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en is dus praktisch den heden nacht nog goed waarneembaar.
De hezitter-s van kijkers kunnen hun hart ojihalen aan de 200

belangwekkende constellaties, verduisteringen, overgangen enz,
van cle vier heldere wachters I I\ . ik \eiwijs niervoor naai

de nummers 7 on 8 van dezen jaaigang.
De westwaarts gerichte beweging der planeet wordt deze

maand langzamerhand vertraagd; den Jdeii .Maait is Jupiterin
..stilstand", om daarna zijn rechtloojiende beweging te beginnen,
die de jdaneet verder dit jaar zal behouden, en die haar van
hetlsterrenheeld Kreeft in den Leeuw zal brengen.
Saturnus is niet meer waarneemliaar.
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OOR de terugtocht was alles gereed; Ihrahim en Mit.
hammed hadden twaalf muildieren gehuurd en ze ■
dri,j\-ers in dienst genomen ; in de bazaar de noodige

V

ontvangen worden. Te adresseren

inkoojien gedaan van al di' benoodigde levensbehoeften
\'()or tien dagen; de waterzakken \'an geitenleer waren
nog eens duchtig gereinigd, er restte nu nog slechts afsclieiil
te nemen van onzen gastheer, den .-\rmeimschen koopman Georg,

zijn naam en adres te vermelden,- qojl
inzender verzuime vooral niet duidelijk
Van tijd tot tijd zullen prijsvraag achter op de foto's,

in wiens fraaie woning we zi>s weken hadden \-ertoefd.
Schiras. de stad van de schoonste vrouwen, de welriekendsle

Bij iedere rubriek wordt gelegenh^^^^^^

men vragen aan de Redactie te richt^^^

UITGEVERS.

correspondentie opengesteld en gelieve

Fraaie foto's zullen gaarne ter a '

aan de Redactie of aan de Uitgevers
worden uitgeschreven.
De Uitgevers verzoeken beleefdelijf^
van èene annonce^ een aanvrage of

^ uoor de beste foto's op een of ander gebied
blad te noemen als men naar aanleiding
^ bestelling aan een adverteerder doet.

rozen en den hesten wijn. zooals de Perzen zeggen, heeft voor een

Euroj>eaan al zeer weinig bekoorlijks. De temjreratuur iseraltijil

tamelijk hoog. ook in den winter, niettegenstaande hare hoogf

Bgging. 5000 voet liox'en de Perzische Golf. zij ligt ni. in een vanalle
zijden gesloten keteldal; amusementen zijn er absoluut niet, wtl
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duizenden

en duizenden zamK'looien. een insect zoo groot als dr

ko]) van een sjield. die zich 's nachts in de huid van handen®
voeten

\-an

den slajienden inwerkt, wat een hevige jeuk veroor-

zaakt. die alleen

oor koud water te stuiten is; we hadden dan
ook altijd een emmer hemelsche dauw N'oor ons bed staan,

e hooge temjieratuur in die oorden noodzaakt den vreemdeling

DE STERRENHEMEL
IN MAART.

De stand der sterrenbeelden in den vooravond (omstreeks

In,] Bïicht te reizen, wat lang niet 200 erg is als 't misschien wei
h.]kt. Het starrenlicht is altijd intens helder, de lucht is nood

bewolkt, de maan schijnt zoo fraai, dat men er niet al te tóe"'
schrift zeer goed hij kan lezen.
A an den avond \ an den laatsten dag \'erscheen''de vrouw

huizes

des-

ojr nieuw aan tafel; we hadden haar. volgens landsgebruik

8 uur) blijkt uit het volgende overzicht:
Zenith : Giraffe, Lyn.x ;

niet weder

Noorden ; Kleine Beer, Cepheus, Draak, Zwaan ;
Oosten : Groote Beer, Boötes, Hoofdhaar van Bere-

ons vnrvëu f "^'ken in haar woning ; nu rustte op haar de pliel"

nice, J achthonden, kleine Leeuw;

welkom

sedert den dag van onze aankomst, toen zij

schen '' AK

en een goede voorsjroedige reis toe te we"

S \rm'eësor^

Zuidoosten : Beker, Leeuw, Sextant, Waterslang ;

beantwoordde ,k hare woorden,J

DrL! -rrweelingen
■ V
tliion,
;

Eenhoorn, groote en kleine Hond, Kreeft
Zuidwesten : Vloed Eridanus ;

Westen : priehoek, Perseus, R'am. Stier, Wagenman Walvisch •
Noordwesten: Andromeda, Cassiopeia, Hagedis
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an den shah en zo muildieren in het nachtelijk donker naar de
Kust. Herhaalde malen moesten we halt houden, als de zieke
te vermoeid was, de blijde verwachting een bed, een hotisch bed,
te zullen vinden in het jacht van den consul, hield er den moed
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Eindelijk, zestien uren nadat we Boradsjin

hadden verlaten, kregen we ile woning wm de kustwachters in

zicht, maar het jacht was er niet meer. Met de eb was het afge-

cle (1
<eest

dieven en het kon in de eerste uren niet aan wal komen.

en li
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Be . er Knshtre .aan de kust vttn .te Peratsehe G„ll. teOuTeikS"
Aan den avond van den vijfden d'ag bereikten wij Koniataktèh

maai dit mocht helaas met zoo zijn.

een nare oase te midden van een groote en dorre woestenij. Heer■l 'J." S \ei\-ulden stonden
beladen geuren,
met dadels,
zware
de lucht ermetzwaar
aromatische
debloemen-

Die

teleuistelling was te groot, de lijder viel in zwijm.
\ lug weid nu van dekkleeden en eenige stukken hout een tent
opgeslagen, die ons moest beschermen tegen de gloeiende stralen
der zon en daarin brachten we den tijd tloor, \'erheugd ten minste
geen gebrek meer te lijden. Men schikt zich op reizen als deze
ten slotte in alles. \'oor zelfzuchtige egoïsten is er geen betere
leerschool dan een reis door Perzië!

Eindelijk kwam de vloed ojizetten, kon het jacht aan den wal

komen en weldra stevemlen wij op de Perzische (iolf en landden

srhat had die intense witte kleur als van versch gevallen sneeuw.

een jiaar uur later te Bushir.

nade van lemoenen, die onze tolk Ibrahiin ons bracht en dronk

^•an een Engelschen geneesheer was de jiaticnt betrekkelijk sjioedig
hersteld en konden we na een drie-tal weken de woning van den

Vruchten waren er in overvloed en dat was de oorzaak van zeer
veel ellende: mijn reisgenoot, een Oosterrijker, bereidde zich limo
\'an die te koelen tirank te \'eel.

Keetls den volgenden ochtend vertoonden zich verschijnselen van
dissenteiie en toen ik hem lautlanum wilde geven'en mij de
medicijnkist bet aanieiken, bleek het tleschje gebroken te zijn en

Dank zij de liefderijke zorgen van onze gastvrouw en de kunde

consul verlaten en onze tocht naar Mesopothamie te zamen voort
zetten, wat zeker niet het geval was geweest, als we te Boroedsjin
niet zoo tijdig uit onzen grooten nood waren gered.
.dB.

arTT

\'an het kostbare vocht niets meer over.

Het was dus zaak zoo spoedig mogelijk oj) te breken en te be
proeven Horadsjin te bereiken, waar een bureau is van de En-

gelsche telegraaf maatschappij.
Het eerstvolgende station was Daliki en de rit van Koniataktèh

daarheen duurde zes uren; de weg is in één woord afschuwelijk:
we moesten in twee bergpassen (kotahl) afdalen en toen we dan

ook eindelijk onze nieuwe pleisterjilaats bereikten, waren de laatste
krachten van mijn vriend ten einde en moesten de mouktar hem
naar zijn bed dragen.

De twi'e \'olgende dagen was van beterschaj) geen sjioor te besjieuren en toen kwam Mohammed, de kok, met de droeve tijding

dat hij nog voor één dag menage had en dat zijne jiogingen te
Daliki iets te koojien, niets hadden uitgewerkt: alleen wat brood
i'ii vruchten had hij ge\'oi iden en deze waren voor den kranke
\'erboden waar.

Ik gaf toen order te onderzoeken of er niet ergens een draagstoel
te vimlen was en dit gelukte. Het was een soort van houten bak,
maar in de gegeven omstandigheden moest men nemen wat te
krijgen was. De eigenaar was terstond bereid zijn draagstoel te
leenen. Iwas kon haar dan wel terugbrengen als hij weder naar

Schiras terugging; Tegenover vreemdelingen zijn de Perzen steeds
zeer welwillend en hulpvaardig: ik heb dat dikwijls ondervonden
Toen de zon ter kimme daalde, werd de bagage en al het

andere op de muildieren geladen en de kranke in zijn houten bak
eveneens: een koffer diencle tot tegenwicht. Met een angstig hart
aanvaardden we den tocht, die gelukkig slechts vier uren behoefde

te duren, terwijl de weg betrekkelijk voor een land als ilat wij
bereisden, niet zoo heel slecht was.

M'e bereikten dan ook zonder ongevallen Boradsjin, maar door
het schudden van de draagstoel en de zeer ongemakkelijke hou

ding, zij was voor den zieke te klein, waren diens krachten totaal
uitgeput en was van verder reizen absoluut geen sjirake meer,
we waren nog \'eertien uren van ile kust, onderweg is geen karawansera en dan moet men nog een jiaar uur varen ovei de zeelioezem, aan wier andere zijde Bushir ligt.

