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Winchestcr, door B. Stolk, geïllustreerd
De napret van een pandoeravond, door AI. Kramer . .
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Het verbruik van hout voor de spooi wegen, door
De truffel, door Dr. Bené Bcrton, geïllustreerd
Ob.u-i-vatieia.den, door Chr. II. J. Raad, geïllustreerd
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Magnolia's, door A. E., geïllustreerd

Bij de mieren, uit het Engelsch door Henry C. AIc. Cook, geïll. (vervolg)
BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
hij iedere rubriek wordt gelegenheid voor eorrespondentie opengesteld en gelieve
men vragen aan de Redactie te richten.

Fraaie foto s zullen gaarne ter öeoordeeling ontz'an^en worderi. Te adresseeren
aan de Redactie of aan de Uitgevers. De inzender verzuijtie vooral niet duidelijk
zijn naain e?i adres te vermelden; ook achter op de foto*s.
Van tijd tot tijd zullen f>rijsvragen voor de beste foto's op een of ander gebied
wordcTi uitgeschreven.

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar aanleiding
van eene annonce, een acmvrage of een bestelling aan een adverteerder doet.
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op zitten!

En telkens, als het oji ..zitten" aankwam, zat de heele rij bengel;
ineens gehurkt neer, zoo wild zelfs, dat tot grooter jivet er enkelen
omrolden.

Ot 'n anderen keer liejien vve met brutaal opgeheven hoofd in

de breede rij, ondeugd en overmoed glinsterde uit onze oogen.

De opzet was niet minder tlan belemmering van 't straatverkeer,
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OORWAAR, een allereenvoudigst muzikaal gegeven, en
nog wel een dat we, meer dan we misschien zelf weten,

uit onze

t Is zells gebeurd, dat vve zoo in gesloten linie oprukkend den

burgemeester in eigen jversoon den doortocht driest trachtten'''
beletten.

Pas oji, jullie! kwam hij dan ilreigend met barsche
maar zijne oogen lachten onder tle grijze vvenkbrauvvborstels, "e
pakte hij met woedend gebaar een van ons kleuters beet,
t was om die even in de gezond mode wangen te knijpend*'
eclMer alle helden op de vlucht deed slaan.
•,

Hoe meer vve denken aan onze jeugdjaren ginds buiten op

Geldersche dorp. des te meer varianten klinken er op in onze®
zongen de oudere broers als ze ons peuters eens

in alle mogelijke variaties gezongen hebben of nog hoo-

OU eis en beenen pakten om ons te jonassen?

ren zingen! Wij althans, die veel buiten woonden, we

hoorden in die drie tonen allerlei bekende speelliedjes
eigen jeugd herhalen. Iedere provincie, iedere plaats

zingt ze met een eigen, kleine variatie: overal echter dezelfde

liedekens, waar we ook kwamen in ons landje; waar meisjes en
jongens zich hand aan hand reiden tot spel, daar zongen ze on

uitputtelijke variaties op het thema van bovenstaande drie noten.
De cenvoiHligste muzikale toejiassing er van was al ons eigendom, toon we nog in do wieg lagen. t Is kras gezegd. ma.ar
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Xeemt men mi ook nog do zaadjes wég. dan houdt menWe praeh-

biepe-sappe-houtje 1 'k Sla je op je boutjje'.
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steeltjes gelijken .

't Ging dan veel vlugger.

Speelliedjes. ons sjiel begeleidend, we luuUlen
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hi-oken. Oing het atsehuiven ,ler bast niet'xdiur"""''

kweekt men de jdanten nu eenmaal niet. W'an-

tot

onze leeltijd met !
DD- medelijden keiule
Een derde toover/ang hieli) ons m 't v-,, •

jigen van duiten. Als de lijsterbes haar
„ntvouwde en de takken ge\'nUl waren

Dvee kortere. \'erder x-indt men behah'e de
Kr plaatste bloemblaadjes, ook x'ier kelkblaadjes,

Kvimeind. en men heeft er bij

\m -f

thema: „Kroene krane. witte zwanen!", t)!' In FiaTm-.,->,i f ^
„na,
het zand-. ..akdnvkjv loggen, nim.dn.l kg"!;
'' -k

" zilve-,-lmgen.
waarx-uor Heeft
de x-errader
zijn
'l'-^'V.'^l'vuis
belagers bezorgde.
men bij Judas
het geven
in\!l-'itijnschen naam stellig gedacht aan de maan (Lunaria,
O
,7 'Tiuan). ook in Duitschland spreekt men x'an Judas/ -'hF doch'1 wel1 lieelt men vergelijking
hcetl inci zieker
uan "de
Judas
gocacnt,
gezien niet
tussehen
vruch-

avondsop de erven der boerenhotsteclen. op de pleinen en brin
ken van onze plattelandsdorpen. - ze leven alle nog! 't Is wezen

men ojt andere jilaatsen weer sjireekt van ('Iri dc moutrc, zoodat

ze in overvloed

en vele er van zongen we m de drie tonen van het eenvoudige

,al ze opnoemen, al die be<lekens:> Steeds zullen er zijn " die 't
getal met eemge vermeerderen kunnen. Lmster sleclits < ;omers-

en en munten, want men noemt ze Monuaic-dii-pape, terwijl

men daai meer heeft getlacht aan het oorsjironkelijke stijliuintje.
dat ()X-eieenkomst heeft met het ouderwetsehe horloge-sieuteltje.
Xiet alleen kan men met de x-ruehtjes x-an de Iudas|)enning
m luns juonken. maar ook kunnen ze geruimeii tijd in den tuin

lijk opmerkelijk. zooals het onderhavige thema zich leent'tot
den koorzang on algeniron als zocxhinig voorkomt

We waren eens op een Zuid-Hollandsch dorp. waar de rustige
lUSt der dorjisstraat plots verstooixl werd door een naderend op
stootje. Een jongen was
wat daar scliering en inslag is
te water gevallen en op 't droge gehaald; daaina werd hij door

hun zilx'eiglanzen x-ertoonen.

fxeurig x'ooral komen deze uit.

wanneei men ze heelt staan tussehen de laat-bloeiende najaars-

jilanten. die dan ook nog hun groen te zien geven.
\ an (Ie liedoelde J udasjienning komt nog een x-ariideit x'oor

tle talrijke dorpsjeugd in ojnocht naar zijn huis begeleid'onder
liet onafgebroken gezang;

met xvitte bloemen, maar x'oor de eigenlijke iH-nihngen komt

-
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men tot gelijk resultaat.
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Hij heeft een snoek gevangen I enz.

Zeer nauxv x'erxvant aan de besehrex'en jilant is de Liiuan'u

Heel het dorp wist tlaaraan. dat er weer een te water gelegen had;
'Ie goede dorpers kwamen naar buiten

yi'diviva.

'ie ondergordijntjes om te weten wie de ongelukkige was. en al wat
long was. of van een grajije hield, sloot zich aan bij den stoet en

zong luidkeels mee van den gevangen snoek. -want. er zat meer
aan het pretje \'ast!
De gewoonte en het geseh-mden verbod om ti' dicht aan den

walkant te sjielen eisehten x'oldoening in den vorm van 'n x'oorheeJdig pak slaag, dat den druijmatten snoek liefst ten aanschomve der verzamelde jeug,l door vader of moeder werd toege

Deze heeft ex'enwel ficlitlilauwe liloemeii. die welrie

kend zijn. doch de x'ruchten blijx'en langwerjhg en smal. zondat

stormen of keken over

ze. wat den x'orm betreft, geen aanleiding kunnen gex-en tot een
vergelijking met muntstukken.

f?)e Imnaria rediviva heeft men

te zoeken in bergachtige streken, waar ze oji vochtigen bodem
groeit en daar wel een Meter hoog kan xvordeii.

-Meerdere familieleden x'an Judasjienning. zoowel wildgroeien
de. als gekweekte, zouden genoemd kunnen xvorden. daar er
niet mincler dan 2000 x'erschillende soorten van Trueiferen bekend

zijn.

Tal x'an geslachten en soorten komen er x'an in ons land

diend. Voorwaar, eem- instelling, die zoowel ojivoedkundige

X'oor. waaronder x-ele. die oliehoudende zaden x-oortbrengeii.

ideumden drenkeling stevig heet oji te wekken.

vindt men echter nergens zulke lilinkende en mooie tusschen-

lal

waarde naar alle kanten biedt, als de levensgeesten bij een ver-

van andere ook xvorden als sierjilanten gckxveekt.

t Zou ons te ver voeren om alle ons bekende toejiassingen van
t eenvoudige, drietonige lied de revue te laten jiasseeren.

scliotten in de hauxvtjes. en juist daarom zal Lunaria biennis de
aandacht lilijx'en vragen, zij het dan ook. dat de naam Judas

Een ieder, die de schatten di-r herinnering uit zijne zonnige

jeugdjaren heeft weten te bewaren, kent zr- immers nog? \\ ie

'•uiten groot weid althans, heeft beslist wel met 'n broodhaan oi
^•50 iets op 'n stok gelotijien en gezongen \-an; ..Pal-lem. i)al-lem-

pasdien!". of met St. Maartensdag een lichtje gedragen en urfnj

gezongen; ..Sinte-sinte-Maarteii. tle kalv'ren heiiben staarten!' ,

^öohij al niet oji \'astenavond zelf debuteerde met een rommeljiot
"' als luisteraar erbij stond onder den ban x'un het tyjusclie Hvd;
-o'ouwtje. 't is vastenax'oml. ik kom niet thuis vooi d ax'ond! . •

Laten we ze vasthouden in ons geheugen, die drietonige liederen,

iten \ve ze in eere honden en bewaren, voortzeggen (.-n ovei'-veren. — ze verklanken de vioolijke jeugd

van

het

'llEe geslacht!

inensehe-
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I vele mensehen vindt men in winterlxuujuetten e

vaas- en bekerversiering mooii-, jdatte. zilvei t

blaadjes. Tenminste, men zou ze oj) het
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homlen. Maar 't zijn toch anc c ^i r ^ „.oeten
we
blaadjes tmuden.
.
Maar dan moetm

Want <le Lnnan, Inenms is wel inheemscli in /witscilai
'["ch bij ons komt ze alleen voor in tuinen
t.'n bloein

en

'lan Worden ze daar minder gehouden om ( ' '
clan wel om ile boveuliedoelde
om zaad van
Wie ze wil hebben kan bij den kweekei x < b
' 'it jaar alleen zien versehijneii lage p aii b . "

'•Dmen ontwikkelen.

'^vee-jarig gewas.

