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'  HEN IXTKRESSAST OOGENHLIK.

Het iulriten iii het ,,Grolius", van de jo pk. .. l .'1 , waarmede de artistieke raid van «/
i,e,nia langs de Riviera door Rrankrijk en Delgié naar .Amsterdam zal volbracht worden.
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REDACTIE:
MENRI van BOOVEN, te H!IA'F.KSVAJ.

MEDEWERKERS.
AKCI IIIECl UUR, {Gebowwett, tfonhtginrtchting, meubelttt. verlichting, verwar-

ming,enz.) TUINARCHITECTUUR. PLAATSBESCHRIJVING : W. BaxJr.,
A. K. VAN Beurden, H. van der Borch van Verwoede, Wouter Cool,
H. j. Dammerman Jr.. J. \\. Hanrath, E. Ruempol, Aug, Sassen, Prof.
K. Sluytkrman, Leonard A. Springer, D. f. Tersteeg, P. Westbroek.

BLOEMEN- EN MOESTUIN; {Serres, kassen, enz. vrHththoomen, sierheesters^.
.1. G. Ballego, K. Berendsen, Jac. B. Brink E. II. J. Cunaeüs, A. Fiet,
J. J. Kruyff, M. Leunenhurg, a. Schuttevaer e. Th. Witte

bOKKEN EN KWEEKEN; {Paarden, runderen, wolvet, honaen, pluimvee en
anaer gevogelte, visschen, bgen)-. F. Blaaüw G. C. Duvai. VerweY,
Chr. II. J. Raad, s. Spanjaard Lzn., Joh. Pn' tuyt.

FOTOGRAFIE: J. A. Bakhuis^ M. A. Boer. F. F. Bruyning Jr.. Wouter Cool,
Garjeanne. Mevr. C. de Vries-Blom.11 \ 21ENE {7utnsteden)0¥VO^V>mG EN ONDERWIJS: J. Bruinwold Riedel,

G. H. Demmink. J. C. G. Grasé. G. Oosterbaan
^^/^^^'OU^-^'-^NOMlE. HEIDEONTGINNING EN BOSCH-{Culttmrplonten -woudflora, veredeling van ge-wassen, enz.) L.

Broekema f f Bruyning Jr., y. R. Y. Croesen. s:'r. von Franck,
'a Borger. J.z. ten RodengateMarissen,A. j. van Schermbeek. C. G. Spengler. Dr t t Ott de Vries

levende natuur en letterkundige bijdragen? Me A.Bien-
fei'

DINGIUS, MEJ. B. StoLK, P. TeunI^SEN DRr; fDT k?
meteorologische en astronomlsciÏ?mfdedeA m T. r

SCHOUTE, J. VAN DER BiLT, Prof. Dr ̂  A ^ELLOEELINGEN : Dk.C.
SPORT: {Cricket, golf, hockey, kaatsen lawnten,,, C ,

paardensport; jacht en Jttchthonden ; automobiv' '"1 ''eh-iT " T)> enz.;
zeilen, zwemmen, visschen, watertochtjes ■ bili T""^' '"f ''ftien,......L::....s TT ^ ADAMS. Luit h'

W H R vV v; Lierman, J. Louckk. Prof. P. H.W. PI. K. Van Manen. w. Westra.

INHOUD:
/:<■// interessant oogenblik. Jititstratie,
li'aarom is het verkeerd de mest die/, '
Landaan-winning, door A. /.. II. Obrcen (slot) T'E'I-.a-t '
Het kasteel Zttylen, door F. P"empol p.
De Kuneratoren te Phenen, door [y .VFlnstnud .
In V voorjaar^ door //• t'. /y.
Injiuidoi van onze vrucJiiboonien, door P Prtr/fc ' o
I/et wilde zwjn.door 11. Sykprin, g,,;ius,reerd. '

wedstrijden)
DamstÉ. A.

H. F.
W. H.

blz.
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•ïllustreerd.
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'JJ
fj j de mieren, uit het F.ngclseh door Uenry

In den moestuin.
Begonia's, door E. Th.door F. Th. Hf gt'lhistrccrd

C. A/c. Cook, geilt, (vervolg)

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS."

-'
'AI
'AJ
'AA

Bij iedere ruMck wordt gelegenheid voor correspondentie opengesteld en gelieve
tfun vragen aan de Redactie te richten. l^neze

Fraaie foto's zullen gaarne ter beoordecling ontvangen worden. Te adresseerenaan de Redactu of aan de UUgevers. De inzender verzuime vooral niet 11^Pk
Ztjn naam en adres te vermelden; ook achter op de foto's

Van tijd tot ttjd zullen prijsvragen voor de beste foto's op een of ander gebied
luordcn uitgeschreven. ' ' ' A"""

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk ju yiad te noemen als men naar aanleiding
van eene atmonce, een aanvrage of bestelling aan een adverteerder doet. '

Uitgave van SCHELTEMaHOLKEMA'S BOEKHANDEL
K.Groesbeek & Paul NijKoff -AM5TERDAM-

WAAROM JS HET VERKEERD DE
MEST DIEP ONDER TE BRENGEN?BIJ het beantwoorden dezer vraag dient men zich voor

oogen te stellen welke werking de bemesting dient te
vervullen; watmen door het toedienen van mest aan
den grond wenscht te bereiken. Terwijl de hoofdbedoe
ling in de meeste gevallen zal zijn, den jilanten voedselte geven door de bestanddeelen die in elke bemesting aanwezig

zijn, wordt toch ook dikwijls beoogd, den bodem los en kruime-
hg te maken.

voedingsstoffen echter niet in zoodanigen
ni non?n'" " " wortels der jilanten ze dadelijk kunnen
un rl- i '-^erst in opneembaren vorm worden gebracht
omstand?l-f,? ""''f.'., 'Rd'jLÜde, voor die omzetting gunstige,
vom-'-m inogeüjk; dit geldt zoowel voor organische als
de èemte nu^ststoflen De gewenschte veraridering vtnkLi èn .1 mogelijk wanneer de lucht vrij toet?'den
stol Hn ? P' atmospherischen invloed de' organischestl^È indei???/'' behoeft niet
wanneer bv stabncKt^ te vinden. Zells is het een voordeelneu D.Y. stalmest 111 matig verrotten toestand on het lanH

angezien de voedingsstoffen dan spoediger beschikbaarkomt,

mestmg die,groenWordt

leniestmg beslist mggj.(  (iet

niest

In bet ongun
vorming i'laats
kwaatl ilaii

Is daarentegen de,ed verrotten; vooial hij
^.fii hoofdvereischte. ih

brengt \-oordcHT,
massa

gen
juist deze

on

optredend
geeft scliadr'
wassclieii en

Bij groeiibcniestuig

dergebracht, dan kan de geheei|,
groeiibcniesting is ondiep

stikstol wordt snel werkzaam...,
want i'eiie late salpetervorming

,  I j. . ■»'' l %< .1 W J f Cl 'J1 r»
wanneer di' planten

de salpeter wordt,
is dan verloren.

waar liet naast hunius\'orming ook, en
Ie stikstofwerking aankomt, speelt de

en
^'ormii

i-r geen belioelte aan hebben
\-ooral op lichten grond, uitge!

mate. op d'br?Uatie'eSe''lHTmKnjl<(- n.1. d.i. het proces waarh^ ondermtnlrcatR ^ ^aliietervormeiide bacternm het ammoniak
in salueteiig zuur en sali-eterzmir onigi'zet wordt en dus een,n oimeembnar product giAoirrrd is. De

welke voor giiHUibemesting dienden, voor
dt bij de verrotting in ammoniak omgezet en

stikstof

medewet kmg
zrurr

voor de ])lante
die in de planten
handen is .
dan eerst treedt de nitidicatie op

Het nitrilh'aticiiniccs lian^t <lus zijdelings samen met het
vergaair der ondergeploegde planten en ilit is een gevolg van
ile aanwezigheid van atinospberische stikstol. welke op liaiv
beurt wordt mogebjk gemaakt door vlak onder-ploegen.