De telegraafbeambte, die in de karavansera te Boiadsjin woont
ontving ons met de meeste hartelijkheid en deed vooi ons wat
hij kon, maar zijne huljimiddelen waren uiterst bejierkt, geschikt
voedsel voor den kranke had hij niet en ook geen geneesmidde en
Er restte dus niets dan te telegrafeeren aan den Nederlandschen

consul te Bushir, dien we op onze heenreis hadden lecren

en wiens gasten we waren geweest in zijn.fraai buitenyerbhj te
Kedshin, een uur van Bushir gelegen

l iH'oeng

mede hoe we in den nood zaten en gebrek hadden aan
noodzakelijkste: voedsel en aan geneesmiddelen.

alle

Met angst en sjianning wachtten wij zijn ^^"^wik).d at urtn en

uren verliejien, er kwam geen tijding: slajien kon ik niet, traag

In sommige huizen, vooral huitenhuizen, heeft men nu en dan
N'eel last van mieren. Gewoonlijk wordt nu eens dit en dan weder
wat anders beproefd, doch niets heljit om de lastige bezoeksters
weg te krijgen, die nu eens in kamers, dan weder in kasten of kel

ders huishouden en een aanval doen oji alle mogelijke zoetigheden.
Haar snoeplust maakt echter, dat zij betrekkelijk gemakkelijk
te \'erjagen zijn. Oji de jdaats, waar zij zich vertoonen, legt men
wat honing, stroop of ojigcloste suiker neer, waardoor wat gist is
gemengd. Door de zoetigheid verleid, zullen do mieren op deze
\a.'rsnapering aanvallen en zij zullen er zich naar harte lust aan
vergasten. De gist bekomt hun echter slecht, zij kunnen er
niet tegen en spoedig zal men tot zijn genoegen een aantal mierenlijken vinden. De gist schijnt een zoodanig vergif te zijn, of wel
de beestjes zijn zoo slim, (lat zij bemerken er iets ligt, dat hun
slecht bekomt: ten minste zij gaan sjioedig de jilaats verlaten, waar

men de lekkernij heeft neder gelegd en zullen er niet wcderkeeren.

Het middel is gemakkelijk te bejiroeven en velen zullen zeker
erg ingenomen zijn, indien het afdoend is tegen deze lastige gasten.
VERBETERING.

Tot ons leedwezen bemerken wij, dat door een vergissing in
het artikel: ,.Een belangwekkend knolgewas" (zie No. 8) de onder
schriften der afbeeldingen zijn verwisseld. De lezers gelieven dus
onder de eerste afbeelding te lezen : Ainorf>hophalliis Rivicri en
onder de tweede Amorphophalliis Campannlatus. E. Tn. Vb
MAART.
Veldmuizen

Zoogdieren.
en

andere

Wezels,

muizen

en

mollen, eekhorens jiaren.
ratten

ook, voorzoover ze

niet reeds in Februari gejiaard hebben. (Deze jiaring herhaalt zich

nog eenige malen gedurende hetzelfde jaar). Hazen, konijnen, mar
ters werjren. Men ziet steeds nog alleen smalvleugelige vleermuizen.
Vogels. Aankomst van vogels uit het Zuiden.
Eerst komen torenvalk, wesjiendief, kwikstaart, zwartkoji, sjireeuw,

gewone leeuwrik, houtduif, reiger en houtsnij). Later ook
tajniiten, roodborstjes (voorzoover ze niet hier te lande over
winterd hebben), roodstaartjes, ooievaars, jioelsnijijien.
Uit ons land trekken naar 't Noorden, of uit

Zuidelijker streken trekken door ons land naar
't Noorden: Sijsje, bonte kraai, jiestvogel, rietgans en vele
soorten van andere eenden en zaagbekken.

Patrijzen en korhoenders jiaren. Wilde eenden en kieviten

hebben eieren.

Eksters en kwikstaartjes bouwen hunne nesten.

Geelgors zingt in de topjien der boomen.

Amphibieën. Kikvorschen, jiadden, watersalamanders ontwaken.
Bruine kikvorsch legt eieren. Groene kikvorsch begint te kwaken.
Visschen.

In 't laatst van deze maand of in de volgende,

wordt de elft in onze groote rivieren gevangen.

Insecten.

Vele kevers, die in den winter in volwassen staat

verscholen doorbrachten, komen te voorschijn.

Vlinders. Van de dagvlinders vliegen nog slechts de kleine
aurelia en de citroenvlinder; van de nachtvlinders: de uil van de

gestreejite dennenrujis (Trachea jnnijierda). De i ujis van den wintervlindcr komt uit 't ei. De bijen beginnen te verzamelen De

groote, roodc mier komt te voorschijn m de dennenbosschen.
Middelen tegen schadelijk gedierte. Oji 't veld, in tuin en

boomgaard, bij mooi weer dezelfde middelen aan te wenden
als in Ajiril; bij voortdurend koud weder handele men als in
de beide vórige maanden. In dennenbosschen handele men
in elk geval als in Januari.
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Planten

Els, enkele wilgensoorten (o. a. balix cajiiea), ijj),

peperboomjije, kornoelje bloeien. Ook sneeuwklokje, welriekend
viooltje jiaardebloem en sjicenkruid. Aalbes, kruisbes, els,
vlier mardenkastanje, peperboompje ontjdooien het blad
Besiniit in deze maand of de volgende (korten tijd voor het

bloeien) zure ajijiel- en jrereboomen met Boiiilhc Bordelaise
(als middel tegen het ,,Schurft" ol F u s i c 1 a d i ii m)!

maart

buiten.
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V..,^,.bo l.oslommonngen.
Am?® t
l.oslommonngen. Het
Het aJ;i
en zich ontdoen van do
do klooron
waaien.
damscho stol nioot 1»''" ,iit x-arl.liil
Houdende
in
tie groote t 1i
houdende
in de

in het reisseizoen door tal van toeristen, landgenoot
deIing,\bezocht worden?
Is 't om 't natuurschoon, hetwelk deze streken den leiz g

aan-

bieden? (ieenszins. Daarvan zijn zij al luttel bedeeld, me
ten minste dan andere'horden van ons gezegend

.

Is 't vanwege de^eigenaardigheden in taal en kleetling, ni zet 'n
en gewoonten?

"'\\hhnr!aurto,.hticnaar oen
hot oen oii hot aiidor
on hor
vorooiloolt hem, door de bet^!'
zijn.
i'oisgologonheid. ,,p tijd wooi" terug tomidden
in de Zuiderzeek,'
l-Il
'i i ... Hkh
K.rt (iJlcU
-n ('cnym.,.i'enzaani en'verlaten
cflicn Enkhuizen
Fnlrhiii'/on gu ^
sollen

oen. het eiland Urk
Zi-lden

^^erwaardigt i'
bezoeken, en tochvinditi

reiziger zich dit eiiand"

ook daar dat eigendonwl
lijke. dat typische in zei
gebruiken en kara]
wat hem aantrekt ij

en

e-eiigenoemde streken.

(lok hier die eigenua,^

kk't'iU'rdracht. die pij
<

en kneuterige hinnenhnisjj

>im

welki' zich elders aan
1 >i )p voordoen.

Wij willen trachten l^!

en <le l'rkers bij landgsn^l
en x'rceindelingmeerbeka;j

te maken, teneinde tottci
bezoek te nopen.
i

Erk beslaat eeiie opptj
\'!akte van SoH.A.metfsI

bevolking van t 2800»?

len. die uitsluitend isij
(/or.i' 'tle jvisscherij eeniti
staan moeten zoeken,

't helaas, niet vinden. ;

<

Het westelijk gedeeite'Bi
liot eiland, ongeveer ef!

tuerde der geheeie gfOiÜ!
ligt hoog en bestaatuitffi
diluvialen grintheuvel.MM)

op het eigenlijke dorpa!

rijst. Het'andere deelbetl
teiidej zeeklei en zaot^
slechts weinig bovenèg:

o]i].ervlakte verheven, ff[

Fo/o II. T. Nicwii'hnis.

HAVEN VAN URK.

wordt als weiland ge^;
e'oor de enkele koeien.*!

gebeelen veestapel van^
'dio om de melk ge^i

Worden. Deze weide^

IS door een kade oinig
I^aardoor loopt van ^
naar (Oost een zandn^
in den N.O. hoek

een zandplaat. ®

r

geheeten. De vveraW

■ watert.'^
is'jiolderlandenw
twee kleine sluisjes,

i

af. .\an de Zuidwö'
Inwinden
nieuwe haven.

u'heele eiland dooi

en andere

woede

der zee

Ken en ander < ;

liet Rijk bekosjf'
Indien men hrK .i
eeiiigszins

punt. luivoorbeeldj

toren hescdiniiid,
het. alsof de

elkaar zijn neerj.
11^
/iiinlat or van gee^^i
CU

gej.laveid ^

sprake kan zijndoolhof

van

4

Straatjes denrve^
heeft men deibaJ,,
varen gids
hft
K.eft heten^ nn f
-,o.

man

UJiK /N VOGJ'.LV/A'C/rr.

d«

die «dtsi" ■

'

Maart !l)(is
BUITEN.
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lluck,,.

>;•'

Hel

,U. nu.u.

'!<• t.lin,lc nu'uuslH»lr

"]
van tirt nlaml.
Mi'l /rkna-ii -lai)s,-ln ijat tiij
--l'' lU^ U'clna' a.MiV
/lin u-.nuvcii hi iiul.

!),./,•

luau. ..p (Uai klank
''"■1" nainrii al. naar alkc
'■> 1

waar hij wts te wr-

IKlltrU luTlt. 'ji'llr
niakkcr aan ilan

' l iiai hij m ilr haiul lioeit.

