj„ er wnnig zoo geschikt alsKj '
incgcn, Tusscheii den Berg.'„''
Darsclieii weg aan den eenen en(h
weg l'bbergeii Beek aan den aj"
deren kant. krijgt ge een natuurj'
genieten, zoo rijk aan alwisselinj
/oo eigenaardig het Celderschehen
velland tvpcerend en daarbij bovenaj
/oo seliooii. dat ge moeite hebt n
een tweede streek in ons vaderlani]
tl' denken, waar de natuur ziet,
zelve zoo herhaaldelijk tracht te
overtreffen in schoonheid en veej.
vuhligheid van vormen.

We hadden voor beide dagen een
jiaar heerlijke tochten in het voor.
uitzicht; allen hadden een gehec.
tograleerd wanihdkaartje in de^
knapzak, waarop beide route'sdui-
delijk waren aangegeven en voorat
lang en breed besproken. Wel jam-
nier voor de jongens noodzaaktedc
eerste liidve dag regen ons, eenigs-
zins van het plan af te wijken,

dien we jias tegen elven durfden
oiïgaan. wijl het een beet je lichter werd. vertoonde zich niet-

'  dichte regensluiers links en rechts, die het uitzicht
ons met verlangen deden uitzien naar

chlwej

temin met
totaal bedierven en .v ■ v "
de uitsjianning ..de Zwaan . die ons. geleiders, licht een ^

"  ■ ■ den kinderen ten minste eeiiige schadeloosstelling kon
van al. wat voor dien morgen bestemd

plekje.
geven voor het gemis -
was. in de talrijke schommels, draaimolens en allerlei ander
toebehooren van een volmaakten kinderspeeltuin. Droog kan
ik nu juist niet zeggen, dat ze daarvan werden, maar liet
bracht zc aardig over die eerste teleiirslelliiig heen. Bovendien!
de juffrouw uit ..de Zwaan" gaf goede hooi) en die moest
het toch weten, want ze was met het weer in die streek bekend".
Nu. ze bleek niet mis te hebben gezien. .Al hingen er op onze
verdere wamleling door het merkwaardige Hengstdal met zijn
heerlijke, hoschrijke omgeving en zijne langdurige oiihelling in de
richting \'an l'i)l)ergen. nog steeds donkere luehten. er zat een
belofte in de lichte, weldra liier en daar blauwe plekjes. Dit dal
is werkelijk voor .Amsterdamsehe jongens, die nooit het heuvel
land gezien hebben, i'en groote merkwaardigheid: dat ..je al zoo'ii
heelen tijd langs i'en helling naar hemulen kan loojien en nog
maar steeds door het geboomte het eind niet kan zien", is iets.
wat er bij velen nog maar niet recht in wil. Kom om zoo iets
nu o^k eens in de Laurierstraat!"

In l'bbeigen naar ..pension I.amers". De kalme, goedige hospes
— ik kende hem nog van het vorige jaar - stond ons reeds in
de deur op te wachten. Hij had v'oor een middagmaaltje gezorgd
cm zou dit op ons verzoek nn maar zoo gauw mogelijk gereed en
tei tatel lirengen; we hadden dan nog een niooien tijd voor ons.
vooi we naar Nijmegen terug moesten. Wat die maaltijd betreft,
< e ^uge zegt. dat een Hollandsehe jongen goed kan eten. niaar

c int de Ix'wenng wagen, dat een Amsterdamsche jongen uit
heniéP P' 1 bewustzijn, dat lu.1
]an,h.,.n,wmP"r ,B^^''i"e,ken mag eten. onder zijn jeugdigevS^iim'sluier de sdad omgeven, mocht op den eersten daïhm.P"

2 uur een fime stofreven nn= eer sten dag tusschenur een fijne stofregen ons langzaam l ^ tusschen ii enweeken, dat de mooi gestreken lurkïs ds vmI+P T
.  j V ciciLklLJcKcll

J iactisih \ inden, maar inderdaad, dat te zien is ook
een m-nr.t- d --y " ^ ""'vm maar inderdaad, dat te zien is
len — d,^' Km'n ''' ^'edenkt. dat er \-elcn onder scbui
deliiker dan "im zeggen het vaak nog durdeliiker dan ,1 . ' ."'b'^atien wangen zeggen het vaak n^

avond naar Amsteixfam te7ug^?e\teren Tc"?";
vroicrrlp b i^ccicn. cics te grooter was devreugde, toen toch Tegen chreëT de ïücTt ''n'begon te schijnen. De volgende dae- wnT en de zon Na den .n ""'i ' Pl'l'vnnenners..van ,aM u- gaa„

,,h'h.5io rn-iH-niHaS;:":
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fSSSSf . X„./  iaU4 tv p-'i-m

'-4!r'T vv was gelukkig volirp

Be,
Dit

tisch gestemd mocht zijn- Ge S htnd ietwat scep™o,l^ge.ie„, ,,ie ,«!( vlSwó4SrS Si'!?" laab, L:  trezien Hio Uou " , ^ Kinderen niet
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'"^a... "".«'■'"anl ovei-f^mtrn mot oenhot mzotton van oon V.pgewokt ina'i scdüuï" u'P.-VOIS,, ,i,„„- i„.ak,.ep,dn?d r 1'dV
do hoonon wor.lon .lok do stomnion m.r- t. r 11' mot...uk-nlra, W stannu.,, „K i.-u:,, dd «ïl
wandolmp' mot m.tr oon half uur lanuor duurd,^ H-m V i
zo allon in Plaoo-RovaK^ oon uitstek.uid ii i t't-n lagenKul.lorstraat) ondor .lo wol. Dat wo hot o^STiTT^'-vors. hillon.lo slaapkamers, waar de ledikanten j 01-4 hijVonston-
i tn. nog a uel eens een jiaar koor oon ..invaV' moeston doennm .Ie Mdui .hgen o,, hooterdaad te i)otrappon, die mot gelach ofgo,.raat amforen mt , en slaa,, lueldon. zal iedereen hogri^on die
zoll |ong IS gcnveest. \,,or tienen had do slaa,^ zo allo overmand
On.l.Mtusschen was een telegram naar Amsterdam gezonden, dat
V O gons ais,)raak m een winkel dor Laurierbuurt voor de ramen
goliangim, tien onders heriohtte. dat allen gezond waren

Hegunstigil dot.r i.ratditig weer. begonnen we den volgenden
. ag tmzen tooht met een rit |)or stoomtram naar Reek. Vandaar
tlon Sterrenborg o,. mot een prachtig uitzicht over het Ketoldal
naar .Ion Musschenberg, prijkende met zijn dicht begroeiden kam
on hun- 011 .laar nnd graan bebouwde holhngon. Ik zou lust -m-
\deltm, hier in bijzonderheden te gaan beschrijwm, maar (Tan
zou ik meer ruimte moeten vragen, dan waarover ik beschikken
mag. Laat ik alleen zeggen, dat het hier aan alle kanten mooi
IS 011 dat hot me oj.viel, hoe oon der jongens, die er als oon echte
..(jassonbubo" uitziet en hot in do .Amstordamsche straten ook
in geen .geringe mate is. — hoe diezelfde jongen, toen we bowmoj)
halt hiehk'n, m zijn eentje togen oen holling, zonder oon woord
te Zeggen, zat te .genieten; hij was wat vorder o,) gegaan, zooals
hij me later zei. ..dat ze 'nt niet'zouen storen: Ivij wou kijken."