\'oor de vorming ntui saliieter
aanwezig zijrr irr derr bodem. b.\
in de praktijk keer op keer waar, kalk bei'ordert rrnmers de sal-petervormirrg hetgeerr zich urt in emi Hinken groet der gewassen.
Het kalkgehalte van den bodenr is \'an groot belang bij de rritri-
fi catie. De nitrihceererrde bacti'riidr hebberr. onr Irrtnne leverrsfurrctic
te kutrnen ver\'ulletr, atrnosiiherisclre Irrcht noodig, warrt slechts
warrneer \'eel zmirstoi aariweztg rs krmtren ze liet amtTtorrrak
oxydeeren. .Allerlei ongunstige eigenschapiieri van derr grond,
die hem omloorlateml irraken. b.\', kor st\"ornring. aanwezigheid
Y'an te veel water, maken de rritrihcatie onmogelijk.

is noodig dat koolzure alkaliën
derr bodem. b.\'. koolzuri' kalk. Dit neemt nien

O
LAND AAN WINNING.

(Slot).
rrei'ensgaand kaartje is met gi-ijs lii't ojipervlak aan-

gege\'en, dat ten Óósten lU-r Vecht droog te maken
is. Te midden daar\-an Itggmi Horstermeer en
Bctbune. welke reeds zijn ledig gepompt. De eerste
nabij Nederhorst-den-Br-rg was geen uitgeveendePlas,

maar een rratuurlijk mi-ertje. welks droogmaking omstreeks
vijf en twintig jaar geh-den is ondernonren. Bethune, ook
wel Alaarssei'eensche Plas genominl. was een uitgeveende water
vlakte. waarvan de droogmaking reeds \-óór een halve eeuw be
gonnen werd. Beide ondernemingen hrdilien teleurstelling ge-
gei'en in zooverre de massa water, v-oortdurend uit te pompen,
steeds overmatig gr-oot is in evenredigheid tot de oppervlakte dier
beide Polders. Aangezien op een zelfde uitgestrektheid gronds
gcmrddeld een zelfde hoeveelheid i-e,geri nedervalt, zal het Pomp-
werktuig, grooter of kieincr naarmate v-ari de uitgestrektheid, dus
voor alle Polder-s een zelfde aantal ur-un jier jaar moeten malen,
in den r-egel 1200 of ijoo in normale ver-houdingen. 1900 uren
pompen per jaar, zooals in ilen Prins .AJexander-Polder ten Oosten
van Rotterdam, is veel. Welnu, in Horstermeer-Polder en m
Bethune woi-dt ongcY-eer yooo ur-en per" jaren gemalen. Datkofflt
wi] in dic hculc atcrschaj)])cn krachtige stoomgemalen het water

^vcgzuigen van de nabijgelegen Hasse"'
"'"'"I""" kosteloos hun waterspiegel hebben ak"

,  , , Oostwaarts het hoogere Gooiland gelegeneen kale zandige berde, waarin x-eel regenwater wegzinkt, dat m
TA - -.j-Ui omhoog kweltDer-gehjke toestanden komen

dr-oogniakerijen, hi^
di-oog te

aangejiakt.

onder-
welke
dalen.

door
dienterigevolge
Ten andere is

die^beide dn >ogriiaker-ije
veel\-uldig x-oor in bijna al onz^

bekkpn tp,-, ó -Efhidrs wat minder. Ónihet watei"
deelteliib m 'C der \ echt dniog te maken, had het niet g'
M-ai-e het onu ^^^LPhU'pakt. Of geheel rrf niet.
arrii riomot t \-oorkomeri. dat de een
kwijt r-iakt" z^'^^r '1^' hiiurnian r-ijk wordt, omdat hij het ^aïml -ee is ^-f? ^^m crurt kost. Voorts had Goommr itrds lang bo,,nu.„ ruoibvn o -.. onr he'
regenwater te beletten, wc

den van du
-\ aarden. Bussurn

voorireeld
"n.le,- ó,",
if.' nnhiih..-,.iV,
.Ariisterdaiii lui UtN-v„lkin;,-. ,,p

LitgelegdJ^kapltS?!'
neuipp

,  , , . . .... worden beplant, onr
IS aldaar m b-.p t "' zinken rri den bodem. Het Bestuaiclaar rn handen van d,. (nmieenteraden der zes omgele?

Hilversum. Laren. Blai'icnnr r
plaatsen:
Huizen,
ki-acht

Laren,
nioehten gex'en.
onder zand, ginds

De gro^
bedolf

idde!-
ree grooti

rurht. Ons land
'ue wijze te worden

scliouwspel rn de onfflL
niiddeljninteri \-an bex'olking'

is te kleur naar mate van J
Wat ons:Y'erwaarloosd.

toorien, en dat doen

nemen en kunnen Ke. rente x-rageri jaf.
ZIJ dre niet krijgenniet. A'an , dan on
daar dat bosoh aanleg meef
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oAnkeveen

rorh >

Uihrmeer \

Myndensche

Polder
rorj- ̂ /ffinderdam

\

•"Sse WaaPP" Polde'^ '^foosl'dij

Nieuwer

flaarssen

,Breukelen

hocirt tot (Ie taak van ^^^'-'rlieid, dan vat
nemers. Maar voordnt gebeuren kan'il i .r-
ieder geval de verwarring worden te niet „ ""f^in
bestaat in de agrarisebt" ̂ '^'standen. X'ieniand ^rVk-"^-dilnn'
hrj eigenaar is van niemand kan h bin, m dat
gebruiksreeht heeft van hen grond, en ni(.m.!^.^^|j^nn. dat^'liij vtm
dat hij het reeht iieelt. inxnland te bestm-'^'^'^ "il^V^Hnen-
en onzeker, en geen een rechtbank kan hierin''"; n \^!!ttvnh
deze toestand past met m "ns Bnrgerhjk ̂ Vetboek-^ '^^pi'nken
onder eenige bestaanhn net. (looiUmd is i.en '^^iet ti. ln-ong'-ni