Want nu-n '"■'''W'

In het vidgeiid vo,.i p <

"vngt men de plantjes oj) de jtlaats.
winnen, en ilan zu-t men ze

'jui wel iSo cAI. hoogte. W eldi .1 kT'"
■ '"emjjjes. satijnaehtig voor bet oob ' '

' i<- hM-ft v„.r' kr,.„„i,i:„,ai, -"■""neiT m.n

.-.■n vtiii Riiat

""I'ltanm..rk,.„ v:m ,h- rw-il.;»-..
Delen, viermaditig, d.xx-z. viei a

HET VERBRUIK VAN HOUT
VOOR DE SPOORWEGEN.
()()1\ x'eel stadsliewoiu-rs wordt het wel eens ox'erdrex-eii

gex-onden. wanneer door buitenmensellen wordt ge
klaagd. <lat er weer een boseh gex'eld ol een buitenjilaats
gesloopt xvordt. en zij lachen er om. wanneer er x'aii bex'oegde zijden xvordt aangedrongen, dat men er toeli
voor zoige, dat de aanjilant minstens gelijk zij aan liet vellen en
het laatste zoo mogelijk liet eerste nog overtrelfe. Lr zijn nniners

D

,

, -

van

der
■Iheid hout. die er alleen reeds voor het
'C" ,',T.'n n()()cliL' is en interessant zijn daarom de oiigax'en. die

S geü^mi in het Belglsdw ..bulletin du MusiV rom.nei

• d" xeischemen zijn. Dit lihul deelde nv-de. dat ei in braiikrijk

wèelijks'vooi
de zes groote
s,,oorxvegen Mk>en 10.000 dwarslipers
' ^ - 'J .. ..
(Ijis in ccn jaar dc kolossale hoc\ccl!u*id \ <ni
Nu levert
levert ccn
ccn 'boom van middelbare
" d5om(m HggcVs belu.ex'en. Nu
n;et meer dan hoogstens tien den lijke liggers, zoodat
^"" pnefliiks meer dan 1000 hoornen geveld moeten worden, alleen
allee
'om
>'n daai
te
lande
in
de
behoefte
aan
dxyarsliggn-rs
te
voorziein
daai
aard der zaak de tiehoefte aan dwarsliggers

lengte

zoeken tussehen wildgroeiende jilanten.

bulasjx-nning en dit uitzaaien in

J. D.x.m.dhu 1)z.

liegrip
Toch hebben de meeste mensehen slechts weimg
onderhoud

Bvtui^- en DCM-i \ 1- >n 1 i iK i tww.v. , - Natuia zien.

'

booinen genoeg.

JUDASPENNING.

We willen ze in

penning niet bij iedereen weldadig aandoet.

Bij die alle

waaraan zic-h gvcn

,\(H-n met een

p

..jnde Aj-nl.

/.nnuiifjrn

" ' ^(-pieten tot jilanten
aan mooie jmarse

jrc\-oel. b-lk hloi m
^p.rretjes voi men. i'

at.t.ia'Ji- '

„.hiar^awi, •>

m A"

die oin

e

Nog st(

schat daar de jaarlijkselie In-hoeite oj)
111 .\nu-rika en men
Om
deze te kunnen verkrijgen, moet ieder jaar
IS 000.000 stuks

„,,,,ervlakte x'an

of ruim Ho.(>(>() Hectaren, met

hoornen bejiiant. xvorden gex-eld.
, , 1
11
Hm Lwnoeimle blad scliat, dat er jaarlijks voor de gelieele xveield
meer (1 UI x-eertig millioeii dwarsliggers noodig zijii. zoodat telken
jare oiigex-eer 240.000 Hectaren lieboseht moeten worden, om
alleen"dc. hoornen te kunnen vervangen, die voor de sjioorwegeii

odig zijn. Wanneer men nu nog nagaat de lioex-eellieid hout,

' li'"i-i irlïiks gebruikt wordt als werk-, brand- en mijnlioiif, dan
)„■( ge'
m-e'ii wonder, dat velen er sterk aan twijleleii,
ol de voorraad
IS het
(loeliiiatigeii aaiiraken,, vvamieer met voor ee n
niet zal uitgejiut re
(ilant over de geheele wereld wordt gezoigd.

K. Tn W.

^'iclcU I

buiten.
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DE TRUFFEL
den; ^vi.i

.nVl is

^'^^''1111 van df familii' iliT Asc-omyiX'ti'ii.

iK't gcslai-lil Tuher. die de eif^eiiseliai) bezit zirli
den gi'ond te vormen, terwijl de andere jiadde"'^'„leii
er b"Venop
Men onderseheidt hierin
c;t<"-''

D'

zidl ,■11

oin

t,-)t de voornaamste

v,.le versc]iei<lenii.'' l
ten beiialeii :
p,.i (tviber
(tnber iiioseliatuni (van e,,n vaa).
j . ,1e fteinnskei i ,1e
'U truli
i
hiervan is ftrijs met breede g.
bruinachtige

weinig talrijke

.h-ingend en liernniei t

„leren Haar gv"'"
Herk endoor.
itou
' ,lie \ an nuiskus. Zi] wordt in Pojty
KJ'/-; ^ . ,.sti\nni). zwartbruin van kleu

Touraine en Daui'hnH,
.7' . de zomertruiiel (tiUHi\-eelhoekige. dwars gestreepte
r„nd
orm met J^''{!j;',!^,.l
nmd vcin
van N'
\'orm.
gi"o ' i"s'kimaHitig geel en heeft'{airjg
steeksels
witte strepen. Haai gi

is knmhg eii herinnert /a-mlerlmg ge^i,
■
.,„^;,ak i> minder hjn dan die van r

aan^ d'i'e van ,kannnnelk
1 haar
;
111
M,.n viiult
Zuiden van Frankriik
.
^.,„„-alin mludKngelam
dt vorige sooit. Hj,;
g'""t;it onder
omstreken N'an 1 ai i)s
jonge
(k

liiS „r S'':i,SF

"''r''''"HtlÏr'meJintei^

ec-n kiioh-ornng gewas met zwartig,

nrceMal
aan den
onderkant
gen
: . /üw . oppervlak,
' • vvU.n veeltijds
Het vleesch
is vaalrood
metvan
talrijk
breede inkeinng vooizun.

DE PEIUGORD truffel (gnwtj TVHER M ELANOSHORU M.
DE winter truffel {klein) rUHER BRUMALI.

tac i

I"

st-ttojI- aanrr

'

zwartachtine strepen. De genr is steik m dr smaak aangenaam, t.M,.,, v,„,l;du,m- ,n l..-t
vm, iT.Hkn.ik -n l,rt «„,»
gebied van de Seine. ten Noorden \ aii 1 aiijs.
de Périgonl-trut'tel (tnber inelaiiosi.orum) is violetkleurig, k'
_ ... 1

1 ^t 1

1 lU r 11 > \

k/

'.I rYlL' + ri

.

J ,

niet zwarte siioorzakjes. Dit is de voornaamstesoon
en dan ook de ineest gezoi hte. Zij is bultig gevormd ■

(zie bijgaande afbeelding) i'ii soms bijna volmaakt '
rond. terwijl haar oppervlak met veelhoekige wratten

is bedekt. Haar gewicht wisselt gewoonlijk af ttij. '

scheii de 50 en 100 grain. maar er zijn er wel gevon- "
den. die tot (>30 gr. wogen. Haar vleesch is zwart- :

achtig. op het zwart-\ iolette al. Op de afbeeklingis
'te zien", dat het met witte strepen bekruist is.'Deze
witte stimpeii bestaan uit tamelijk losse vezeltjes.wel- 1
ke tot het ojhierste \'lak of j^iTuliiiiii doordringen. De '
zwarte gedeelten worden ge\ ormd door verbindingen
van dikke, dicht samengeperste vezels. Aan het ■
uiteinde c'iirinen deze \'ezels kleine afgeiondezakjes,

(isci gi'iioemd. ieder di-zi-r n.scz bevat vier zwarte met 1
onefïenbedi-n lu-di-kte ei\-ornnge sjioren. dit zijn de 5
kiemen van de trnttel .
Omler zek "
iin-loi'iU'ii ontkiemen deze sjioren. zij ontwikkelen
zich en doen een mycehum ontstaan,
de oorzaken dezer ontkieming? Hier had de scherp

zinnigheid der geleerden \'rij sjiel.
Den lydeii Januari iS,),S der-d
rajijiort aan de .-kcadémie des

aanduiding

\-an

den

Hertog de LesjiaiTe, welk j

rajijiort eenig licht oji deze duistere zaak scheen te (j.
TR U FE el O O GS T.

Zoekster klaar staande de zeug op den neus te tikken, zoodra zij een triilfel vindt.

werjieii. Na talrijke er. gi-diildige onderzoekingen !.
was de Hi-rtog ,1e l.esjiarre er toe gekomen vasttc
stellen, dat de sjioren \'an de truftels noch in haar
\dees(di. noch in de aarde ontkiemen; zij moeten,
hetzij door den Wiiid. het/ij dioor een andere oor

zaak ojigeiiomen w, irden i'ii belanden oplietblad
\-an een daartcie gi'si liiktin boom en liefst op df
middennert van dat Idad. X'anal dat oogenblikneemt

de ontkieming een aaiu'ang. Er komt bevruchting
tusselu-n de mannelijke en dt' x'rouwelijke sjwot

dezr- laatste laat. eenmaa' be\'rucht zijnde, kleinere

sjioren nit. wr-lke oji hun beurt ontkiemen, op d®
grond N'allen en het t rid'1r-l-\-oortliremgende inyceliu®
doen ontstaan.

ZieJiit-r h,H' men jn oeiondi-rvindeiijk te werkganb

om sjioreii kunstmatig te laten ontkiemen.

^b'ii kiest een gezonde trnttel. rlie noch

;omt. n,ieh ,l,)or gi>ting is aangetast. Nadat in®
laai 11a ee-n \'o](loende blootstelling aan de lu®;
tot een staat van \-olkomen verdroging geh«®.!
bcett. d,iet men haar in het water, en wanneer^
wick gmioi'^ is. v'erdeelt men haar in dunnesne^
en drukt voorzi<ditig het N'leeseh ttisschen t\veeg»'i

platen fijn. \Vanm-,M- ,lii vleesch in een slijmachkSj

^•erandenl is. ,l,„,,>t men er een penseej
,-,-"n
^esnieei t er de miildennerf van lid . .
t
' r
kesc liikte elk mee. Na

, !, • m'

timsellen zes a zeven weken i'-

,1,- Tl

en x'an tien a twaalf

lajaarbezaaiiiifg. j.lukt men deze bladeren at ,41I

'"■Kiaall

nierKv'!^^'

'"''dt deze jiroefneming

'"'Onien "

TR UFFRL O O GS T.