\'an ilen Sterrenberg ging Inh voorbij Berg en'Dal langs den
H.>hleurnscheu weg. langs de leemgroeve en de bekende jiannen-
bakkerij. den Duivelsberg o,.. Hier hebben we ze een j.aar uur
laten blijven. De to,. van den berg is een begroeid [.lateau van
onregelmatigen \-orm. dat. waar de boomj.artijen zich aan de
randen somstijds ..j.enen. de heerlijkste vergezichten aanbiedt.
Hier mochten ze naar hartelust eens ronddwalen, mits ze zich
bleven oriënteeren en — l.innen het bereik van het fluitje bleven.

Na onzen terugkeer in Reek met zijne douanekantoren, waar
xa.oral de Duitsehe grenswachters voorwerpen van algemeene be
wondering waren, wachtte ons nog een mooie klimpartij aan den
Raicnberg. die het Elyz(.'esche dal aan de Oostzijtie afsluit.
.Vaar t l if laatste echter trok het hart der jongens nogmaals heen:
..Op tien Dui\-elsber.g was het echt. maar in het Elyzeesche dal
was liet toch nog echter". \'erklaarde er een. Zoodoende kwamen
we bij Lamers. zonder die mooie buitenjilaatsen. den Stollenberg
en tien Stollenburg .gezien te hebben, zooals eerst
ons jilan was.

()nze waard had zoo mo.gelijk nog beter gezorgd
dan den \'ori.gen dag en de magen waren niet
minder graag.

De stoomtram bracht ons weer naar Nijim'gen
terug en het was ruim elf uur. toen we aan het
( ciitraal-Station de kinderen aan hun wachtende
ouders konden afhu'cren.

E. I. IfKKoM.t.W
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I-, . , ,77 ,. 17201  Neiklaimg van bovenstaand feit is niet moeielijk. vooral niet,
■mm 01 men beilenkt, dat de landbouwer van die gewassen, waar-

\ an \ 001 ons klimaat zomer- cii wintervariëteiten bestaan, gewoon-
iflK aan het wintergewas de voorkeur geeft. Hij iirefereert winter-

00 zaai )o\ (. n zomei koolzaad, wintertarwe boven zomertarwe,
uinteigerst boven zomergerst, winterrogge boven zomerrogge.

tn geen womler! Want er bestaat, wat ojibrengst betreft,
( (loigaans een vrij groot verschil tus.schen ile winter- en zomer-
vaneteiten van 't zelfde gewas. Meestal leveren de eerste meer
iian de laatste, winterrogge b.v. meer dan zomerrogge.

l)e ojibremgst is hooger, een natuurlijk gevolg van den laiigeren
gioeitijd. Daardoor toch heeft het gewas meer tijd om voedende
stottcm uit hodem en lucht 0,1 te nemen en deze onder den in-
\ loed van meer licht en warmte in oogstjiroducten om te zotten.

Ook IS het \-oor de verdere ontwikkeling van gewicht, dat
het wintergewas ten tijde dat het zomergewas wordt gezaaiil,
leeds m t hezit is \'an een link ge^■ormd wortelstelsel en krach
tige bo\ enaardsche organen. Oji die wijze staat het gewas als
t ware gereed om van gunstige groeivoorwaarden, zoo s|)oedig

ze ontstaan, aanstonds te jirofiteeren: het graan zal krachtiger
uitstoelen, meer halmen \'ormen, mooier aren en meer korrels
voortbrengen.

Xatuuiiijk is dit ook ten deelc een gevolg van het grooter
weerstands\-erniogen tegenover ongunstige weersinvloeden of
aanvallen \'an dierlijke en jilantaardige parasieten, waarover
het wintergewas krachtens zijne betere organisatie beschikt.

l it alles blijkt, dat de winhu'variëteit in tien regel het sterkere
ras vertegenwoordigt, tlat uitmunt door krachtiger organisatie,
grooter weerstandsvermogen en hooger jirotluctiviteit.

Hieruit volgt tweeërlei.
\ ooreerst de wenschelijkheid om, waar zulks mogelijk is —

hier te lande van koolzaad, tarwe, rogge en gerst —, vooral ge
bruik te maken van tle winterrassen en de zomeiu'ariëteiten alleen
uit nood te zaaien, of voor bejiaalde doeleintlen, ("hevalliergerst
b.\-. voor brouwgerst.

En voorts de aansjioring nw alle zoiiu'ygewa.'iscit. dus ook die, waar-
\'an geen winterrassen bestaan, iu 't vooruicir zoo vroeg mogelijk
te zaaien.

Xatuurlijk is hierbij rekening te houden met de weersgesteldheid
en den toestand van den bodem, alsmede met de gevoeli.gheid der
diverse gewassen voor lage temjieraturen.

Maar, leveren deze omstandigheden geen bezwaar, dan is vroeg
zaaien in 't voorjaar in bijna alle gevallen aan te bevelen. Dat
geelt eene verlenging van den groeitijd en zal o,) gelijke wijze, als
hierboven voor de wintergewassen werd vermeld, Ihj granen de
ste\'igheid van 't stroo bevorderen im de' .korrelo))brengst \'er-
hoogen. Dat aan t(> toonen, was ook het doel van onze jiroefneming.

Ten' R()I)i-;n(;.\ti". M.akisskn.

VROEG ZAAIEN.

Z( »( ) .\\'oine de fcvrier
Reinjilit Ie grenier.
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Aug. F. H'. vogt. tjvee boxer-teven met twaale jongen.

de boxer.

K
]-:NT ^m,). K'xrr. <1.' Ic'uke geschiede^.

van ili''" spitsboel. die ■— ". .. ,. '®nian(]waannnl.' Inj voor dit speciale dJ
\TiviiiIsi liap p'csloten had, plotselin»

%  'door zijn hi iiid <-'en2aam paf| 1
vastgriJr^'"- het huis 'liot

''"'"srlu'lnuichtigon meester zoo goed begreelj
1  . .. ^ it; 11 /lj' nn<»fvir\+ti k..d. U

end leegplnmlerde h^e hond, |°j .

i

\vas een lioxer. 'h is n ile anecdote beken}]'
waarin N erliaald wordt hoe iemand zich in 4
viLên huis niet meer verroeren dorst, omda,
ziin pas aaiigekoeiiti' hond het hem belettp
Het -schrandere diei liad \ an zijn vroegerjn

■ester geli'enl. oin nooit een vreemdeiinjnu

uit het oog tl' verhezen ol van zijn plaat^
te laten gaan. kn dan die roovergeschiede.
nissen, \^■aarin oji roinantisehe wijze verteld
wordt, hoi' de hooidman en zijn bende dajJ
(.■n naclit \'ergezeid en iiewaakt werden dootfl
trouwe en doodsxerachtende honden?