\- 1 stirt"\^"" hreng'-volgens onv,. ^liddeneeun
dnldon wi) gt-rn gemeensehaii. Waar d,. rechte

knnnen mttrwlen. en ni) kennen geen eigend *-'v'lliebbers nn"'
te ))alen. Die twee grondslagen van ons Inn-ir,.,""^

dat bij toeval owrgebhwen is.
begrippen

a
,  . --'Kerini. niet is

l

niet m (looiland. Iets oveieenkoinstigs uit ik. ''echt bestaa"
zien in de Marken, dt' onwrdeelde gnmeentear tijd is
een bijzondere wet ecn uitwt.'g aangewezen waarvo"'
hoort een speciale wet nit te maken, wie eigenar ■ insgelijks h(j'
land. en hoe die toestand is te regelen, zoodot ^'.jn \-an
tnvir gebracht, of met bosch beplant kan wori/ " heide in kn"'
Men ziet. er is een innig verband tusschen de Cr""

streek, al is het van meer vredelievenden aarcV^'V he Vecht'
zonden doen vermoeden- Manneer wij de. Plassen t ,
de \'echt gaan droogmaken, zou het wenscheliik . Whisten v
mogelijk zakwater van de hooger gelegen Dooischp^u' vvein'h
nieuwe Polders te krijgen. Wel zou het dus srei-w ""fd'
lA'erleg. wanneer tegelijkertijd (looiland's hei(.levelT""
ol hakhout werd liephmt. waardoor regen \v,n-dt
Maar gelukkig behoeven wij daarop niet te wacht "hS^'houc ^^
droogmakerij. Wij knnnen tusschen (rooiland en d "iw-
ginnen met een flinke diepe, \aart te graven, welke pk "^^"frleel
zal opvangen van het water, dat (loor den bodem v-in ^'^dland
wegzakt, en dat water loozen wij dan in dc Vdh avid-mclsche
Vaart, welke het te l itermeer m de \ echt doet stroomen' zoodat
liet te Muiden in de Zniderzee terecht komt. "

\'(,or technische bezwaren moet men niet al te bevreesd zijn-
Onze huliimiddelen zijn zoo groot, dat geen moeilijkheden (>ns
behoewn te weerhouden, als het er oji aankomt, vijf duizend Hec
taren vruchtbaren grond te winnen voor het Vaderland. De water-
laag. welke dien bodem \ei bergt, vm clit.' eveggeptjmiit moet wo'"-
deii. is te \-ergelijken bij een eajandelijke legerafdeeling. welke
de stiwek bezet houdt, en evenals het schande zou zijn. een dC-d
van den grond, welken wij erfden van onze voorzaten, te dulden
in s vijands handen, moeten wij ook het water, dien anderen
erfvijand, verjagen van uit onze landpalen. Wij zijn reeds eeuweii
daarmede bezig, en nu die nobele taak zooverre is gevorderd, z""
het al te dwaas zijn, teiug te deinzen voor de moerassen, ten
(losten van de Vech't gelegen. De Plassen in de Vtrechtsche. Nooi'd-
Hollaiidsche \'eclitstreek moeten zoo spoedig mogelijk worden
dro(,ggemaakt. daarom smeekt de tievolkiiig reeds sinds jaar en
dan Wanneer zal eindelijk en ten langen leste de Overheid een
gewillig o(,r leeiieii aan die bede? De kostim zijn niet overmatig,
'waarschijnlijk negen honderd gulden per Hectare, zeker mimUu

ie nobreiigst in openbare veiling van den drooggcinaaktt n
lil de neheele Wclitstreek. zoowel Oost- als Westwaal ts

11 besteed. Twee duizeU'l

(lan (

grond In de geh( .
van de Plassen worden hooge prijzei1 1 Hrctare grasland is heel gewoon, vaak woidt

|j,r g-in dus geschat worden, dat de bodem, zoo-meer gegeven. '''''k ,rcl doorsneden met vaarten en
als de droogniaker dien aruvtii,
slooten voor alwateiing, (U met harde wegen voor het verkeer,

•huren en stallen
maar met bezet met vvonmg.m mi s.-

, na droog-

 , ,, ,1.,. vrdin"- duizend gulden per Hectare gelden zal.inaking in pubhi.D ̂ ^vuhi met velen, maar er z.)n
Thans zijn er

pul Loosdrechtschen jp .•
„ort na droogmaking behoeit te vreezer

•Jat water overschicJJ^^'^ . J er zal steeds
•  1 1 . wn 'ilw nnirw-joTf on f/^rhton
l

Niciiiand behoeft te vreezen

ederen vorm het

. dat die
dc is. w;

als '"'ngvaart en tochten, om daaraan

Wat te weinig beg,J.^^i''t V' kiinnen oidialen.in
wat te weinig negi- - - ,.,i, \v \ ,

,naken der Plassen 'T, ^ 's clatdroog-
ict heden gedaan, d J ̂1^'dvch k gebeuren moet. W or( t het werk
et ook dan niet uitg' ^taat O morgen voor de hand, en wordt
en ondernemen. 'n<'c-
istel is niet momdijk ' denkbaar voor eenigen tyd, maar
'  irpr hpt is f dm'' ""'uet wcl wordeii bedacht, dat hoeh^'^b A l zvvam'der ook het werk wordt. In ifigo

Leegh^vater een plan maakte tot droog-nitmrn van (. '''jcmmernie(.'r. was het vijf duizend Hectaren
h- d') eindelijk de wet voor het droogmakenweid aangemimen. ipj j een uitgestrektheid van achttien

(luizend Hectaren ged<,. ,j^ ^
ledcie Plas hecdt neiging- om tloor opzetten van den wind

dg ge '^^h>n ^.,.|'^tuj<ken land te verzwelgen. Daartegen
zij" omlieimg en i'uinbestorting in stand te houcien.
pc 1 as wil altijt Verder gnaii. Zooals hierboven reeds aan
geduid. wol dtui dooi sterke Pominverktuigen van Bethune en
porsteimeei-Poldei dagelijks groote inassaas water in de \'echt
gestooten. en desniettemin worden al de kaden, in de Plassen
gelegen, de eene andere na door de golven vernield.
Telkens wordt zoodor-nd^. aaneengesloten watervlakte zoovc-el
uitgestrekter, zoodat de golven opgezweejit door den wind des
te hooger komen. Pleze maakt van den watersfiiegel een hellend
^-pik. en hoe langci cljt des te grooter wordt ook het verschil
in hoogte van heide uiteinden.
Om de oevers rond de Plassen in stand te houden, zijn dus

ieder jaar vele duizendm-i gulheiis uit te geven, waarvan nimmer
een cent wordt terug gezien, wat niet iiehoeft wanneer dc Plassen
worden drooggemaakt. ;;()oals toch eenmaal gciieuren moet.
In den Haarlemmermeer-P"hk'.r. welke achttien duizend Heet.

gi'oot is, wonen twintig duizend meiisehen, en die bevolking zou
;{ckcr nog heel wat tahijher zijn, indien er een spoorweg doorheen
lag. De drooggemaakte bodc'ii der Plassen lieoosteii de Vecht,
\-iji duizend Hectaren jn opl'crviakte, en minstens even vrucht
baar als de Haarlemmermeer-Polder, zal dus ook minstens vijf
(luizend menscheii tot veriiH.j'plaats kunnen strekken. 1 hans is
er groote beiioelte ^an arbeidsloon in ons \ aderland, en de
werklieden nuttig hezig te honden niet deze droogmakerij is toch
lieel wat aantrekkelijker, dan om tal van llinke jonge mannen
in arren moede uit te zenden naar de kolenmijnen aan de Ruhr,
waar zij natuurlijk allerlei ojHlrachten zullen krijgen, welkc' de
Dnitsehers zeiven niet aanstaan. En dan zullen zij daar ginds
nog worden aangezien als onderkruipers, en hij matiging van
werk zullen zij de eersten zijn. oin gedaan te krijgen. Voorheen
was dit juist omgekeerd, 'i'oen kwamen de Dnitsehers liier om
aan te pakken, wat voor de Nederlanders niet goed genoeg was.
Zoo kan het verkeeren. Laten wij dus van deze overmaat van
werkkraehteri. samengaande met hooge grond|)rijzen. gebruik
maken, om de vijfduizend Hertaren moeras ten Oosten van de
\'echt droog te maken, leder zal het oogenlilik zegenen, waaroj)
tot uitvoering \'an dat hoog noodige werk besloten wordt. V^e
het zal tot stand lireiigen. Staat, I'rovinci('n oi partikuliereii, dat
is wel om het even. mits het geschiede. ,
Wanneer iemand 's morgens geen lust heelt uit zijn bed te

komen, verzint hij in zich zeiven allerlei verontsehuldigiiigeii, om
zich nc'ig eens te kunnen omdraaien, en vijf mimifen langer onder
dc dekens te tilijveii. Zoo deinst ook de (fverheid lerugn en zoekj
allerlei uitvliieliten om de droogmakerij t(' verseliuiveii. it

niet anders dan sjiel van kinderen.
A. L. H. OUKF.F.N.

