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liuuding alleen, dat (if7p,|-

al-wij Ken

zien hun

proo, op aarde en weten die ni phitselingen val te C»

in T Zijn krachtige vliegers ook bij tegenwind kun„g,,

o.mnden in zeer
ging h„,g
hun bj
rgnl.'u''aLt'a„Vu-..
«« korten
kra tn, rijil atleggen en™ g,„g
heel een land. Ze zien alles, ze weten veeW

in enkele uren over heel
dv mensch. zouden ze dan ook de toekoÜ- ,
waarom, zoo vioeg
daar dat die zwarte vogels bij alle volkera

"u'\vh7eiren jniifeten werden \-oorgesteld.
Zat niet de l aaf op Oibn's rechterschouder en beluisterde dj
de wijze woorden. <lie m Walhalla gesproken werden?

De eerste vogel uit Noach s ark uitgezonden om te zienoidf]

aarde weer droog

werd na den zondvloed, was de raai; aan haa, _

scherjien blik zou de eerste droge jilek oji t aardrijk niet oni- ! '

snapV'zijiL "doch ze vond nog geen instidaats en keerde terug(«i |

de drijvende ark.
1, ■ t 1 1
1
i
Buiten het Bijbelverhaal wordt m joodsehe sagen editervajl

de raaf verteld, 'dat deze zich m de ark \'an Noach minder goejt

gedroeg en dat hij juist daarom dezen vogel t eerst hvijtwaj

zijn. Niet meer dan twee dieren van elke soort toch, juist genos'
om ojmieuw de aarile te be\-olken. nam hij oji. waarbij werd aaii ;
genomen, dat zich in de ark geen diei vei memgvuldigen zou. Dt,
raaf kon echter haar jiaarlust niet bedwingen en zondigde tegSj
dat gebod. Tot dien tijd waren de raven wit van kleur geweesi j
en was dus een witte raaf volstrekt geen witte raaf, — totstrai-j
trof hem Xoach's vloek en werd ze de koolzwarte vogel, die zm

tot OJ) liezen dag geble\'en is.

J

\'olgens den Talmud heeft de raaf liet eerste graf op aarde

lOJ

dolven voor haar doode jongen. .\dam zou dan het maken va^

fOJ

een graf van den vogel heblien afgezien en op dezelfde wijzeajtf

lOJ
lob
lob
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BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
Bij iedere rubriek wordt gelegenheid voor con'espondentie opengesteld en geliez'e

verslagen zoon Abel de ei'rste mensehenbegrafenis in de aan
hebben gegev'en.
Nu is het wel een oimu-rkidijke trek \'an raven en kraaien, (
gaarne vleesch. ook \'an doode dieren, eten. dat ze nimmer het

aas van een harer soortgeiiooten zullen nuttigen.

We hebben^*

men vragen aan de Redactie te

in koude winters, als de hongerige kraaien alles wat maareenigsï

aan de Redactie of aan de Uitgevers. De i?izender ve?'zui?ue vooral ?ziet duidelijk

roerd in haar v'oedsclgebied zien liggen, terwijl andere dooi t
\ ogels door haar met graagti' werden gegeten.
Juist doordat tleze heesten zich met lijkenvleesch voeddeE '
zich steeds vertoonden bowm de slag\'eldén of hun prooi oiU'f

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordeeling ontvangen zvorden. Te adresseeren

ztjn naam en adres te vermelden; „ok 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 vei zoeken beleefdelij;^ dit blad te noemen als men naar aanleiding

van cene annonce, een aanvrage oj een hestelling aan een adverteerder doet.

.

zins eetbaar is verslinden, wekenlang een doode kraai onaangf--

kringden oji ilen galgenheu\ id. werden ze bij \'ele volkeren sh
Waar haar gekrijst j
X onk. xooisjielde ilit steeds vwinig goeds en nog heden wordt® ,

zmndieelden van ileii dond beschouwd.
Uitgave vao SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL

K.Groesbeek & Paul Nijhoff^ -AMSTERDAM"

ic 1 dv engeki as hij Sla\usche \'olkeren de aankondiging geliW" i

van bloed, dat zal vergoten worden.
I
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ZWARTGEROKTE VOGELS.
,,De ravc trekt, met 'trage vedrrslagen,

voorbij mij, zwaar en zwart gelijk een

Een zwarte rok is nu eenmaal het kleed der deftigheid'
kerkhofwagen !"

(G. Gezelle).

De rokdrager verzaakt zijn plichten als zoodanig door
b.v. op een holletje te gaan loopen met op den wind

wuivende jaspanden. Hem jmst het meer met deftitren

afgemeten tred voorwaarts te schrijden; de snit van ziin

kleed moet onbensjTehjk zijn, de doffe glans van het zwarte laken

veidraagt geen smet, het donkere, stemmige kleed geen speSsch
of jolig geban
en .

Wi e dit met ons eens is zal toetreven dit

m haar koolzwarte vederkleed voh<omen -- men van haar als 1
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De kraaa-n van MukU'n-K\in)i)a. dir s wintrrs onzr kustiai en
ilf hui^clsflu' rilaiaUai als liaar \'oe(lsel^n-t)ie(l komen afzoeken,
rahten telken ^ave „nder de kle.nere s^um^voidr^" e^ïidu^

AhLLRMlNSl had ik gedacht dat mijn stukje rejiliek
zoude uitlokken. Mijne meening heh ik gegeven, den

kende dat anderen dat ook zouden doen: beslissing en
keuze aan de lezers overlatende. Nu hen ik xvel ge-

slachtin-

n
ze demede
stranwaarna
, osïjzen d è
bek T'
ol pootY"en nemen d,e hooje m de Incht

.k- hazalte.vn.n
«vwcraK sluk lat™ fa lan o,n od d,
u" v,ïï™
""
'!>-■ «■«•kdit-,-™
In het \ o,u-jaar doen ze zieh op onze eilanden eehter als echte
eierdiexen kiainen, en t is geen wonder, dat de op het zoeken
vincht '/VTri"'"""
geen kraaihaarin na.
de
UiKht
zun kunnen ot ze lexelsche
rocjien hnnjongens
verwenschingen
jouwend zingen ze dan een oud njmjije, waarmede de vogels

O!)

dwongen den heer L.

Sjiringer te woord te staan.

\\aar heh ik geschieven (suhi) dat de Nederiandsche tuinaiclntecten ..van oude stijlen zoowat niets afweten?" Ik schreef
< t jnccslc enz. Dat is heel wat anders: dat laat ruimte voor eene

inmdeiheid. waarbij m.i. tle Heer S. zich gerust en rustig had
kunnen aanshnten. Of verlangt hij dat ik eene verklaring van
lekwaamheid aflegge x-oor alle Nederl. tuinarchitecten; of xvil hij
let doen? Aijn niet de meeste kweekers tuinarchitecten tcgen-

wooulig? (leeit niet zoowat iedere tuinman er zich voor uit? En

iiehhen zij daar met het X'olle recht toe; mag niet iedereen zich

zoo noemen?

naai eldeis x'k'rwt'zen worden:

Sub 2 beweert (le_ Heer S.. tegen mij dat de bekendheid met

..Kraai, kraai, nlekepoot. (nlek ^ zeeschelii).

oude tuinstijlen bij t zoogenaamd beschaafd jiuhliek er dunne

Je mem (moeder) is dood.

Je kiemlertjes loojien te graaien, (schreien).

tjes ojizit.

Wittebrood met melk.
Dat lusten alU' kraaien!"

Wat heh ik daarmede te maken?

maakt, tuinarchitect is? Niet jirecies. Ik dac/d (schrijx'en deed
ik het weer niet), alleen maar dat men niet eens een tuintje behoeft
gemaakt te hebben om zich tuinarchitect te mogen noemen.
Sub 4: ,,beschouxvt de schrijx'er de moderne Engelsche tuinen
als nieuw en dan moet ik zeggen, enz.". Heb ik mij daarover en
111 dien zin uitgelaten? Ik zie er geen woord van staan in mijn
stuk; xx'el echter schreef ik. sjirekende xain een nieuwen, eigen

Sub 4: De Heer S. ..denkt de schrijx'cr dat ieder, die een tuintje

ot ook wel:

..Kraai, kraai, \ettige ilier.
W at doe je hier
.\1 in da-n konden winter?

Ik bak mijn brootl en brmiw mijn bier,
W'ttige dier. wat doe je hier?"
Dat de ra\-en bij oudere volkenui. zooals bij Indianen der Nieuwe
W'eield. voor stam- of totemdieren golden, is bekend en hierin
ligt dan ook Wel de aanleiiling. dat het eten van raven- en ook van
kraaienx'leesch bij x'erscheidene volkeren door gebruik of ritueel
\erboden was.

Toch is het \-leesch van jonge exemjilaren zeer goed \'an smaak
en nu-nigeeii heett op een reisje langs den Rijn heel smakelijk
..Kongo-dnix'en" gegeten, die zich tot jonge kraaien verhielden
als haas tot ilakhaas.
(^ok kraaieneieven doen dienst als kiex'itsei.

W'ie onzer lezeressen eens een proef nemen wil met jonge kraaien
als \-leeschgerecht. zij niedi'gedeeld. dat de bereiding vrijwel met
die x'an jonge dni\-en ox'eri'enkomt. .\lleen worden ze in den regel
eeiiige dageii 111 azijii gelegd, doch steeds tlink gelardeerd en

stijl x'oor dezen tijd: .jlie is er noy niet." Dus eerder juist het om
gekeerde! Daaroji laat de Heer S. x'olgen .,de motiewen. die de
moderne Engelschen ons geven, zijn ontleend aan de oude tuinen

x'an 145G—ib5o. ' Hiermede x'rees ik. dat de Heer S. zich oji
gex'aarlijk terrein begeeft. Ik weet toch bij ondervinding, dat de

groote Hecren van den nieuxven Engelschen stijl het zeer'hoog ojineinen. xvanneer men txvijfelt aan zijne oorsjironkelijkheid: alleen

gex-en zij toe. dat de kleuren aan de Oostersche kleuren ontleend

zijn. Laat de Heer S. deze (jnaestie maar met hen uitxaxditen !
i\Iaar waar haalt hij x-andaan dat ik het met die bexveerde oor
spronkelijkheid eens ben?