De zoekster kijkt den grond na, waarin de zeug gewoeld heelt.

van de bladeren van bi.jzt

ftronden '

.kd'ond voi "- V"

^Vaaróni

T

begraven in bijzoj
t'an hoornen e

boreikt men niet- _
f' ulfei zieli slechts onder

'

'i Maart l!)OS,
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me meer van liet hnnweel. daar dit systeem ],et

nadeel had trultels op te delven, die ludg niet tot
yilkoinen rijj.heid waren geraakt en dan natuurlijk

grin waarde hadden; dikwijls ook werden zij do'or
l)Heedu'V''Ai
"f andérszins
^digrl. Men is dus genoodzaakt geweest
de hulj)
m te loejien van zekere dieren, wier iijne reuk tot
"P ^■^J groote diejiten de juiste jdaats van de kost>me zwammen weet te ontdekken. Tot dit doel

crtt men honden gedresseerd, jioedels of een soort

\ an kleine kortluirign' lioniljes. maar het meest

gebruikte dier is de zmig. Deze is zeer belust cm
tiulles. Haar buitengewoon ontwikkelde reuk
stelt haai m de gelegenheid de aanwezigheid van
een tiullel. die tot oji (lo e.M. diejite begraven ligt
te verraden. Zij graaft in den bodem met korte
stooten van haar snuit en knort ilaarbij. waarsehijnhjk van genoegen. De man. rlie haar begeleidt,

slaat haar oinnerkzaam gaile: wanneer de truffel

te voorschijn komt. geeft hij een stokslag oji de

snuit van de zeug. Deze. woedend geworden, heft

haar koji uit het gat oji. haar meester werjit liaar
eenige maïs-korrels toe. en terwijl zij deze ojieet.
laajit de zanielaar den triiftel oji; als zij naar het

gat terugkeert, bemerkt zij. waarschijnlijk niet zon

der verrassing, dat er niets meer te vinden is. Zij

houdt zieh er echter niet langer bij oji en zoekt verder.
De truffeloogst wordt fgeliouden van begin No

TRl'FFELOOGSr.

di'Ki hiuu' hin Zi'ckvcrnhi^tn mingcspnord. ivoett dz iiiii df

/'<

luHiium rn l ip ../ckiTc" tiMTrinrn \'(irini.'n ? Hnt' is di'viTlimuling

vember tot einde Maart.

om.

Hier volgt, naar ile laatste statistiek in Kjoo—Kjoi door het

tiissclu-n lii ii inii-ii gniml i' Wat draj^i-n zij bij tut de \-onnintt \-an
de tl uttel ? Ibt zijn geheimen, die geen geleerde ooit heelt kun

hransehe Minister e d e 1 .-V g r i e u 1 t u r e oj)geinaid\t. de
tabel van de truffeljiroductie in Klankrijk in 2o deinirtementen.

nen dniirgrnnden.

uitgevoerd, wat een waarde van ongeveer j millioen francs ver

X'ersehillendi' hodinsoorten kuniu'n het mitstaan van trultels

hevnrderen ; de berk. de beuk. de hazelaar, maar de eik. de schar

Kr worden gemitldeld i^oooo a zooooó kilogr. truffels jaarlijks

tegenwoordigt. De uitvoer kan men als volgt verdeelen; Kngeland

laken besstui dragendi'. een kleine groene eik \-an de soort niirrciis

4()

('niciicrd wordt er het meest voor gebruikt.

onge\-eer 20000 a 25000 Kgr. jaarlijks, wat een waarde \-ertegen-

De truffel ontwikkelt zieh slechts op kalkaehtigen .b.otlein.

\'ooral op die \ an het secundaire tijdperk: de grond moid hdit
ni iioreus zijn. tamelijk rijk aan humus en op een door ateiiden
midergrond rusten. Ken gematigd klimaat met vochtige lentes en

.aA oltrd door warme en niet te drogi'zomers is het meest geselnkt.

Ziehier volgens M. (diatin de analyse van den bodem van een

inifhdterrein te Sorges. eene kleine gemeente in Dordogne. waai
de beste Périgord-truffels worden gezanudii.
Kalk

.Miiminium

4--"

.Amerika ii

woórdigt van 200000 a 250000 francs.

f)e ingevoerde truffels komen voornamelijk uit Piémont.
Ifelgië. Sjianje en Algerie.
.Men gaat ids \'olgt te werk om de truffels te eonserveeren:

Nadat men ze zorg\'uldig met water afgeborsteld heeft om er
al de aarde van te verwijderen, stelt men ze aan de lucht bloot
om ze te drogen; daaroji doet men ze. met een weinig zout en

is. kan men de truffels bijna onbejiaalden tijd bewaren, zonder

ikitassinm

dat zij haar geur of smaak verliezen.

Magnesium

"-dd

Stikstof

"-"3

Het is raadzaam deze bussen van tijd tot tijd na te kijken.
Wanneer men er een ontdekt, waarvan bodem en deksel bol staan,

Pliosphorziiur

i

i

Het IS dus nood g. wanneer men een tridtcdland wd aanlepn
een t r-eii u. te kiVzen. dat in samenstelling dit als voorbeeld
: ^emi;"errem nabi, komt. er jonge
,.,kels op te zaaien. Kerst na acht ot "

aanvang kunnen maken met het

«

België ij

jiejier bestrooid, in blikken bussen, die met tin worden dicht ge
soldeerd. Dan n-orden deze bussen gedurende \-ijf of zes uur in
het kokend water (,.bain-marie") gejdaatst. Wanneer het sol
deersel, het gewichtigste jnmt van de bewerking, goed aangebracht

kwxrhniulc

I jzer h\-pero\ydi'

Duitschland 2i

De invoer van trultels in Frankrijk is veel minder belangrijk:

l.H .nrnn .u;l. n

Krj.lKilnil.ic "I '"\"l

^

J

,,,V

vreemd ver-

,i|„ v„..,

moet men zieh haasten deze te ojienen. daar die welving, ont
staan door ojdioojiing van gistingsgassen. er oj) wijst, dat de truffels
tof bederf overgaan.
Tenge\'olge \'an de groote droogte \-an den zomer is in het afgeloojien jaar de truffel-oogst in Périgord niet overvloedig ge

weest. De eerste truffels, die oji de markt verschenen zijn, in
het begin van den winter, waren tussehen 10 en 12 Ir. jier Kilo
genoteerd en nu zij sti'cds zeldzamer wonk'ii. doen zij ])rijzen \'an
;o en 40 fr. jier Kgr.
Dit is een der hoogste i)rijzen, die zij ooit hebben gedaaiy

/ij i;r,./il. ""!<

/iKinistiK ..ni "P <l''n

.

I)rzi'

Ik ""rr, d,f,ïn''..-h Ji-nl-i/(-wen.
:k,, b,..,

()iivrii("htl)a;iiiK"Hi ^ an

„1. i„„ .npïui.na niY^>:;Y;jlid;dl.,i;.fki.ii,h
en achttien jaieii. I. b

ken. dan groeit de "" ,f j

ar

„^wi en ojmieuw

„verromjield.

Yy|'yYl...r.
„„arkrasr ^
,,t .p. tniffeloogst 'm

legen het eiiide \a •

zomerregens, 'f"

■

overv loedig zal zijn.

p;,t nioineiit heit (K ||

1

bd wr. die dan alreeds

i„,.|t benukt.
opjiervlak.

|

ontwikkeling

aan het
;/oova-el truffels. Het
p-wen. die deze eige-

^

/ou gemakkelijk zijn m'

i,;,;n-digheid kennen, om d' b ^
Hl Sejiteinber zijn zij nog

/ii v'rnultig

j,. stelen, maar

■

Daarom gaan

j

verradende

-eP twee maanden

harst [daiiten ZIJ '■'"b'i ''' i,.,rHen hebben zich
later keercn ZIJ b-nig ■ di ■
en

gesloten, maar de

de dlevell liebbell st i

. |

Ih.'^daatsen te gra-

ven. om de triitte s te sni hm
een wc-lllig onderlegd is.

^t

j.y.ii eigeHaal, dl(

p,-i^,slist'wel
OP DE TRUI'FELMARKr TF SORGES.
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OBSER

TIEKAS TEN.

FES'I'AP

M

en tuinboviw- ot andere ten-

"

ahleeling bijenteelt heden ten dage
toonsteiliiih"'" .,,,s.
Heel eigenaardige indrukken
nog al wat
^ xloeii. door zi(di wat verdekt op te
sonis ('1
kan nu-n
hoogt' glazen uitstalkast met potstellen achter etn
tukken raat en onlienspehjk gevulde

ten slingerhonnig. blai Kc ^
.^^mdaehtig bezig te houden met
secties; of ook
; klaarliggend
Hm^keiid brochuretje. terwijl men de
een voor het meenemen .nies op te vangen, wat de voorhij drenooreii goeil
telende

„^er tier bijen interessante leven, hun
',.tK,-engselen ojimeikeii.

woningen
over geschreEeii.mdeendame bewec , ,i.p ^eV tegenwoordig
gezond moet„erg
wezen".
Doch

^■en wordt", en ;;^at h nmg n ^^^g
zij x'oor zich, t is ge .

niaag ligt, ''I

,

weet het niet. maar er is iets

^.„1 verdragen. - Men schuifelt verder,

in liomng. '^^V^S /iaald veel reist, vertelt voor de glazenkast
Een heer.
'cf
_
l>uitenland in alle hotels honing
met slingerhoning.
J
pan deze. Sjonge, vroeger
krijgt: maai
Jj''"
vvas
hem
al te zoet. maar hij heeft
niet
hield hij ei
Fn nu' Iedere week gebruikt hij eentwee

/'^.S' GEZAMELDE TRUFFELS NOG MET AARDE

het wel

boterhammen vliegen er mee

loeren eten.

kilobus schoon
■gehoon leeg
leeg en

BEDEKT.

binnen.

naar

.....n.uloms ziin de voorwerjien der bewondering

F,en,B«

Dat .uib kleine dieren r„„'

vnn een „uden

|.,gr.j,.t ,1e „tule heer „eg.

massa honing

Maar hoe ze toch 'j1 rlat was uit de bloemen halen; t is meer dan

heer ^;[v^,^.ip,igeligen
legt uit. hoe hij staat,
oj, dehoe
H.B.S.
een
kunstig. Doch de jonge^y.^,.^^^.
het was
boek gebruikt, waarin

■
■■
weg gevormd wonlt uit den honing, waarlangs "scheikundigen
weg

nicc cic liiicn zicli \olziii^t.n.

Ven paar jonge dames staan stil bij een uiteengelegde magazijn-

kast- nemen eeii jiaar oiiderdeelen oji. maar schijnen t rechte er
toch"met van te vatten. Men hoort zoo iets mompelen van strookorven, die toch eenvoudiger zijn; en voort gaan ze weer.

\'eel wordt slechts vluchtig beschouwd, wat meer aandacht
overwaard zou zijn; iloch ginds dringen alle bezoekers ojieen. steken
alle neuzen kijkgraag in een richting. Te midden van dien drom

kijklustigen ontwaart ge, wat voor velen de clou is der afdeeling
bijenteelt. Daar zijn werkelijk in cU- zaal levende bijen te zien.