IS

er toch, - die nu en ban ga<m lo' i
of zeilen of zwemmen op
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HET KASTEEL ZUYLEN.
(I 'crvolg).JACOBA overleed S üctober 143b. Frank 19 November 1470.

Het huwelijk tusschen deze twee was kinderloos golikweTi
en dus kwamen zijne goederen aan zijne zuster Eleonora
van Borssele. gehuwd mot Heer Jan \'an Buren, heer \'an
Ewijc. Haar eenigst kind. Elizabeth, was in 1441 gehuwd

met Geraert van Culemborch. wien zij een zoon Jasper en twei'
dochters schonk.

Jasper van Culemborch werd bij het overlijden van zijne groot
moeder Heer van Zuylen. Hij was in 1469 in het huwelijk ge-

treden met een jonkvrouwe van V(ir^telijken bloede: Joannavaii
Bourgondiën. dochter \-aii den Grooti'u Bastaa-P. Filips' natuur
lijken zoon .-Vntbonit-. Aartshertog Maximiliaan noemt heiu
in 14.S0 bij zijn aanstelling tot Gouwrneur. Kaïiitein en Drosaert
der stad en lande \'an la-erdani zijn getrouwi-n ..Kaet en Camer-
ling". Het was ook omstreeks dezen tijd. dat hij den Schoonre-
woerdschen tori-n belegenU- en innam en in 140^ kreeg hij als Heer
\ an Honswiji bet ti- kwaad met de t treebtt'uaren. die zich'-U
hun lechteii gekii-nkt achtten doov een ti-rechtstelling van W

diet. waartoe Heer las|)t'r krachtens ziju

hrslist had ■ het optt*
^'in Maximiliaan's algemcenen stcidhoudf'
di'n (irmil van Itginond. die naar aanleidiji?
^ an het gi-sehil aan ile I treehtenaren eentniu'
zamen. maar aan lu-t slot beleefd dreigenden
"iel schrei'i. werd wa])engeweld voorkonteU-
In 14.,(, ,.verleed Het-r Jasyier te Gent.m

zi.pi ti-stam.-nt aan zijne <lerde dochter Cor-
'F'li'' (bij bad slechts' vijl (h.chters) de heer-
li.) kbeid Z\i\-len en \\\->tbroeck beschrijvende.

* ornelia van Cnlcmb,.rch. huwende nid
lonkheer ilU-m \-an Lalaing. vrijgrave
Hennenbergh. bracht Zuvlen dus weer aan
>'cn nieuw vtam).,.,. T ; Tïtn wd''

'iiDir echtgi
ntet de lieei-i 11).-1.. a. 1 u-i -eitd
I

April 1510 %!
•t \-an OostbroecK

terwijl 27 On-
l ol )(

'  doi iv
van rtrecbt. op
'nvl van Hisschoi.
'H't kasteel \-o(,r ,,,.,1
'■'"kond. Willem
"11 Ziuien waar

U- an'b
band-

Badeih

F,.,O A,.g. F. ir. rogL FOOBVERS-IVACHI-KAALER IN DEL TOREN.

drie Staten des .
grond \-an een verban

Frederick van i
ridder-hotstede ,

\-cm Kennenberch ^^4
bij bijna ona(gebroken

bi l' -vwoi.n'd ha.1. op 18 Juli 1545 '•i had den Zonderlm.'.-n Iienvch te keiin
k"geN-en.
WurdtMi ■
/i;,, • 'iui i lil UI' KaiK'1 \ ctii " . .

/i n m ,lie van Westbroecli«-^lin lichaam 11, .1 . 1 Oostbrni-'i^'^'
FtrecW'

tul.

zonderlingen veiisu. - -an oji (h'ie plaatsen bnsi^^^'uj
hart 111 .Ie kapel van I

i'Jkowanden m ,he van Westbroec
.  ''(-hatun 111 de

'iv Wlttevi
tibdij van

'i'i inweitp.'ort. te
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wi.nU'n rn hijtj.-zet „i" 't Sti,,'?''" ''''V- S^'"
In i5S<, mnrstrn de alxlii e L-'rl!-\ n""

l.rnkrn'. np.lat <U' vija„,U.n ' ^ •i".(^"stl)n.ec-k worden alge-
, 1 ,1,. .fid ("tr,.rt,f I nestelen en de'U stad l tiecht hepaaklce „Helieft hy den Rade. dat deraad \'an

('astelx-n X'ant Hnys te Znvl|
Miien cnste sal ni(i,yen halen

I K
n. nit de Kerck van (tistl'roeck tot
ende ewech irrentren de Seiniitnre

V'''l O n'/i'l" "]' 't hoicli (diöor in deselveI  ' ' ' ■ ' *^ 1 Y" ̂''"ive Willem van Kennenherch. mit nof^d.. hyu.e van deiue ven (Irave ende zvn Huvsvrouw."
Het lichaam wen dus hi.j iuu hart 'heRraven in de kapel op

Zu\len. Welke kapd ecditei" in lateren tijd werd alRebroken en
dooi' een protestaiitscdie kerk \-er\'anp'en.'

Ziideii kwam hij den dood van Willem van Kennenherch in
handen \ an zijn klein;u)on Jean FraiiQois. j.tra\'e \'an Rennen-
hercdi. die het weiler hracdit aan zijn necd" Herman. Heer van
(ildenhoorn. Ih'oost der St. Lamhrecdit's kerk te Luijk en N'an Oud-
immstei' te l'trecdit.

Deze Heer Herman dri)ey heerlijkheid en liet kasteel o\'er
op (icorye \'an Lalamy. \rijheer van \'ille. die er zijn kleinzoon
Antlioiiy r an Lalainy. tweeden graat \'an Hoogstraten, ertgeiiaam
\'an maakte.

Deze Anthon\' is een \'an de hekende figuren \"an het (ii'oot
Verhond l ier Kdelen. Hij was met Oranje en Egmond op den
Rijksdag te Franktoort in 15(12 tegenwoordig en hezwoer het
volgend ]aai' met hen I'rins. de (Irax'en \'an Egmond. Hoorne
en Megen en zooveel anderen het verhond tegen (Iranvelle. Het
(iroot \'erhond der Edelen van I5t)5 draagt ook zijne ondertee-
kening en de \'ergadering te Breda in i.5hh gehouden, waar he-
raadslaagd werd over de wijze waaroii het Smeekschrift zou worden
aangidioden. had ten zijnent plaats.