Eene kleine ojimerking moet mij zelfs uit de jreii. .\lle stijlen hebben

zaehtgebraden in vei'1 boter gegeten, terwijl zuurkool een ]):issende

motiex'cn. die xx'eer aan x-roegere stijlen ontleend zijn. dat kan
men gemakkelijk nagaan tot in de hooge oudheid. Het idee van
een )iieuwen stijl behoeft dus x'olstrekt niet te berusten oj) het
absoluut nieuwe der motiex-en. Door het absoluut oorsjironke-

bijschotel is.

lijke te x-erdedigen. maken de voorx-echters x-an den nieuxven

(«. 1'1-t (jK.x.Mö

//0£ MOETEN WIJ
ONZE TUINEN AANLEGGEN?

VKR(jI N mij een kort woordtje. Ik weet niet ot uw
. l iin dc Rcdtidic van .Jhiiten".

blatl [loL'iniek ojineemt. docli een kleine bemerking
moet er toch van mijn hart. omtrent het stuk van
S. V. H. „H. le moet men onze tuinen aanleggen."

ia .Moet ik ojikomen tegen de opinie van den schrij\-ei- dat de meeste nederiandsche tuinarchitecten van oude tuin-

stijlen zoowat niets atweten, alleen maar zoo'n beetje Le Nótre.

z . .M oet ik den schrijx'er doen ojunerken. dat de bekendheid der
oude tuinstijlen bij 't zoogenaamd beschaafd juibliek cr dun oj)
zit. want komt men met een ontwi-rj) in een symmetrische

stijl, al gelijkt die niets oji 't Le Ndtre-tvjie. dan haalt men de
neus oj). Bah ' zoo'n stijve Le Ndtre-tuin.

; . Denkt de schrijver, dat ieder, die een tuintje maakt,

tninari hitect is.

g". Beschouwt de schrijver den modernen eiigelscheii tuin
als

nieuw

i-n

blijkt

het dus dat de schrijver al evenmin

Engelschen stijl het zich onnoodig moeielijk.
Het zal mij en zeker x-elen met mij bijzonder interesseeren om
in ..Buiten" te mogen lezen, hoe xvij. x'olgens den Heer Sjiringer
onzen tuin moeten aanleggen. Hij x-eroonleelt het rejiroduceeren
en comjiilceren van de oude tuinen van 1450—1(150 bij den nieu

xven Engelschen stijl; Le Nótre tuinen xvorden aileen bij hoogst
excejitioneele gex'allen aangexvend; het zoogenaamd beschaafd
jiubliek is ook niet xain oude tuinen gediend, (het verlangt blijk
baar naar iets meer rationeels voor dezen tijd); mijn bloementuin
xvordt door den Heer S. niet eens aangekeken. Wat geelt hij
ons dan?

De Heer S. geeft mij den raad eenige boeken te lezen. Zeer

verjilicht. Die hij mij ojigeeft heb ik echter, behalve de xveiken
van Thomas Hill. die mij bekend zijn nit aanhalingen, alle ot in

mijn bezit, of in handen gehad. .\ls ik naga xvelke moeite mij dat
gekost heeft, de xverken van Vr. de \'ries bijv. zijn niet eens in de
Kon. Bibliotheek, dan benijd ik den Heer S.. die over al die
kostbare xx'erken zoo luchtigjes sjireekt. alsof hij ze alle in zijne
boekenkast heeft. Had ik dat vroeger gexveten!
Mag ik als contra-beleefdheid hem ook een boek ter lezing aan
bevelen? Het is: Willv Lange „Die (lartengestaltnng der .Nenzeit."
S. V. H.

iiiotiexeii. die de moderne engelschen ons geven, zijn ontleend
aan de oude tuinen \-an tnsschen 1450—ib5o. W'ij vinden ze

.\aselirilt. Een lezer van ..Buiten" deelt mij welxvillend mede:
..in Country Life xvordt uxv idee door een bloemenkxveeker als
het xvare geadx'crteerd. . . . The Kelxvay method" heet zijne

H i 1 1. (/ardeiiers Labyrinth 1577: Androuet Ducerceau,

ik. eene kleine coinjiensatie voor den niet uitgelokten aanval van

Oj) de

hoogte is der stijlen in de Tuinkunst, want de

terug in de werken: Jan \'redeman de Vries 15H0 : riiomas

L"s jilus excellents bastinients de trance löbo ;
De ( ' ,1 11 s i'izo : jan

Salomon

d. ('jioeii ifdx) enz. enz in oude Italiaan-

M-he jirenteii in 't laatst van 1400 begin 1500.
.\ls de schrijxer deze oude werken niet kent. dan raad ik
hem aan te lezen: R eg i na ld B 1 o m f i e 1 d, 1" b formal
(lardens in L n g 1 a 11 d. dan ziet hij daarin talrijke jirentjes
\ an ouden tijd. die veel gelijken oji vele moderne ? ?

Ook Lady Aaihersl heeft in haar werk A hisiory af (lardeiiui» in Enyland heel xvat rejiroducties van overoude jirenten,
waaVin de nieuwe eiigelsche stijl terug te xnnden is.
Kveiials x'ele ultra-moiU-rne gebouxx'en rejiroducties zijn van

tal van oude bouxvstijlen. zoo zijn x'ele latere moderne tuinen
rejirodueties en comjilicaties van oude tuinen.
Zuix'ere Le .Nótre-tuinen xvorden er in als land alleen bij

hoogst excejitioneele gex-alleii aangewentl. en dan nog maar daar

manier;"

Dat is ten minste iemand, die er dan over denkt als

den Heer Leonard A. Sjiringer.
Daar wij een artikel van den heer Leonard A. Springer over oude

Iniitenjilaatscn ontvingen, waarin hij zijn ideeën nader uiteenzet, kan
het debat hiermede als geëindigd worden beschouwd.

Led.

CORRESPONDENTIE.

TeuI'N KONIJNEN. — Hccl xvat buiten-bewoners hebben te klagen

over konijnen. Zoo aardig als die beestjes zijn, wanneer zij gebraden

of gestoofd op tafel staan, zoo lastig zijn zij. xvantrecr zij, vooral

des winters, een bezoek aan de tuinen brengen. Herhaaldelijk
komen dan ook in verschillende xveekbladen vragen voor, wat er

toch xvel tegen konijnen te doen is en ook bij de Redactie van

..Buiten" kwam een dergelijke vraag in. Een hoogst eenvoudig
"middel deelt Markies de Bimard mede.
Om de tuinen, xvaarin men last heeft van konijnen, xvorden

waar 't reconstructie was van 't geen eenmaal was, b. v. de tuin
\an '1 Kasteel Middachten. waar (voor een dcd nog maar) (le
oude Le Notre-stijl i> toegei)a>t. zooals ile jirentjes van dien

dunne touxvtjes gesjiannen. bestreken met vischlijm. Deze touxv-

Orntrtmt de oiid-Holl . tuinen, verxvijs ik den schrijver naar mijn

dat hun de lust ontbreekt er onder door te graven. De Heer de

■ftndie met illustraties in ..Eigen Haard" van

Lkon.xri) A- Springer.

tjes xvorden oj) i.J ü i4e.M. boven den grond bevestigd aan jiaal-

tjes of stokken. Het is de diertjes tamelijk wel onmogelijk hier

overheen te komen en ook schijnen zij er zoo van te schrikken,

Bimard noemt het middel afdoende; de touxvtjes behoeft men

slechts één keer jier jaar met vischlijm in te snieren.

lx. 1 11. W .
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.ml.''diil b«t«url,aar Im hls, !.,,. ..Amanca", t® ei.j4
Den
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t

overweldigd-

w ind
mber maakte dc
lo Se]'te
Sekundus" te Aldershot zijne
\'an
\ai. 24
Z4

Engclschc militaire Ijallon „KuJij
eerste opstijgingen.

Scotember tot b October
hadden b j.roeftocliten niet
, van (.raaf Zeppelin plaats; den

'.oiten'sèl'tcnB

l^'h'le hij .laarmede m een 7 uurs tocht een

afstand af ■( un 35°
Den .5-den

.1,, \ ,,m secundus ' in
October voer de ..Nulli Secundus" in 3^ uur van

I ouden, landde nabij ('nstalljialace, doch werd
-'dagen
door een storm verwoest.
in de volgendeOctober
,5
werd
bekeml gemaakt, dat de Fransche
Den gdcn
Aldershot naar

luchtoorlogsschepen m lud \'ooriaar van Kjob aan de Duitsche
^•crdeeld zouden wonleii.

^'"i)e Kc'publique" gaat naar Toni; de ,,Democratie naar Bel-j
fort de „Liberté" naar Ejmial ; de „\ erite naar Besangon e„ j
1

WOTOA', LUCl-irSCHKOEF ENZ., VAN DEN
BALL 0N[ .,ZEBA UD F".

' Tiislicc" niuii l-von.

Het jaar 1907 is voor de luchtvaart van groote betcekenis

geweest. Gaat men na wat er oji aëronautisch gebied alzoo
is gebeurd, dan komt men tot de navolgende conclusies;
1°. (lat de bestuurbare ballon zijne volmaking reeds
zoover is genaderd, dat dit nieuwe c'oertuig reeds in
ile eerstvolgende jaren zijne ingrijjiende ge\'olgen zal doen gel
den, niet alleen voor oorlogs-, maar e\'enzeer voor wetenschappelijke en zakelijke doeleinden;
2°. dat de \'liegmachine zich dermate rasch ontwikkelt, dat
men ook in Eurojra binnenkort daarmede, evenals de gebroeders
Wright in Amerika, afstanden zal kunnen afleggen, in geheel
willekeurige banen, van niet minder dan 39 K.M.
3°. dat de aandacht der geleerden alom meer en meer wordt
gevestigd oji dc wetenschajipelijke luchtA'aart, en wel meer in
het bijzonder oj) de Aërologie.
4°. dat dc luchtvaart als sj'ort overal levendige belangstel
ling begint te ondervinden en in alle landen door honderden met
,,feu sacré" wordt beoefend.

|
i
,
J

'''^Den'"fsten October maakte het ^Duitsche militaire luchtschip

een recordtocht van 8 u 10 m.