Weinn. in al die verhalen waren liet
ho.xers. waarvan meii den moed. de trouw en
de sliniheid op den voorgrond wilde plaatsen,

Het hoxerras heelt ziclmn ons land merk.
waardig snel versjireid. Was het voor eenige
jaren nog een zeldzaamheid een boxer te ont.
'moeten, tegenwoordig ziet men ze, vooral in
groote steden, in aanzienlijk aantal, watwel
ei'ii bewijs is x'oor de groote geschiktheid van
dc'ii boxer voor huis- en begeleidhond, maar
ook van de sympathie van het publiek, die
dit ras in zoo hoi ),ge mate ten deel viel. Jlct
den snellen x'ooruitgang van de kwantiteit
dezer honden houdt de vooruitgang in kwa
liteit wel geen gelijken tred. doch dit is niet
te x'erwoiidi'reii. wanneer men in aanmerking
neemt, dat er jaren iioodig zijn om een ver
onachtzaamd ras weer zoodanig te ver
beteren. dat daaruit een constant type te
voorschijn komt. De geschiedenis van den
boxer, een hond van overoud Duitsch ras.
lioewel met Engelsclien naam. verliest zidi
in de grijze oudheid, zoodat men niet meer
met zekerheid heeft kunnen nagaan, wie df
x'oorouders ,geweest zijn. Men mag echter
aannemen, dat hi.j. evenals zoovele andere
liondenrassen. den wolf tot stamvader gehad
heeft. \\'anneer i'eii woli leeft of geboren is
in gex'angensehap. ondergaat zijn lichaams-
honw r eeds na enkele generaties aanmerkelijke
veranderingen. \"ooral aan den kop worden
het eerst die wijzi,gingen bemerkt, en hij den
heren- of Imllehijter is de spitse kop van den
wolf gaandeweg x'eranderd in een kortsnuitige
hreede koji.

Die heren- of Imllehijter. canis ursoritius
\"an vroegere tijden, had geheel het 1)1»
van onze tegenwoordige boxers, en dow
iloelmatige teeltkeus, vooi'al met Engelsck
hulhloggen. is het dan in Duitschlandoot
gelukt, uit dien hrdlehijter den boxer te
ken. ()ok in andere landen bestaan
i'echtsti'eeksehe rdstamnielmgen van den hnl'
lehijter. h.\-. iu Kngi'land de mastifl.
hrankrijk de Bordeaux- en dvvergbulklog,"•
-Amerika de b()ston tt'rrier.

De Inillehijter werd reeds door de 0#
Dernianen als jachthond o]! hoogen pnjsf
stehl r>n strengt' straffen bedreigden denge®'
die zulk een hond doi'st te dooden.

(lewapend met een sireer en verge:,  . speer en '-a ,door een Ireren- of Inillehijter. tastte®
Dermaan het wild in zijn hol aan.

I.angzamerhand veranderde de
hel jaelitiiedvijl, omdat niet meer de o._
loet te aan kleeding en voeding de jj.

noodzakelijk maakte, maar het eige "
fat htx'ermaak ih' hoofdzaak werd. ^

.  len zocht het gevaaidiike wild niet ®aaidijkr0) 1 in zijne verblijfplaatsen, maar ioeg^j
"P bet X'lakke veld. Men had daarvoor
snellere Itoml,.,-! hei-ehi-jter

in (1(' i()de (H'uw zirn wi] dan
dr Kn^relsche honden in gebj

in grooten getale over Ku
1,1' voorkwamen. Deze ..Engo^ j
hii'n 1 niitstaan uit een kruisiii§.|j.I  ' Ie ,.|t,.r e„ wmdhoml. en nnderschd"

'van die en

't luillehijter door lichtff'eli aniereii 'intj'ii meet _spitse,^kop'
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In I-iif^nlnnd wiimi dr du'rciici'x-i'clit i
m .wang, My„ gd.rnikte .ban-.», hlüuSju' "»»
lieren stieren of. X'ooral de kleinere
meest. onni^V .y .èh ^
maar ook omdat zij meer teiniK-r unmt*^ f^' ""t<-n-e.
'1-"'"- O.'de strijd word daaialoor interessanter H,a t , d
wreed vermaak werd bereikt ■ i ! toinnmt van tlit
zich vast te bijten in den snuit vin 'n • gelukte
door geheel buiten gevecht gestelcl werd ^tiei. che daar-
Waimeer de neus Nan den hond zeer kort en ile onderk-.ni

erg vooruitstekend is, dan kan het dier bijten
zonder dat de ademhaling belemmerd wordt'. ^h'Tgh^g\h^'^|™^
demere Imllebijters tokken met breeden korten snui \m st b
YHiuutspnngende onderkaak, en zoo zijn cle Idtge sche 1 u 1
doggen ontstaan. i't^vsent null-

Bij het stijgend verkeer tusschen Engeland en het vasteland
kwam men ook in Duitschland spoedig op de hoogte van dm
(  itungi XK hten. Men importeerde de bulldoggen en kruiste ze
met de lovengenoemde „Engelsche honden", die regelrecht r-an
de irullebijters stamden. ^ vurran
Zoo ontstonden de lioxers uit dien tij.l, waarvan men nog

de afbeeldingen ziet op gravures van den beroemden konem
giaw'ur uit de itule eeuw, Elias Riedlinger uit Augsburg.
De boxer heeft dien naam waarschijnlijk te danken aan zijn

strijdlustige natuur, misschien ook is hij afkomstig uit Engeland
waar men bulldoggen dikwijls met dien naam betitelde.'
De iioxer dan, \Toeger in ruw gebruik bij circussen, veedrijwrs

en ander trekkend volk, is gaandeweg beschaafd en veredeld.
Het was de M ü n c h e n e r B o x e r cl u b , die eenige jaren

geleden zich het lot der boxers heeft aangetrokken en hen een
eerzame plaats in de rij onzer rashonden heeft verzekerd; voor
lo jaren nog een paria, is de boxer thans een der meest gewilde
huishonden.

De boxer is een gladharige sterkgesjiierde hond, ter hoogte
\an circa 50 c.M.; hij is elegant gebouwd, bezit een ruimen
vasten gang en is zeer levendig in zijne bewegingen, vol tem
perament en actie. Zijn kleur is geel of gestroomd met zwart
masker, en dikwijls witte afteekeningen over het geheele lichaam.
De zwarti' kleur is niet gewvnscht.
De zware kop heelt een sterk ontwikkelde stop, d.i. de over-

g.ing van vooi hoofd o)) neus, en ei-n breede, zwarte, eenigszins
opgewipte neus, die nooit gespleten mag zijn.

X'ooral de koji geeft aan den boxer dat eigenaardig cachet;
hij moet in juiste verhouding tot het lichaam staan, en vooral
niet te licht gebouwd zijn. ."^an de korrekte \'orm \-;m kop
en snuit moet de grootste waarde worden gehecht, want zij
ge\'en ile adel aan den boxer.
De snuit moet stomji, breed en niet te kort zijn, dus kwadra

tisch van \'orm, en met den neusrug een stomjien hoek vormen.
De buiging \'an onder- i-n bovenkaak, de stand der tanden en
het min of meer afhangen der lippen hebben grooten invloed
op den vorm der snuit. Om de harmonische verhouding van de
snuit tot den kop uit te drukken, zegt men dat de lengte van
den neusrug tot de geheele kojilengte moet staan als i ; -j.
De hoektanden staan zoover mogelijk uit elkaar en de snij

tanden gelijkmatig in één rij ; het gebit moet wit, gezond en
krachtig zijn.
Mooi gedragen ooren geven den boxer een intelligent uiterlijk ;

zij moeten hoog aangezet, tamelijk lang en spits gecoupeerd
zijn en niet te breed van schel]).
' Het coupeeren der ooren geschiedt in de 4de levensmaand ;
het gaat gepaard met sterke bloeding en veel pijn, zoodat de
dieren er erg door lijden.