Fn ze werken ook. zeggen de \-oorsten: alleraardigst, allerwon
derlijkst toch, die kleine, ijc'erige diertjes.
Men schuift wat op; en ja hoor. nu zien we 't ook. 't Is een
liooge. smalle doos oj) z'n kant; door den \-oorwand. een groeze
lige glasruit zien we een jiaar duizend bijen onrustig, vleugel-

trillend heen en weer loojien; sommige tegen 't glas, andere over

'Mkh.

een jiaar vuile wasraten daarachter, waarin nog enkele verzegelde

."<

honingcellen te zien zijn.
Iemand, die meer van de zaken weet. legt uit: dat is nu een

obser\'atiekast ; daarin kun je nou de bijen net zien werken, als
ze werkelijk in hun korf doen.

GEWASSCHEN EN AFGEBORSTELDE TRUFFELS KLA -IF
OM GECONSERVEERD TE VVORDJiN,

'

Och kom. een observatiekast; 't mocht wat! Flen akelige kari
katuur ervan is het! Een dompige, vuili- martelge\-angenis. waarin
eenige duizenden arme bijtjes zich al de tentoonstellingsdagen
vleugellam mogen vliegen, om er uit te komen; 't vlieggat is

gestojit. ze worden al angstiger, maar hun wanhojhg getril achter
den glaswand trekt een massa kijkers, die zich nu verbeelden te

zien. hoe t eigenlijk binnen in een echte bijenwoning toegaat.

01 men dat dan door middel \-an een obserc'atiekast niet leeren

kan? Zeer zeker wel. maar dan moet nu-n met zulk een instru-

ment oj) ile ook juiste manier mam eu\-ri'eren en het vreemde ver-

ihjt \ ooi de diei tjes zoo gewoon en zoo aangenaam mogelijkmaken.
Laat me mogen \-eronderstellen. dat ge als lezers mijner arti
kelen uit ilen vorigen jaargang van dit weekblad, uzelf een of
ineei bijenwoningen hebt getimmerd en een zomer aardig ge•■ -V

rI

imkerd
,v+1lev,,
het

^l>^■.ƒ

nebt.

\ eel hebt uv dan reeds kunm-n waarnemen uit
'*■
b'e dan reeds kunm-n waarnemen

kkend
nwer kweekelingi-n. dat uiterst belangwekk

■nv;

was

, ,
-IV ,. 1 gierig oog verborf
verborgen.
■i-i,"- het
i,„'/ plaats
^"""r uw
leergierig
daar
greep ,n de- ""ff
donkere
ruimte
der gesloten
bijenkast; ik noem
der larven, het
stuifmeel. Dit

slechts; het eierleggen der koningin, het voeden
mitpojipen der bijen, het ojit assen e-an honing en
<1 I S ki ijgt ge sle(-hts zi'lden te zien oji een mat,
die ge juist uit "e kast onihodg hebt gehaald; maar dan nog zij"

de bijen niet in
Volkomen
Wilt ge nu ook het iiiei-r lustigen staat aan ileii arbeid .
intieme werken uwer nij\-ere vricndjf^
eens rustig kunnen ^

gadeslaan, zonder hen ook maar eenigcrniak-

te .storen of

observatiekastVn

standen te bestellen
DOORSNEDE VAN DE PERTGORD TRUFFEL.
(TUBER MELA NO.SPOR UMI.

m-

xersierd. komen deze

' ^'oor oj ;;ij,.,

keur aan .o,,'n \'Vju"nhiu'r .li'"

het vorig jaar nanV ,„u„'

jiandelsbije"-

voot-

j-^nidseleii. vooral wamieei

.
^Hf getimmerd. Imbt*^
•^•""'wijzingen uwe gewone hijenkaste|i

ook zelf p

sinds iK-t ver ver.vijderde tijdstiji, dat Pliili])])e van Orlcans,
regent \-an Frankrijk was, i)egin i8de eeuw, en deze heer de lievi'

lirjjs van 250 livres betaalde voor een getruf'feerde gans, eeni"-e
vrienden geot'lieeid aan een diner, dat hij gaf tas' eer'e vaii Mims

do Parabèie.

I)k. Ricnh Hi-ktun.

---

van <iie

■

niHKlzakelijk moet l,.litt
Mie er zelf een maakt L-'"'
mrielit,.,,

lis hij

,

v.olgende

ilaarom al|e®''

observatiekast
te beantwoorden-

i'ii uitwendigen vorm dan net zo

en iio odig \ ui,
komst i g( ^tmidplaats
m l erhand met de j"®
De
Inl ei
liouj) ik, ook
vei
'11 ga .imie a I beeldingen zinw"'
'' riluidelijk en.
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goede

tijele met een

liijen\-olk te o^•e^/i^.Jl Hi

(>ns

m

Kvlieele Werl-

raampies met uasraten n'n'?

stellen te allen

van het er
e in wonende

'1'i'lelijk, dat

sehen ingesloten raatvl-,L-i

■■"-Ken hangenivin.r,.,.. erde
i geen
i
, ">"gen

/oinh'ii d

•

^

eemge. meest drie. rate.i A,,;,. een
, n ohse '■'■•'^'vl<ast h

twee

^

<'1 'uet

'

met koninginne-

een bi , ,^,,^
drie secties zijn geplaatst. Dp
o\en\-erdie]iing. waarin
dus het honingmagazijn voor; ilaaronder w ,i o\rnkastjt>
i
i . ■ stelt
-Een paar vertikale glasruit-'
'""'"^te.
der ohservatiekast. Zorgt nieó'
He grootste zijwanden
glazen, die l'innenwerks\am
vlakke'spiegelbewareii. dan zullen deze ruitèn^
^ precies \j millimeter

ondoorzichtig worden gein-i -iL-t'^ i
staat sti'llen den arbeid op (k.
raten waar ti- nemen.

Daar de bijen het plezu-rig e-,„den
aangezien üoor
dooi de
ih- enkele
enkele gïasr'uïtèü
.0...
..

voorwas of raatbouw
'djenvolkje, maar u in

'eung ip
i

het inwendige der woning verh

een.

niiclden hangende

^verken en

heel

wat

warmte

ook
uit

alazen wanden een naar hom,.,."en
, zou gaan. moeten er over ile

„len ten

nog van een wollen
Een vliegojieiiing

deurc
ai,n ,1, to,',hh!.7kr
"''"e'-'l»»'-''"'- 'li"
"V", trok
\oidt uitgebeiteld ip één der smalle zij-

wanden.

Hoe zullen we nu oiize

oliservatiekast bevolkt krijgen!>
Ik ken, wel1 1 liefhebbers.
,
die hun observ;itiek-i.;r in
in 'rt vo orjaar
hl) een handelsimker brengen Deze
tukast raamjijes
t
met

raten en een volkje „i en zoo komt de woning thuis

,aar door kan men den arlHud der bijtjes .mdeskrin

hertst gaat alles weer naar den imker,
" '
' die

vnor-

ge\-els

uwer

de gasten ziet

Het verdient aanhevehm^ d„ ,
ua. er clne ot v,er raainpu.s ktmnen
'"^^ken. dat
Injemvonmgen. I), l'innVnrn
Vier
groot genomen worden. ,k,t ^ j' ^.nialle woning moet .dó
roiu om en tussehen de raanioi... ;7„ i
l^iiendoorgangen
roiule gaten in di- l'o\-enpi.„,]. ' ' i ^^^'''"i.g o\-erhliiven
Ficenige
en.

rooster Ivdekt. geven tl,ega„:'':tot

resjiectie-

velijko

bewonderen

eir- d,
'langen daarom
' " elk
elkaar;
^vonmg wordt daardoor

hoog en smal.

de

ge. volkomen

ongehinderd.
honderd
merkwaardi

ge verrichtin
gen uit 't won

dere

bijenle

ven gebeuren,
(ie

ziet

van bijen, die
was maken; ge
zietcellen bou

wen.

honing

ojitassen

1
..,1 1
''i.hnjaai
maals
gewild
teiug ,te 1brengen.
rengei

kleur hij kleur;
ge ziet ile ko
ningin rustig
en onderzoekeiul
romlwandelenover

de raten, een

ei dcjioneeren
in cel bij cel;
ge ziet werk
bijen de moer
larven opkweeken
door uw loujie ziet

r. laan
de raten
t f-

liassen . E-eii bijenzwerm in een leege ob.servatiekast brengen,

in April ot .Mei drie raamjijes uit een goed bevolkte, gewone kast

m de obesrc atiekast over te brimgen. Deze raten moeten honing.
>tuifmeel. jong broed, eitjes, en zoo mogelijk, één of meer konin-

Heze laatste zijn er in dien tijd genoeg
in uw kast. De oude bijen, die im-t de raten meekomen, c'liegen

ginnecellen bec'atten.

ineerendeels weer naar do oude woning terug; zij kennen den weg

erheen. Maar de jonge dieren, die uit de oude kast nog nimmer
uitgevlogen waren, zijn niet ib- hicbtbaiien niet bekend; zij be

schouwen de observatiekast als hun eigen woning, \-liegen later
om voedsel uit. doch keeren ook weer terug. Het broed wordt
ojigekvveekt tot nieuwe volksleden; sjioedig komt uit een der
koninginnecellen ook ee-i mo-u- te N'oorschijn. die sjioedig ter
bruiloftsr-hicht^
uitvliegt.
vrucht

komt.

be
terug

en

haar

eenige taak. die
vaiieierenleggeii.

begint, waardoor
\-olkje

toe

neemt in sterkte.
Waar ge uw
observatiekast

jilaatsen moet ?
Wel. in uw huis
kamer. -\an het

vlieggat jiraktiseert ge wel een
soort van jilatte
buis. die dooreen

iiitgesnedenpijiening in een ven
sterruit naar Iniiteii uitmondt. In
de kamer komen
kunnen de dier

tjes nooit. Maar
op elk oogeiibl ik.
ook 's avonds bij

lam]'licht, kunt

|,en eieren'uitkomen.

I. R.t.ti).

D

IKWIJLS komt het voor. dat in jiottenof kuijicn gekweekte
jilanten geen frisch groene, doch een fletse, eenigszins
gele kleur hebben. Ook bij in den ojien grond uitgejilante
houtachtige gewassen komt dit verschijnsel veel voor. De

gezonde groei is dan uit deze jjlanten verdwenen en zij
maken over het algemeen een ziekelijken indruk. Dit \-erschijnsel
wordt aangeduid met den naam van ('hlorüsc, bleekzucht zou
men met een Xederlandsch woord kunnen zeggen. De (lorzaak van

dit ziekte-verschijnsel, dat vooral c'cel oj) kalkrijke giomlen
voorkomt, is hoofdzakelijk te wijten aan te weinig bladgroen,

\-eroorzaakt door gebrek aan een voor de jilanten opneembare
ijzerc'erbinding in .den bodem. Wil men zich oe'ertuigen ol de
oorzaak hierin gelegen is. dan kan men de bladeren besjiuiten
met een zeer verduntle ojilossing van een ijzerzout.