LUCHTVAART.

r

De ballon Eebaiulv" blijft te Chalais-Meudon als oefenschip,
Den 'volgenden dag stelde Deiitseh de la Meiirthe zijn, inde
vorige maanden met succes beproefden motorballon de „Vilkde Paris" (inhoud 3200 M-), ter beseliikkmg van de Fransclie

Tegebjkertijcl bleef de ballon ;

Parseval, met inbegriii van een tiissclieiilanding 7 u 25m. onderweg, '
Den 23sten November legde de ,,la Patrie" den afstand Chalah ■

—\-erchin - 230 K.M. af in (> u. 40 111.

,

Wat aangaat de vliegmachines, zij het volgende medegedeeld, r
25 October i()o,5 vloog Wilbur Wright met zijne macliinc ,

(,,zwaarder dan lucht") nabij Dayton in Ohio, gedurende 38m. '

{'s. en legde daarbij een afstand af \-an niet minder dan 39K.M.

Hoewel dit feit niet in het afgeloopeii jaar is gebeurd, werd .
het hier \-ernield, naar aanleiding \-an het onder no. 2, hierboven '
medegedeelde.
,

In Maart en April 11)07 gehikte het Delagraiige bo M. met zijn 1
v'liegmachine al te leggen.
In Sejhember vloog Blériot met zijn aërojilane nabij Parijs i
meerdere malen 100 en 120 M.

2(1 October ondernam de Engelscliman Henry Farmaii te .f

Issy-les-Moulineaux nabij Parijs met zijne vliegmachine 3 tochten; t

hij legde daarbij al; 350 M. in 27 sec.; 40 .; M. in 31 sec. en 771 M. H

in 53 sec.

_

'

'

[

Den cjden November legde ^hij in 1 m. 14 s., een afstand r
van I K.M. in een gesloten baan'at. .-Ms een \'an de vele bewijzen )
van de groote belangstelling .

\'oor de .\ërologie diene de
nn'dcdeeling, dat in den afgeloo])cn zomer door de bemoei
ingen \-an den \'oorzitter van

dl'

Internationale (dimmissic

Voor wetenschai'pelijke luditvaart. Prof. Hergesell. meer

dere maritieme exjiedities h
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lot 27 Juli aërologische waiiC' i
nemingen verrichtten.
dl
dl

Deze seliejien kruisten ®
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'

j
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lig oorlogsschepen ter beschik d
king der wetenschaj' gestek ^
'1'en

einde ook llüg

denkbeeld te geven van h®,

4

geen er in den laatsten W j

OJ) bet gebied van de ballni| ^

sjiort wordt tot stand gebrad'' 1
AN'orden liier eenige cijkp
gev'en, ontleend aan het ja^ r
.SCHUITJE VAA' DEN BALLOAJJEBAUDV.

1 INGENIEUR JUILLOT. 2 JVCHMES. J KAPITEIN VüYER.

Boekje van de ,,,\ëro Club ^
1' ianee". iVui der

Vej-eenigingen te ParijS'

raai'"

b
i-
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Ih l iaK-e de/I- 4 Inchlvaai tra'reeniynnyn'n te l'ai-ijs, \vaarv;in de
Ai'i i i ( Inli de h'r.ince wel di' rnnnniamstr' is, heelt men ei', voor

zo(.\ta- mij bekend zijn. nog te; ihnakam.x. I.yon. Herlijn. Miinchen. Sti'.iatsbin-g. .\ngsbnig. Ihirmen. 1'osen. (irandenz, W'hrzbnrg. ('obleiiz. Kiaden. Franklort, W'eenen (2). Hern. Loiulen
(2). Stockholm, j-lrussel. Ihirijn. Mihuin. Rome. Madrid. Peters-

inirg. .\e\v \ork. St. homs en Philadelphia.
hiei-std.iags zal ook de ..Nederlandsche \'ereeniging voor Incht\aart" vroialen georganiseerd.
Door de meeste dezer e'ereenigingen zijn in het afgeloopeii jaai

talrijke wedstrijdi-n in het leven geroi'iien. te \'eel om oji te

gen mogelijke onreinheden van luu K-.ii

M. 1400 K.d. kan dragem

bedraagt ruim 1200 MA. terwijl het

De naden werden door een ze fd

\ 111"- \'.in het eerste luchtoorlogsidhii der werekl. de ..la Patrie",
waarr an de hierbij gevoegde loto's eene duidelijke voorstelling

"■e\en

Deze foto's ontving ik van tien Franschen Kapitein

Sazerac ilr
de riiij::;^.
Forge. auteur \-an
een recent werk. getiteld
.,La
..... ....
1.11.1.m .,1^.1

.. Sii/rran

'iiiiMur'tn lU' l'aii""- \vaarin zich ccne f^cdctaillcenlc beschrijving'

leN inih
be\
indt /(iiiwel
zoowe'. van den balhm
,
1 .Lehandy"
0
- als van
,, de, „la Pa'trie".
In het algemeen ondersclieult men aan eiken bestuurbaren

'i de ballon zelf;

middelen tot hamlhaving van den vorm;

• liet schuitje; 4. de motor met een of meer schroeven: 5. tle

tuigage; t'. de stuurinrichtingen; 7. de stabiliteitsinrichtingen;
,S.

(oidieiiooren.

/)(■

.

la Patrie" h.id een inJioud \-an 4150 M'é een ma.ximum

^

■ ,

"mliulijul

Het is raior eiken bestnurb-m.n nu"

geschiedt zulks door middel wu len h .
aanvankelijk leege zak. die y\di .ni

,

• 1

'l ii " i

,

•,

of ballonet, een

ballon bevindt en door 2 schotten

gaatjes, verdeeld wordt in 5 con ni
ballonet bedraagt b^o MA;\ht getM 1 , mi
beschikbaren ballast.

^'tu-band met den

Wanneer nu het ballongas oiitwin-f 1

ballon gehandhaafd bhjv™\l

r-an een luchtponip. che Ikn.iwle

1

F"!''

i

m'!

met lucht wordt opgebkizen d t , t . l"
]

-

'1: ■-

I(K) M-'i lucht in dei ballonet

-.1'reideii \ erzoek ik de aandacht van den lezer \-oor i-ene besclirij-

'ëT'^

gedurende de reis zijn vorm gtdu mlh e f M r i'i

men. die als zoovele bewijzen kunnen dienen \'oor de hiervoren
In dit artikel, dat uitsluitend ten doel heeft de belangstelling
\oo|- (k' luchtvaart hier te lande in nog ruimeren kring te ver-

? I'''

tuuklel van een electr.sclie naiiiSpi;^''""" vervaardigd door

Ifl"

*

r ^

tcijn. een zeer lastige kwestie ïl g" on

een internationale ballonwedstrijd, waaraan 54 ballons deelnamen.
Kn zoo zou ik voort kunnen gaan door allerlei feiten op te som

*

1

chouc. wordt de ballon best eken ,net
De samenstelling ^•an den ra r n is ten

malen m di.' dagbladen gek'Zi'ii hebben.

\'ermelde conclusies.

^

Aangezien het licht een muleelifcn in.a

noemen; de lezers znlleii daaiaam de xernu'lding wel herhaalde

Zoo organiseerde onze kleine nabuur, Helgie. in Sejitember j.1.

ir ..

liet ballonomhulsel bedraagt t to m i n

ip" ""fi

p--; ppa..,!, Ji...

200 tot 800 M. stilden

150 ICC,. baltst uitwerpen; oragekkld

n'i
1 t r.ui
.00 O die
200ihis
M.
moeten
laten
ontwijken,

te rlalen.. ongeveer
lbo M'. 1 gas
1

veivangcn door

0" schuitje is, zooals
overeen
680 zien,
K.G. gevormd
ballast.
Het
op de met
foto'songeveer
(2) en (jj^te
als een kdein vaartuig, lengte 4.80 M., breedte i.bo M. eii hoogte

0.80 M. Het IS x-erdee d in drie afdcelingen, waarvan de middelste
IS gereserveerd voor de motor.

\-óór is de plaats viu.r den balloncommandant, die alle organen

x-an den ballon xain daar uit kan behandelen; achter bexmult
zich de machinist.

\ 001 en achtei is ex entxms jdaats voor txvce passagiers. In
normale (mistandigheilen bevinden zich dus 6 jicn-sonen m het
schuitje. Het geraamte van het schuitje bestaat uit nikkelsta-

len nnzen. \ 001 is het geraamte besjianncn met zeikloek; achter
met ijzeigaas. ()nder liet schuitje ontxvaart men een jiyramide x'an
stalen buizen. Deze im ichting dient om te zorgen, dat xvaimcerMe
ballon nog oji tien giond rust, dus x'ócir de ojistijging, de schroeX en geheel xaij zijn en zoodoende beschadiging aan deze deelen
woidt uitgesloten. lexcns staat de gelieele ballon in tlicn toc-

di.imetër ram ro. ; .M- en een lengte wan (x) M. Xaderliand is het
vi'ilumeu vergroot geworden met 400 W'. Allereerst merkt men

staiul o|) slechts éen jiiint, dat tex'ens loodrecht onder het zwaarte-

achter m een rond atioopend gedeelte eindigt. Een en ander houdt
\erband met het gemakkelijk doorklieven en weer afstroomen
\;m 'ik' lucht. De \'orm is theoretisch bepaald. De Fransche
Kolonel Kimard. die op luchtvaartgebied classieke studies heeft

dooi het gexvicht x'an het schuitje met ballast, enz., dan zal

op de foto (I) vóór den zeer spitsen vorm op, terwijl de ballon

gmiiaakt. berekende destijds, dat de gunstigste verhouding tusschen' diameter en lengte is i;f), hetgeen zooals uit bovenge
noemde cijlers blijkt ^

j)unt X an den ballon gelegen is.

Bedenkt men, dat de ballon

zelf, (dooi het gas), stijgkracht bezit, die xvortlt tegengexverkt
men tevens inzien, dat de geheele ballon oji'dat cénc steunjiunt

in evenwicht staat.

* Deze foto s zijn van tien ballon Lebaudy, doch zulks maakt voor
deze besclirijving geen verschil.

Jner ook ongei'eei het

ge\"al is.