1mi waiHU'ci' (If nistdai,'' is

aanbrei)!■(ikcii. dan wordt de

oinro(.'[it'r door zijn inetj.,'''/el i^Thraeht naar de kerk
van /ijn ^wlool : want de/e

r;oede eiiJteiisehap liehluMi de
I I kers .ifeineen nn't alle ,iee-

\ arenden : /ij /ijn hij/onder
r;od>d lenst ipo Kr moet ai
heel wat .padietiren. als de

1 i ker den Zoiulaf.; niet

te

midden \ an /ijn t^e/in doorhren.rtt.

De

hinde

kerken,

de (leretornii'erde en ile Her\ormde. woialen diuk he/oeht. l'it dien lioofde is

de Zaterdaj^ax'ond het meest

he\voi.,nm tijdstii> van de f^eheele wei'k.

Zoo stil het de

ox erit^e da|.{en is. /oo leven-

ihtj en hedrijxn.ti is jhet er
"1>

den

kaatsten daf^.

De

laix'ens lex eren dan een pretUi^en.
Dat

xro( }hjken
hmneii/eilen

Fi'to //.

/".

INGANG DER HA VEN.

aanhlik.
der rnim /oo

stcmiielt. Nu is 't volkomen waar, dat met deze netten veel zooge
naamd nest gevangen en misschien nog meer ten doode toe bescha
digd wordt; doch om 't verval der Zuiderzeevisscherij geheel aan
het gebruik van dat vischtuig toe te schrijx'en, gaat xvel xvat ver.
Het zijn slechts enkele xdsschers, die met hun scheepje.s, aakjes
en bottert]es, het ^' chcclc jaar door in de Zuiderzee visschen oji
haring, ansjovis, bot en jialing. Het gros tier xdoot trekt met
.■\ugustus naar de Xoortlzee, om daar te blijx-en tot Februari,
wanneer de eerstgenoemde weer tot arbeidsx'eld wortlt uitgekozen.

hottin's en andere schuiten, die

hartelijke xei'welkoimn^. die innige begroeting van man en x-rouxv.
X ader en kind. hroeder en zuster zijn ons het hexvijs van den

itoeden gee-^t. xvelke onder de hevolking heerscht. De Sabbat is

"1) l'rk m xverkelijkheid de rustdag. Kr heerscht dan een vredige
st ilte en kalmte, slechts algehroken soms door het gejiiei) en ge
knars der xx'impels x'an di' tallooze masten.
Welk een schrille tegenstelling, die rustige rust en dat angstig

geroep, dat hartx-erschenrend gekrijt. wanneer de winti buldert

Bovendien nemen veel l'rkers dienst op de loggers en bommen
x-andindere."visschersplaatsen. Naar x'elen meenen is de ansjo'vis-

door de s(di luxx': als de golven beuken het paalxverk en met vlie
genden storm sommige, scliuiten binnenx'allen. terxvijl de beman
ning X'an andere nog xvovstelt met de kokende golx'en. tle schui
mende branding'. Kn al zien de kloeke xx'orstelaars in den tluislereii nacht dan ook het vriemlelijk xvenkende licht van denVuur-

visscherij voor tle xvelvaart x-an l'rk zeer natleelig gexveest. Kertijds gebruikten zij tlaarvoor hun gexvoon hewecf^lijk vischtuig.
Toen echter het staand xvant in tle mode kwam, lieten x'eel l'rkers
zich x'erleiden dit aan te schaffen en hadtien tlaarvoor een uitgaal

tore.n. die hun den weg wijst tot redding, en al hooren zij dan
i iok de waarschuwende 'stem vanjle niistklok. toch zal de zee nii
met en ivint x'crtellen. wat offers
x'roeg. hoevelen zij maakte
1 it

van minstens /()00. Nu zijn tlie ansjovisnetjes bijzontler teer, zoti-

ilat het vaakj gebeurt, tlat een groot deel, soms zelfs tle geheele
(it'/tg verloren gaat tlotir stroom, ox'erzeilen, haken in steenen.

weduwe en wees.

.Maar nu i< 't er rustig en

-t il op het eiland, vx'ant 't is

~

Zondag. Doch als straks
liet middernachtelijk uur
licelt geslagen, dan worden
de zeilen geheschen ; dan
u ordt i le stex'eii gewend, en
welgemoed, met hoop in het
hart. x'olgt men den ad))iiy.iiil. die .dien den weg xvijst
ii.i.ir het .irheidsx'eld. xvaar

men zal xverkeii en strijden
viHJi' x'rouw en kind. om
misschien
nooit terug te
keeren.

De bede del' acllteihlij-

m.

veiii len x'ergezelt de x'ei'trekkeni leii : I k " h gaat x'aak
met ox'ei' m x'erxailling.

De Krki'r leeft op de zee
' ■n sterft er dikwij ls ook ojr
\,m de -.choi li 1 lanken oiitiva-^-^eii betreedt ile knaa|)

de -,1 hint en leert de prak1 1 1k X'an t x'ak kenlum en
Ie gi'X'areii, daaraan x'eihonileii.

tarten,

('.root en

vi'le zijn ze en uiterst kaïig
1^ het loon.

De X'lSscllerij,

' ooral die op de Ziildeizee,
geelt een /cel' klein en zuur

-t uk|e I ua lod. \ eleii bexx e-

len. dat i le Zuiderzee^ is

/."«/e'ccM/;/ i'ti xvijten Klit
t. ljl tn-t ^ci tlDl lk i lci

kuil-

'letten, die men daarom x\el
met den met zeer^eel'X'ollell
' 1 , 1,1 1 1 1 X'.ll l lUlKlI'llk'lllll'll I' ''

//.

/. .\ f iiA'hiii-.

I)E ROTTERS AAN WAL.
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üudc ankers,
moedwilligewordt
v<-i
nieling,
enz. Meermalen

deze visschenj dus met %e
die

Z.j

zich bij 't oude gehouden
hebben^ verkeeren nog m de
conditie.
^imnstigste
DeUrkerisvisschermanm

hart en nieren en voor el^k
ander vak voorloopig on

bruikbaar. Trouwens, hij is

o]) zijn eiland met m de ge
legenheid een ander bedrijf te

beoefenen, om de eenvoudige
reden, dat zij er met bestaan,
lèn die er aanwezig zijn, staan
toch met de visscherij m vei liand. Men treft er aan 4

Zeilmakerijen, 7 laandeiijen.

5

Scheepssmedenjen,

3

Scheepstimmerwerven, i Kmiierij 2 Mast- en Blokmake-

rijenl 3 Haken- en Boomma
kerijen, benevens in den
vischtijd 9 Ansjoviszouteiijen
en I Haringrookerij. Die be

drijven leiden alle

uitge

zonderd de beide laatstge

noemde — een treurig beDe Ürker vischt gewoonlijk

tot hij oud is en — af. Doch

het bedrijvige leven zit hem
zóó in het bloed, dat hij zich
ook dan nog geen rust gunt.
Tn den omtrek van het eiland

Foto II,

'l\ Nicinohni.'i.

UITZEILEN ÜER URKER VLOOT.

tracht hij dan met zijden netjes de bot te verschalken ol de

paling met kribben en korven. Ook wel maakt hij jacht oji de
groote nettenvernielers, de zeehonden, die zich aan de kust komen

koesteren in de zon. Zelfs de vrouwen doen het hare mee, om

de inkomsten te verhoogen.

Arm is de ITker, o, zoo arm gewoonlijk: maar eerlijk als goud.

Hij leeft zuinig en ingetogen; doch zijn schuit, zijn tuig, zijne
netten vereischen hun onderhoud.

En nl is hij lang niet altijd

in de gelegenheid Jantje Coiitantje te sjielen, hij i.s zoo goed voor
zijn. geld als de Bank<-1^ zoogenaamde hoogtijden: Pasrheii.

Pinksteren en de eerste Avoiulmaalsbediening na Paschen is

het bij hem gewoonlijk betaaldag.

Dan komen zijne kweran-

ciers uit Enkhuizen, Medemblik, Lemmer, Kamjien. Blokzijl en

elders oixlagen, om het hun toekomende te ontvangen. En zij
komen dan hoogst zelden tevergeefs.
Een ITker is een flinke, sterke kerel met een gezond uiterlijk

en een gullen, vriendelijken trek om den mond. De Irissche zee
wind, de vermoeiende arbeid, zijn eenvoudig maar degelijk \-oedsel, bestaande uit brood, visch en groente, maken hem gespierd
en gehard tegen de ongemakken des levens. Op zijn Zomlags uitgedost met de twee zilveren rijksdaalders bij wijze nuui knoojie.n

aan den hand van dr-n wijdmi korten, broek en de zilveren gespen|

op de lage schoenen, roeib hij ons lu't beeld \'oor oogen van onri ! ,
\ aderen, pirat als zij waren op hun ki aeht. iiewust \'an hun willcEj
T"»
1.-1 1 T-\ ÏT tiï-l
en
kunnen .

\

De \'rouwen doen in dezen \'oor di' mannen in geenendeelej

onder. Een l rker vrouw, gekleed in haar zwart keurslijfje. \vaar-|van het laag bij den hals uitgesne.len gedeelte door een wittenoi

sierlijk bewerkten doek bedekt wori lt. en di zindelijke, nette muts",

op het hoofd. is. met hare donkei'e kijker.-, en blanke huid, eenfi
aangename verschijning. De jongens zijn de vader, de lueisj® ,
d e moeder in het klein.

Oj) vijltien- a zestieniarigen leettjjd verlaten de meisjes gewoon

lijk haar edami en zieken een da-iist aan den wal waarbij zij in
haar nationaal kostuum i-en aardig contrast maken met liaffi
omge\dng.