Bovendien willen de ooren na het couiieeren
dikwijls niet rechtoj) gaan staan; dan iuoet
die ojieratie nog eens en nog eens geschieden,
meestal zonder succes.

Daarom gaat men in Engeland, het land
\-an de dierenbescherming, het couiieeren
zooveel mogelijk tegen.
De oogen moeten donkerbruin van kleur

zijn en niet te die]) liggen; zij moeten energie
en intelligentie verraden.
De onderkaak reikt eenige milhmeteis
i„i .I.' l-nvriik-aak. .I..a. z.«; <lat m™ . ..

,a,alen n,al kan a,an. IV hala .s tamo k
lang fraai gebogen en sterk gesiiierd, de boislb,b,l kraabg. .1.. n.K k-g on n-ch . nn
vooral een krachtig ontwikkelde achtirhan 1
IS van het grootste gewield. i„..,|ttrn
De jiooten zijn stevig en recht '

korte aaneengesloten klauwen, zoogt m .

"'Dr'^rootde fouten voor
een i>lomi> ol bulldogaclitig j-p,,,,.
te hcht beeiiderstel, een ont'yenreihgt m ' hou

de verschillende
;ie en vooral : f
s /t'cr h'cr/Hiin.. - ,

kan men dikwijls zien, hoe

d'ing tlisschen de versidiilhmde

/^/?/TS FA.\ DE TORENSLUIS.

ERITS, DE ZOON VAN PEP E RL ST. BEN NO,
MET ZIJN ZUSTER RA TE.

Niemand zou een voorwerp (huwen aanraken, dat door een
boxer bewaakt wordt! Men kan ze ook gemakkelijk ,,op den
man" dresseeren, zoodat zij "ji commando van hun meestei
iemand in bedwang houden beletten, dat hij van zijn plaats
gaat. In huis zijn ze zeer wanksch en vooialj_liel vooi kmdeien,
waarmee zij solien, dat het hist is. • 1
De bullebijter, die beriiclit "lu zijne kwaadaardigheid, en

wacht houden 'bii r.ifuigen en ryyyieije-en
onbeheerd op den '►^'('1? mot tt n  staan. P"'" «'■ JONGE BOXERS AAN DEN MAALTIJD.
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In Duitschland, waar de boxei zcci P'M ̂  |,nr„cmdo

moederliefde der boxeis. Di VAi. Vi-KWKIJ.

BIJ DE MIEREN.
(V

D
ervolg).

E mieren waren van tweeërlei grootte, sommige gioot.
i.mm n,,.-, ,m.- .-.-.„.-..-.«ir, li-.irl er een paarsommige klein. Een der mannen had er een jxi
dat bleken de mannetjes en wijfjes van
t  • • *T'»» 1 . •• TA 1''in <^f»n

gevangen, ciai DieKeii cie iiiaiiiieLjc^ —
Myrniica lobicornis Nijlaiulcr te zijn. Deze soort kan een
pijnlijken steek toebrengen; maar waarschijnlijk atta-

qneerden de mieren de werklui slechts uit zelfverdediging, d.w.z.^
de mannen versperden toevallig haar vlucht en sloegen krachtig de
insecten, die zich op hen nederzetten, van zich af, waangi de
wijfjes, toornig geworden, hare steken toebrachten, r-en uiigc-
br'eide'horde als deze zwerm bevatte waarschijnlijk de gevleugelde
bewoners van vele mierennesten op de berghelling.
Een dergelijke mededeeling werd mij in 1884 gedaan^dfior ilen...f, .w.j O- -.-

Heer B. S. Russell, over de Bloedroode Mier (Formica Kula, var.
Americana), waarvan de nesten destijds in de dalemie jiraine-
streek tusschen de Cheyenne en de James Rivier in Dakota, waren
gelegen. Die mieren verschijnen in het voorjaar, met het eerste
groen en in den hooitijd, in het laatst van Juli vertonnen zich
de gevleugelde mieren. Haar zwermen is den inwoners tot grooten
last. Iemand, in een rijtuig gezeten, of rijdende over de prairie,
bevindt zich soms j^lotseling temidden van zulk een bende. De
insecten zetten zich op het lichaam neer en kruijien tusschen de

van de kleeren. Een zwerm zette zich op het huis,
dat mijn
openingen vu-n

dat mijn zegsman destijds deed bouwen en de timmerlui waren
gedwongen het te verlaten, terwijl zij bezig waren het dak dicht
+ 1% ('1 IrQi-öi-i T r» Vi/if Tir*r\iTZfilrl 'yiin rlo t-ri o--1 i i-l 11-'\nrn 1 c a1 1 f 1te s])ijkeren. In het hooiveld zijn de maaiers dikwijls verplicht
hunne bezigheden te staken om de gevleugelde horden te bevech
ten. Zij, die met den hooiwagen belast zijn, laten dan de massa,
die zij bezig waren in de schuur te bergen, achter, gejaagd als
zij worden door deze hinderlijke schepsels. Hetzelfde geschiedt
tijdens den graanoogst, die later komt, het verschijnen der zwer
men duurt voort gedurende de geheele maand Augustus en tot
in Scjitember.

Toch steken deze mieren niet, verzekert mijn zegsman mij.
De zenuwachtig makende prikkeling, die de aanraking met zulk
een groot aantal insecten veroorzaakt, is ile voornaamste hinder.
Sommige paarden leggen groote opwinding aan den dag gedu
rende het bezoek der zwermen, terwijl het lager ontwikkelde muil
dier er onverschillig voor is. Deze vliegende mieren worden niet
toornig wanneer zij verjaagd worden, noch vliegen zij de aan
vallende jiartijen na en volgen ze, zooals bijen wel doen. Zij
dwaiielen rond in dichte massa's, zetten zich op een voorwerp,
dat zich op hun pad bevindt, maar ge\'en geen teekenen van
vijandschap, noch wenschen zij menschen of andere dieren, die
zy naderen te vervolgen. De mierenfamilie, waartoe dit soort
^01 mica) behoort, bezit geen leden, dievan angels voorzien zijn.
De zoogenaarnde steek wordt veroorzaakt doordat het insect
,,bijt , ol de huid met zijn kaken schaaft en dan mierenzuur uit
zijne onontwikkelde steekorganen in de wonde stort. De pijn
die door het zuur ontstaat, is zeer hevig. Dit alles is misschien iii

laatste twintig jaien, wat het zwermen betreft, veranderd i),
maai de feiten hierboven beschreven zijn vermekl, zooals zij zich
toenmaals toedroegen. ■'

Mr. \y. C. Prime, welbekend als auteur en als uitgever heeft
voor mij beschreven en vervolgens uitgegeven, hoe door hem
een nnerenzwerm werd gezien op de Lonesome en Prohle-meeren
IV f r!r"r Mountains in New Hamjishire 2)"De foiel, die deze meeren bevolkt, voedt zich met de verschillendeinsecten, die over het wateroppervlak zweven of er oir„ern daie„
en waai van zij de gewoonten vrij goed schijnt te kennen. Maar

zijn zekeie jaarhjksche bezoeken van insecten die de forel' inongewoim groeit getal te voorschijn roepen, b v ti lens ele u1
1 Iksy^cht der mieren. _ De zwerm, die beschreven m-ndes Maandags," d;;r7Hl(;i;"Semlw werd,'verscheenp", fiCeol laan ,igg„,r Sn " 'l'.'ir.li';''

heem' pheele meer om en toen nog eens ermeerJere Sdere mate
r

\'oor

aan en begon

i) Zie mijn lirochure

 dwars door
,  , I 1 • ■ - .c.N, of het wask liezaaid met gevleugelde mieren.
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van op vierkanten voet
telile liy VI 'M a-iil - liet hoogste getal was negen.