Deze kmg-

geri'kte x'orm dient
natuurlijk om bij een
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(.■en minimum luchts-
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\inden.
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De motor is van P'"d^d
lieielsvermogen van 70 l-l •
die der nieuwe automobielen.
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die niet minder dan 1000 omwentelingen

ten. Hieraan ligt het denkbee d ten f

wnro ueen tijd te geven om al te vloeien, hctgcui

als het

(1)

''overTetaigagc- m lodicli.x.rai zal ik ''p'j7a,'m«l'c!''"o kil
handeling maar niet spreken, aangezien ik daaimuic

Ken nieuw en in.i.
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gaat door de
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a
stabili-

bracht Tuillot een stelsel van horizontale en yeiticaie m
cLllll\-.Nzl de werking
vvv_i
• -—
l
i t
tcitsvlakken aan. Wanneer
dezer vlakken
op1 ■»jiopuiai

4-

wijze zou dienen te worden uitgedrukt, zou ik het als volg ie
gemakkelijkste zeggen. Deze stabiliteits-vlakken werken ojmnei eenkomstige wijze als de vlakken cmn een papieren jnjl, waai mem
wij ons als kinderen tijdens of na de vele dorre schooluren c-ei maa
teil. Hoe grooter de snelheid, des te stabiler is de pijl m de bw"'^-

Aan de ,,la Patrie" onderscheidt men 4 soorten van vlakken,
horizontale en verticale, vaste en beweegbare vlakken.

Een groot eliptisch vlak, midden onder den ballon (()8 M-.^) dient

tevens als geraamte voor den ballon, vandaar dat de ,,la Patiie
thuis behoort onder het half stijve tyjie.

Midden daaroji staat een verticaal stabilitcitscdak. dat slechts

aan het achtergedeelte met doek bekleed is, oc'cr een lengte c'aii

10 M. Achter het platvorm bevindt zich een verticaal en lioii-

zontaal stabilitcitsvlak, loodrecht o]i elkaar, in doorsnede in
den vorm van een kruis.

Het horizontale vlak is 14 iM., het verticale 10.50 M. huig.
Door de kabels, die deze vlakken met den ballon verbinden,

aï o m e t-an c-ersebu't tot verschiet, breekt eve„
de
e
doo.lschlieidgaatvandoor
die de
barre
vlakte.
Hi^
iiltc m^
volkoincm.
dioge
bladeren
M
K '
^geen wmd ,h.
de^tiltc
(Ie wegen
wegen blijven
blijven verlaten
verlaten, en

maar

is

lu-el
de verte
Sz.am'Ta|.|.«, «f v„„rt: Tot
livol inin dv
vvrte een
een g,|„j
\ an zware wagens over

kïlkS,
S imt avroramvl z nn z.varv, wagene „ver de dikk
ui-ox-e keien van den lieirweg. En nader komt het geluid, bellen
rinkelen de voerman klapt met de zweep.

IWn zware wagen, breed, met reusachtige wielen nadert W
zaam. De wagen is vol geladen en bejiakt. oiik ondei aan schom,

meit "nog een breede plompe bak. waarin ve ei lei niet te onderkennen voorwerjien. Kreunend en knarsend,

blik onder den zwaren last dreigen t<. btzw jlven, toisen de

vervaarlijke wielen de vracht van liet lompe gevaaite als een
onheil aan. Daarvoor een jiaard. groot- tiaag trekkend, bellengeluid rinkelt van zijn goedigmi koj). waaro\-er trisch afgerukte
takken bengelen, friscli groen blad dat de vliegen veijaagt.

De loom stapjiende voerman naast de kar momjielt een groet,

de grond dreunt van het hotsend, mi achter ons henn rollend
gevaarte. Stof hangt tot in de \'a.ge x'erte over den heeteii
landweg, M'aar di' enkele boomen geen koelte kunnen brengen.
En nai-irniate do (l<>n<lorin,i^'on \'an
Eialiantsche kaï en het
belgerinkel naar de verte nitster\'en. lijkt het wel alsof de ver

latenheid en dc stilte \-olkomener opdoemen, alsof een niemye,
maar nu om'erstoorbare stilte rond ons saamdringt om altijdte
H. V. R

blijven .

te verkorten of te verlengen, kan men den
stand eenigermate wijzigen. Zulks kan

te ]ias komen b.v. wanneer, zooals tijdens

de iiroeven met den ballon Lebaudy

het geval bleek, de ballon neiging heeft

tot voortdurend stijgen of dalen. Verder

is de vorm van den ballon niet altijd stand

vastig. Wanneer om welke redenen dan

ook, de sjianning binnen, geen 20 m.M.
blijft, wijzigt zich het jirofiel van den
liallon eenigszins.
Daarachter bevindt zich het horizontale

loei, ofschoon het oppervlak slechts ge
ring is (6.8 M-), is zijn werking groot ge

noeg, aangezien het ver verwijclerd is
van het midden van den ballon.

Zoodra zulks noodig wordt geoordeeld,

wordt de werking van dit roer aangevuki
dooi 2 schuine stores, aan te brengen tnsschen het groote stabiliteitsvlak en het
schuitje.

Door middel van deze vlakken kan
men echter niet zoo heel veel stijuen
tijdelijk daarmedè
den ball on uit den evenwichtstoestand
kan brengen. Zooclra men b.v. door

middel van deze vlakken een jiaar hon

derd Meter hooger zou gekomen zijn, en

men stopt de motor, dan zou de ballon

i'ste t"iir
.«.yïcf iyeb!cr',';s«

Foto {•<. ■.■•tn/

door de groote provincie

'van deii weg. de heide trillend van de hitte, ^^'at lajj

iiootrte

van het schuitje, dus onder den ballon ^'-'^■'"'1''";^ ,L- p^dpm
jien hebben met een kojijiel, dat tracht de
omhoog te brengen. De resultante van
toch zal aangrijpen iets onder de lengteas
wül de resulteerende voorstuwende kracht

woord voor vl,o«niacliines.

onderrdele""^-de Pile August^'
wegen stoffig van lange droogte
boomen ^ aan
,-ij ^ boomen
boomen
aan weerskante^

betreffende de stabiliteit o]) afdoende wijze te Jnmt
,

boter

DE BRABANTSEHE KAR.
Eindeloos
strekken zr

sten van den ingenieur Juillot geweest de giootc m< t U
Elke bestuurbare ballon, waarvan de schroeven zich t

A-

A eRo

■ p

verdien-

stuurinrichting. Zeer zeker is het een van tc ^ moeilijkheden
wonnen.

let

wikkelen.

walnleT m?n gn.ltc acl.roclMadcn aicl. bdrokkeluk l-inB'."""
slotte een en ander vermelden over de

lt<'

wrrc'lt

voor de luchtvaart m

i,,,,,^/-rnn

ioi moefen vermelden Iretreffende de ''f

i,in ilei

Moge dit populaire ai t Xederland ziidi in v^■ljdele ki mgen za.1 otb

yp. doch

\vd ge^

VVV iv .

' .cUt na een schitterem en stz^r^
i>atrie" een K'"oot aande
kan worden y.o'f^l^'.'Ym'yking ^•a^ dmi bestuurbareren ballon.
heeft gehad bij de v <' ' , , . dage ingezien, dat thd nabij
,l4 m. mvcr »" I' JJ' ,fr„m..l,.vlvn (. ,n ggrooten geta]j
o( nde rh oudg]]
1.
pu-litruim zullen
IS, dat
dat bestuurbaie
bestuur
door nci l utiiv.
1
1
1 1
uutjj]
een levendig yerkee ikel er toe bijdragen, dat < e belangstelljn

f' chl en bewegen in
aanpb c c
J , " p,-uikte twee

bladige schroeven met een middellijn van yoclit., -44

1-'

;,an iirisaiite middelen

W'l

assen

den ballon Lebaudy en van de la „1

•(K'lCIl.

dit O
.„vdvgmdvld,
M..r
..-ste Inchtonrloksdnp
<■( eelu.
.O""'
•..,
" p*"-ugp
een en ander in ^ staa t N-a n dienst, terwijl met zekerhej

De „Patrie" bezat twee metalen ^ohroeven, wa ^ symetrisch,

samenvallen met de richting
rechts en links van het
in tegengestelde richting. De

„
l-it ilrt luelitsehip
m staat was. behg]
K.<'.. bestemd ^•oor liemanning, bj,
te ^•neren. Pr werd aangenomen"

Cl'

,4
bevatten.

K (1. of 20 L. per uur, terwijl het lesenon —"

minder

wk^tyd zn- K ' • ds noodlottige verlies van dj,
dat
het
,nc<leN'>cun.
,,nvrrwa(
heiibeii de meeste dagblade,

etvereem met
„ netroleumreservoir was
Het l'',; 'fV" .
achter

vreieger emder den ^"tor aangebr^
het schuitje onder ele ^^tabiiite ts\ lakk

\eranderen.

k

IWafl-

krachtig; bij 300« omwentelingen
Het toestel

in

i"'-' ^y■^;^^;';l y,^/V,na^n wr nog een vertic^,

zeildneksche slang 1'""^^, y^jngen in de minuut worden ()0 -M"lucht verplaatst.

kan men

l it

''l.yi'^u.t'acht.n.ma.
' Hrt horunnta \']ak heeft
m hon.onta.a
stal14 .laM.I , , lr la 1' atrie' een snelheid ontwikkek
oj^pfi'v lakte vanniclil.

d!? St'E

niim gedaante, d.i. de ccntii

\aii

„naar huis TOE".

1 .

1'!» Kobniai i l'JOS.
BUITEN.

JOH

VAN DE ARME
eriesche heide.
l'>KlhK LAAT DAX XOOIT:
K

I
er

Ih'ii onhings tHTiMU()nii.'nu'C'stfi Kr'weest ! Xu, rlat zul ieiler
niijnc' lezers we" eens te heurt gevallen zijn. maar dan

toeh nooit o 1'^

zoon Injzondere manier, als mij in dit geval,

Kr Woonden hij iiiis achter op de heide een paar menschen

in ei,'!! ;ikeli{^,

s(.hee\e hnt. ()ude \'erteerde jdaggen lagen

hl)i Nen o|) en de

\-<)orge\-el was ..oiigetrokken" op den aarden

munr. \'an glaskistenplankje^

(mhnwd waren ze nooit! Wat hadden ze aan rlie onnoodige
ukte. meenden ze; en zoo woonden ze al twee-en-twintig iaar

1) tikaai. ..De Mije lietrle dns . zeggen de deftige menschen dan.
maai hij ons z.tggen ze: ..getrouwd over den inithaak". Ze hegu pmi ei htei wr'l. dat dit toch een zonderlinge toestand was. eii
ze durhlen er nooit goed voor uit te komen, wat geen wonder was.
t^-n toen er nu een gewichtige geheurtenis in hun leven plaats
\om . )a. N oor hen de gewichtigste, die hun een heel ander leven

leei de. \ eel hmligei en \'eel mooier ook. toen begrepen ze, dat
zoo n toestand niet langer kon.
W at was die geheurtenis?