Zij zijn eerlijke, tronwe. r lijtige dienstboden doch dihf P
imar/mrg, waardoor zij vaak genoodzaakt worden naar hnnj
haardstee terug te keeren.

■

Bij een bezoek aan I rk zal men wd

held, doch weinig natuursehoon \-mden

groen bijna niet te \inden.

p>ij

gulheid en hartelijl-1
(iel >1 )(imte is'er schaarsA;

e mei-ste woningen ontbieew-

^ells een bleekveld, zoodat de bezoekefj
dikwijljls wandelt onder guirlandes vaiitf ;
drogen

baiurende kleeren. Ontmoette«|
Wandelaar xaoi-gi-i meermalen eenkoe^'^.i

^li'i pad, thans' wordt het aan het rund;

Y'c belet zoo gansch en
d i-n menscli om te gaan. al vrijelijl.
Hi't eiland is telegrafisch niet

;

^■'■'■bonden. Boe endien wordt de gemf
Y'>^'P 'iict deze stad en Enkhmzenondefj

bonden
-tltp. eitaai.
,,
. door- d,.
-Ie 11,„I.flink ingerichte.

t' Havelaar""'"'"cnde
jiostbooten
en „Baron
Rengers
,
, Jh- ondernemers. de Bebroeders^E-:

lilt Kampen zijn volkoiuen^f

bun taak
tc hoog.

berekend, (ieen zeega^tlj}

■

'Ie i.jsgang al heel

j ,

. Het Weer moet al
'of

^UU .

ah Oi den dienst staken,
heeft "tan hnnnen moed, hunne 2tte'

schai.

t-ehip en le\en te danken-

be.lw'i
• 'b m

''"'^bind
i-an den Erker®
\-erre
van benijdenswaardig.
bet eiland zelf. DoordegJ
vele-"-V'" '"b (lemeemehestuurtvY

hnis ^ '

''ringen aangebracht. Het

oi-,,i,....'^--''*'"
t^teraad
ondi
'''r 'i.is. gege\-en

\-an het dorp; .

in flinke en hVs , 1

p-eiid-

"Ikuriebte inkah

bna-iis Uorde'i zeer

aan
Foto 11.

E.

it'tixL'hnis.

VROUWELIJKE BEWONERS

VAN URK IN FELiSTKLEED.

'■

l"'"".'""".!

«nr-

,1,1

btt'Vertroluvd.

;!eit

gi ed ''uderliorte

saiiit.»"!!
van tlt'H
M.o rtdtireml

uerbetei in

tarif

aan

Ie hall''
gcB
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UITEN.

Zes uur. De boer en zijn

jongens hebben juist gedaan
..koeicvoere". Ook het jiaard

is ,,besteld". Met den sluitstok van do kleine dorsch-

deuren heeft men een hooj)
hooi in zijn ruif geduwtl en
in een afgedankten melkem
mer het heest water gegeven.

Hij tle itomp wordt toilet ge
maakt thans,

't Is in den

warmen stal een gezellig ge

knabbel aan het geurige hooi,
..Konne we ok maar an de

kost" : maar van avond moet
er even gewacht worden. Er

is iets buitengewoons aan de
haiul.

M'aarom trekken de

manlui ..d'r zunnese goetl"
aan?

M'aarom

\'rouwvolk

zoo

is

ook het

netjes ge

kleed ? M'aarom staan er wel
drie tafels aan een stuk in

de keuken ? i)

Er worden

jongelui verwacht ,,op de
kofhe". Daarom is er ook een

tweede lamp aangestoken:
ja, zelfs op tle kachel is een
lampje geplaatst, omdat men
het daar anders straks niet
zou kunnen zien met kaarten.

Hoe talrijk het gezelschaj) zal
zijn. kunt ge opmaken uit
het
Eot'^ U. l. .\ it'n-vh it I >

STRAAT OP URK.

Er ;cijn nit-nsclu-n. die vrcl lu-il N^oor l'rk vrTwuchten. wanneer
eennia.il de Znider/ee bedijkt en geileelteiijk droogf^elefjd zal zijn.

Zij beweren, dat de l'rkers reeds een aardige bron van inkomsten
Zonden genieten bij den arbeiil aan de dijken en andere werken.
Door den verlaagden waterstand zouden veel uiterwaarden bi|
het eiland getrokkmi en de landbouw een tak \'an bedrijf kunne'
worden, (tok ZMuden zij. die daaiwoor ongeschikt bleken te zijn.

met 'Ie \ eigoeding dooi' liet Kijk te \-erhn'nen. tleel kunnim nemen

aan de vi^selierijCj) de .Xoordzee. X'olgens Inmni' meening zon
l'rk na beëindiging \'an luk g-'i'ootsehe wiu'.k een eeiitrum \'an \"er
.\nileren echter zien de toekomst met zoo rooskleurig m. Zi)
uiten de \'rees. dat het eiland gedurende den langen overg-angs-

tijd reeds te niet gegaan zou zijn. eer er van \'oordeelen

""'"wh dul-veii met beslissen, wie m deze gelijk kunnen hebben.
Z()o\eel IS zeker dat de l'rkers in nood x'erkeeren en een krachtig
ingrijpen'der Kegeermg noodig is. om hen ru- weer bovenop te

Kijk me dien berg broodjes eens aan op de afzonderlijke bordjes.

sche kaas, een snee krentenbrood, soms nog een beschuit met
suiker.

En zoo er nog een meer

trek mocht hebben, op de

tafel in ,,'t achterentl" is nog voorraad genoeg.
De voordeur gaat ojKm: een troepje jongelui komt reeds aan

zetten. De ,,gevortde" klompen worden uitgetrokken of de schoe
nen afge\'eegd en men treedt binnen. In vroolijke stemming
worden de eenvoudige groeten gewisseld.
Jassen en mantels
worden uitgetrokken. De meisjes zetten de hoeden af, de jongens
warm toegaat bij het pandoeren, kan het hoofddeksel soms ge
mist worden. ,,\Veer zei ik neervalle?" ,,Weer moet je mijn hewwe,
oome?" En met het oog oj) een goede verdeeling straks met het
kaarten, worden schikkingen getroffen iimtrent de plaatsing.
,,Jollie moste maar mit z'n viere bij mekaar, dat komt strakkies
') Bij de boeren in Kennenierland noemt men de huiskamer ijewoonlijk
..kenke". Iven vertrekje, waar werkelijk gekookt worilt, betitelt men
dan met ,,küokkeuke".

()(iE het mij gelukken u ni
(leze schets een denkbeeld te

iTcven van een winteravond-

passeering "1 > een boertmdorp.
In

vele van Kennemerlands

dorpen is het een va>t gebruik om

m

den winter bjj famil ieleden en bui en vooral in de \'astenavonden

mt P''-' "

(loeren te gaan. fit de zucht naai ge

zellig verki'.er ontstaan, heeft dit geb. n k
zich door de afzondering.

dorpen eeuwen lang N'erkeei d u ) H •
op deze tijden gehandhaahl en za '
de ongedwongen \roolijkhei( , <

avonden, ja muditen.

niet uitsterven, hoewtd ""k (h
volking al meer en

)<"

gelegenheden partij trtdct, om

de ontspannings-inriehtingen ' ^

zelhge pando«;r-avonden .

'

,

vvets,d,e kofhe-avonden al te
niet vervangen
dooreen

z,.

tot

^.. 11"-

ineei

■

«rid,";,,ijk-

hi'id. natnnrlijke een^ond. ' E

p,„i^t(dde

Maar

humor doen u ten zeerste gcnn b '

die eigenaardigheden zouden

srhrij\'ing \'erloren gaan. ''pj j'
moest ges( bieden in bex h.ia '
landsch". En daannn is aan lm
— Imevvtd hard klinkend >"nflink • iilaats 'algestaan.
'

-*

*

.1

g(die(d
Ncderdialect
een

F,'h' //. /. .\ir,n.h,ns.

beladen

..'n Stik bol" met \'leesch, een met witte kaas, een met Leitl-

EEN PANDOERA VOND.

M

flink

houden gewoonlijk tle petten of wintermutsen ojn Als het straks

keer blijken te wi-zen.

P. Ed<.\xsi-;N ]■/..

aantal

..stikkebordjes". Zoo, zoo. er
worden gezonde lui verwacht.

URKF.RS IN NATIONAr.E KEEKDERDRACH'T.
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Niidige lilik'^nii
liliKKcn van Jans. die
.m; ,2„'q

pandoert ook
.•1

goed uit mit
liever niet."

Anderen komne binnen.

..

• j

>» "

eens.
■ ,„,u voor z'n dooie kar (een„alle
Doodsehe stilte niko
tia<l
'n babbeltje.'' — ..O, ja. as
allemachtig "mm 1'
Is 't lint
niet houwe."
en

kaarten") l^n

een stevigen handdruk

'4

1-1

'
speul.
kenne
* I
\\' f

\ I ^1

'

^'n-"rsf opkonnne!" •

komt

kcjout

tot diej' i" den nacht Eindelijk

. .„1.. dat d ..<'1' z n klokkie al twee

eV een straks
met degmopim
en ( k
kiene telle.

lu-t sein
-dei s doen
nog van
.. n ophouden:
leste spu],

'

mud wordt verloren). En dan

dat echter ..hangt^ (iKt^d

over

Xs
é's
rèlf.'.s£p.ei -jvent komt nou altaid en eeuwig tc laat.
<-'

(De ..stilzitter

elal''spHiaVwat menigmaal aanleiding geeft

bd'grappikn'
uur is.
..ze gane

Die

kneclit

driang verwachte, die „allienig most yoere •
te wasschop" (uit logeeren was). En hij moest nog , ck o<
an" zegge, dat er morgens twee vette varkens mee motte na.

opgeeft", rvordt gevuld.