Er wordt nu wel eens aangeraden om in ztdke gevallen de grond

met ijzer-ojilossingen te begieten.

Komt het \'erschijnsi'l vooi
bij jiot- of kuijiplanteii. dan zal dit middel zeker afdoende hei
pén. doch voor in den vollen grond uitgejilante boomen of hees

ters is het niet afdoende, daar het ijzer in de bo\'enste aarcllagen

wordt lU'ergeslagen zonder de wortels te bereiken. De Duitsthe
hoogleeraar Sachs be\-eelt daarom aan de grond rondom lederen
boom tot (IJl een diejite van 20—40 c.M. goed om te sjiitten en
met 2 a j kilo ruw ijzer-vitriool te vermengen. De hoogleeraar
deelt mede. dat boomen en heesters, die reeds langen tijd aan

chlorose — gebrek aan bladgroen — leden, na toejiassing van

dit middel nu eens binnen enkele weken, dan echter jias in den
volgenden zomer genazen.

Welk een uitwerking ijzervitriool oji jilantc-'U hebben kan,

blijkt ook nog uit een medcdeeling. die de heer Venteclaye enke e
jaren geleden \'oor de bransche I uinbouw-Maatschajijiij heelt
gedaan. Deze heer bezat een vruchtentuin. die zich in bijzondei
ongunstige omstandigheden bee'ond, daar de bodem hooidzakclijk uit jiuin bestond, bedekt door een 'laagje kalkhoudenden
grond uit de onmiddellijke omgeving. De geheele aardlaag was
niet dikker dan fio a do c.M. en ruste oji een laag tutsteen. Dank

zij goede zorgen bracht deze tuin de eerste jaien nog aaidig

\-ruchten voort, doch langzamerhand gingen de k.oomen toch

achteruit en kregen een geel en ziekelijk voorkomen; zij leden

aan chloro.se. Hij bejiroefde nu de ziekte te bestrijden door de
boomen met roestwater te begieten, doch dit middel had geener-

li 'i uitwerking. Toen loste liij één kilo ijzervitriool — zwaviT
zuurijzer
oji in 4 liter water en begoot zijn boiimen met een
liter van deze ojilossing oj' één gieter met water. Xa zedeze
bewer
nogmaals
king in Maart te hebben toegejiast, herhaalde hij
in juni. De resultaten waren verrassend. D( boomen herstel-

den' zich geheel en droegen weder geregeld vruchten.

;,,-heid rustig ga
deslaan. zelfs on-

zullen er baat bij kunnen vinden.

glas.

veigroot\'lak vixii'

UW lUMlS (JU VOOl

Xa eenige

dagen zullen zij dan een donkergroene kleur helilu'ii x'erkregen.

^re lu-n in hun
(h-r 't

En

TEGEN CHLOROSE.

s,

heeft mees a '"vt het gr-wenschti' ge\-olg; deze heeft voor zoo'n
beginnend volkje nu juist geen aangeiiainen vorm. Beter is het
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bijen

ge nog veel meer.

Het heele
en in den
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jewone kasten
kasten met
met bijen
bijen bezit,
bezit
kan zeil z n ohservatiekast bevolkm■n. als
' daarin
'
dezelfde raamjijes
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OBSERVATIEKAST GESLOTEN.

voeden en de

weei goed oji gang is, nog

/

en

stuifmeel

bijen bij
een zijner volken \-oegt en de leege observatiekastmet
den winter
\
1
\
1
^
•^v l \tlLlv.K<lr)L
tlCll
WlllLL
over bewaait om Iraar als het liiinni-en-

het

schommelend,
levend gordijn

Het middel is eenvoudig en wij tw leien er niet aan

of velen

E . '1 II . W.

j

mcidi i

mi

buiten.
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_,„1 s< lirrpgrtan<l groen, in October al
voori.ang <'en Merry .\ nias toeroepend,
lèn nog hoog-'i- daar bovenuit de beu.
'statig en \-oornaam. die met droog

Irrtik hun driehoekige nootjes ketsen
Hteii op den grond.
.\|s men dan Hamiishiie en de Engelsche -euuntrv" >;eer hel heelt gekregen,
Pm moet nieii een enkel dagje afzonde, voor een bezoek aan W mchester, het
,,u(le. oude madje. boel dj.laats van het
••

1

1

1

1

In de Koinemen-tijd bestond het reeds

011 lu-ette -N'enta Belgarum". img vroeger
vvor.lt luU zelfs m de ges<diu--denB
„oem.l als ..<'aer ( Av.mt (\Nitte Burcht).
Die namen met ouilheiil-klank behoo-

rvn bij h.-t stadje- heljien mee tot het

terugle\'en. mt onzen modernen tijd weg,
naar dat verre verled.m.
Daarto.' nio.d m.'ii natuurlijk niet in

(Jv vo.irnaamst.' straat, in High-street,
blijven, waar nog w.'l \'i-.'l ouds te zien
is'maar waar to. h meest al gr.lote uit

stalramen Nan ni.-uwerwetsche winkels

'Nfikwijls .-.■liter is die moderniseering

ojiju-rN-hikkig eii e.-n gewoon-uitziendklein

restaurant binnengaan.1 om te lunchen,

HET OUDE „COLLEGE" MET DE BEROEMDE KATHEDRAAL VAK
WINCHESTER OP DEN ACHTERGROND.

WINCHESTER.

WIE in Engeland reist en ook Ham|)shire in zijne i)lun-

nen oj^neemt. zal het zeker lief krijgmi: ..Svinny
Hampshirc", het golvende, groene, met zijne \'ergezichten naar alle windstreken. — die wel den
imlruk wekken van een oneindig groot Engeland in
wijde ronde, — met zijn trotsch-statig geboomte, dat dikwijls het

ha.1 ik .Ie aang.'iiaim- verrassing, die me

kin.U'rlijk blij maakte, .laar boven nog
alles bij het .unh- te t'in.len. Heel intiem,

heel gezellig en wel essentieel Éngels."h. waieii .lie juuir zééi lage
vertrekken, die. sterk .mregelmatig t-aii N-. .rm. in e kaar uitkwa

men en aangenaam gemeubeld waren met .m.1 Engelsen huisiaad.

\'eel blauwe Imnleii en s.'h.Ui-ls m kasti-n. op aam eclittatels en

o.ik tegen .Ie wanden; \'an dat eigenaar.lig Ivngelsch blauw, waarbij
de dichte figuren uitlomen tegen een a.'htei gi.md als \anstramien-gaas.

. t-

. r

X'erder hingen er in vuil gew.u'.leii guhl.-n lijsten .iiKl-Engelsche

jachtjirenten. lan.lschajijH'ii. jmrtretten. het wapen \ au

inches-

aristocratische van goed onderho\ulen ])arken geeft aan weilanden

ter. — de .mde burchten. - .ij) vergeel.1. .hior .len tij.1 gesjiikkeld

en wegen, met de tegen heuvels oiiklimmende bosschen. met de
\'ele dor]-)jes, om begroeide kerkjes geschaard, met de mooie bui

jiajiier.

tens. de vriendelijke landhuizen, de luchtig over de heu\-els ver
spreide bungalows.
\h)or mij had Hamsphire eene bijzondere bekoring in den
herfst, toen ik het kennen leerde in rossig blad-gelaai en in een
kwistig bieden van najaarsvruchten.
Er was voor mijn gevoel zoo iets buitengewoon weelderigs in
die hazelaren overal langs den weg-berm. vol noten in hun bleek
groen omhulsel, in tlie hoog-opslingerende bramenstruiken, iedere
tak als eene Ja]:iansche teekening. hjntjes geacheveerd: de witte
ster-bloesempjes. dan de groene i)asgezette bessen, dan de
bloed-rood rijpenden en eindelijk de zwart-paarse. rij])-zoete
vruchten..... het geheele groeijn'oces gegeven tusschen enkele

gracelijke bladerkens \-an tak\-oet naar taktop. Daartusschen
kleurt de giftige groen-oranje belladona en de clruif-bevloersde
..sloze". een wrange wilde pruim.
Hooger uit al dat striukgewar op. glimmend en hard \'an blad
en vruchttrosjes, de hulst, met blikkerend rood tussciien blikke-

Een s.ifa met een l.isse stajieling \'an alh-rlei kussens stond

tegen den muur; iets \-erder weer een .lu.h- kast mi-t antiek zilver

werk; — in een s.iort .lo.ul.xijije een en.irm buff.'t. beladen met
sch.itels. vruchten, schaieii k.md \'le.-seh, .-nz.

Binnenk.mien.1 ha.1 ik v-.-el e.-r.h-r de gewaarw.ir.ling in een

jiarticulier huis te zijn belan.1. .lan in een restaurant; zo.izeer lag

een steinjiel van .m.l-Ivngelsch.' wi-lgest.-hle huiselijkheid over
deze kamers.

\'ol welbehagen zette ik me bij een klein, met z.irg gedekt tafel

tje. \'lak voor een der lage N-enstertjes. uitgebouwtl met twee
schuin staande zijkanten. Inde bniten-\'ensterbank fleurden wat
late geraniums en ander na-bloeien.1 go.'.lje en o\'er die bloeiiieii

heen zag ik d.ior .Ie kleim- ruitjes de heele High-street af. het
ernstig klein H.'itel (ie.irge langs naar .Ie .m.le j).).)rt aan het boven
eind .Ier straat.

Z.K) zat ik mijn ..jue" te eten .-n alh-s was z.i.i ..h.nnelv",
ik me .)ji bezoek waan.h- bij gulle .mbeken.le vrien.len.

In .-i-ii lijzig regeiitj.' .Ireiit.-l.le ik .laarna High-street af, tot
.h' jdek. waar .li.- zi.di jil.itseling meteen
s.'herju- lijnbreking \-ernauwt en zoo een

b.x'k \'ormt. waar. .miringd van oude
huizen, het Citv-Cr.iss staat, een moiW'

ment uit de .\Vde eeuw. slank. gracieuSi

als een rijzig ti-inj>eltje .ij) zijn vijf-tteihg
^'.)etstuk.

lüen nauw st.-egjc-, rechts afbuigen'',

bracht me naar Iret square van ^^"icliester's berov-nuK- kathedraal.
H.)iKlstil was het c-r.