Natuurlijk, dat door al deze dingen de vijandschap der Si)aanscn-
gezinden tegen hem werd opgewekt, maar Margaretha van Parma
scheen hem niet schuldig te Nichten, want hij werd door haar

■ lis atgevaardigde naar di' Edelen gezonden om dezen cte tast-
hrie\'en te toonen. waarhij den o\'erheidspeisonen matiging
.lanlier'ohm. zoolang er geen openlijke eigeinis gege\tn vvcri
Bovendien w erd hij heiioeind tot stedeliouder ^ eli
Maar zijne welwillende houding tegenovm- de Ede en Y

zoo de aandaeht op hem vallen, dat h-, het hi) < e 'nn erendi konas
van Alva n.ad/al.n. achtte zich huitcmslands "'1
werd gevonnisd hij \-erstek en zijne \u-ond ooge-
verkhmrd. Hi, ov'erleed tengevolge van .Y'*;! .Y , .'ij., 'JIn
loopen hjj eeiv der sehermutselingen. waai in het k.g .

den Prins van Oranje hij de Maas gewikkeld werd.
Niet duidelijk is. hoe de goederen M'estbroeck en Zuylen in

het hezit zijn gekomen \-an de familie üuinyet — maar ten he-
hoeve \'an ("saiier Üuinyet 011 zijne nakomelingen werd het kas
teel Zuvlen met de omliggende landerijen door de .Staten van
L'trccht tot een vrij en on\'ersterfehjk leen verklaard, waar het
tot hiertoe steeds met erfjiacht was liczwaard gehleven. Dit
laatste lilijkt uit een \'ertoog van den (ïraaf van Renncnhcrch
om. gelijk zijn x'oorzaten als Heer van Zuylen en niet Heer iol
Zuylen heschreven te mogen worden, onder helotte \'an des
niettemin geen hoogheerlijke rechten te zullen uitoefenen.
HeerCasper Ouinvet verkocht deze hezittingen aan Adam

van I.ockhorst. Heer van de Lier en Alkemade. die uit zijn twa-ede
huwelijk (met \'rouwe Zwana \"an ImderlDcrg) een dochter Anna
Elizahetii kreeg. Deze huwde met (lerard van Reede. Heer
van Nederhorst. Kortenhoef. \'redeland. Overmeeren Horstweert,
enz., zoon \ an (lodard \'an Reede en Emerentia Oem van Wijn-
gaerden. Hij werd 24 Augustus i()44 kanunnik der kerk van Oud-
Munster te l'trecht en als zoodanig vier jaar later tot een der
geëligeenh^ Raden dier jirovincie gekozen. Vrouwe Anna Eliza-
heth o\-erleed in 1(152. na een huwelijk van slechts drie jaar. Vijl
jaar later hertroinvde (lerard van l-feede met eene nicht Agnes
van Reede tof Drakesteyn, die hem overleefde. Hij overleed 11
Septemher 1(170. uit zijn eerste huwelijk een erfdochter .Anna
Elizaiieth van Reede tot Nederhorst nalatende.
Deze dochter was 20 Augustus 16(15 in het huwelijk getreden

met Hendrik Jacob, haron van Tuyll vmn Serooskerke, een zoon
\-an Rene. Heer van Stavenisse, Rij'nhuyzen. enz. en van Vrouwe
.Agnes \-an Reede tot Drakesteyn.
De heerlijkheid kwam dus weer in een nieuwe linie en door een

familiehetrekking van den nieuwen heer hleef het kasteel, tijdens
den inval der Franschen in 1672 voor het lot bespaard, dat zoo
vele trotsche kasteelen deed plunderen en verwoesten. Een
neef van Hendrik Jacoh, Godard Willem, stond in dat jaar aan
het hoofd der commissie, welke met de „allerchristelijkste ma
jesteit" over een verdrag kwam onderhandelen. De groote Condé
was ingenomen met den haron, gaf een Sauvegarde voor het
kasteelCn was er zelfs ingekwartierd. Op het kasteel ligt in het
archief nog de rekening van brandschatting rnet de handtcekening
\-an den beroemden veldmaarschalk, terwijl deze ook zijn ge
schilderd iiortret als blijk van hoogachting schonk.

Hendrik Jacoh liet hij zijn dood in 1642 zijne hezittingen na
aan zijn zoon Rcynoud Gerard, kannunink van Sint-Jan te
Utrecht, een van de acht geëligecrden, die het eerste lid van de
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buiten.

2» Maart i.yo8.

werd met de Ambachts
met het riddermatig

dan oji den
Heeren

kasteel hangen,
jaar 1752 de ver

is,

twee

Staten van Utrecht uitmaakten. Hij
heerlijkheid beleend op 28 Januari löQi'

grlorvejïoSnVn'ên'^
Rochman, welke nog op het kasteel hf feeft het kasteel
in den vroeeeren toestand — beter te onderkennen
achtergrond van de groote geschilderde portretten c ei
van Zuylen, welke in een der zalen van het
Baron Diederik Jacob was het, die m het

Houwincr d.66d onócinciriGn. ^
De vroegere borstwering aan de zijde, waar nu de mga g

werd hoog opgetrokken als een muur aansluitend met
torens aan de voorzijde. Dit gedeelte van de p^gj-e
gedempt en daarheen de ingang verplaatst, zoodat de ^'otgere
buitenmuur van eerbied-afdwingende dikte en zwaarte (van
I Meter 5) nu een binnenmuur is geworden met een gang
den tegenwoordigen buitenmuur afgescheiden. De vroegeie in
gang werd dichtgemetseld: een steen geeft nog aan, waar men
vroeger het kasteel binnen trok. , , tt
Willem René, baron van Tuyll van Serooskerke, Heer van

Zuylen, Westbroeck en Zwerzerenge, werd geboren 2 Februai 1
1743 overleed 24 Maart 1839 van de Eeiste Kamer ( ci
Staten-Generaal. Hij was de vierde onderteekenaar van de
Grondwet. .1 1.

Zijn zoon Carel Emmanuel, baron van 1 uyll van Serooskerke,
Heer van Zuylen, Westbroeck, Zwezerenge en Serooskerke, lid
der ridderschap van Zeeland, Kamerheer van Z.M. den Koning
der Nederlanden, was gehuwd met Vrouwe E. H. E. baronnesse
Collot d'Escury. Van hem ging de bezitting over oji Mr. Willem
René, baron van Tuyll van Serooskerke, die te Zuylen zijn ver
blijf hield en 29 October 1878 overleed. Hij liet Zuylen na aan
zijne 'echtgenoote, eerst freule Erangoise Margaretha van Weeden.

Deze, 27 Januari 1899 overleden, liet de heerlijkheid na aan
een verren neef, den tegenwoordigen eigenaar F. L. S. F. baron
van Tuyll van Serooskerke, civiel-ingenieur, lid van de Provin
ciale Staten van Utrecht, die, na de heerlijkheid Zuylen en West
broeck gekregen te hebben, zijn naam veranderd heeft in van
Tuyll van Zuylen. (Slot volgt).