Ze leerden gelooven in den Hei-re Jezus Chiistus. die o)! aanle
kwam om hen heerlijke dingen te \-ertellen \'an een wonderschoon

\ aderhuis met zeer vele woningen, en ook woningenvoorde
aiini' heidi'hewoners. Dat hehhen de rijkere menschen hlijkhaar
met zoo noodig om daaro)) te vertrouwen, want amlers zouden

ze het meer doen. maar voor die arme iilaggehutmenschen is het
een groot geluk, dat dat waar is.

Knrtn! Ze kvrden naar (lods gehoden te le\'en!
Kn nu wilden ze ook troiiuen. en dominé werd in ileii arm

genomen om hun den weg naar het echtaltaar te vergemakkelij
ken. Dat \ond ik een wonder aardige bezigheid om alles in
orde te maken \'oor dien ouden bruidegom en dat rimjieligi'
bruidje, waar lielaas de eersti' iraicheur af was. die er zelfs met

lioudre de riz en creme Simon. zooals andere rimix'lige maagden
soms iloen. met weer op was te ver\'en.

Ik nam de benoeming tot ceremoniemeester aan. en ik ging
er heen om ;illes te legelen.

Dat was een allergezelligst bezoek in dat kleine hutje. Ik krooj)
er in. bukkend natuurlijk, want rcchtopstaan was daar een onmo
gelijkheid. maar eindelijk zat ik dan bij het linksche raam op een
stoei in het hoekje.
Wat een gezellig kamerke! Ik zag eens rond.
De muren en zoldering overal beplakt met allerlei ..best ge
bloemd" behangselpapier. Hier en daar een plaat of een oude
winkelreclame, bijvoorbeeld \'an ..Solo-margarine", of ..Reckitts
zakje blauw", er tusschen in, en dan nog wat oude, lang bewaarde

HRT PAS GEHUWDE PAAR VOOR HUNHE WON/NG.

de hei niet veel te N-erdieneii, want de menschen hebben haast

geen stoelen en dan betalen ze nog slecht ook, maar toch zijn we
nou zoo gelukkig geworden, we zingen nou gedurig .samen psal
men. Ja, de Heere was lankmoedig over ons, hoor!...."
Zoo vertelde Binne al maar voort uit de volheid van zijn hart!

-■krme"' stakkers, en dan nog gelukkig in zulke omstandigheden.
Ja. zoo is het geloof! Het echte ten minste!
Xu, ze zouden dan trouwen!

scheiirkalenderschilden, berookt en groezelig, met afgescheurde
vierkante \-akken, waar het blok nog gezeten had. doch veel te

Over de huwelijksreis behoefde niet gesproken te worden. Dat
had ik ook maar niet op mijn agenda gez et! Kaartjes rondsturen

mooi om weg te gooien.

vond Binne ook maar van die aardsche dingen, hoewel I eatske

\'oor de kleine \'enstertjes Iiingen oveial kanten gordijntjes,
die rloor de gelorduurde bloempjes en stciretjes het licht door
lieten en zoo'n aardigen. deftigen indruk aan het kamertje gaven.

en de familie het te weten komen! Er werd echter na rij[) beraad
en een herderlijk betoog van mijn kant besloten ze niet te zenden.

nog al wat tegen siiartelde: M'ant hoe moesten dan alle kennissen

groote rieten armstoel — deze laatste overigens een erge vreem
deling in een heidehutje. maar die nog van haar zoon was, toen

iMaar de kleeren, dat was slimmer! Want ze moesten toch naar
Drachten naar het stadhuis, en werkkleeren waren toch geen
trouwkleeren. Nu was Teatske weer de autoriteit, want die was
„chef de garderobe!"
De onderkleeren, dat zou wel gaan, dacht ze, want ze hadden
beste hemden aan en alles was goed dicht, maar de bovenkleeren,

hij ziek was geweest — en welke bijna tot aan de zoldei ing leikte
met zijn hoogen. neten leuning, waarin ik natuuilijk moest

wasj maar die andere gaajrte overal, en Binne zijn ])ak was heusch

Prop\-ol was het binnen in, van kleine meubeltjes en oude kastjes
met zelf \ ergulde randen en kleine eaiasjes met bonte vloeipapieren

bloi'inetjes, een groote talel, een kachel, een jiaar stoelen: en ik
bezette een groot deel \-an de nog beschikbaie ruimte met de

zie je, dat was slimmer. Zij had een schoen, die nog wel goed

Ik zat er heusch echt gezellig, en 't was ook zoo aandoenlijk

niet goed meer om er mee te trouwen!"
Enfin, de goede menschen in Xederland hadden de heide-kleer-

te \ ernemen op welke wijze hun het licht was opgegaan. - y.J''mijnlieer". zei Ihnne - zoo heet hij „dat was toch wonderlijk

even aan de jiastorie moesten komen, dan zou ik ze wel in het

zitten.

...

Drie nachten droomde ik toch zoo akelig. Het was precies aisol

iemand mij nazat, die mij leed wilde doen. en toen zag ik op een
nai lit duidelijk in mijn droom den Heere Jezus! I och zoo

rn ik \ luchtte toen naar Hem heen en al mijn angst was

weg Maar toen ik wakker werd. toen \ ergat ik al dat allemaal weei.

F„ tiieii op een morgen, heel
heel vroeg, toen ben ik wakker geschrikt
'1

\'an

zoohl geweldigen slag! Ik wist met, -d

n
't Was een lawaai in

s|)ri mg IiN'ereind en

huis en een gerinkel van

Kebei ld
^

,k werd ijskoud van den schrik. Daar hadden

ze al onze ruiten ingeslagen,

met de houten sjiijltjes erluj dooi-

daar in eens wel \'oor twee

imldeii N'ernield hebben! Mat een

midden! Wat een ruïne! W < lic kostbare ruiten! Ik wed. (lat ze

iiaeht was dat.

giMaan hebben,
weten
met.
'Vn wie het^
was datdatvoor
mijwe
yennogzegen.

Maar toch. . . .". gmg hij voort,

want ik dacht zoo; wat is het le\ en

waarom zal ik "i'-i

.\nn. en toen had ik d» h .
(„hI uit te storten en me
heelt de Heere inijn gebeden
IS anders k-vin-den bimi(.n

non
heb je
le non

toch eigenlijk een'moeite, en

wHa'nln'n

te klemmen. Kn toen

"

Teatske.
en hij
leatski. tn
nij

als ze opstond, \ioeken en
het ze der totaal geen last ineei \.

dat weet mijnheer ook wel, want nut

kast ruim \'oorzien, en ik zei — terwijl ik opstond

dat ze maar

trouwpak steken.
En daar zaten ze dan. bruid en bruidegom, bij mij op een avond

in de helder verlichte, ruime huiskamer. Voor hem was ik gauw

klaar. Een prachtige broek vond ik hangen, een keurig jasje,

dat nooit had gedacht nog eens zoo'n verheven rol te zullen sjie-

len, jiaste hem correct, en daar zij ook geen sluier behoefde te

hebben en geen sleei)ja])on, was'er onder allerlei ook voor haar
nog wel een ,,keurig toilet". Alleen de schoenen was heusch een
bezwaar, „ze had maar kleine voetjes", zei ze, maar ik moest
met haar van ojunie verschillen, want heusch, ze wmen van het

formaat \'an haar groote handen, en ik kon er waarlijk niets aan
doen. dat ten slotte een ])aar lange schoenen, engelsche heeren
schoenen, van een jonkheer nog wel, haar bij uitstek pasten,
als of ze voor haar gemaakt waren!
tevreden!

Wat was ze er over
■

,

.•

.,Xou, mijnheer," zei ze, toen ik haar een mooi roomkommetje

gegeven' had als huwelijks-cadeau, en dat ze aanpakte zonder
te bedanken - „X'ou zal ik mijnheer een echt mooi jiresent terug

|.„.i,sch, mijnheer, alles
„„k. Daar
vroeger,

geven, want ik weet best hoe 't hoort, hoor . ;\ls je een pivsent
krijgt, dan moet je er ook een terug geven. .Xou hebben we hee-

p^jp^m het niet breed,

persentje meebrengen!"

-p,-:itske,Anaar nou

matten is o])

leinaal niks, want er wordt niet verdiend, maar als ik van den
zomer'met Binne van de klei kom, dan zal ik jullie ook een mooi
Enkele dagen later trouwden ze en vingen de „wittebroods-

jjUJTEN
.
werelen Setters gebruikt; het waix-. f
de
valkenjmht^^^^^.
.taarten en zware koppen,
()ok bij
•,r,. lioiideii
en ï'tevige
pggr ; i
Iangbaiis.|
van met
h eur,g ' ^ korte ruggen
prachtige
oude gravu"'
^vit
^ ,1. e.xe.njdaren ni.g
^
ineii
'vvEelie jacbtta e'e> ,„,'11 als eene ztdcerheid aannemen i
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nok lu-bbo'Ti

„eken"
nan. Feel waa rojgjr,..,,!
er n.el; «aarop
Snnan .rac.carnn^,w;.nt
-;v;„irma

en's;;;;;3o;-;ü.ker ..-k

£

kw.un het cadeau.

mtermjnheer'eens

Jk heb een muoic

■el cicUori-i.

i-aa

lo

niet moni f^-

vinden

.of ikit

hoor!"

-^rschijn^ Een

.-i'ol

ïii- maar

niet
p, ,nden
Puren.
waren er verschil.
zorg vc.r ;l';"^doni van bunm Duke <d Zoo
( arlisle op Xaworth.
Scdters b.jFeatliei'stone-t
den
p'nlle slagen "^an
y''"^.^5hieè''f)l'
astle. bij Major Corv;'an

Setters .ueheel m i

aan de lamp hangen, met zoo n groenger ci ld i-hi ]

'''"Een 'dinrvan totaal geen waanle. en hoe ze aan ditu lu

'TSr'ocltimmf een stuk van beteekenis. dat ik dankbaar
aannam, omdat het op zoo'n mamer kwam.

'?Mavbo"
lEirn ''].J^''\yiv'?,p'\-lkaar.
tloch verschilden in h^.
Setters
vn kleur.