De regi-n zeurde en zec'clde fijntje-'

g.'rnis.-hl.i.)s. In .Ie wijde lanen, oiibe'.'ogrn. st.in.l.-n .Ie h.i.ige najaarsboonien.
o\ er lu't .Irocl-viojette takgewaas no.,
ven tijn Web \-an late. gele bladeren-

^ an grasvehlen en \-. letjiaden. selnn

gegaan ..n.ler \-eel afge\'allen blad.

bh-ek-gelc li. litglans ..j) te gaan.
,
He lu.'ht was \ an e.-n egalen h'"

-itnjz.-n toon, In h.-t ron.1. langs breecK^'•"v j.a.i.-n, ovnlv. onde huizen, jn'ol"^
l'ii-eies. ni.-t t.d \-;in N'ierkante ruitF;
'in-t gr. ..-lil- iniken. met zwareii klopl.
"P 'h- iii-nn-n. nu-t geheimzinnige tuiin
luuren. ili,- tii.'ts ra.len lieten \-an wat

' 'Un a.'lit.-r t.- slnuner.'n lag.
-u

5<chf]aheL3C..

DE .. WEIRDS" TE IVINCHESTER.

a.diti-r lu-t .lun-\'i..lette -- ^

af
,

< n u-t stdh- wi-b van geel herfstgeblade' '

""''t-fsclieiddn ik .loor .Ic vochtige rege"

■'tnioshrr heen massaal, gewcb'it^eldig.ef'
ri lllelu-stni ' 'hathe.lrtial
■ ■
met zijn

l 'i Ma;irt mos.
BUITEN.
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IIU'I liooprli Itiirll

t
as als i'uu
\ huil t >1 H Ui 1 luiltrll lil' WTi'rlil. InuU'ii l'apjiuMi-hul, iils ri'ii tni(Ic niaalsch;"
Miuai i'. Iiu-t het •tilK' L;ul)i )i imU
un du stillv 'M'pi.i, dit stille

groen glansden N'erweerde ruitjes en onder de uitspringende bo\'en\erdieping was een plaatsje. w;iar ruw houten talels en stoelen
nist- en drinkgelegenheid lioden achter pritnitief ijzeren bahisters.
Waar
het is nog ver naar het station en de tijd is snel

luii/fii, om dl'
aal
i.U'lu'im/miU!.t-l)li'iditij.i:r. dat 'udrr hl)^|l'^. i. ,
haiiKun pliT^n, lap' ook Iiut huiteu
din.rT
i'u ovrr
nvrr alle
allu ilint.^,,,

/waic. mulr katlu'
Hrt
cT

]aai s-\ependap, /oodat door de statige portiek 'l *■"

voortgegaan, terwijl mijn gedachten terug leefden, eettwen terug,

Oe/en ita-

haast gi'en eontrast was. geen overgang; de kerl'—

en N'erwijlden bij W'illiam Kulus. Kaïmt en .-Mlred den (Irooten.
Na al deze montnuenlen uit de oudheid trof me als iets zeer

\ eeleet een \ oort/et t mg N'an de stemming lniit,.n"'^^^''^^'^^''ks
o\ el gang had ik rei'ds gi'\'oi'ld, toi'ii ik nit 't

eigenaardigs op mijn terugweg, dicht bij het station, een gedenk-

'''•'ii waren

nii

teeken uit de tillerjongste geschiedenis, eeti heel bijzonder gedenkteeki'ti \"an practiseh mit.
Het was een grtmieten. momnnentale drinkplaats voor de
]ia;irden en er bo\'en ingegrift stonden de woorden;
..To the memory of the Horses killed in South .'Mriea. Kjoi".

e an High-stieet, i 'p eens het stil-droi'\'i' N'an lu't s^malli. ^ijstrtiatje
Als een N'oort/ettmg
N'oort/etting van
\'an die onbewogen
onhewogi'n
*■'"iideiging.
het lange, lange nnddensehip. waar men
men zoo
zoo
' " '''larlniiten.
leert bcgriipfii \an dien a|)arten
aiiarten Kngelsehen stijl.
sthp "
l>enammg
''"•h"' • Keelit. streng, ononderbroken stri'a.i.
'
^0'(.l,.r-."'l'^'i"pendietilar
danke iialfznil en. die ilaar boven in "t gewelf fn ''' "mhooL' de
lijnen nitzemlen elkaai' tegemoet. Ook di' "
li]n. Iuilteiigewoon gerekt.

^

1'f. Stoi.k.

-

Als een N'oortzetting van het herlstlieht buit^.

^'.in lang van

DE NAPRET VAN EEN
PANDOERAVOND.

de geklemde ramen getemperde binneiiN'allende
""ik ,i,. doi 11'
het (Irnkkend
dan een
een N'oetstau
N'oetstap
in de
ue gernisehlooze
oorre blad
DUul eren'ritvh",
erensquaix./\^,;
ntsel i"' een , voorten aan
in
dorre
,
N'tin

hilte liier. waai een geselmilel van een stoel ',a'

sieehts nu

is

KT is drie uur in den winternacht.

voeten tratig verstervende klankdavering
oi),-,''
.
, (>eq+ " ''""urzielitige
Zaehtkens d ooi ik rond do
koor;

nnddensehip

de eeuwenoude gral'ka|)elleu. w;i^,.

langs

l •

l'jansept en

,'an \\ ineliestei' ter ruste zijn gelegd; langs 1^',.
'^i^nhoiipen
loopbekken uit de .\IIde eeuw niet de oriin;» - ■ ^ vv
en door de zwaar-eikeii kooralshiiting; langs■'"■'"htic.v;""t-marmeren
do
o",","-'
'Alii.f.ii,r,,ren
■ ■ Mup, mii.f.ii^.i
liouNNili' koorstoelen.
Dan sli[) ik door i'en zijileurtje muir
buiten en kom in kloosti'i'gangen i'U bij
verN'allen. eetiweiidragende siiitsbogen.

■ "'ddi' iri.iH-i'ld-

H

Het ..koliieN'olk" is

N'ertrokken. De ..koppies en bakkies" worden wat bij
elkaar gesehoven; ..morrege zelle we die rommel wel
N'erder N'inde". ..N oor N'oerderstijd keiine we met nog

ellies oiuN'alle" ( ^ slapen). Met een ..nou sleep nuittr
vaif kwartier in 'n uur" is een der jongens de o])kamer (het N'er-

trek boven den kelder) opgevlogen en onder ..de wol eki'ope .
Kleine Pietje in de ..kreb". die .,o\'er al t lex'e heen eslejie heb ,

overblijfselen \'an de oude abdij.
Wat dood en N'erlaten is alles om me
heen.
Is 't nio
Is dit een
stad
met duizenden inwoners
Leef ik nog
.-Nlles lijkt me ojieens
in de ioste eeuw

gelicht

tiit

de stilte i'ii
heklemiuen

zijn plaats- en tijdverband;
al idat oei'-oude gaan me
. . . het doet lue weldadig

aan iilotselin N'roolijke. jonge stemmen
te hooreii naderen: een ti'oepje college-

hovs. op het lioold alle het/eïlde model
wit strooien hoedjes met donker lint.
Druk lachend en hahhelend stajipen /e
Voort, brutaal de stilte der oude boog

gangen wegdringend.
Ik volg hen en ik word zoo door een
stadspoort met kleurig wapenschild ge-

Kiiiiiniu

voenl naar St. Maiw's ("olh'ge. een \'an

de toonaangevende scholen in Kngeland.
dat in N'crhinding staat met het beroemde
0.\'lord-Xe\v-('ollege. Het troepji'. dat
daarvan onbewust mij tot gids had ge
diend. verdween in een bakki-rswinkel

om zich te goed te doen aan mulfms.
.scones en milk-cakes. Ik kon dus in alle

kalmte genieten van de rolle.ge-gebouwen.
van het schilderachtige oude gedeelte,
dat al uit de .XIN'de eeuw dagti'ckent,

door bisschop W'illiam ol W ykeham
nieuwi'

met

liet

cricki't-veld. dat

DE OUDSTE HUISJES VAN WINCHESIER.
gebouwd,

on van het

tot aan het ri\'iertje de

veel groen. — veel
Itclien loopt, 't Leek alles zoo N'i iem
klimplanten. — wat mag toch dat a.uihgi Kiuipeitji zijn. dat

zich overal m Lngeland met zijne sierlijke roodachtigi blaadjes
dicht vastdrukt tegen muren, 't zij van boerenhuisjes of moderne

villa's. - 't zij van den stoereii Londenschen 1 ower ot van 't
beroemde W imdu'ster s ( ollege?

Ik heb nog gedwaald door vreemde, nauwe straatjes oi stegen,
tussehen muren <loor. waarbij geen lunzen schenen te hooreii. 't leek me zoo gebeiiuzumig en vreemd. ■ /e gingen opwaai ts en

wordt nu wakker .

Met een ..k'»-' kie". dat
.

uit een der ..glaasvolhoudt griene", soms met een ..suikerlessie ile
..keuke" ( ^ de
sies" wordt Pietje tot bedaren gebracht, in
woonkamer) ..ken je de rook wel
deer heb
Ljien ook hiel'
hier aanstonds eeiiige Inusgino itin,
Toch spincn
je toch gieii erg in. as je sleeji'
Op de boerderij is nu alles in rust. Lm het ..koffievolk",
.,„n,,„ dat
v,.

•'
•
' r 's zou thuis brengt'?
eindelijk
,.de klomjiies

den kouden winter-

1
„acht. Len uur rniin heeft hij zich hier al ..hnipen
N.'isaggu
ijiu noj'.
in den
stal) niet

„„-1,1 h» ,1,-

W'aaroiu bleel hij o]) jiost?

Iteheii.
het ze
trekt
aan
de
lange
wilgenshereii.
die
zich
\'er
er
over
meesleuren
bell
ik
terug
gekeerd.
1 't
heen buigen.

(ieheiinzinnig. met Nvaai

De lucht is wat

-Naii
N'an,„.,or
1
, den
, I iN'ei'kant
al. tot aan wat roode en witte huizen
oplo.
ip.nd
van
.
leii
oever
'''""K' !
,
- stonden de krijtheuN'els.

en N'illa'>. cn voetj.aadie
daara.'htei stonden
.h
kleine, grillige
huisjes, armoedig, verNaa-t het
m
lood
gevat;
ook
kleine,
poiijienge tuintjes;
N'allen. . 1. ' raampjes
al le-. oiisNUietrixdi. zonder recht gevolgde h.jnen
wit-steeneii
kwain di iltig.
\'. in i ilhici' Cl'I] \v
j I-.-'i V N . .V i. hrngje
f-. I
ehoii.leii
.l.H.r
een
inoleina.l
eN'ell
opgehouden
<
v'oi ir i i<
'S

en bobl

[ liassen.d

naar N'oreii s.

het

water,

briiischeiid

■hie ten in schuim eii h is.'l

.Iruji) iel -gv pat .
dat naar de heiiN'els bracht
Dan h. 'i ik het nauwe straatje in
van W'inehester. van
en zag . Ie

leem

,„d,.. Nvelhciit «ie OU.1ste hiiisj.'