DE KUN ERA TOREN TE R HENEN. *>Het stadje Rhenen behoort, evenals de steden Tiel, Wijk
bij Duurstede, Kuilenburg en Dordrecht tot de oudste
steden des lands. Reeds vóór het jaar 1000 onzer jaar
telling wordt het bij Romeinsche geschiedschrijvers ge
noemd en vele geschiedkundige herinneringen zijn in

latere geschriften geboekstaafd.
Het is hier de plaats niet die oude histories te vermelden, maar

toch willen wij in het kort mededeelen, hoe deze oude monumen
tale toren aan bovengenoemden naam is gekomen.
De naam Kunera is afkomstig van eene legende. Kunera was

de dochter van een der eerste Koningen der Orkadische eilanden,
die met hare nicht bh'sula en nog elf duizend andere maagden naar
Rome ter bedevaart toog. Oj) den terugtocht nabij Keulen ge
komen, werden zij overvallen door de woeste bewoners der Rijn
streek, die al deze maagden ombrachten, behalve Kunera, die
door een Koning gered en meegenomen werd naar zijn burcht te
Rhenen, dicht bij de Grebbe gelegen. Het handschrift, waaruit
de legende is genomen, geeft den naam van den Koning niet op.
Hierin staat wel, dat de Koning Kunera nam en „setten si hem
^^■Wer op zijn peert en bracht si toe Rienen."

e  oinng en Kunera werden door de Koningin zeer goed ont
vangen. Spoedig stond Kunera bekend als een weldoenster voor
wIctF^ zieken, waardoor zij de liefde van al de bewoners \'er-
vrJïp^^mnn"Ti "°"i om deze
de kL^'^ ongenade te doen vallen. Toen
na afloon vpn zyne vrienden een gastmaal gaf, nam Kunera
het den ar^en overschot in haar voorschoiit, omnet den aimen te geven, die voor de poort lagen. De Koninvin

KoM^g" cTfe'^ Ku"'^' beschuldigingen tegen haar in bij densebTc" tot rirl Pn '1 b'ing. deed zij een'innig

en namTaaf roemde haar trouw en vroomheid
nog meer ri en + ^ ^ onder zijne bescherming. Dit wektestefven zou De?" 1 /'■ 'be zwoer, dat Kunera
Koning voor eenigen BirWi S^begenheid. toen tle
verliet. De vronie maagd'we??^ „Heimerstcm" genaamd,
onder Veenendaa?Lwf ^^^^eel Prattenburg.
hofdame met een halsdoel' en door de Koningin en ceneen groevent in den VeertsPif zij ,.'t heilige licham

Toen de Koning teinltit 1 baren hals".
Koningin, dat de ouders van KGf """^te. vertelde deDe stalmeester van den VraYi YVN ''"b' gehaald hadden,
zijn meester bet graf, deelde dit aan
dat de Koningin de dadSes was d . ''l ^b<'edig bleek het.üjd,„g „„tvmg de burcMiUrt wmlkSKej^gil

•) Zie oot „e

1  . „-„i-d het lijk \ an Kunera naar hetDoor bisschoj' w-mr^'^inen nog be<len ten dage een derKunera-heuveltje ^ (). ,leei der prov. l trecht heeft)
schoonste Ycaa^ eiuie kapel wcaal opgericht, waar de
^el)racht, waai tt c uroressie. ondei het gezang vanheihge (iverblijiseUm m^^ tmwijl de halsdoek van Kunera in
Un reliquiënkastje 1'*"^'"YJ?'hY^Yn de Rooinsehe Kerk opgenomenKunera IS ..ncler ckUre hg n^^^^
en is eene plaatselijke Jy ' , j, juni. pust den tijd. waarop
Haar feestdag staat 7 wordt gehouden, als een zwak
in Rhenen kermis en ' sint-KuiKO'a's <lag.i,' en P^^m-denmarkt wonl
overblijfsel van den voornamelijk aan de heilige

Rhenen heelt zijn viocg ^ ^ ^ gaven, die geofferd werden,
JreeSt de kmk'en later den pnjkt^^^
''TUKu,ikd.ST'aL himuUkdljik aan .k- kark varbnnda is,
,s „ogTn a.rbtbaar Ka-kan van dn
Stelling, die Kunera en hai

In het geheel heelt men Jfj ]
van den lideii Mei I4')2 tot
uit de opschriften, die in fret
te vinden zijn ^ ^ het fiemelvuur in de torenspitsenOctober^x897j;ba^ en fraaie

t-,1 geestdrift en vrome belang-ma-'legende eeuwen lang heliben opgewekt,
u-n •() jaren aan den torenbouw besteed,

den zKsteii Mei 15JI. zooals blijktbeneden portaal van den toren nog

wercl het bovendeel '''""'i.j^4'"schc.<ine kerkorgel werd in de
klokkesjiel gmg ver o /vlfdim stijl en tot dezelfde hoogteasch gelegd. De 'k'daa w I j^^z "'k ^hedt awave 'fep vk" Fg ™ p.he.-l herbouwd en insubsKhe van het Rijk is de i)e t.Ten is ruim 310„orsirronkelijken tocstaiid t. kb gemakkelijk,
voet ho,« vn ver.leelcl m d.H ^weiiteltraji van ujna i-^^juneii wij aanraden den toren teeder bezoeker van ^^by bestaat. Het eerste
beklimmen, waartoe dagelijKs gcK^kJo
gedeelte bestaat uit 115 trcMen en is van gev^d.nen steen opgemet
seld" bet tweede deel riTim 100 treden is van Benthe.mei steen op-getrokken en bevat het gevs'oiie uurwerk, -la thans zeei gewoon
fs. maar voorheen behalve uit het kl-ikkespel. uit drie grooteentwee kleine klokken bestiynk klokki'U. maar die zijn

Nog waren er vooiheeii twkv giooo j
*=' - ,i(),,r (Um druk van het

eii hebben volgens reke-
0111 van / S4;b-<)<) opgebradit
K.( ..

het grootsti" ileel van zes-
hoekigen vorm. alles van Hentheiniersteeii opgetrokken.

Het beklimmen eener hoogte kost moeite en nisp.inning, maai
toch levert dit dikwijls het hoogste genot ..p, Hoe honger men
klimt, des te schoener wordt het \vainir;iina, dat \ an den Kimera-
toren te zien is en voorzeker wordt bewaai heid. hetgeen wij eens

gids lazen:
Utrecht's Dom en .Arnhem s toren,
tal van dorpen gi'oot en kk'in.
Sint-Janskerk en Nijmeegs iK'rgen.
Maas en M'aal. de Linge. Rijn,
Korenveklen. Boekweit akkers,
perken met tabak bejdant.
Bruine heiden, groene weiden
maken 't tot een lustwarand.
Eiken, beuken, dennen, sjiarren.

ooft 111 't rond.

voorheen twee gi'i
tengevolge van geldelijke moi'ilijklieden
rampjaar i()72. te zAïnsterdam verkocht
ning van burgemeester ( uinus de
en hadden een gewicht van 77.)'l

Het derde stuk van ()o treden is vooi

in een

jiojiels. linden
Met hun schat
reiken tot thm

van geur
horizont.

en kleuren
O,

IN 'T VROEGE VOORJAAR.