^"óTgSiiekken worden tijdelijk wat minder, omdat het ge

weer verwerkt . „Jr

zelschap nu ,,an de kost" is.
, , .
Wacht
Hier nog 'n koppie." — „Jan heb gien mes! — „

mi'aV, 'k aef ma «d redde."" En Jan hectt al eender meteen

broodje „kapot 'ekrege." — „Ikke gien melk. (miet „£"" '1^1;
't is zonde en

.i., "

Z(.o gaat het

'rSf »^!>i;EKaS

aap. die juij^

Weg'el'Tei'"

.;rd<ik". .■.Wullnin wou m net geluk

tiP/itte" is ..1'in' in

gcuv en dén
te

toch 'r toet

ze

n'..* licl I ie

kees lust je ok met; moeder, nou hcwnc \\t Jan

kees 'egeve."" — „Leet 't maar gerust o]) je bordje legge. hom
Jan,' i-aadpleegt de gastvrouw. - „Is er nog len voor kolhe

— Eindelijk zijn alle bordjes leeg, o]) dat van Jaap na, dit -£tiak
kies al sti'kke 'eëte heb", wat een ander doet zeggen, „dat_ie ()K
al op voer stond, maar dat ie 'r evegoed raad mee wist. ai
de kopjes liggen op zij, stilzwijgend bewys, dat men geen oehoefte meer heeft aan „spoeling" ( - kolhe).
„Effies de rommel opruime en in 't achterend^ brenge en tian
zai'er na de stevige voorbereiding ,,'n potje
j

Na een kwartiei ziji '

eten (beter was

pige onzin kruidt den

melkchocolade kescbo s
.,()]) zij '"kWe--r-o--

Onder de discussie zijn de tlesschen en ..glaassies" oji taiel yerschenen. ..Wat drink jij?" ..Wat mot jij hewwe?"
at zei t
weze?" ..Wat tap je al zoo wat?" ..Ikke drink 'r 's rood van
evend." — ..(leef mijn een hooiersborrel." — ..Ikke ook 'n glasie
klare." — ..Hier 'n brandewijntje mit neut." (notemuseaat) —
.,]\Iijn' 'n freboossie." — ..Allemaal voorzien?"
„Nou. hoor. deer gaat ie!" — ..Dat onze kindere rijke ouërs
hewwe!" — ,,Dat we allemaal winne!" Zoo klinken de toosten
door elkaar.

Het spelen neemt een aanvang. ..Jans. inaaid. skut de zegen
'r niet uit"; en de aangesjirokene geeft nu de eerste kaarten.
Tot haar schrikt bemerkt ze geen ..lummel" te hebben overge
houden. ..Wie heb 'r nege?" — .. ..Ik. potverdikkie. en ik ken 'r

(Iroote hoeveelheden worden

'\eeer wat van zu'k kamte." Grap.

j„ plaats van koHie wordt nu

-•

jreschuurden „konkel

(luurt dan ook lang voor alle koppies

^, ,, , vraag komt: ..jonges. zoiië we temet

Vaak is de pret dan nog

niet uit.

waar( iN'ei

in een volgende schets.

dolle stukken uitgehaald.
b ..Konkelen" wor.U o|) ,!,• .loi'iien loer m daar noi; udaaiikt zonder
een ongnnstif;e beteekeiii-^.

LANGS DE SLOOT.

,.of 'r wel 'n lummel (harten-zes) bij 't sjiul is', men woult het

blad" is toegestaan en d.g.

„ezeten en begint het avond-

En als er nu een met (U voerderstaid"- wordt er ernstig aan
' r 's oiistaiii'c. 't is temet
heengaan gedacht.
Onderweg worden vaak nog

Enkele wijzigingen in de idaatsing zijn nog noodzakelijk. I e

of het ,,uit 't potje" zal gaan. of ..over talel' , hoeveel centen
..solo" zaJ wezen, of ,.Piko" mag, of .,'n maat vragen op n vreemd

v

pot" I) Of ze smaakt: ric i oo." .

kaarten worden voor den dag gehaald, een onderzoek ingestekl

er over eens, of er Nederlandsch of ,,oud" zal gejiandoerd worden,

.

B

E .'kDlèKEND in Nietzsehe's .Also sjiraeli Zarathustra,—
neen, niet i)lader(.'nd. dat IS niet juist voor dit boek;
waar de
denken,

blik v'alt leest men door of verzinkt men in

Nietzscdie's: .Also spraeli Zarathustra

— dus

ojjenslaand, trol mij zeer leze boutade van hevig sar-

easme:

..Die lèrde bat eine Haut. iiiid die>e Haut
lèine dieser Kranklieitcii lieiszt ziim Deioncl :

gedachten greiu-n het mem-rh-N'erklemend idee

bat

Krankheiten.

...1/

'usch".

Mijn

en ll nldeii er mee

door.

dood niet
Ik dacht aan allerlei ])ersonen, die zub zeil oui den
<
onbete(.'kenend \'inden en kbuditig leek me Nmtzsehe s schampsdieut in iietrekking tot hun gewielitigheid. Ik probeerde me er
in te denken, iioe deze oi gene onder mijne kennissen, goecl-gekleede. fatsoenlijke, eerstr' betrekkingen bekleeihmden. het op

zouden nemen, als ik hun eens kalm in lum gezicht zou zeggen:

..Je bent eigenlijk maar een huidziekte \ an de aarde,weet je?

Wat een nederigheidsleering in Nietzscdie's N'erarlitelijk woord! j
En zou liet geen waarlieid kunnen zijni' Wie zegt ons, dat J

meest gien-ien misse! Trek 'r maar ien uit, maaid. — U'aar-

achtig, het ienigste po]i]ietje uit in'n kaart. Je bent 'n mooie;

je had zelf de lummel wel kenne weze."" Maar Jans, heelemaal
niet boos over het comjjliment. lacht hartelijk met de anderen mee.
..Ikke mag eerst zegge." — ,,Nou. zeg den ojj. wat je 'm zei
levere.' — „'k Ken niks." — ..Wie is 'n 'r goeie maat?" — ..Hier
moet je weze. 'k ken vier slage." — ..Nou. Engelsch den. maar

we iets meer zijn dan i)arasiid(.'n levend oir den aardbodem, even- ^

ie is rot-slecht!" — ..Jonge, jonge, bij Jaap van oome Kees zitte
ze, kaik die vent 'r 'sop zitte stedeere, nou zei je wat hoore." De
voorlaatste s])eler ongeduldig: „Nou. hoe is 't. mag ik temet En

h-U dat een groote stad niet is een angst-wekkende plek, waar j

gelsch. Jaap?" I\Iaar Jaap heeft onder alle uitroeiden zijn spel
kalm bekeken, het voor en tegen ernstig overwogen, den' ..lummel'' gepast en een ander blad ..weg'elege" en komt eindelijk
dood-leuk met de mededecling. ..dat ie 'r niks an doen ken. mensies. maar dat ie pandocr-allicnig heb." De' eigenaar van de
Engelsche jiandoer vindt 't bed
dat ie nou an z'n mooie

.spul gien bl.... heb." Een ander leeft nog in de blijde hoo]d.
..dat le m houwe ken: hij heb 't waif mit z'n ilrië." jans merkt
op. dat de zegen er toch lang niet uit was. maar vindt hot afvestonid spijtig van haar dubbeltje. ..'t Is bar noosselijk." idaagt
bnë. H"''i]v;£-betuigmgen van de kaartgroepjes rechts en

Jaap giinnekt van jilezier, terwijl

'aïs de

1

lifl alwul
zakke \-an
e\-eml
"
hij
zijnze bladen
neerlegt
met

(brinken) klinkt het

We''

IMd nn n
inH • •

maar weer gouw

^^^^1^6cltje heen". Ze is ook alongelukkig mit kaartc." — . Nou maaid onge-

Ë™T„'de
: n'Wf
en goeie '„r
zet Giiet
heeft een

aai. ■. S|,rdhd:,;.l.'
„thuisbrenger"
gehad laatst

\'an

het'S
cWi^nond eeiï
mijn wat." klinkt
dient. Lui<l gelach om (kar koXhgen'uilemr ^ F,rrri"'f
quasie te wreken: „Hoor je hum (He gaï 'in
wel ovverdan (trouwen)".

om zich

voorjaar ok nog

„Miserpotver"! (een aardigheid op „misère ouverte"). -

als schimmel oji een kaaskorst. als zwammen op een l^ioomstronk? ■>

Wie zegt ons. dat di' gezondste, gaalste iilekken der aardeniet 1
zijn de onbewoonde woestijnen, de maagdelijke wouden, de step- j
pen en prairiethi?

'

de ziekte .mu-nscb welig woekert, waar het kwaad onbedwing- (
baar tot uitlrarsting is gekomen?'