Op zii" "'Tr .nieenv. 'nmar N rij |niste -^«'hatting
"""'Hi maakte een a g > vierkante voej.I  l I 1 I lOl > " " , , , ^Cl,

1
wat i
timi. „■ ,,,,pervlak eii k''Wo ^ vierkanten voet berekenend
Hv, 'geringsM aantal .nien hvt water en het juist^

1 - .v.m er niet innnlm dan ^ malen grooter. Deschat naar,  ,vas waarschijnlijk < voet, zou het totaalhetgemiddelde twintig mill.oen t f ^ Dit ^..i^sSlKv-n,fer van ,,, de duizendtalie;
slechts een geringe mrt'

du''door anderen werden gi - .„j- met insec-
In den namiddag ^ p ' dne-kwart mijl van elkander ver-

en bedekt. ,/ik rsoiieii, <l.e voor hnn genoegen in alle.ijderd. De bootjes w 1 ,p. gieren op hoopjes gestuwdÏij^lerd. De bootjes van t- ,p. gieren op In.oj.jes gestuwd
richtingen ^^ai en ffi ■ strekten zu h hiei en daar en
vn dichte massa s h- ^ nit. De torellen waren dikwijlslinks en rechts O]) ht 1 doen aan de landen dezer

\'i

n bw''ep.ivs l-eziK t^iv ' tegelijk tien, twintig, Hjftig,-erhevenheden. p"'" ; , . inniieii de vierkante roede. Demieren
.•issi-heii hall uit J' , "pag niet weer. Al de millioenen, die
x'crsclu'ncn den ^ .. i. .,, ■.-/...ried vooi" ^jiKlnrp rliArü»....ijcn werden voedsel vooi andere dieren.
in de meren wai eng gegeten, werden door de tal-
Die met dooi dt ,,.nrorberd, toen zij zonken. Deze mieren
l ooze water-bewoneis ,^.v,.cr den zelhlen datum en in het-
verschijnen ''V ^jjn er dol op en voeden er zich mee
zeilde aantal Dl .pais met muggen, die ook in jaarhjksche
op \-raatziuhtig<.d\i.l - " , | ijnnmi ,t millioenen oji het water,
zwermen verschijnen. ^ ^ „j met bewegen of dood schij:
de visch -n » ini-rten als voedsel gebruikt,
nen. daar de ^ ,,m, Imar doode makkers, zich opWanneer een num, temi l^ nrurdacht van de visch, dii
het o|)])ei\lak " hen ' \'mslindt. Mr. Prime bewaarde
e^gS exemidaa.' ïan mi imm kan slechts gissen naar de daarvert .gënwoordigde soort. \'ekm mwan zijn misschien van dezelldesoortVweest ids de Alleghaiiv Moimtain zvverm <hen wij ju.st
'beschreven hebben. In alle geval hebben wij hier he deugdelijke
relaas van een nauwgezetteii en becoegnlen navorscher, hetwelk
de vluchtige verhalen over de ont.dbm e aantallen vliegen e
mieren, die van tijd tot tijd m verschillende deelen der wereld
zwermende gezien zijn, bevestigt.

ZÓÓ hebben wij dus tle i,^e\N"<>ne < )1 tenminste de meest algenieene
wijze beschouwd, waaroj) de mieren-koningin uitgezonden woidt,
de jilicht met zich dragende om i'eii nieuwe lamilie te stkhten.

Door (ie huwelijks\-luclit wegge<liexen en daarop door eigen
kracht en die x'an den wind gedragen, maakt zij, neergestiekeii,
een geschikte woongelegenheid en begint dan meteen haai eeiste
nest in te richten. Maar in sommige giwaleii zijn de x'onrw'aaiden
X'an versjueiding verschillend. Het uitstroomeii x'an talrijke ge-
x'leugelde mieren, de ojixx'inding. die onder de xx'erkers heerscht,
het in massa's te zamen komen op den grond, het bestijgen van
naburige gexvassen. het ojilntsen x'aii mannetjes en xxdjfjes door
hun gex'olg - dit alles blijlt betzeltde als tot nu toe beschreven
is. Maar én mannetjes én xxijtjo xl iegen atzonderlijk wegen
oogenschijnlijk zonder acht op elkaar te slaan,

Ixen oogenblikje xviegden ziep de jonge koninginnen op haar
rustjilaats, spreidden haar x'leiigels uit en hiex'en zich dan in de
lucht, l it haar manier x'an doen bleek niets x'an de zxvakheid
ol aarzeling der onerx'aremm, soms bij de eerste jiaar afgelegde
meters een lichte neiging tot een zigzagsgewijze x'lucht. Daa
xverd dvze x'lucht ook al x'an het begin af aan. zeer krachtig ea

astberaden in bejiaalde richtiipg. Eerst steeg het insect tot Op
ongexeei txx'intig x'oet. xxcldra tot x'eertig, x'ijltig en zelfs zesti?

fU on (U'ZC ll-HUrtf' hol " " ' ^
het
^■oet en oj) dvze hoogte bieel bet drijx en. totdat het geheel uit

gezic ht xeidxx'enen xx'as^  vLoiMviivn x\ as . Het xx'as nnj mogelijk de reizigstei?
m

. met xx'as nn.j mogelijK ue leizigscc-'

X'CK

van

meerdere gevallen tot oj) een afstand van meer dan driehonderd
et te X olgen, x'oordat zij x'erdxvenen en zij gax'en geen teekenen
n tc zullen vallen. .Anderen zetten zich neer oji een alstand
n Zestin a laclitiir k ..i i - iEi.;; ,u.„,,tipi1