'el H iliw.

drukte hij zijn "or tegen de ruiten.

de hond -leed aanslaan, een

' en hier op de ..Weirds . zooals t

genoemd wordt, kieig alles weer meer kleiirblijlieid en leven,
■t i'iN'ierke in najaar-nog-bloeieiide tuinen,

( 1 en

We /mllen zt

Werk even dien eenzaam Nvachteiide oj) m ipen

hegoimeii dan weer te dalen, bogen soms bruusk al eii leidden dan
|)lots 111 eell drukkere straat, waar de betooN'ermg brak.
Langs de. Itidien langs de snel-strooineiide. ondiejie
langs dat melkblanwe water, dat onstuimig, als wilde

nog over is. ..as-ie

■ n,.-.tut . lo. ir recht eu scheel

er 111 ge\Nverkte balken,

bar

De niet-aandaehtige
zells zal wel wachtende 111 den konden
I , lezer
,.n
.van lest"
en oe
.Ie eenzaam
brenger ..vaii
lesl^
'""' pp.t was algesproken Nverk tiis-

wint.'rnacht d.'zelf.le persoon is

scheii

gevNcist.

I .

Hitgi iimr

bi)
Nvari
i.'Mdie'eeken.'
dat'
ijj\vachtt'
i'. „Ze blaive
dat ïhij
Nvachtte.
^ ■

n lii.f /'ezelschap is zo.i nwaal om na een jiaar vriei

"j, .-iiiih

a"' "p'i"'"

buiten.
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' 1 iit eii 'l

drukt, dat iemand
iei

dronken is. Was écn „onbekwaam",
enkele maaiIk'I
mocht

„„„ »il»ndering_»jn En "

wat 'e/iL'".
m.n moeite meer oin
Uameraad .,hel) ie '
heiire"'

iM'ure ok!

„ t Is toch

matte." Willem, zijn gezworen
^
•( koeie-kijke ; „'t zei
,,,,„u-rkzaamheid zoo getrokken ?
een worit" (een erl.). In het bleek-

-virhtig lietredcai i;aai
,,^1.,, de wasrh laten liggen en
\'(j()rzichtig
veld moeten ze
, „,et ontgaan. Dam' zou le een grap

» kniHl to.Bc mekaar gewccsC,
beroerd slecht teuge .

■'

.kmk

schande moeten hooreii.

ZOU te buiten gaan, zou het ^"8 t< ^ sUia

Men »u hc. I»"krrtof c£ B

Sp&en'^te
bdl*
met Pinkster, of met

dergelijke gc:

-„Kien cid, bj,

^ ,»„ bi"kraipc"
j
Ï^.'k.kc"!

dat was Hein s i-osjHUKi)akt
n uei
b 1
J<leeren beet en,,,11alsPethet ...niet
,„ee hebben. Hik pakt .vèldra' een der booinen oj. het erf ver„K, ilonker
kleeren.we Maar
dat ojismul
,s met: mooi'
sierd
zien met slaji mVI! .baiigemle
I
..zelie
r s mooi

genoeg. He geit. achtci 1

ijismukke",

hijuden ze
j^lanij'" (schelf) gej.lukt houd<

„vast nooit 'n lesoenhjke mamd kenne
keriêkker vergloeie om van 'm te drmke (= uitnoomgi g
mis te houden).
.Mnmj.rken Nu, het
Maar zoo komen we niet verder, zal mtm . 1
gedoe;

,, , . 1 it
,veij \\<o „i,„.,te. maar toch gelukt
>Ict een ^and
hoc.i
geluk het
.koest .. tt IV
liet dier „koest
iv . i-.-dcren Het kumststuk
j^umststuk is
is na
na weinige
we
de geit een hemd a;m
^trakkies 'n konsernasie geve",
minuten volla ac nt^
i^,-u,wage 2) doen?" —
_ ..Nou ol
p „b iniite lete staan, wat 'n stommers!"
..Die hewwe ze Y
. eet nou mit de \-astenevende dat ding

Een sluipt weg, de anderen fluisteren wat en bhw

buitel" Ze uemen

gezelschaj) ook niet, en kijk eens, wa

bliiven dan met

ingehouden adem staan luisteien.
e E
„streetje" op en daar staat de held
tikt hij zoo flink tegen de ruiten. t
boer eens voor niemendal te wekken, 11 p

Waarom

kloppen dan
^eHiclit „on-

ook haastig uit zijn bed s]iringt, denkende c at
reed" is in zijn stal, of dat Klaas-buur misscl enjijn nui]
g
heeft. — „Ben je 'r in?" klinkt het gejaagd.
"-VwiMinl ge'r?" — „Den ken je 'r uitkaike", is het terg^nc

volgd door een spottend gelach op stiaat. ,,
in, de ouwe!"

=noode bedrijf zoekt

Rillend van kou en mopperend ovei het .
„de ouwe" zijn bed weer op. „'t Is toch

• ^
ouvvW'

woordige jongelui, is dat nou ^emer van doem.
"i,p,ppen"
vergeet, dat ie in zijn jonge jaren ook ijverig
meedeed. Soms loopt de „ojiklopper er zelf 1^^ bprkend heeft,

een poos tikken en laat dan blijken, dat men e

Ugwwe" had

eens in het drukst van de pandoeravonden
kertje" (= een koe, waar hij 's nachts bij moes

T Daar

Sterker.

Iemand, „die ze altaid en eeuwig

hoort hij tikken aan .,'t keukeraam". Stil vei
ongeemmer water door de achterdeur zijn huis en — '
'„Uq,!
vraagden jiorder doornat. Nachtelijk tableau! „Tot ^
Wel eens wordt de graji van ,,ojiklojiiien nog
r.,„
— gedreven. Vermoedt de opgeklopte gf^" .. "u.' ,-ijqn 'te
wordt hij soms met aandrang gesmeekt toch

y

,. „u" (Joct

komen, v^'aar 't „met goed zit in den stal". En plichtsgevocLdoct

4

- jrlaats
, f.
een

■- He..

liet tijil

gnajipeisgoe
strakkies ic

mee; cn
en rollen
tot
.;,to; .'1. wanen
-4." „,cc:
„.llcn hem
l.cn, voort,
™„rt.
to, J
„ntdekken.

leii waar men hem.. met, zoo gauvv zal ontdekken

, iVmcito-k ' ci toist <lc
er „p.
S ,u,chmd,\ers
K,ekc;;. „Je Jat
„p.
, viicnlevspiikkic weer aan.

E, ,, _

(slajierigheid luil cK

p^a

.J

'YT hartelijk er om. Van „angeve" (bij de jiohtie) is geen sprake,
'"v schrift
In het begin hel) ik iemand doen uitroepen:

't Ts om de snikelaketel te doen"! Het „heldenstuk"; dat
" aan vastzit, is te groot, iemand. ,,die 'm dat weet te flikke",
1 > Tt een te hooge beroemdheid, om meteen jiaar woorden de
ni- toe te lichten. Het ..verdient" een ajiarte hehandeling,
^
M. KR.VMER.

- "

jj^geszetters" zijn niet hetzelfde als kaaskoppen, al lijken :ze

wat óp

zetters."

" \ ]^)jt op

de ,,keezen" uit de j)ekel komen, plaatst men ze ini

jiootc. kajiot slaan." Nu, 't is ook
om woedend te worden.

Ons gezelschap, dat zoo'n uiter
ste niet wil bereiken, loojit weer
wat verder. Maar spoedig is 't
,,Mit ons viere

over die wujibreg (= wijibrug),
blaive

hier

en houwe 'r

jakes (stil)". De aanvoerder en

drie helpers dringen vooruit naar
de zij van het huis, waar een hon

derd „keeszetters" i) ojigestajield
staan.

,,Van

'r nog";

en

ochtend stonde ze

de ontdekker der

zetters had toen al het jilan ge
vormd om ze van nacht oji te
stajielen tegen de voordeur, die
naar binnen ojienslaat. Dat wordt

nu handig uitgevoerd. Binnen vijf

1

minuten zijn de klanten weer terug

en allen verkneukelen zich bij de
gedachte aan de binnenvallende

zetters bij het ojienen der deur
morgenochtend.

,,Je zou aars raar verskiete, as
t je overkwam." — ,,Zouë z"r

gicn bestal (verkeerds) ian zien?"

„Och wat, je zei 'r niet dooil
van gaan."

Iven jraar jongens beginnen te

vrcezen, dat de ,,maaicle" 't wel
weer „verreede" zullen. „In zukkc

(. inge ken je de maaide ok gien
n. . . . . . vertrouwe".

Hein en „Wullum", die nog
wat bhj dat ze geen zusters bij
zich hebben - „Echt, je bent

grootsche jflannen helrben, zijn
aars niks vrij." _ En ze besluiten
,.met nog
„mm
iiog

r

s wat uit tc hale"

te wachten
chtei tot de „maaide" thuis
zijn. Ze gaan
gaii eerst de andereu tot
hun huis vergezellen cn keeren dan

samen terug,, Hciir,,liel)]\-an evend

er

de

boerderij onmisbare instrument geniet vaak de eer ,,op

gescholen" (= ..verstopt" te_ worden.

buurman gaan, waar hij — de
deuren gesloten vindt en geen licht
op ziet bij het vee. ,,Je zou ze de

are

^ E

''e'moor" — ZOO wordt een jiandoeravond voor de Vasten
L wèl trenoemd - heeft hier en daar zijne sjioren achter ge!"f
De dag van morgen biedt aan sommigen eigenaardige verngron Mogen de uitverkorenen in een eerste ojiwellmg wat
ziin' het wrevelige gaat sjn.edig oc-er en ten slotte lacht

kleeren aanschieten, snel naar zijn

de

Juioi-oigooie val je morrege-

■»w^ irU"- Ki. Hein. -t aelf.kl „„n •. gelijke." '

tien nog half slapende haastig zijn

weer stilhouden.

— „As je
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MAGNOLIA'S.

ONDER ilf boovnen fu
hri'stfi-s

zijii er lüet

veU-, dif mooie, grooto
bloemen ilragen en zul
ke

als

(.Ie

(vaak louiiel ,,tulpenboom"
Ueeten) ^voortbrengt, zijn er zeker
maar_^enkele. Zooals de plaat doet
zien, tdoeit de Magnolia al zeer
rijk; de jilant is als besneeuwd

niet witte, groote, klok\'ormige
bloemen en

als men zulk een

lioom een beetje zijn eigen gang

Iaat gaan, dus met van zijne tak
ken beroolt

(,,snoeien"

noemen

dat sommigen heel deftig), maar
hem \rij uit laat groeien, dan
N'orint hjj een lief en los geheel

en ziet hij er in zijn liruidskleed
keurig en t)e\-allig uit, en wie dan
eens een weinig snoeizin heeft
die verkwikke zieh daaraan als
de boom in bloei is en neme er
die takjes al, die den boom wat

uit den vorm brengen.
die takjes

Hij zette

dan in een \'aas met

water, \-oege er een om dien tijd

bloeiend takje \ain den els bij en
hij verkrijgt een geheel, dat elke

sadon tot sieraad zal verstrekken,
zooals nevengaande afbeelding dat
zoo mooi laat zien.