("as
op

pij

]a, een domme heelt soms „laie baantjes
^^vester iu
nooit
al niet ingehaald, maar dat de nog eens ^'^■'-emonie-m
hutje oji

dat

haring, vorm van ^ .p.orgmvoenle lamiheteelt verzwakte h«
Door deze

de arme Friesche heide zou we-zen.yhit

.terlte onder de dieren, die bovendien m

kwam grooti stclijden
nu

snisliK" "rln jmlitli'"!.
!■■■
r

W blad een overzitnt te geven van

p ,,

.« ..1/1

blad een overzit ht te geven van tle t?*--

en de hoedanigheden der Spaniels, thans

grootste

Ischmau oj). wiens naam tot op Jigj
\-e!

nauw

Pon d en is aan het SetterTas,

pnid.g.' noge.lbl.k /<H.m N' e r a c
Pat was F d m a l I werd I') Jun ii 171)8 geboren en stierf op
Edwaul
,aider(h>m Nan 7C) jaar. \'roegtijdig verloor

de -AREN
engelsche
setter.
wij onlangs in de Kclegmidieid gmsteld
■ ,

. . de
.
hvpernervositeit,

aan

gingen

vermoed .

.

Engel^he Saters:;

den'gi-ootsteii reiista c g ^
de lokken,] r an Engelscj,^ \
Til het
p uiden van vnkyle edelladeii,
er Srootc
grootmet,
, ■ ■ die
, werden
gekruist

zo oncU'i' in

,

fT" dn" -

in

4 April

in huis' l)ij zijn voogd"en oom,"i
r" i_ woonde en
lumi doorZijn
zijne
ouders
nagelaten
^ het
te yianchester
.Manchesti
Pelie'rde.
oom
was een
harp.
l.etrekk hjk
judhi^Pber van'honden, en zoo kwaii

, , i

zijne

wij een ras o]) het oog, tlat met die s
dieren in het nauwste verbantl staat.

Men heeft beweerd, dat de Setter dm Spaanschen Imu
tot stamvader zou hebben, doch op gezag van V ; , '.1

tochtelij k
. Edwanl geheel opgroeide met honden en dit
n,n n ^ werdm. Nauwli.jks
14 jaar
gingveld
hij reeè
zijn r'
loraelit dagen
langoud,
111 het
door.

(liorarts der i8dc eeuw, mag men gerust

'li,,;,,,, dat

•"v S'lX'nclocn en studeermi gevoelde hij zeer weinig eiup

lle sïttêr van clca SpanM atk„,„ttig is, esn p'«', r'.|clse„

l!;' Pt en bèhencligheul nuintte lii.j weldra uit boven zijne

Wij bedoelen de Engelsche Setter.

n,.,-,lershoml

Markham, Cox en Delabere Blames, den beroemden };"b

het geval is; integendeel is men tegenwoordig van meenm..

hond dus, in Engeland gefokt en tot volmaakthcu g

' Even als bij zoovele andere dieren hebben de Engelschen ook

1 t s Vil WIS dan ook het kantoorleven. Daarentegen w,is
f'-'^ iWd'te'vinden voor siiortiudeiiingeii van allerlei aard en in
;

. i '.n

Een Peinuihle voorliidde had hi.j echter voor honden■uM
jlhii 'k'.h. rr .dFover. inEngelsch-I.fi

on' m-oote roiihlieren te gaan jagen. Dit voornemen moest hij

Pi" dit hondenras hun meesterschaji getoond in het Pestudeei eii
cii fokken van onze huisdieren. Ivngelaml, het land van dieien-

P ten varen dooi liet j.lotseling overlijden van zijn oom en voogd,

kennners, dierenliefhebbers en dierenvrienden, heelt uit sieiiijKc

sitting dogges, al naar die honden voor het wild lagen ol zaten,

,iie ongehuwd zijnde, hem zijn geheel N'ermogen naliet.
Érnstig moest Laverack zie li nu gaan toeleggen op den
liandel. maar sjio.'dig bleek, dat hij daarvoor geen geduld had.
Hij deed dus zijne zaken aan kant en kon zich nu toeleggen op
zijn licN-elingssjiort, de jacht, en oji het daarmede in 200pamv
verband staand lokken "en verbeteren \ an jachthonden. Weldn
zou hij ondervind' n, dat de destijds gebruikte jachthonden

0]i eene schilderij van .Xlbrecht Dürer (1471-1528) in de

moesten worden, en daarom ging Laverack zich met harten

soort honden gekweekt en veredeld.
Men moet al zeer ver in de geschiedenis teruggaan wanncei

men wil weten, wie het eerst de Setters gebruikt hee!t.

Ihin

blijkt, dat Robert Dndlcy, hertog van Northuniheriand, m de
14de eeuw het eerst deze honden heelt algericht voor de jaclit.
Langzamerhand is men toen gaan sjireken \'an couching and

volstrekt niet aan hunne roejhng \-oldeden en geheel veranderd

en van dat sitting dog is de naam Setter alkomstig.

ziel wjjden aan liet veredelen dezer dieren.
Moet men de bijzonderhei len geloo\-en. die omtrent zijn eeiste

Grosvenor Galery te Londen, en oji een van .Ale.xandre Lesporti's,
vindt men beeltenissen van gevlekte Setters.
In het bekende werk van Raiinondi. dat in ilpjo \'ersclieeii,

jic-gingmi hie.i- een daar wofdeti medegedeeld, dan zou hij eerst

een heeleii tijd hebben .gezocht en getast, alvorens eenkeuste

komt een plaat voor waarop is afgebeehl hoe men patrijzen

doen. Telkens mislukten zi.jne jiogingen ; hij joeg achtereenvol
gens met Pohiters en Sjianiels. tot zijn oog op de Engelscw

onder een net vangt, door middel van honden ; in jdie honden
herkent men dadelijk den Setter.

Setters \'iel, zooals die toen ter tij®

OJI eenige kasteelcn in Engeland go
bruikt werden.

.

In de eer-ste jaren ging het L't™®'

met zijn werken niet voor den windp-

waren veh-n die hem uitlachten omz'J®

jiogingeii om den Engelschen SdlhJ®

beter Ie maken dan hij was, en(he
sjKit (lre\'en met zijn maniervanfoC
en kruisen, en hem den mnedtvadi
tl

oiitnetiu',1.

Men mo.'t niet

dal zij md leedi- oogen

I

Inu- hun Setter, destijds reeds ccnldw

lionO \
c-n

,1- Ol.' ini-i'sten, nu werd go

\iT;inOi-rO.

.

,

v 'ieOurcmIe meer ilau vijftig ji"'®' ^

hij

zieli toen met die Setters

bonden en sclnei> uit hen. volgfi"- ir
eigen

methode, de naar hem

\aai'^

^"arieteit . de La\-erack Setter. -

gelselie fokkersgewoonte begon J
zijn bonden te kruisen ; overal

. .jf

een goedi' Settel- vond. die

1

zijn im hteigensehaiijien uitblonk,
'lij

ï

V

*>r>:•
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>

.vw

X;:

-TV

A-.e, - .

rr : a,* va'-

Dc edelste Lnndsc/ie Setier
ïn ons land.

zulk een dier machtig l'' .É.in.

R:i tal \ an iaren is het hetu g® ^
tN'l'e Setti-r tl- krijgen, zooals
dit

\ an

(

-n aanvang

Op <leze wijze heelt ook onze

Forthals de naar hem Rf'TO^m .j;i
'als (iritlons verkregen.
dti.jd d(> (P)or hem aangenon'.
"lethode trouw gebleven.
''11 den i()e\-()ei- van vreemd wo

^'bfiaan: lij, bepaaldejzich
bh't zijn ('jneii honden

eih

"2\) Fcbraan

buiten.

105
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Dit zyn de rasjnmten, zooals die in igob door de Setter Club

Beige zijn vastgesteld. \'ergelijkt men deze rasinmten met de
eisthen. die Laverack aan den Ivngelschen Setter stelde, dan komt
men tot de conclusie, det zij bijna geheel in overeenstemming
zijn met de hoedanigheden, die de beroemde Engelsche fokker

in zijn ras vereemgd wilde zien. Alleen de kleur van den neus

en de afmeting der oogen maken een luint van verschil uit.

W aar Laverack alleen de zwarte kleur van den neus goedkeurde,
daai hat de Setter Club Beige bij zeer lichtgekleurde honden
ook lichtgekleurile neuzen toe en worden donkerkastanjekleiirive
neuzen gelijk gesteld met zwarte.
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Een gebrek is hun hooge mate van zenuwachtigheid. Ook
zijn zij zeer gevoelig voor geneesmiddelen. Waj herinneren ons
twee gevallen, waarin Engelsche setters voor een hoogst jiijnlijke
ojieratie onder chloroform-narcose gebracht moesten wórden;

in beide ge\'allen dienden wij de chloroform met de grootste
omzichtigheid toe. maar weldra ontstonden zulke hevige excitatieyerschijnselen als wij nog nimmer van tevoren zagen.
i.) Reven hierbij een photo, die in alle ojizichten het type van
den idealen Engelschen setter weergeeft. Het is Chamjhon Mallwyd Mumm, geboren 20 April 1904, de zoon van Chamjiion
Mallwyd Sailor en Enion Lucy. Dc gelukkige eigenaresse van

dit jirachtige dier, mevrouw (i. Paine Stricker te Bussum. is

zoo vriendelijk hem naar de a. s. Amsterdamsche tentoonstelling

in Mei te zemlen ; geen hondenliefhebber verzuime hem daar te

bewontlere.n. Hij is gefokt door J. Steadman en lemon belton
gekleurd, cl. i. wit met citroengele vlekken.
Hij is een der edelste setters, die ooit Engeland verliet en
het wil wat zeggen, wanneer de redactie van ..(fur Dogs". het

Engelsche \-akblad bij nitnemendlu'id, schrijft : \Ve regret very
inii'

tlr.it this exce 1 'Ut dog has 1 -ft England !
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zomer. Omstreeks

j juilf zijden cocon; het kopeindkomt

houten.
„d. hall uil haar half
kleine doorntjes hardt., a. hu.rl.jl blijft echtj

naar buiten, t met ki n omhulsel.
r i • ■ r
binnen 't beschuttenc i 't uitkruijieu \ an dmi vlinder is in figun^

dien ik toen en nu 't best vergelijken
nmt dic misère
c
bracht.
met stroop. Hoe ik nu 't iieest, dat me latei m de
de
er precies uitkreeg, weet ik met meei. maai wel 1 e n
^
hoe gelukkig ik was met een rups, langei
, „.„jnster dat
mijn vlngm. ncn
mijn "zak slak.

t Eerst '""'"V"^^;)",,;Vna"vrii wat moeite aan de jonge vlj^

I afgebeeld. Is
der gelukt, zich uit de taiiie jiophuid vrij te maken, dan vertoont

ik'zorgvuldig in mijn zakdoek wikkelde en zoo m m^]
Toen ik thuiskwam, was mijn zakdoek op verschel

ze zich
\-an

dene plekken en mijn broek o)) één ))laats dooibooul
terwijl mijn kostbare ru))s onvindbaar bleek!
Wie er moeite voor doen wil, zal gemakkelijk zoj

t

wijl de

als op hff-

""b'

waar.

tiikki- achterlijf het meest m t oog valt, ter

vleugels nog zeer onvolkomen ontwikkeld zijn,
duurt het niid en wanneer ze eindelijk vol\a-rtoont ze zich als tig.
Ideze afbeelding

Doch lang
wassen is.

stelt een volwassen wij1)1' i'ooi". t mannetje is vrij wat
kleiner, hoewel t nog sti'eds tot onze grootere vlin-

wilgenhoutrujis kunnen vinden. Ei is waai se ijn ij

geen streek in ons land, waar ze geheel ontbieekt. t n
01) sommige jilaatsen zijn alle wilgen er dooi aangetas .