IMotseling zag ik New-York. Londen. Parijs als groote kanker- )

vlekken met hun dicht niensehengekrioel. m''t midden het ziekst, ;;
langzaam aan vervloeiend in breeden kring, totdat de aardhuid ;
weer gezond wordt, buiten, waar hielit 1- en lieiit en boomeii en 1
groene grasvelden.

j

Die visie van stad was nud opwekkend; mijn eigen peinzerijen j
n é t .li "
k'evoel van hemniweiide onbehaaglijkheid en m j

.'11

ti'isselie lueht liep ik mt.' liet bosch U'. J

n ru een
,.y.n iiistig
..""p dorpje voer.le
naa

'Iwars <l,»,r weiden en sloote" i^

groot genoeg om liet ni""
buil-rV'i''^'
6aar de stilt
kwikkelijk ziekte-visiovn
ddoor iiiet
Nietzsciie's woorden gewekt. oP
e vluelit te jagen. Nog colstrekter
..
eenzaamheid, nog absolutft
menscb-aiwezighcid hegi'cre
'lid. zociit ik 't mij welliekende watd
op. waar niets d;
lij nt,

Eelfs dat

dan

smal . bard-getreden \'oetiKiadje bng-

een

vonden
a.;.''"
oinstajije d;,t t.u-éé'^"

telken> onderbroken dö^r
l''"hgend boN'eii 't watei". £

nauwe

door gesloten
■

'lan over geul .d sloot ol ^vel

"iin den anderen k- Ü 1 ''
'""b'ii het hek oiT
l inks l l l-l
krrn^t.
bladerige wilgen lé'élé.
bijijieii bouwgrond. £
gedrongen tiisscheé "i
"-lovten; soms wat vee te saai^^
saa"
dichtend ..j, de nndl-ét
bitwerk van atgesduitte rui£;
kluiten 'inisjiateleiid éiiét' " ' ^''"'kli.ge aarde tot glijige niodde

mt van w-

,

l'.,kken en v. ..' h.' , r
-^eug, nn-t ges é'

h. ,even:

eén zoete nie^

: 'et-^ v.'rder bij wat roinmj

l',ggengr, ,.'|e .1.' wanstnltig"

ked.ntel

inoederlijW'^

I.
V
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tjes. raamkozijnen, regenton alles
groen met wit. — staan vredig en
rustig langs den waterkant, aan de
overzij.

Dp een houten vondertje is oen
hoerenmeid bezig met siioelen van
linnengoeil. jdassend in 't water de
hloote armen, bukkend het lijf in
nauw spannend blauw over de sloot

heen ; dan wringt ze het gewasschen
stuk en zwaar-nat kletst het neer

in koperen emmer. Het blauw van

t jak en 't glimmend geel van 't
ho]ier krijgen iets mee van het malsehe groen der boomen. waar door-

keen het zonlicht speelt.
Iets wrder. in een schuitje vastgemeerd aan den wal. zit een jonge
kerel midden tussehen bossen wor

teltjes. die hij een \'oor een met een
boender schrobt, dan onderdompelt
in 't sloote-water. Druipend wor
den ze dan in 't gras geworpen om
uit te lekken : geel-oranje vlek in
't groen.
Maar brutaler nog dan dat geel
en dan het rood van gindsch hoeveke

omler strooien dak met wit-

.gekalkten onderrand, vlamt het fel-

loranje van een veklje Oost-Indische

kers oj). In ranken klautert het
tegen een groen hekwerk, in ranken

sliert het tussehen 't gras naar het

AAN DF. VAART.

Wank-rose. kneuterige bigies.

m-gon, tien. elf. tel ik. geamu-

ï^eenl.

Keehts \'an me het water. — de hreede sloot, al zou je 't lie\'er

een \'aart noemen, want de gewichtige ophaalbruggen met sterk-

lijnig luclit-silhouet doen het water breeder en helangrij'ker lijken
dan het is.

water toe. in ranken kruipt het
verder naar een dunnen appelboom
en slingert er zich omheen, in ran
ken bedekt het een groot stuk van
't boomgaard-grondje. Duizemle
vermiljoen-kelken kuiven hun kop
jes op; het is als een blij stadje in
feest. — uit elk venster steekt een oranje vaantje. — alles juicht
en jubelt en zingt, kojier schettert, ook de kinderen wuiven met
\-lagjes: hoera, hoera — als voor den vreugde-vollen intocht van

een jongen prins. \\'at een kleuren-gamma: wit-geel. hard-geel,
rood-geel. fel-oranje. tlof oranje-bruin, donker rood-oranje, als van
bloedende granaatapjiels! en alle tinten mengelen zich ineen tot

Roerloos gdadjes het watervlak, koel donker onder de bruggen
en in 't lommer \'an overhangende boomen. maar overal anders

een roes van felste, uitbundigste kleur-o])laaiïng.

als^licht^zomerwater zon-overstroomd en zon-doordrongen.

is. als ik tcrugwandel naar de stad met de menschen. — naar de

Daarbeneden is een sprookjesland, dat mij altijd opnieuw weei
bekoren kan: een land \'an fantastische plantengr()ei.

Lange

guirlanden. als zachte lar\"nx-takken. met fijne naaldjes, slingeis

van teer-groene weren: stil omlaag-stri'kkende wort<d-vezeltjes.
afhangend van glimmenddiarde kroos-schildjes, die (Irijwn op
de watervlakte en waartusscheii heel gracieh rag-tecr witte hloemp-

jes wazen, .\lles heel stil. onbewogen. En dan de dieren in ( le

•sprookjes-wereld 1 Ving i'erschietende vorentjes, stekelbaarsjes en
waterspinnen, fluweel-zwarte bloedzuiger-slangetjes, trage wateislakken

, ,

Uan den overkant ligt een oud muten. donker met zwaai ge
boomte. en met veel struikgewas langs den oe\ ci.

-cn wi i

de-zon-blinkend lirugje voert tot een hek
verweerde, bruin-roode steen, waaroj) ook

^

bollen en daarachter ligt 'geheunzmnig de donkere tuin

\'an het vurig vlammenveldje kijk ik op naar den blauwen
zomerhemel en het is of ook in mij alles heel licht en blij geworden
..ziekteplek der aardehuid!"
B. Stoi.k.

NOd nooit een Veenmol gezien? hVcrlang er niet naar.
TWEE COLLEGA'S.

Zoo heel beminnelijk is hij niet en nuttig nog veel

minder, de moet al oji een klei- of zandachtigen
veenbodem. in alle gevallen o}i een door veel mest
los en mul geworden grond wonen, zult ge de eer

hebben hem te ontmoeten. En clan nog dient ge, o zoo behoed
zaam te werk te gaan. Hij 't minste geraas, de geringste beweging
van den bodem, trekt hij zich in zijn hol terug; want zijn geweten
is nu juist niet zoo geheel zuiver.

"Xr'rSmg'van'het^brugte bhjf'.k^turen in het zon-uoom

Nu. hier hebt ge zijn conterfeitsel. waarop hij met trotsch
behoeft te wezen, daar het geen hoog denkbeeld van zijn licha

"Sw'weer mooi. bezienswaard
nhj geworden: de aanle mooi. zoiuler menschen of met incnsclun.

heb ' ik naar achteren geslagen en over zijn krachtig baisse luid

"l M m':rwereld,e van waterplanten en waterdieidjes. een

"^Hij wordt door de menschen al even weinig geacht en bemind
als zijn collega de Mol. En ik moet guluit bekennen, dat daaivoor'gegronde redenen bestaan, daar zij bi] veel cweieenkomst

miniatuur lam iets. dat

verkeerden kant N'an een lenekijki g V,.,!,.™ /fmals we hui„,,jien

melijke schoonheid geeft. ' Zijn lange, vijfledige kaaktasters

gelegd, omdat zij anders de vrij korte siirie.ten onzichtbaar zouden

tische natimrtafereehm ergmns op c

in het gebruik hunner ledematen, geestelijke eigenschapiicii

onder zee. Daar woidt ik/( neei g

" "dè'Bravim Lh cm wiminfi .n <len gr.mJ met vcrspcKlcne
«.mwc,,: dii ..m lum jachtveld cveral na te epeurcn, .Iccla <,m

verend gmnoteii bi, het f'J"
^'racieiise watervegetatie van
.,itgestrekte wouden
plantenveeren en fijne «^'"'•'^.12'^ ,li,. verschietende vorentjes
met dichte banengroei.

cm bloedzuigertjes tot

en haastige ruggezweinmers.

vrees-aanjagende

alles formidabel en \-ei si In ikkt h,|

,,,,liei)en en haaien,
"maar een aantrekkingskracht

.„ctkoinen valt.

uitoefenend gewehhg. waaraan nu

^,„^^11 heb? Is 't

Is 't groot, wat ik daar
afstand, of door het geheimkleini" Lijkt het maar klein dooi
waar doorheen ik alles
zinnige van <lat stille. l,.drtbrnme w at< i zie^ .. .. 'k Droom en
langs den slootrand. voort'k Drentel verder,
\^.,,„,lerwereld van geruischdureml nog gebiologeerd dooi

stille zoinerwater.

loos dieren- en plantenhweii _in^ !!,.n Ojihaalbrugje dit alles N'erTot m de sc haduw van wéD"

'Iwijnt en ik wi-cr

'MU

Kleurige, blij-laeheiide boeide lU 1'
k'ras, de mode paiinendaki ' ii tegi n

^

d.