...wv.ii. .Aiiocien zenen zu n

tachtig voet . Sommigen vlogen in dichtbije hoornen,( R missc lun alsiustjnint x'oor een txx'eede jioginq zouden moeten
dienen o nR ,.tifi.-i n . . . i s s _ _„„iX'n ol oor de ontx'leugeling. In dit ge^'". als ontkleedkamer „
d/^m " ó' den groend moeten bereiken. lirbi'icTe gevaUeimva^
^Rte i'lKu^^' liciden van dd overige in'
xx'ind 11.-'" doch meestal in de richting van d®
gex'leuL''(>hh>n''^b''' ^7'^ ^'vrsjireiding der mannelijke en x'i'ouwelijl®'i'k bVx cM'il 11 'T "'"^'tl'i'"l<vlijke en atzond'erlijke vlucht. Wde ontm,,etin^ ^vaargenomen. In zulke gevallen moetgehad hebben''in<\I. 'imht ec'ht vcn'cKMriging plajj
algemeene geloof .p, ' V ''' '! i'i'""emen, in strijd met he,-nums m^e;;.^x;!i^Va:i iuir,:!!'"ieuxvednu;;:::;' m' at aan de stichting van ^grondsche is, nvui yojgen. Indien de mier een ondel
eieren in neei'lem' InU'' T ''i' aarde, xvaar zij ha^iligt zij haar eemt,, ,'7'" '"""^un een timmermier is. vervaar"Pzet gehruik van een maakt zonden' txvijtel Hj djvan een tor <.f amhw ot x'an het hoorei

bij dit wcrl- phascMi van denu'(U'(](.t.] \*an i'mór hel br^t illustrt'cren dooi
ijlen Prol' I 'Toigxnldig geohsei x'eerde x'ooi'beelden.o'.lieii i'roi I. ,,, ,, ,), '"O'S geoosei'x'eenle voorneeiuc v

''ersehaite mij drie xo-,, i 'lekwanie natniirkundi^'
gmneii van d'e Pennsxlx ' . 'd""i tieni x'erzainelde kou"'
'  riif. /'r>nisv/v,nn 7- ' """leriiner {( .mi/un/odC'' N

'i'ii ei X'an xx'as den (jden .AuguS

I
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111 rrll k.l>t,illlflil( ik i:t'\'.ini'fn ,1.. i . i
np vn('t van (HMi a'l^(vaaKili"n k isl ini\V,'
li'.ki. V.u, tvk.: ;'n k n lni ' i'J
waann ila knmn^iiith ii /n ii vrr/cgclil li-Mlilk'i"!lour 'l' 'kalj,ka alHUan an vanuu avalt'ha n Icïl ^a!;;.
tu k UI kiiulukaiiUT haildui ninrtui Ix.ivn. Waniuvr /ij u" .in

" (wam Ik -'.als dat /u.rua.lnl.;ei:^
h. du l.n u 1 koninKinnu. gade. grslagui, die alleen aantut dw.ikn uaun). nuu.sten /ij er eerst de stop of „deur" van af-
lunun en lu) luiai te.rugkoinst weer op de juiste idaats stellen
ntiisseluai IS lu't A.e-r waarselujnlijk. dat een goed-doorvoedele
koningin een aantal dagu-n na het aanvangen harer huishouding
/eei wel /undei voe.dse'l kan^K.ven. en dit is zonder twijfel de
gewone gang wui zaken.

In deze nesteldioleii werden de witte, ovale of evlindervormige
eieien der versehilleiide soorten gevonden, verder larven van ver-
sehilleinle groigte. sonuuige juist uit het ei gekropen, waarvan de
lUgtt 1 a \ inillluu'ti'i hedroi'g en ook \'olwassene van ongeveer
10 niilliineter; k'ii 111 een ge\'al een heel jong miertje , van een dwerg-
>onrt, waartoe al de larven en cocons ook bleken te behooreii. Kr
zijn drie stamineii in den mierenhoop van de ('ami)onotus. de groote
werkluier, de kleine werkmier en de heel kleine of dwerg. Wij
knmu'ii aannemen dat di'zi' laatste stam de eerste is ilie \'oortge-
bracht wordt bij lu-t oprichten win i'en familie.
Men heelt de N'eronderstelling gemaakt, ilat het ontoereikende

xok-dsel den laiweii toegediend, onder de hierboven beschreven
omstandiglu'deii, zou kunnen worden verklaard door de verschij
ning in de allereerste plaats \'an kleine werkmieren.
Wat ook het geval moge geweest zijn bij het ontstaan dezer

mu'renstammen, het is zeker dat, wanneer een mierennest geheel
wet werkmieren bevolkt, en ile voedsel-voorraad onbeperkt is, de
verschillende stammen toch blijwii voortbestaan. .\iet alleen
zijn zij ov ervloedig aanwezig bij de volwassen insecten, maar men
vindt ze ook onder de larven en cocons, zij zijn alsdan blijvemle
merkwaardigheden in d,e mierenhuishouding. Het feit is, dat bij
sommige geslachten de arbeiders, eveneens merkwaardige af
wijkingen in den lichaamsbouw vertoonen, zooals bijv. bij de
1'heidole en de Pogonomvmiex de vorm van den kop. Dit schijnt
aan te tooneii, dat deze afwijkingen door nog iets anders dan dooi
de Voeding Worden veroorzaakt.
De wijtjes van t'amponotus volgen, na de bevruchting, haar

ugen weg en nadat zij zich van haar vleugels ontdaan hebben,
stichten zij een nieuwe familie in een of ander daarvoor geschikt
^tukie dood of levend hout. Dit werk zetten zij voort, totdat er
genoeg arbeidsters zijn opgevoed om de actieve lielangen van het
iniei'vnnc^it te behartigen, zooals het verschatten van voedsel, het
verzorgen en hi't voeden \'an de jongen en het uitbreiden der
udiiing. Daarna bejierki'n de koninginnen meestal hare plichten
t  )t het leggen x'an eieren.
Een reeks kostbare observaties op een mierenkoningin werden

o[) aansporing (.'ii raadgeving \-an tien auteui \enicht (looi Mi.
Edward Potts, lid der .Academv of Natural Sciences te Philadelphia
Deze mier kwam later in het "bezit van den auteur en vele dezer
ohiervatie.^ werden bevestigd. Den itnlen juni ving .Mr. Potts
een timmermier-koningin (( . ])ennsyl\'anicus), laat in den nacit,
op de \ loer \-an de huiskamer. Hij deed haar in een flesch, maai
verzuimde in de eerste \-ijf dagen naar haar om te zien. De mier
was nog m hwen en had zes of acht eieren gelegd in de tot nu
toe ledige tlesch. Deze eieren verzorgde zij gedurende (mgeveei
50 dagen in hunne verschillende stadia van ontwikkeling. Het haai
toegediende voedsel bestond uit een snuilje witte suiker, ledeien
avond met een paar drniipels water bevochtigd, legen den \oedei-
tijd, staakte de moeder haar anders onatgebroken vvacht o\ei di
eieren en larven om haar mond een oogenbhk EmrTiii
.tol te drukken en van louter genoegen trilden ' ^
en haar voelsprieten. Zi.j was met van de vruchtbaaiMc, 1 aai
van ti,d tot tijd werden er een of twee eieren
norsprlnikehjke voorraad, tot ongeveer den

1.0,-.,k, was: ankcwaar ' '
.cliilleiide leeltijden.