(Iers behoort.

In de natuur iindt men de jonge vlinders tegen tla 11 lijken
lijken ze
de boomen zitten, doch dan
ze lang
lang zoo ^groot E

Daar is 't dan geen kunst, mn de geschikte boomen te
vinden, want duidelijk ruik je den merkwaaidigen g<-°ui;
De boom zelf vertoont bij nader ondeizoek mi.)

„iet doordat de vleugels naar lienedeii gevouwen zijn

groote gaten in den bast; kleine houtsjiaantjes, soms
lijn als zaagsel, liggen er in ol kleven er aan, teiwijl

De kleur der vleugelsismhoofdi'ii over elkaar liggen.
zaak een fraai zachtglanzig gnjs. doch dit fond wordt,

uit jiasgeboorde gaten soms i'rij aanzienlijke hoeveel

vooral O)) de l)o\-envleugels. door bruine en zwarte
lijnen en lijntjes gex'uld. In 't oog vallend isdevlinPas uit den cocon

geLropen

vlinder.

naar den kojikant toe met donkerilei" schakeering.

Als men toevallig een wat oudere rujis gevangen heelt, blijkt
de kleur meer geelachtig te zijn, vdak voor de veriiojiping is
zelfs de roodc bovenzijde vuilgeel geworden.

Dat een rups, die in hout leeft (niet alléén in wilgen, maar
zelfs in de hardste houtsoorten, \"aak bijv. ook in eiken!) sterke

kaken hebben moet, sjrreekt vanzelf.

^

waarbinnen de ruiis

De poiitoestanii ' .

karnemelk

heden saj) wegvloeien. Door nu bij zoo'n versch booigat bast en hout met een stevig mes weg te snijden,
komt sjioedig genoeg de bewerker van 't kwaad m
't gezicht: een dikke rujis, van onderen vleeschkleurig, van boven wijnrood of bessensaj) kleurig, vooral

i^nint-

de omderlip

worden de s|)aant|es tot een vrij

En is 't ilus ook niets

(Ier hierdo'or in 't geheel met; men zal zelfs moeite
hebben haar tegen de bruin-grijze wilgenschors te vinden. iets wal \'oor het dier natuurlijk van voordeel is.
Merkwaardig is deze xdinder looral ook door haar

buitengewoon kleinen zuiger (li ..loltong (de laatste naam is
niet erg gelukkig, want 't zuigorgaainis geen tong, maar is door
\'ergroeiing \'an een jiaar onderkaken ontstaan).
N'eel zal men in de natuur niet \-an 't bestaan der vlinders

zelf bemerken, hun nachtelijke leelwi.jze onttrekt hen wel eenigs
zins aan onze waarneming. Doch nadat ze haar donkerkleurige

bijzonders, dat zoo'n beest kalm door mijn zakdoek en mijn kleeren heen vrat; ik mag hem eigenlijk nu nog wel dankbaar zijn,

eieren gelegd heelt en de jonge rujisjes zich in t hout hebben ge-

dat hij niet den anderen kant ojigekro|)cn is! Daar nu de wilgeiihoutrujis
zeker twee jaar, maar soms nog wel

malen komt 't voor, dat wilgen wior meer dan 4 5 zijn uitgevreten.

vreten, valt de tegenwoordigheid van hel dier wildoende op. Meer-

langer als rups in 't hout leeft en in
dien tijd heel wat gangen graaft, moet
ze als bijzonder schaclelijk beschouwd
worden.

Wie probeeren wil, zoo'n houtbe
derver v'erder te kweeken, zal daarbij

niet veel moeilijkheden ondervinden.
Natuurlijk moet tie rujis niet in een
gewoon doosje of zelfs in een houten
kist gedaan worden, want daaruit
deserteert ze na korter of langer tijd
tóch. 't Beste is een niet te hooge
dro])sflesch of iets dergelijks, waarvan

de ojrening met een stukje ijzergaas
wordt afgesloten.
IsVt er alleen om te doen om te

zien, wat voor vdinder uit de ru])s te
voorschijn zal komen, dan lukt de kulCOCON.
_
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tuur uitstekend met behulj) van een

leim stuk goed oudbakken brood, waar de ru))s s))oedig in ver
dwijnt. Whl men echter zoo goed mogelijk de levensom

zixidat de stam \'an binnen letterlijk meer ,.gat" danhoutii

standigheden gelijk maken aan die, welke in de natuur voor

dat schadelijk zijn. \ oor den natnurliefheblier toch isdateW

komen, dan doet men t best, de rujis met een flink stuk
hout int te zagen of te hakken en haar dan in de fiesch verder
te kweeken.

Kiest men voor die kweekproef een niet te jong dier (een rinis
dus che aan den onderkant al aardig geel begint te worden en wier
loode rug oranje-nuances begint te vertoonen), dan behoeft men
met zoo heel lang geduld te hebben, 't Verjiojipen heeft jilaats
t einde van de laatstgeboorde gang; daar heeft de rujis^en
aan

groqt

1 och M'il ik. aan 't slot. niet al te veel den nadruk leggen

kwestie \-an zeer ondergeschikt belang. Hij moet 't wel weti
want sonis kan zijn kennis en zijn advies voor de techniekvaf

belang zijn. Maar hij mag er zijn waarnemingen en kweekprocv®
niet dooi laten beinxdoeden. En zeer zeker kan een kennismakin?
niet (Ie mooie X'linder en de vreennU
bevolen.

,

ru))s we

worden aan-

I

Maar ge moet het beest niet los in uw zak thuis willen brengenl

aantal fijne houtsjiaantjes verzameld, of ze knabbelt
ze

Dk. -k. J. M, (1.\rje.\nne.
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g •

"iitwikkelingsstadia der eieren en der larven, zooals

.) ■

De duur der ontwikkeling van larve tot jion is ongeveer

ciie^ gedeeltelijk zijn nagegaan.
dertig dagen.

'

^ "i ' Hvt zelfde aantal dagen wordt doorgebracht in de poji-

dag'ui"'^*^'" '

gedaante-verwisseling duurt ongeveer zestig

^A'^^'^iiigistaak van het eerste broed der Camhonolnx

ang aan m het laatste gecleeelte van Juni of vroeg in Juli.
1 .

n ongeveer \'ier-en-twintig uur spint de larve zich in

tot een cocon.

1 1
iiet^verlaten
der^'"koningin
cocon. staat vermoedelijk het miertje bij, bij
b . lAdet alleen larven, maar soms ook mieren, worden door
de koningin gevoed.

<) ■ De jonge arbeidsters vangen, kort na het verlaten deicocon hare plichtsvervulling als verjileegsters aan; zij verzorgcm

de eieren eii verjilegeu de larven.

(Wordt vervolgd).

verplaatsen, maar toeh moehten' zij
niet langf, blij\en liggen. i'i
De nioedeihjke neiging om haar spruiten
te verzorgen en te vertroetelen, scheen ook krachtig in haar
minder toe haar

er

lasten ti

te bestaan.

^

i.

"

Het vocht, dat noodig was om de larven te x-eririssehen en te
reinigen, werd klaarblijkelijk door de speekselklieren in de tonn

'C'

' f l'n. , I

^ '■ ' ' W.'jf '

,

van de verzorgster ontwikkeld. Zij onderzocht de larven de een
na de andere, bevochtigde de droge plaatsen, hield én de eieren
én de larvenhuiden buigzaam.

De koningin ging \o(ntd zeei zingzaam met hare eieren om,

stond bijna diii grlieelr'ii tijd met haar kop ()\'er Imt hoopje ge

bogen. en greei> ze van tijd tot tijd om ze een halven centimeter
ol meer naar éi'ii kant te \'erleggen.

Len vlieg, aangetrokken door een paar broodkruimels in haar

verblijf, deed groote ojigewondenheid bij haar ontstaan.

Zij

sjirong meermalen woest oj, de indringster toe en liej, wrwoed
in haar eng hokje rond, daarbij eenige eieren ojiwittend, als om
daarmee aan een dreigend gevaar te ontsnajiiien.
Daaroj) legde zij ze weer op hun plaats, alsof zij de onmogelijk
heid van te ontsnajipen iH'sefti', of misschien ook wel zeide haar

heur instinct, dat deze angst i'igenlijk overdre\'en was.

Haar

geheele manier van doen getuigde van innige moederlijke bezorgd
heid, en hoe\'e(.'l gr'lijki'iiis wrtoonde die met die onzer eigen
moeders en \'rouwenl

.\ls zij aan lu't eieren leggen was, stond de koningin hoog op
haar zes pooteii; haar abdomen was daarbij tusschen de pixiten

gebogen, en haar koj, zóó naar achter, ilat l)eide iichaams-uiteinden elkander l,ijna raakten. Het ei was dan half te voorschijn
gekomen. Een ontzaggelijke sjianning der buiksjiieren viel dui

delijk waar te neinc'ii, en als dan weldra het ei gelegd was, rekte
de mier zich met ei-n zichtbaar welbehagen uit. Zij vergat geheel

en al het ei, dat eenigi' minuten liggen bleef, terwijl zij zich aan

andere bezigheden wijdde.