I iiiiir

'•(„■t in frisch groen
Inchte-blanw. deur

lie/itten weinig geschikt om hen beminnelijk te maken.

aan de vervolging hunner belagers te kunnen ontkomen.
' ' De huiskamer, waarin het vrouwtje van den Mol liare jongen

opkweekt, zoowel als die. waarin moeder Veenrnol hare eieien
Itlrt wordt van stevige wanden voorzien en genjfehjk ingelicht.
Reeds van huiten kan men de jilaats herkennen, waai woning
en tunnels zich bevinden, daar alle jilantengroei daai is buitenge^
sloten De Mol gebruikt bij dezen arbeid de vooriiootcn, welke

gthêcï als graafhanden zijn ingericht. Ook z.jn snuit bewijst
hem goede diensten.
, i -c
i
Oo dercelijke wijze werkt ook de Veenmol. ^
. Tm-pTtm lijn kcrt. krachtig cn .lik. Dc henh:, ccratc,
IcMeii van den voet - welke aan de buitenzijde van dc, scheen
„mXa-ht
dragen icaler een tand. De schcam bezit aan
Iha'/ondcaTand vica- scheriie landen. Zij kan tegen de

slagen worden. Daar deze pooten hiiitcmwaarts gericht zijn,

buiten.
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Hnogeii mierenhoop, wemelendvsw

„s vóór dezen n b

kan men ook hier

veilig van graai
handen spreken.
Mol en Veenmcd

zijn al even vraat
zuchtig, daar zij
zelfs hun eigen ge-

slachtsgenooten

spoeden, dienend de

Wij l'li""."'..;':"
di" "ii"'!"
üiO, ''.•'■'yTrgcmhnscl.ai..
y 5:
yi. aa„
sï
.luiapdw
in«
W'
„ixningcn d.c
dfill
achtllend"
X"" „„rtc" " yy.,,,. vcr.lnnRcn
ingaan
en

1

oet van
"

het
huis zijn^
- „.„„x.

■ vuldziclicanin hX'ódy'K'""
heen. '"N
zeer „...egeii
o jih ouden. dag
Jieeo.
gc' aantal m zonder
Zuid-Westen.
veiMvvj®"
vei'Vi

he

zonder vorm ^'an

proces en de min
ste gewetenswroe

ht u-cii
Eén
nacht,

zich O

coloiii''0steeiie
bewt

'Ikt
pnienw^ schrijdt dWa^j
lijk op een s>-

ging verorberen.
Foto p. Fff,„O,,,/.

Door hun aanhou
dend graven en
wroeten vernielen

DE VEENMOL.

zij veel ])lanten
wortels en dooden menige plant, doch het is volstrekt nog niet
bewezen, dat zij ze als voedsel gebruiken. Een Mol ten minste
Jonge
laat zich eerder doodhongeren dan ze aan te raken
Veenmollen schijnen zoo kieskeurig niet te wezen. Toch zijn
„

wormen, engerlingen en andere insecten meer van hun gading.
Moet de Mol, om een ander jachtveld te zoeken soms over

een sloot of gracht zwemmen, ook de Veenmol ziet daar niet
tegen op.

Dit heeft hij voor bij den Mol, dat hij ook vliegen kan. wat
hij trouwens heel zelden doet. Zijn onder de dekschilden ver
borgen vleugels steken, evenals de draadvormige, veelledige
staarten, achter het lichaam uit.

Is de Mol heelemaal niet muzikaal aangelegd, de Veenmol
vergast ons meermalen op zijn gesjirp, voortgebracht

door den
Is echter alleen

sjirjrader aan den wortel der dekschilden, 't
het mannetje, dat zulk een instrument bezit. Een vergelijking
-„ „

tusschen Mol en Veenmol leert ons, dat er in de Natuur bij grootc

verscheidenheid toch ook groote overeenkomst heerscht.
P. Fr.^nse.n" Jz.

mierenkolonie wordt gesticht. Bijzonderheden wisselen

naar de omstandigheden, de soorten en misschien ook

wel den individueelen aanleg. Maar over het geheel kan
de lezer zich de algemeene looj) van zaken voorsteilen.
an nu af aan is deze afhankelijk van de levensvoorwaarden •

gunstige omstandigheden zullen de arbeidsters ii
aan^ a toenemen
en langzamerhand alle gemeenschaps-verplich

in

veelomvattende!" worden, naarmate het oor-

wnivU *1

vergroot wordt, overnemen. De koningin
eieren legt. Hare levens
eins^^wordt in een volgend hoofdstuk
beschreven.
HOOFDSTUK III.

IxSECTEN'KUDDEN EN -HERDERS.

ro^mievp^f^r^^^'^^

verbazend ontwikkeld instinct zijn. dat de

beidsters i
J
wassen en InrL
familie Mm,-

uitzendt, met het doel om de argemeenschap te vermeerderen met de volandere miersoorten der zelfde

de mieren

heid van

acht roeden, tot aan

het instinct, dat

-^^jïn stam
en
" sjilitst

langs

Een gedeelte spn^r^^

de omringende veldpn^'^

V-li

arbeiders uittrekken naar

lllWJ

avonds wpp,avonds
wer „oo.naar^hnn'
i '

hrood
brood verdienen
verdienen tot
tot zij
zij

des

nest is de mierenwoninp Hpt *1 n ^'^''""gheeren. Het mier

Van hieruit ondernempn' ,

ziet ze soms geheel -,11

en-

.I^under-terrein ligt daar buiten

n^ieien p'oote zwerftochten,

Men

kronkelpade./
Zii blr"'
voortbewegen
langs omwegen
Hiei bestijgt er Sn
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''<-''^<'^''1 honmg-\-erzamelaarsters keeren

Deze zich te goed gedaan hebbende mieren vormen de ram den

boomstam neerdalende colonne en haar

^ au oui

(ipgezwollen lichamen,
vwtachtig b(."streept, vertoonen een scherrpe
tegenstelling met de

ilaclluizen tot huisdieren zouden kunnen vormen.

ovei tuigen, door sommige platte steenen in een weide of aan een

nosclirand op een warmen voorjaarsdag om te keeren. Dan zal

Inj troeiijes mieren zien, in trossen verzameld aan het onderste

.steenvlak oi ook wel in de uitgegraven vertrekken en gangen in
de daaronder gelegen jnit. ïegelijkertijcl zal hij hoopjes bladluizen
ontwaren, (.roote opwinding zal het gevolg zijn van de verstoring,
en cle verontruste mieren zullen ieder een aphis tusschen de kaken

grijpen, en er mee wegduiken, in de onclergrouclsche gangen. Wel
dra zijn én mieren én aphicles verdwenen.

ronde zwarte buikjes van de stijgende mieren.

(Wordt vervolgd).

Onder aan den boom wacht den toeschouwer

waardigst schouwspel

een allermerkDe auteur ontdekte dit ()])
„j,
de volgende

wijze. ( ndei de ai beulsters, die zich verdrongen, in de lanen die
\an de heuwls naai \-ers(-hillende boomen uitgingen, bleek het
aantal huiswaarts keerende volgezogen mieren geheel buiten ver
houding tot dat, hetwelk de boonien afdaalde, nadat de voeding-

terreinen bezocht waren geweest. Ook keerden er vele arbeidsters
platzak teiiig. Als zij niet aan het ])lun(leren geweest waren wat

hadden zij dan uitgevoerd.^ Of hadden zij zich minder gulzig
dan hunne kameraden getooiuD Door deze ontdekking er toe
geiioojit om de volgezogen mieren met grooter aandacht langs
de boompaden te volgen, zag ik er eenige bij de wortels verdwijnen.
I oen ontwaarde ik wat ik tien lezer wil mededeelen.

Laat ons eerst tlie tloode blaren zoo geruchtloos mogelijk ver

wijderen. I'^t'er zachtjes de zode op den hoek \'an dien uitstekenden

wortel om. (dj hebt hiermee een holte aan den dag gelegd, waar\an de bewoners, na de eerste teekenen van verbazing, weer tot
de bezigheden, waarin zij verstoord werden, zullen terugkeeren.
\\ ant, zij waren bezig met het zamelen van rantsoenen, jirecies
zooals burgers-bedeelden ol burgersberantsoeneerden in tijd van oor

log en beleg. Kn zóó heelt men ze ook genoemd. Let goed op wat gij
te zien krijgt. De bodem van de holte is doorboortl met de ope

ningen der gangen, die waarschijnlijk in verbinding staan met
het hoofdnest, dat meer dan honderd voet verwijderd ligt. Rond
om deze openingen bevinden zich trossen tegenelkaar gedrukte
mieren. Sommige trachten door de gangen te ontsnajijien, anderen
verhinderen dit, weer nieuwe zijn druk bezig met het verdoelen
\an het honmgdauw-rantsoen. Dit gaat op een zeer merkwaar
dige wijze.

De volle mier richt zich op hare achterste pooten, de voorpooten
gestrekt en den kop omhoog. Een ,,gepensioeneerde" in gelijke
houding zit tegenover haar, haar kaken tegen de kaken van devolle mier geheven. Weldra verschijnt een droppeltje honingdauw
op de monddoden der volle mier en dit blijft aan de onderkaak
hangen. Het werd te voorschijn gebracht uit den gevulden kroj)
door spier-samentrekking van den zich ontvouwemlen zak en de
wachtende berantsoeneerde likt het dadelijk op. Het kan best
gebeuren, dat gij twee of zelfs drie mieren oj) deze wijze ziet

Dat dit ook

ZOO.-\LS wij TUINBOUW.
in een vorig artikel reeds opmerkten, isookcle be

hartiging van onze vaderlandsche tuinbouwl-ielangen ten
\"c)lle aan cle ..Directie van doi J.andhoine" toevertrouwd. *)
Langzamerhand zien wij cle tuinbouw zich krachtig ont
wikkelen, meer en meer ruimte moet cle landbouw aan

den tuinbouw afstaan.

Dit verschijnsel mag verblijdend heeten,

want er heerscht weh'aart in cle tuinbouwgebieden en wel voor

namelijk, omdat het de plaatsen zijn, waar een levendigen handel
met het buitenland wordt voorbereid. ^loge de aanmoediging
c'an ooft- en groententeelt door den Staat, tér wille van de werk
zame bewolking, reeds aanbevelenswaard schijnen, onvoorwaar
delijk noodzakelijk worden cle regeerings-bemoeiïngen, waar zeer

gewichtige handelsbelangen op het s])el staan, ja, om laatstbedoelde
reden uitsluitend, is zulk een ingrijpen noodzakelijk, daar hiertegencn-er o.a. het voeclingsvraagstuk natuurlijkerwijze betrekke
lijk weinig meer beteekent. Genoeg blijft er voor ons over. Dat
tot cle goede zorgen der Regeering in zake tuinbouw ook be
hoort het \'oc)rkomen en bestrijden van cle ziekten der ooftboomen, is den meesten onzer lezers bekend. Onlangs weer heeft
de Directie raii den Lniidboiiic een brochure het licht doen zien,

door Prof. Dr. J. Ritzema Bos geschreven, getiteld; ..De Anicri-

kaansche Kriiishesseiiiiieeldainc".