A
LS 't heel vroeg in 't voorjaar is. en de herinnering aan

tlonkci wintiTWGCT ons no^ \'cr.scli in 't Gii^cn
dan beleven wij soms ei-n scboonen wonderen dag, die

een voorbode van zomer komt . met een haast
zuidelijk blauwen hemel. Dan schijnt er de zon zoo

•ux .i" ben morgen, eenzacht en lieflijk schuchter
de vensters naar hetwei en bosch geurigDan is er de grootc" blijdschap om het heerlifkë'leven, het

als
Z1

opwekkend er

jiaar winter\"ogels maken heel
geluid, en \ roeg uit bed. doen we wijd

oosten o]xm. zoodat dt' Irissclx" lucht over
en prikkelend naar binnen komt.

eerlij kefrissche leven buit enden ganschen dag

uKiS'No^rd^^:;^;-^^
lezen ^■^n een sniHniwia
lijk rakue '' M'k-

en die blijd

to

schap wil niet \"an ons weg

rnit het, (U' storm giert woest
acht teistm-t de velden

ramjien op z,,,, ' .^or.sem. hagelslag en van vrees-
Thiiis laten we tot tr, ■+ 1

opvlammen. Soms dnnrl"? 1"'^ "^'iiiir m de haarden weer hoog
steen en brult als een u' woest neer in den schoor-
ilreunt, maar we V(„4,.„ beest, dat het hnis er van

wilde verhalen 1? V'b'S >'i de warmte en we luisteren,..Maur „e w.-tun I,,. ""s v,.,-,..],.
[i]ken schoonen dag ' ""banks dien bedriege;komeii het heerlijké \-(),,rja? ^ 'Veseliiknn ct,„-,n hH gaat

wij dan de beden ,n ,lesta(h
Hoe

Zeker.
im in^tad Ie doen. \"p1cii gaan er
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trerfgeld h<-en on\
te verrichten, in
inenscheii tussclieii
ilimker zitten (hui
huitenhnis, maken
en als de hrl luidt

h.'" t'Jeni"!!"',''" «■.Tka»,nlu.,l,T,  S' ' t > t ma.laKmual, als .lo ara... sta.ls-
luin luioge d, In

kinnen we na
no^ een wandeling

nanw liete innren al half in
een halt uurtje simren in ons

terwijl de avond valt
.  . a, , eten, zien we delni>Mlien ondergaan, lederen
neemt wat later atscheid v
loopen we na tatel een
staanhare drang ons
wonder \ an den voegen

zon rood achter de
Zon c'i'oeger op en

Voor het

dag gaat di(
UI ons. .\ls het een stillen nacht is.

1) ( het huis nit; het is alsof een onweer-
nog even naar huiten drijft om het heerlijke

voorjaarsnacht te zien . Waar de zon

VLINDER VAN

onderging, hleet nog wat rossig licht aan de
kim. geheimzinnig ionkelen de diepe sterren,
en ()rion. eenwig rustig beeld van schoonheid',
stijgt omhoog. Het kan dan voorkomen, dat
we door de kilheid van den avond weer bin
nenskamers gedre\-en, ons genoeglijk schikken
rond het vuur, en, onder den indruk nog van
het nachtgezicht, ondanks de bedrijvigheid
der o\-erige hui.sgenooten, gaan mijmeren over
de nieuwe leute, die wij \-erwachten en die zich
reeds zoo heerlijk heeft aangekondigd.

Wij denken aan den laten micidag. De
lucdit \ t)l zwermen vogels, die als beweeglijke
zwarte wolken heen trekken boven ons hoofd,
die zich nestelen e ni wijle in de hooge boo-
men win oude buitenidaatsen. en terwijl de
lucht zich oranje kleurt, weer o))dwarrelen met geruisch van dui
zenden vlerkjes. Een paar blijx'en er achter oii de hoogste
takken vol knojipen en kwetteren er lusti.g.

NV ij zien in onze verbeelding de beukenhagen rond den inues-
tnin groen schemeren onder de oude bruine bladeren, achter dien
haag de vruchtboonii'n, daarbo\"en de wolkelooze lucht en een
reiger zwevend met kahnen statigen \iengelslag; wij hooren hoe
de stugge droge Noord-Oostenwind dor loof ritseUmd langs de
paden dwarrelen kuiten snuiwm den geur van de verre heidebranden.

Aan een grooten zwaren kastanje
boom dikke glinsterende knojipen. een
haan kraait, een hond blaft in de verte
op een boerenerf, uit den schoorsteen
\ ;in een huis, dat e\'en boven de boomen
uitsteekt, dwarrelt rechtstandig blauwe
rook omhoog. . En wij denken aan den
xroegeii zomer die de hitte brengt, de
sport te water en te land, de x'elden
Ixwolkt met spelers in wit flanel gekleed,
de roeiers in slanke booten, de kalme
vaart in imn zeilboot op een plas of
imwr, de zomerscEe menigte vroirUjk fiij
de iniardenrennen ■. in ons verbeelden
loopen we ver, ver den tijd vooruit,
omwitteii al de heeiiijkluid van't vroege
x'oorjaar en den lichten zomer. . . . tot
dat een der huisgenooten onze verdiept-
heid opmerkten meteen kwinkslag de lachers op zijn zijde krijgt.

En (ie dagen, de weken gaan voorbij, de zon staat hooger
eiken dag. De Zuidenwind waait, er vaart nieinv leven cloor de
wereld, het suist en gonst in de lucht, de blijde, rijke tijden zijn
gekomen, gelukkig de men.scli, die dan buiten leeit. H. v. B.

Vijanden van onze vruchtboomen.Ah.b ge in de maandi'ii Juni en Juli 's morgens door den
lioomgaard wan
delt. dan znlt ge
zoo hier en daar ^
tegen den stam

een zwaren, loggen, plom- ^ ^
pen \iinder zien zitten, in
kleur vrijwel overeenko
mende met de scdiors. Het
IS de roode houtru|)S\iin-
der (Cossus ligniperda).
Maak hem onmiddellijk af.
want hij zou u x'cti sciiade
kunnen berokkenen.

)." zegt ge. ,,dat heelt
den tijd nog. t Duurt lang
x'oor de zomermaand aan
breekt." I o( h x'ergist ge
11. want Uums reeds staat
11 de gelegenheid oiien zich voor
wil 11 éven de geschiedenis va„ d,en x hndi .
tellen. Het wijfje legt niet behu ]) \an ^
hare eitjes in het .s/un/.^ ^t) "j).p voor haar het' geinak-

xvaiit zij deponeert
Weldra x'ersi hijneii

m het spint, daarna

D

/•.V-/,-,,/. roode HO

' / ' / gV// ■!, ,1. Vrouwtje.

bezoek te behoeden.

I'I.

Ik

en zijn kroost x-er-
hare lange, stevige legboor

daar. waar zij siileten

in de s( hors of vvondeflekken vi
kelijkst. Die <'itjes /uit ge niet
ze ieder af/ondei 1 ijk. dodi m gn-ot
d

E BESSEN SPAN RUPS.

UTRUPSVLlNder.