EEN BELANGWEKKEND
KNOLGEWAS.

ken, geschikt tci ^eker ook wel

thans wel eens de
van tropischen ^ ^ uitsluitend in tropisch
Het geslacht • 1 '"'''-/'/'''^ 'neEHiit..n er van stammen mt

.Azie aaiigetroheii, en \ei>< n( i' h ' , ,-uini een dozijn soorten
niize ( )ost-Indische bezittingen. ^ ^ tweetal 111
\an het geslacht bekend zijn, " . . ^.pt te worden. Deze twee

...a .1"...- i .Iw .k- kaagc-
zipi editer zoo - ; 7^11 te schaften, overtuig(
heul IS ze te kweekeii, duneii . Jicbbeii. Nu is het wel
als wij zijn, dat ziJ er P';'^"''.. „t van iedereii bloeinkweekerwaar, dat men ze met ni de piijs ^j^.chfs zeer weinig gekweekt
zal aangeboden vinden, baai /- 1 ■ ^u.ed o]) de
worden, do< h wanneer men zi'n

hoogte zijnde lirnia, dan zal die ze wel weten te \-erschaffen.
Dl' beide soorten, die wij thans willen bespreken, zijn de Anior-

pliDpluilliis caml^aiuihitiis en de Aiiiorpliof^luilliis Rivii-ri.
Irerstgenoemde is reeds een oude iilant; zij werd in 1825 door

1 rol. Bhnne in zijn standaardwerk „Rumpiii.v" voor de eerste maal
besdiuwen en algebeeld; di' oudste albeelding N'an een in Euroiia
gekweekte plant, die mij bekend is, komt voor in het heroeinde
Engelsche werk ..Tui-; Hot.\mc.\i. M.ut.vziNi.:", waarin zij in den
jaaigang 1828 onder den naam Aniiii caiiipdiuildlHiii heschreven
weid en wel naar een exemplaar, dat toen in Engeland bloeide.
\ eel vei siireid is zij echter nooit geworden, wat wel eenigszins
vri^emd is, daar zij toch ongetwijfeld een ware sierplant is.
De Atnorphophdlli behooren tot de groote i>lantenfamihe der

.Ima.ac ol Aroidcdc. dus tot de z.g.n. x-\aronskelkachtigen, en de
kleine blooinen staan aan ccn dikke koll \'erecnigd, welke tlnor
een groot schutblad wordt omgeven. Deze bloeiwijze is karak
teristiek \-oor de geheele familie en hetgeen gewoimlijk bij de
.-\aronskelken \'oor de bloem wordt aangezien,' is dan Ook 'deze
\eieeniging \an bhiempjes. Deze zijn zeer klein en staan gewoon
lijk aan het oiulereinde van de kolf, aan het bovengedeelte daar
van komen zij niet voor en dit bovengedeelte kan somtijds aller
vreemdste vormen aannemen, zooals op nevensgaande afbeelding
duidelijk is te zien. Pij de gewone Aiironskelken ziet men het
als een fraai gele tong buiten de witte, schede uitsteken.

Deze kleine uitweiding meenden wij te moeten geven, opdat de
\'orm \-an de eigenaardigen bloem 'beter begrepen zou worden.
_^t)ntvangt men de knol van een Aiiiorpliophdlliis, dan zal deze

in ^de meeste gevallen klein en niet bloeibaar zijn en men zal
de plant dus nog een paar jaren moeten kweeken, alvorens zij bloeit.
De knol is afgeplat, in het midden eenigszins verdiejit, en bezet

met een aantal wratten. Heeft men hem vroeg in het voorjaar
ont\'angen, dan moet hij droog bewaard worden tot ongeveer mid
den Maart, wanneer men hem in een niet te kleinen pot kan ojiplan-
ten. De pot moet \'ooral goed gedraineerd worden, daar het een
plant is, die in haar groeitijd veel water verlangt, het overtollige
water moet dus gemakkelijk kunnen wegvloeien. Zij moet ojigeiilant
worden in een goeden, voedzamen, doch niet zwaren grond. Als
een uitstekend grondmengsel voor haar durven wij aanraden
gelijke deelen ruwen boschgrond en bakaarde — verteerde paar
den mest uit broeibakken — vermengd met goed wat scherj) zand.
Was de aarde, waarin men haar oiijxitte, matig vochtig, dan
moet men haar niet te veel begieten, daar zij aanvankelijk
nog geen wortels heeft. Men zet haar nu in een warme
kas en reeds na een jiaar weken zal men in het midden een
grooten, langwerjiigen knoj) te voorschijn zien komen, waaruit
zich de stengel met het groote idad zullen ontwikkelen. De groei
gaat vrij snel en
dus moet nu voor

een voldoende
begieting worden
gezorgd. Ook kan
men haar, wan
neer zij in vollen
groei is, eens in
de veertien da
gen gieren, Daar
het een plant is,
die in haar va

derland in don
kere wouden
wordt gevonden,
moet men ook
zorgen, dat zij
niet in de zon

staat, daar an
ders het groote
blad geel zou
worden en ontij
dig afsterven.

tien vol ont

wikkeld blad van
de A)Hoyph(iplidl-
liis cdiiipdiiiildliis
levert een inder
daad prachtig en
indrukwekkend
gezicht op. f it
den jiot vormt zij
eerst een oin'er-

takten stengel,
die zeer licht geel
groen is, met
donker groene
vlekken gemar
merd. O)'
zekere hoogte
_vertakt deze
stengel zich jilot-
selingin een aan
tal eveneens ge
marmerde tak
ken, die op l""i
beurt ook weder
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vertakt """ taKKen -v" wiïze\ils kct ware
groene,
parai^luie
l„rm laat acacr u.- — j„„ge plant
te maken, k het bK J ^eer gu)<>t- , y-m ineeibij een bloeibaar exemi k ' li-imeter worden.
.;L,.a beeft dan aan den 5 M- ni "l!;,;.,] ,v..rdt

ruim I) en
dat

stengel heeft liu..
-* het bladscherm kan

diaiiK'tc

10 ai., het kladscnenu ^I, het .i^^n

tl,, indrnk -kï'akn":""
laa"

l„.w..ndi inif^
•t.orkoinen

is

xekm-

;  vandaan

i blijkt

yerhoogd door t
t ontwiklfou «

in een koude kas o^lgerust b het

warmte

zetten.

af te sterven

kan men

Zoodra het
gaan gieten

feit.

fd'
niet

^  W nis de
niet

ten.

u'el ain

 niet weinig
eenift klad uit de pot ontwikkiri^
na een iniposanten indruk te niak^,p U'der de/.e belangwekkende 3

lelijk

Tegen het najaai egint

teekenen van geelwoiden geheel ophoudt, yn'-" j warme.„.dat men <Ua„n«le tan
moet men

minde

m

Het best
na

be
.

kan

van
len tuin oeii xaKj

anstree
i-r et-n

W'

Ie. I)d
;• in

^^\rd^'(i
, "'"k', koint et
\ streeks b

Z t nifU
éen

zooals trouwens uit de
AiiKirphiiphallitii

It aaiigetrolteii en dielangzoozeku
Dit IS zeker gedeeltelijk hieraan
tU' cultuur isenzelfsdeszomer<;k.^'S'

aalt daartoe - -
.  . i

iep uit en bréngt daar

waarin
waart men

kas in den pot
den winter niet wtirden.
Was de knol,

het volgend
,„.t)), die men

hij staat.
Begoten mag bij

laag broeiinest
niengsel, waa-
kunnen ^ „p,.,,

(.p\l. oinlei ingt

e

egin
n laag \'an het aangegeven

Mei de knollen in"-^^*^"-'

ulstaml
 (irie- of vijftal op ongevee?!^'

dan zullen de eigenaardig gevf,r^^»
;  , "1 s^vfjnhj

zeer

de

 ontving, aant
rend voorjaar ".''k" aarde )/" merkelijk

zien \an

is

niet

mei"

dikk

\'rij gi
staan, ft-n
Zoo groot als -

"t' .Tl mk-rOOK nu ̂

\'ooi g .
oiilijk

vczink
yraiitle

1  -ns b «'