Een nieuwe vijand der kruis-

bessentelers. \'an dit boekje zijn voor Land- en Tuinbouw-vereenigingen ter verspreiding onder de leden, meerdere e.xem))laren
gratis verkrijgbaar bij bovengenoemde Directie.
Het interesseert onze lezers wellicht, eens iets meer te weten

van dien gevaarlijken en tevens gehcimzinnigen vijand, die van

i'oeden door één en dezelfde volle mier. Dit is ook de wijze, waarop

de larven en jeugdige miertjes, de vleugellooze koninginnen en de
gevleugelde wijfjes en mannetjes gevoed worden.

In den regel' verzetten de volle mieren zich niet. 'loch toont

er soms één neiging om er zich aan te onttrekken, zonder zich
van haar schat te ontlasten. De ,,gerantsoeneerden" vielen ze
wel eens om een rantsoen lastig door gebruik te maken van hare
voelhorens en eens werd een volle mier tamelijk ruw aangegrejien

dool' de andere, als ware het om haar een gilt af te jiersen. Xa
het voeden doken de volle mieren in de gangen en verdwenen

temidden van de massa pooten, koppen en zwarte buikjes der
.irbeidsters, die het alle oogenschijnlijk even druk hadden.
De voornaamste beteekenis van deze manier van handelen is

de kijk, die ons gegeven wordt op de openbare huishoudkunde van
I -en mierenrejnibliek. Het schijnt wel een algemeene roejung tot

\-erdeeling van den arbeid aan te toonen. De leden der gemeen-

hap, die zich met het bouwen en met de innerlijke huishouding
\an den rnierenhooj) bezig houden, schijnen het vergaren van
\oedsel, tenminste bij deze gelegenheid, aan anderen over te
laten, niet alleen voor 'de van het nest afhankelijke mieren, maar
ook voor zich zelf. Zij vergenoegen er zich mee even hun werk
te verlaten om di' voeiling-terreinen te bezoeken en hun voedsel

De meeldonwrwain Sphaerotheca pannosa,

aan de oppervlctilc van een

perzitiblad: zeer vergroot. Men ziet de hladoppcrvlaktc overtrokken door een
groot aantal dooreengeslingerdc zwurndraden / terwijl vertak/tingen van deze,

Ie verkrijgen \"an den overvloed der ,,fourageurs . De plaatsen,
w.iar gevoed wordt, zijn goed gekozen, daar zij een reeks van
rustimnten tusschen het fourageer-terrein en het nest vormen.

die moeren van sporen afzonderen, loodrecht op het blad staan. Op het
blad liggen eenige afgevallen sporen, waarvan sommige kiemend (naar

oi-mgszins ontlast worden.

hoorencle belangwekkende afiieelclingen onder cle oogen te brengen.

.\angezien \'ele der volgezogen mieien zich eencoudig hebben
overladen, lijdt de gemeenschaj) er geen schade bij, wanneer zij
,

,

von Tubeuf).

uit een ver land tcit ons gekomen is. Hiei volgt een en andei uit
de brochure. Tevens zijn wij in staat onzen lezers cle daarbij be-

Dtuirbij lijkt het waarschijnlijk, dat het instinct, hetwelk deze
mieren er toe drijit voor de larven, pojipen en ancleie van haai

land van vrij groote beteekenis is, en de Amerikaansche kruis-

w.-erhoui'leii een gedeelte van hatir voorraad aan haar werkmakeis

den onder Rhenen en Amerongen is aangetrohen, moet elkeen,

. idiankehjke schepselen vocslsel te vergaren, haar zou kunnen
d te sta;m, nadat zij het nest eenmaal bereikt hebben. W ij kun

nen ilaarom aannem'en, <lat het teveel aan honingdauw m de volle

mieren gaarne door deze zou bewaaid woideii en dat zij zoo-

Daar cle kruisbessenteelt voor verschillende streken van ons

besseiimeeldauw door Prof. Ritsema Bos in zes bessenboomgaar-

•die bij cle teelt belang heeft, het groote gevaar der ziekte beseffen
*) Zie Buiten 2c Jaargang, i8 Januari.
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Wanneer de ziekte in erge mate optreedt, c an

sterven de jonge scheuten, welke zich m een be
paald jaar vormen, af, of althans zij komen a
Ler slecht tot ontwikkeling en sterven in den top.
Vlak onder den afgestorven top vormen zich (tan
weer'nieuwe zijscheuten, welke echter gewoonlijk

a Zwamdraden van de krtnsbessen-
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ook [weer worden aangetast, en ook wanneer zij

wlntiw

"ij ban de k.vaal blijven, gevaa,- loo,.en -eg™ de «nnUr
niet behoorlijk te zijn uitgenjirt. Aan de aangetaste scfleu

ten vooral wanneer deze vroeg in het jaar waren aangetas 'J; y '
men zich in de volgende jaren geene of zeer weinige
j

wanneer de kwaal zich telken jare op de jonge scheuDn y yuit
moet reeds daardoor de vrucht vorming belangnjk

uitgezet; terwijl ook de vruchtvormmg op het oudeie horh; Pooi
onvoldoenden ' groei van den struik moet achteruitgaan. En van
de betrekkelijk weinige vruchten, welke zich nog vormen, wou

vaak een groot aantal zelf door de ziekte aangetast. In mmclei
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van dexaiak
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t
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lïrv.mrkeur
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halInjiie
vruchten
dat deze 1 IJ
terwijl
dv kiuropeeselie
optreedt
wan-

necV(ïc vruchten al gvplrdet zijn. {halt riji.) en dan alleen maar
h.U biikans neheel x-ohvasseii blad aan het oudeie hout. De.-kmek
v-nvid, .„1. h.,vc.ndK.„ v,,.| sneller. He,
sjiinragachtige bvkleedsel. dat aanvankelijk op de aangetaste
(hadeii ontstaat, bestaat alleen uit
y

dan halfwassen toestand, soms eerst

wat later, worden de vruchten met

%

de draden dezer zwam, de meelige
bedekking dezer deeleii bestaat uit

< ^ .. • *
- - .u

de witte, meelige laag, later de
bruin-viltige bekleeding bedekt, die
er af kan worden gewreven, zoolang

de zwamdradeii. waartusschen de

;ry

in snoeren gex'ormde sporen liggen
(ziehg.2):het iiruine, viltigeovertrek-

de vruchten onrijji zijn. De groei

sel, dat later op de aangetaste deelen

der aangetaste bessen houdt bijna
oji, soms sjn-ingen zij, met diejie bar
sten, open, vallen soms af cn rotten
aan struik of op den grond. Zeer
dikwijls verdu gen zij alleen maar
aan den struik. Ook de roode en de

zwarte aalbessen zijn vatbaar, fram
bozen' hoogst zelden.
Onderstaande afbeelding toont
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'chter op lange na niet

„tstaan nieuwe voortplantmgs-orgamm temid.
van het zwamweelsel. bolvormige lichaam.
Deze bevatten een andere soort sporen,zak.
'T:;,ma^vormig. Deze sterven met zooals deeerste,
V .n'heeft ze hcrithccicn genoemd. In het voorjaar
1 Vorgen zij de eerste besmetting der planten,
'".'t peritheei(-n der meeldauwzwammen draaan hunne ..ppeiwlakte dram^lvornnge aanVineselen. W(dke bij de verschillende soorten
\-an meeldauwzvrammen zeei \(:'ischillend zp
l'tn x-orm. lengte en kleur, en wtdke op verschil1 .nde plaatsen x'an de oppiervlakte kunnen zijn
ineephmt. .Aan den aard en de injilanting dezer
niiangseleii kan men de x'erschillende soorten
van meeldauwzwammen herkennen: terwijl deze
1^.,-^chillemle soorten in den toestand, waarin zij

",V

kleur 'aan. De aldus aangetaste:,scheut gmeit
niet flink uit- de top verschrompelt, en (:1e daar
aan .bevestigde bladeren, welke msgdijks met
een wit bekleedsel bedekt zijn, worden kroes
blijven meerendeels klem en komen vaak m het

,lo, ,r (-Ikaar h(-('n wiii-li'ii. en Welke ten
,
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\-erstik keu.
l-:r
uitgewoei

:.fSlTerf walcnen itPve,,.''
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vormen zich
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""" vele nieuwe draaclver.
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o

vloen
takkingem
viltacbt ig
leerachtig ei tidcseldo,
slotte een vnj '"y'.\-,^„^.vtaste plantendeel geheel omhult en doet

"b^ss^^ Ln De jonge

takken vorim^n, woialen

■ ■

b(-li- ...D

i ast van krijgen. Kennis

vers(dii,jnt. bestaat uit de bruin geWorden zwamdraden en dedaartus-

schen in gmoten getale verbreide
peritlieeiim. \'an de .Amerikaansche
' Perithecinm van de .4 merikaan-

sche mecldauwzwa)n .opcngedr likt ■
(iSe> maal vergroot). Men ziet
slechts één sporcnzak uittreden.
De aanhangselen van het P.
zijn voor een gedeelte afgebroken.
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