Niet alleen

verkrijgt hij een keurig, maar ook

geurig geheel, dat er tevens artis
tiek uitziet.

Magnolia

is genoemd ter eere

van den kruidkundige Magnol, die
Professor

ni

de

Kruidkumle

te

Montpellier was mi voor 't eerst
gevonden door den liotanieus
Plumier, oji een van zijne reizen
in Zuid-.\nu'rika.

Te recht noemt

MAGN OLIA OP IVAFPNVEIDE {GELDERLAND).

men dit geslacht den koning
der bloemboomen, zooals de eik vaak de koning der loofboonien
heet. Later zijn meerdere Magnolia's ontdekt geworden en heeft
men talrijke \'erscheidenheden gewonnen, waardoor het geslacht
zoo groot en uitgebreid is geworden, dat splitsing noodzakelijk
bleek. Deze sjditsing berust oji het al of niet \'erliezen van de
bladeren. De bladhoudeiide groeji omvat de soorten ram Ame
rika; men noemt ze MignoliastriDu. De bladverliezende groeji,
daaronder rangschikt men de Oost-Aziatische soorten; men heet
ze wel .Jrzfilliiniii". De eerste liloeien als de iiladeren zijn ont

wikkeld en de laatste bloeien vc'iór of tijdens de iiladontwikkeling.
De soort, die hier is atgebeeld, behoort derhalve tot de tweede

groep, en wel tot die afdeeling daarvan, die hare bloemen geelt
vóór de ontwikkeling van het blad; denkelijk is het Mapwlia

stellata var. Sonlanguina, maar dat is, zonder nader gezien te
hebben, moeilijk uit te maken.

Om goed te groeien wordt \"oor de Magnolia een diejigesjhtten,

lossen, lichten en voedzamen grond vereischt, als het kan wat

vermengd met turfmolm. De planting doe men het best in het

voorjaar, als de ontwikkeling intreedt en men zorge dan de wor
telkluiten goed vochtig te houden, totdat de jilanten aan den
f-roei zijn. Een halfzonmge standplaats is de beste, aangezien de
volle middagzon de teere bloemen snel doet voorbijgaan. Snoeien
doet men, zooals we reeds meedeelden, de Magnolia's liever niet,
daar de stijve vorm verre achterstaat bij de losse, bevallige, na

zich oj) toe te leggen om liiadiuizen tot huisdieren te vormen,
met het oog op haar zoete en voedzame uitstorting, en ze van

het eene jiunt naar het andere te dragen, zooals zij dat hun eigen
jongen doen en ze in het algemeen oji dezelfde wijze te r'crzorgen.
Maar het is niet alleen het samenstellen \-an kudden dat de

mieren zich tot taak stellen, zij gaan zoo ver om de bladluiztm

van haar geboorteplaatsen naar die der mieren te voeren, ja
nog \'crder zelfs, door de luizen-eieren, welke op wortels binnen
de grenzen van het mierennest zijn gehecht, tot zich te nemen
en ze dan op te kweeken tot melkge\-end eigendom. Lord A\'eburv heeft aangetoond dat mieren de bladluizen-eieren van de
blad-stelen van sommige planten, waar zij in het najaar waren

gelegd geworden hebben afgehaald, ze binnen den mierenhoo])
hebben Vervoerd waar zij tegen de veranderlijkheid van het

weer en an(.lere gevaren beschut waren en ze gedurende de win

termaanden heiihen verzorgd.

Hoe zij eindelijk de jongen weer

teruggeirracht heiiben oji de jilant die hen hun natuuilijk \oedsel

verschafte! Dergelijke feiten zijn herhaaldeljjk door den Ameri-

kaanschen profi.'ssoi A. S. Forhes gevolgd. Hij zag hoe de mieien

de bladluizen-eieren met evenveel zorg als hun eigen eieien

verplegen. 2ij bewaarden ze tot de winter \'oorbij was en vocuxlen

ze mee tot onder het vorstvrijc opjrervlak der aai de. Dan gingen

zij in het naburige korenveld op onderzoekingstocht uit tot zij
een uitgesproten korrel hadden gevonden, waarvan zij dan de

tuurlijke groeiwijze. Een vrije standplaats kan de Magnolia^tot
A. F.

schacht doorboorden om er de bladluis op te plaatsen. Herinnert
dit alles ons met sterk aan het gebruik der menschen om kudden
te houden en te teelen, een kennis die ons geslacht in zoo hooge

BI! DE MIEREN.

zijn godsdienst-onderwijzers en zelfs de Opperste Godheid

sierlijke solitair- of gazonboomen maken.

eere heeft gehouden dat het zijn koningen „herders des vcrto
Herder" heeft genoemd ?

(Vervolg).

EZE bladluizenkudden zijn als whj ze in het vroege voor-

D
worden,
dronken

laar te zien krijgen, cenigszins jilomp en traag en doen
ons veronderstellen, dat zij den winter met een krach

tige gezondheid doorstaan hebben. Waarschijnlijk zijn

zij door hunne mieren-meesteressen goed verzorgd gewi'lke \'erzorging zij op hun lieiirt zonder f wij lel met
honingdauw hebben teriiglietaaid. Die verzorging be-

en• het
der bkn
.loeide de liclianielijki , jezondheid
,
, , wellievindeii
,
ondergrondsche
lm/en in ruimen zm, daar zij van int de koeleie

lon-n naar boven worden gebracht naar de warme en diogi

omgeving van den steen, die door zijne ligging opliet aardopi.eiI ,k de hitte der zon lil zich opneemt.
inderdaad, hiei

/.\y^
el"

Vuni

(\t'

mieren

,

u

klei of "van een cianpositie van hout-stof. Dit is het werk de.
mieren-oj.passers, die stukjes van bladen en Idoemeii veigane
,'i-s en kluitjes aarde van den grond naar Ix.ven gesleept heiv

beii en op deze wijze, om zoo te zi-ggeii hun kudde luFhen iiige, . Lr dus
nu.rilwaanlig
,s ii. .l.-a IkJ godrag d.-,'
■
terdege dat zij iii de iiladhiizen voedsel-% Zij beseffen
liese

schaftende.

.n-ganisnu'ii iiezitteii. eii wat hiervan een natuuilijk

win' onze
eigen manier vane..handelen,
a,;hntnigen,hekk(.,i
s,o..m^^wanneer wij onze kudden

Diiizeiidtalleii van

teil-

,

Nog een eigenaardigheid met betrekking tot deze kuddevoiming is onze opmerkzaamlieid dubbel waard. Soms zien wij
hoe de bladluizen, die zich zamengehoopt hadden bij de injrlantingen der Irladen en twijgen op sommige planten, omsingeld
of ingesloten werden door een dunnen muuipot ei^'u hutje van

Deze eigenaardigheid

14 Maart IQOjij
buiten.
13'2

bedekt zijn met
en door haar

o™ u.™ s'^:^wu;rf'St:.^ïts^

<loen. DU
wt ze zoo N'oor .Ie maag geree.1. Bij het toilet
vast voedsel al en inaa
,„„-stel gebruikt en verwijdert kleine

die de vreemde gewoonte Iweii, 01 ,

i)uik boven haar tlnjrox op

A|,l.i.los ajn n,cl . 0
baar worden gemaakt. 1

vlinders, die een
dezellde mamcn als de

vv<.r.ltbet ihial^l'; ^

(jit. „„ deze wijze dienst-

1lam» y.,y,ck.r..
vvek'evdlig) voeiit nitsebeiden. oj

stukjes

ook sommige Immng

dierlijke voortbieiig-

vn fi""l| .'"'imnu. .

voedsel dienen,

selen die zij

^varm hoekje
Wanneer zij verstoon

van een mierennest ondu
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tanden rand. De kam is vastgehecht a;m het imde dei tibia van

Ie vëorjiooten. waar hij zich vrij van kan bewepn (tb. k.), zóó

!le bezitster in staat stellen.l liem hij het reinigen der verschillende
lichaamsdeelen te gebruiken. Langs < en rand bevinden zich onge veer zes en vijftig tanden van gelijke lengte, behalve aan den
toj). waar ze korter zijn. Aan het vrijstaande einde zijn zij gepunt
en aan de basis looj-en zij breed uit. Zij zijn stijl, maar elastisch
en sjiiingen terug, wanneer zij gebogen winden, gelijk de tanden
\-an onze kammen.
De doeltreffendheid van dit instrument wordt nog verhoogd
door den bouw \-an den tarsus. aan welks basis het vastgemaakt
is. Dit gedeelte \'an den jioot is z.Vi gevm md. (lat de zich krom
mende buitenste lijnen van de tibiah'-spoor er in passen, wanneer

zij ei tegen aangeduwd worden. Het bezit onge\'eer vijf en veertig

tanden, ruwer en meer uit elkaar gejilaatst dan die, welke wij zoo
juist beschreven hebben. Zoo bezitten dus de mieren een doel
matig stel fi jn- en grofgetande kammen, die voor toilet-gebruik
o|) jiraktische wijze in één instrumeiit zijn vereenigd. Een
verdei e bijdrage tot de toiletbenoodigdheden is een tweede
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Wanneer men den lezer vertelde, dat de mieien in hit dizit
zijn van borstels, kammen met fijne en grove tanden en andei e
tóilet-benoodigdheden. geheel gelijkstaande met de onze. dan
zou hij waarschijnlijk denken, dat hem iets oj) den mouw gesjKld
werd.' En toch is het zoo. Laten wij eens een inventaris ojnuaken.

Om mee te beginnen, is het lichaam meer of minder dicht met

fijne haartjes bezet, die eenigszins met de vacht van andere dieren
t;e vcrgcliikcn valt. Dczo is tl()()rs])ikkekl mot stoppels t.'ii haulo

haren, ilie somtijds met elkaar zijn wrbonden en zoo zijn gei angschikt, dat zij het lichaam zindelijk heljien houden. Ivleine hoe
veelheden vuil blijc'cn aan deze harige bedekking kkwen. maar
het vormt een beschermende laag. daar het onreinheid algi'scheiden houdt van het huid-ojijiervlak. zoodat het er gemakkelijk

afgeschud of afgenomen kan worden. Deze harige vacht te bor
stelen. te wasschen en te kammen, daar bestaat liet toilet c'an
de mieren uit.

Een der krachtdadigste toilet-benoodigdheden is de tong. Rond
om de randen van dit orgaan ziet men een aantal gioeven. die
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