^,r„eer tle planten geheel vrij meengraj
t" . , . ..1 .veren. °iplft O, -

 wordt tleze ^"ort echter geen^.^
■  hooger dan ruim i M. enniet
de bladsteel wordt in denf^

vang is toegenomen, ...„„muw
doode wortels gezuiverd, en tipnicu
dan juist dezelfde als he

crnnnde iaai'. (loed ne-voorgaande jaar

er
(laai de groene vlekken 1■' — 6

-M. Ook in kleur verschiitl'^dan boogstt donker groenbrons k
,  , . li (Jij

n (VfV j

kleur der bladerenaanj^kelijk donkerd

handeld wordt

c.M. bereikt
is dan bloei

de knol

ieder jaar grooter en ein
delijk zal hij een doorsnetle
van 20 a 25
hebben. Hij
baar.

Maakt de plant aanstal
ten om te gaan bloeien,
dan kan men tlit gewoon
lijk reeds midtlen in tien
winter zien. Uit tien tlan
droogstaanden knol begint
zich een knoji te ontwikke
len, die heel anders van
vorm is dan de blatlknoji".
hij is veel ronder en opge-
biazener, zoodat men niet
lang behoeft te twijfelen
of men met een bhul- tlan
wel met een bloemknop te
doen heeft, dok de groei
\'an zoö'n knop gaat vrij
snel en ietleren tlag ziet
men hem met \'erbazing
grooter wortlen en vraagt
men zich af, waar dit wel
heen mtiet. IDeze vraag
krijgt te meer zin, wanneer
uit tle nog gesloten bloem-
scheede een vormlooze

massa te vtiorschijn komt,
waar men te vergeefs een
hloemdeel uit tracht op te
maken. Eindelijk, na een
dag of veertien, a tlrie we
ken, wachtens is de knoii
ojien en met \'erhazing
staat men te kijken naar
liet vreemde gedrocht, dat
een bloem is, dat zoo
vreemd van vorm en toch
weer zoo aantrekkelijk is,
tlat door de fraaie 'kleur aantrekt, doch door den min aanm-
namen geur, die aan rottentl vleesch doet denken weder.'^iii
afstuit, i och IS het een bloem, die men ietier bezoeker zal laten
zien en waar men terecht trotsch on zal ziin .\ao ,dat eenige jaren geleden m den HoDus'te iVi l -n l
leenen wij de volgentle maten De lu •• kOeule. oiu-al tien vtet vanble,, bCm "tccl tht'^f ''.'""'T'
hoogte van 47 c.M. De blooraschoe.le'i's eoer ,,niTèb"Vt,n

beS^t 'kT'K

BLOEM f'.I.V -AMOR

•

er isl
door deze donkere E
spreekt zij echter als^
plant uitstekend ii, ^
gazon.

Ook de bloera van 4,
soort IS niet zooinip,jti
als die van devoorgaaj-
daar zij minder griHijr
vorm is ; het is eenbg
\-an smaak, welke 5
mooier zal vinden.
Heeft mendebuiteni
geplante knollentegei
t :- ' ' 'intle van October

r^IIO/V/A LL l 'S R/ J 'JERI

IS zi| iets

D^'ergaaml.
sctu'cdc \a

liclitta'

niet \vf

rhflt zic!
IS. ee.n Icnrrto |„.,a
meer d;'b

van 44 c.m" m-ulnlgvan .4 C.M.: do ilikko, vk-oaigo hoon.Vk.d lTolu '"r"'n'""'....-
isbcM

,
nomen en ineengemal
kas droog neergelegd
zal zich uit het hart
een bloeibaren knol,
streeks Februari dei
gaan ontwikkelen,
bloemsteel bereikt
een hoogte van niii
c.M. en een diktevi

2.1 C.M.: hij is eveir
Idadsteji donker t
groen met licht g
\'lekken. De bloemsc
ispei>erhuisvormigeii
van af haar hoogste
tot aan denbloemste
lengte van 30 c.M
haar wijdste punt k
een doorsnede van 1
I )e rand is eenigszin
buiten omgebogen.'
buitenzijde iszijbcK
met donkergroeneV.
gemarmerd, naar dei
gaat deze kleur Ir
in donker kaffl
over. Aan de bii

karnii.jnbnnii, naar onder in IkW
kleur zij ook geaderd is. ^Mdf

1  (Ic zware koll. die kegelvoinhg 1'
ikt N'un ruim 25 e.M. bij een dikte

kolt. die evmieens donker kan
vertoont slechh
zoowel als de \i

111

.dik.Aan.l(:n-hüiéén^;^ti:;d::^eÏÏl^^^^^ feung met vuilwitte vlekken aan ,1 mm' \'leese]i-
( taijo, „elKc kk..„., 'Ziz: ;' "•
.t hait m roomwit overgaat. ^"'''F kroon, lui naai'

tig karmiji
het '
Te midde

ni 5 c.M i),.ze
IS, is \Tij regelmatig' van xorm en
dnar enkele groeven. Hu mannelijke, —
'loeinen. zijn i,ij ,i,.ze soort in de bloemscheede ̂
n,g'et\vijtel,i maakt de A iiun'phopIniHiis A'irfm 1^"?

^'u eigenaardigen. wij zouden haast zeggen, massale
Is de echter}'i">yplu}hlmUiis cionpiinitldtus

n van (leze scYie('ahV4- 1 ia ■
i«.n. die«74 c.M. bovc, cd,4tdikfbrt i,,:;;;,,',:;',?"''''!»- M.»-m
SS't ';r":=il-;'>-iedc C.M
aan c'

die geel
dc vuil witto vrouwdijïc bi;,™:

NVanneer men de bijgaande adio,a 1
gegeven maten en de lileurbeschrii
voorstellen met wat scnn.i

g, IS 111 allerlei bochten uenhüd, '

yving,

i
de onderzijde er van bevim en YièhYl '
geel zyn en hieronder gr.Hke-mb 1. V^^'^nelijke
vuil witte vron«,„nn.„ "'lenuc.is m d,. sehe,.,!,.

h.a- ■/'"^■michtliareImt wordt ii-i, ,■ M.
d c _

"■■nn kleur,
l^loeinpjes"
Verborgen,

. uco.
W(u-(h.n overwaard is om
m'V eY'^'i enltnnr zijn geen van beiden, alleen
TiiiToi 'i-
eveiieeim ' V , ^.W.z.

een zekere grootte
dat zich eenige

ina^i
■ren uit

met de(lan z-ij r''T "e op.«Beiinartligckloc,"
en

1-T"' Pot-: viUlp;;'-''
Sr-éïï,;:".
^'ildoennig ;e,,,■'•'11 zijm

er

dan niet éém
een knol en wil men hem

o1 de kuip nemen, dan hli,,
\ an cmn groote knol in te zittenen

•m leginiien du' op te kweeken. Met ^
'  ' in ('en ]->aar jaar weder hloeibarej

leder, die gaarne wat bijzonder-
kennissen zal laten zien.

■n. die