Eindelijk als zij het toe\'allig met

een voelspriet had aangeiaakt, tihh' zij het oj, en bracht het naai

de familie-vertiv'kken, waar het door de werkmier gevcinden weid

en bij tle \"roegerc eieren gejdaatst.

Men kon duidelijk een zin

voor orde en regel bij het rangschikken der cderen en larven waainemen; deze laatste waren steeds afzonderlijk bewaaicl gev\oiden,

voor zocwer de bejicrktc ruimte dit toeliet. Deze afscheiding in
de verschillende stadia van den larvengroei kunnen wij als een ge-
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meenschapjK'lijke trek bij alle mierensoorten beschouwen.

DE HAZKr.A.dR /.V BLOEI.

Den I ;den Augusfus werd een andere werkmier uit haai cocon

verlost. Het wijfje st hccn mee te heljien bij de verlossing,
daai
men haar over de nieuweling heen kon zien staan. Deze scheen
zwak te zijn, de j.ooten toonden een eigenaardige verminking
llltll

lid, tl 1

IJVl l

Ml

men kon nog duidelijk waarnemen, hoe deze in c c cocon ^l^l
waren geweest.
™.est. (inmiddellijk
Onmiddellijk na de verlossing diende de moedci
waren
de jong geborene eeiiig voedsel toe.

l„avi1\-<. fic

()]. (ht oogenbhk bevonden zich in het

d;' Irdf-

volgroeidc mieren, twee volwassen. >^eer vette

,

wasjes en

stadiën van ontwikkeling.

toen

De twee

klaarblijkelijk gereed om zich in te volwassen
spinnen. larven zich gedeefDen i4den .Augustus had een dc
dat hare bewegingen er
mgesjxMUicn, maar zoo

Jarve scheen te

gemakkelijk door te volgen w ai c i .

.^,,.,„gjrlas vertoonde zij

siiiertrekkingeii in het ac hteistc dee

onmiddellijk

rusten, maar bij onderzoek

\

i;,,p,,.,nis. Deze staat

van betrekkelijke verstijving weid bcsc f.ouwo

voorafgaande aan het insjnnnen.
„vachtig in hare beweginDe werkmiereii waren '"b"]'"' ^ meeste harer werkzaamheden

gen geworden, het wijf je hacf

rustig of) wn zelfde jikiats.

aan hen overgedaan cn bleef
e arbc'iclstcn- te voorschijn geDen Ifxlen .Augustus was de < c
o„vl zeker wat de jilichtstreclen en \-oelilc zicdi toen nog im p - , .
jjirve had zich toen
Vervulling aanging. ,) v bvc'cde cnitwikkD^
iiog niet mgespoiincn cU hicib zi
keurig gadeslaan kon men opnu i
toonde ZIJ geen zichtbare
Deze ()nderzi lekingcn

beweging-

':brk:.,
le gg' i^ -

^. . ,,,ivmde; overigens
.i ,, jn-j \-olgendc

I . De wijze van eieren
len vcr/oig<l.
larven door dc koningin woia

lot rijjiheid g. 'komen zijm

totdat

vast;

b".'
de werkmiereii

VOORJAARSBLOEI.

Al.S de jdantei hun groei hcrc-at en, is 't nog nawintcr.

Kerstroos en Sneeuwklokjes zijn wel lenteboden, maar

ze zijn vaak al uitgebloeid als werkelijk de eerste lente

zon 'schijnt over 't nog dorre land. \\'ie veel buiten is,
ziet 't aan de kleur vaii 't licht, aan 't blauw van de

luclit; hij ruikt 't aan den doffen aardgeur in bosch en tuin,

liij voelt door 't eigenaardige scbcrji-drogende en toch niet

meer onaangenaam ruwe van den wind, dat de eerste voorjaarsdag

gekomen is.

\'oor de zon ojikomt is 't al te zien. Als de nevels verdwenen

zijn, is de lucht teer doorscliijnend lilauw, waartegen de verre
ochtendmist afsteekt als een 'laag en vlak moerassig land, vaal
grijspaars, met uitgerafelden zoom \'an eilandjes in de liichtzec.
.Alles is verlicht door komende zonnestralen. En dan verschijnen

'vurige, gloeiende jdekken aan den rand van de wolkenbank, alsof
speelsc:he kinderen er heidcstiuiken in brand hadden gestoken.
Zoo komt de zcm oj) den eersten lentedag.

.Als gouden franje aan een vaanclelzoom hangen de katjes aan
dc' ciunne takjes, van den Hazelaar, trillend hij ieder luchtstroomine, geel en vol van 't stuifmeel en wijde, gele nevels sprei
dend om naburige heesters en struiken, als de wind wat krach

tiger langs de vreemde hloesems waait.

Later in .Maart, als de lentezon meer bloesems geojiend hcmft,
stuift ook de els en daarmede zou de hazelaar hij ojijiervlakkige

waarneming te verwarren zijn. (leen els echter heeft zoo veel

wijd vertakte stammen, die in c'én hundel uit den grond koinen

cn 't doffe, huweelige bruin van den hazelaar sluit verwisseling
met den dofgroenen, gesi)ikkelden els buiten.

buiten.
108

s klimaat de

De hazelaar is 't type van een

een

die :t n^ehjk maken, c at

stuifmeel door den wind ^^,^1^

bladeren ontlmkcn. t

meest opvallende is

wind op ude,.

bloesems

stuifmeel opvangen,

.

g|g werking van den

ook
B,-o„lc hocvodkedco
verzwakken,
uuik zou gaan.
. daardoor maai
verloren
, •

pg,. patjes 't gemis aan grootc,

't Bewegelijke, danicacl
alles
len,
-th neme,
ove. viu.u.g. stuifmeel,
.00......0
----schuttende
eel^^^^ ovCTvloedige
wind. Menigtstuifmeelveiwoerd^-den
wind
staat m verband
^
goed k zal toch wellicht

oe„-, die ^ jaeela-^
iet gezien hebben. Die zijn „„p
heel
gelijken
„aSrtaï-iln de2 gele meeldraadbloemen, ze ook
de

[ IlllliUCl

ep|avo.i.o,wo.

ej

hiariidi-innoeii en
cii alleen
cuico,.. de
...c paarsioo
paarsroode, fijn behaarde stempels,
bladknoppen
.. , ,
^abben te voorschijn ...o.
, , ■

die uft de knopschubben
te voorachijn kooien, ven-adc„ de^ aan^
bl oem. Wel zijn deze stamperhioeinen klem.

iTÏistemiids'iiinirverim^üdïn^^ zee7groot,' iets wat hun zeer

wezi;

maar

als stuifmeelopvangers te pas komt en wat geheel past bij de reeds
genoemde inrichtingen voor windbestuivmg. .

Hazelaarskatjes lieliooren bij blauwe voorjaarsluchten en een
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warme lentelucht doet in de
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bloem slechts een stamper. Ta]
van stamperbloemen vormen te
zamen weer een katje, dat we]
honing bevat, doch veel minder
in 't oog vallend is dan 't meeldraadkatje. Behalve in hunbloe.

jaarsbloeiers, die een tijd lang

alleen geduld worden, omdat ze

zoo vroeg in 't jaar hun bloemen
vertoonden, maar die nu gelukkig

weer gewaardeerd worden om hun
eenvoudig mooi, dat zoo goed
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men verschillen de mannelijke

Daar zijn de sleutelbloemen in

en vrouwelijke wilgen niet.

verschiliende soorten, de narcis
sen, de sneeuwklokjes. De vroegste

beid", de verdeeling van manne

't \'erschijnsel van „tweehuizig

lijke en vrouwelijke bloemen over

soorten zijn die, welke in ons land
ook wild voorkomen : 't gewone

verschillende e.xemjilaren, komt

sneeuwklokje en de gewone gele

wel is waar liij tal van planten

narcis dus, bloemen met zoetigen
honinggeur, die de eerste voor

voor, die op zich zelf minder hoog

jaarsbijen aanlokken en hen ver
gasten op honing en stuifmeel.

gens een kenmerk van v-ergaande
venieeling van arbeid en, ten
minsten volgens onze geldende
ttieoriei-n. van groot belangvoor
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't Mooist zijn deze bloemen nog
in eenvoudige tuintjes, waar
ze, tussclien ouderwetsche jialm-

haagjes,

beter tot hun recht

komen, dan in tuinen van meer

lieid nog al eens voor; behalve
bij de vele inlandsche wilgen-

modernen aanleg. Doch 't ware
genoegen beleeft men er eerst

soorte'ii o.a. ook bij de popu
lieren en. hoewel niet regelma
tig. bij de hondsdraf. Wanneer
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En ze groeien in ons land bij
duizenden, op wat afgelegen plek
jes wel, maar toch niet zoo onbe
reikbaar, of ze zijn gemakkelijk
te bewonderen, voor wie er loelang
in stelt. Bij Haarlem zijn hak-
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en kruisliestuiving alleen moge
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grijjielijk woi'den. wanneer men

Sneeuwklokjes zijn bijna een
symbool geworden van jonge

lente, 't Is wonderlijk, dat zoo'n
teer gebouwd plantje zóó bestand

tal \-an bijzonderheden eerst beze

incest afdoende.

/v'/c Pr. A. y. M.

kwaad doen, met aan de plant in haar geheel, doch aan de idoem.
Vlies opent zich dan niet eens, doch knoj? en schutblad ver"
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Als men van bloemen en buif®

KATJES VAN DEN HAZELAAR.

kou En toch zijn de sneeuwklokjes lang uitgebloeid als de eerste
Meidagen gekomen zijn. Wie de jilantjes kweekt, weet ook wel
dat ze met tegen warmte bestand zijn. De Idoemen \-erdro-en
zeker als ze t te warm krijgen. Maar ook heel strenge kou kan

ïerï£

als middelen oni

l'in onder al die inrichtingen b
t wi'elmizighei(l onbetwistbaar de

is tegen koude, 't Sappige blad, 't brooze wit van 't bloenuhe
zelf, dat als 't nog heel jong is, in een dun, vliezig schutblad be
sloten is, t zou alles beter jjassen bij Meizoelte dan bij Fel^ruari-

rif.
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