A KKER

e jonge ruiiseii. Zij van den boom der-
in het dieiH-Te liout eji ' j' ,vind oinxvaait. Han
mate. dat hij stertt oj bi) den nnn. . ; l.voiiet
tige kaken en haar goed (>ntxvi ' 'e ' daarbij uit-
in haar l i(diaam 4041 spieren -u

xrach-
IK inde

muntend te staile. Bovi-ndicn maakt zij daarbij gebruik van een
naai azijnziuir riekend, bijtend sap, dat zij u in het gelaat spuxvt,
als ge haar te dicht durft naderen. Dat de ruiisen oji die wijze
gezamenlijk xverkende een aardig net van tunnels kunnen ma
ken, zal nog dnidelijker worden, als ik er hij x'ertel, dat de rups
een paar jaar minstens noodig heeft eer zij x'olxvassen is. Daarna

o|">cning in den stam of maakt een nieuwe, waarin
zij zich een cocon spint x'an draden en houtx'ezels. IVe po]) ligt
dan met (km koji naar de opening gekeerd. Niet lang daarna
xei bleekt zij den cocon en komt als xdinder te voorschijn, (lehikkig
hebben xxij bij de x-enlelging trouxve bondgenooten in de spechten,

die menigen cocon verslinden. Ook de Bo-
trytis Bassiana, een zxvam, die in 't lichaam
der rups iiarasiteert, heljit mede de x'ermeihg-
vuldiging tegen te gaan. Uit deze korte levens
geschiedenis blijkt, dat xxdj ook nu, bij goed
weer, krachtige maatregelen kunnen nemen 0111
t ontstaan der vlinders te beletten. Daarbij

maken xvij gebruik van de LciiWiCchcrschc paf.
die xvij o)) de x'olgende xvijze kunnen laten
bereiden. Txvee en een half K.O. slechte tabak
laat men 24 uur trekken op 50 L. xvarm water.
Daarna de tabak goed uitpersen en er 30 I^.
runderbloed bijvoegen. Veiwolgeiis xvordt een
hoeveelheid zuix-ere rundermest met kalkxvater
tot een paji geroerd en onder aanhoudend
roeren bij ons eerste mengsel gex'oegd. Na

eenige dagen gegist te hebben, smeert men deze pa)i met een
kwast op den stam. Zij x'erhardt dan tot een dikke leder
achtige korst, waardcHir de xdinder x'erhinderd wordt zich naar
buiten te werken en het wijfje de gelegenheid mist hare eitjes in
het spint te x'erbergen. De Leinexvebersche jiap is onschadelijk
x"oor den stam en helpt ons bij de bestrijding xam alle insecten, (lie
't beiiroeven mochten zich in te boren.

Zie eens cx'en aan den benedenkant, en xvel aan de beschutte
zijde. X'an de dikste takken uxver xTuchtbooinen ! Ndndt gij daar

geen stukje zxvam? Licht nu even het
(lekseltje oji en dan xdndt ge daaronder
eenige honderden korreltjes, 't Zijn de
eitjes van den Plakker. Sfauuiil of den
Zïeainvliiidcr. Schraaji ze van den boom
en x'ernietig ze, door ze te verbranden
of te bexverken met een kxvastje benzine.
Doet ge 't niet, dan zullen ze overxvin-
teren, en in 't x'oorjaar tal xmn rujisjes
't hwen schenken, die de bladeren en
knoppen x'an uwe boomen x'reten. In Juli,
als ze volgroeid zijn, verpop\ien zij zicTi
en in Augustus zalhettragexvijfje.dat
bij dag tegen den stam zit, opnieuxv hare
eitjes tegen den boom plakken en met
de bruine haren xain haar achterlijf lie-
dekken. NVe begrijpen nu. hoe deze xdin
der aan zijn naam komt. Ofschoon het

bij de vlinders niet gemakkelijk is .de mannetjes van de x'rouxv-
tjes te onderscheideu, valt dit bij den Plakker niet zoo heel moei
lijk. Vooreerst is de man kleiner'dan de vrouxv. Dit is trouwens een
liijna zeker kenmerk bij alle vlinders. Doch we hebben nog meer
onderscheidingsteekenen. Het mannetje is slanker en bezit sterk
gekamde sprieten. De x'oorxdeugels zijn donkerbruin, de achter
vleugels bruingeel. Het xvijfje is ))loni]), het achterlijl met bruin
grijze haren bedekt. Het heeft vuilwdtteivleugels met zxvartbruine
vhdxkeii, die gelijken oji een \-xmrniig lijntje met een stij) er boven,

overeenkomende met de
Hebreeuwsche letter resj,
waarom de vlinder ook
xvel Resj vlinder genoemd
xvordt. Eloe regelmatig en
fraai is bijgaand vlindertje
geteekenil ! De vleugels
sneeiixvwit met x'ele zxvarte
vlekken. O]! de voorvleu
gels twee banden uit stijn
pels gex'ormd. en geschei
den door een gele streej).
Het is de vlinder van de
liessenspaiiriips, ook xvel
pa)iiickoek iiicl kreiilc'ii ol
/nu'/c/o//;; geheeten. De rii))s
is een idaag voor den bes-
senkxveeker in den Ifan-

en elders. Misschien treft ge haar ook xvel eens in uw bes-
seiituin aan. Als zij er is, dan vindt ge li.iar onder algevalleii
bladeren en xaiil, xvaar zij op 't oogeiiblik den xvinter doorbrengt.
Met 't X'oorjaar komt zij weer voor den dag, lieklinit aalbessen
en kruisbessenstruiken, ja, zelfs framhozen, pruimen en abrikozen,
die zij berooft x'an de bladeren, ja, vaak zelfs van de bloemen.
Zijn de rupsen x'olxvassen, dan spinnen zij zich in op een blad ()f

tak, en komen in Juli of Augustus als vlinders te voorsclnjn.

Mannetje.

gert

een

W'iimeei' giJ ze 's avonds in den besseiitiiin ziet rondvliegen. Kolt
der eieren sterven zij. N'indt ge nu rupsjes, dood ze,

\'lin(k'rs, iioniicn en t'iljcs, die w ni
P. I'K.XNSKN J/.

na 't leggen
en handel desgelijks met
l iaiideii x'allen.
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EEN TROEP WILDE ZWIJNEN.

HET WILDE ZWIJN.HK'1" wildt' zwijn is lit^t 'l'"-'' - l)(.'st {^ewapciul is oni
>^ich in een' gevcfht. liftzij met den inensch. lietzij met
eenig dier. te verdedigen. Noch de leeuw, noch
de luii-)aaul kunn'^'i immsch onmiddellijk docKknv.
zij verscheuren het vleesch en bijten er gretig in. terwijlhet wilde zwijn hem dood ter aarde werjit. als hadde liet een

dolksteek toegebracht. Het is een trc^tsch. tier en zeer gewiarlijkbeest. Ik heb er vreeselijk kwaadaardige gezien, en was getuigi'
^an een aanval, die een schenrwond toebracht. \-an de knie tot
aan de borst. Het ongelukkige slachtolfer bezwei'k onmiddeilijk
onder de woestheid van het monster, dat \'oortging hem woedend
te stooten. De jiaartijd vun het wilde zwijn vangt tegen Sint-
'  'buuim^ aan en viert gedurende drie weken haar hoogtij.,  anneer zij gejaagd woi'den. verwijlen zij tot het uiterste in( en zwijnenpoel. uit trots, ^egt men: daarna storten zij o]) hon-
'" uf" "junschen al'; maar vanneer zij \-erhit en opgewonden zijn."(a len zij aan op alles wat Hj ontmoeten.

et wilde zwijn trekt zich in het dichtste \'an de wouden terug
(u \ ucht meestal in het struikgewas, om. gebruik makeiul van
^IJu aangeboren

eigen-

tanden dragen

gewond

den naam \'an slagtanden. \\'aniiei-r de mannetjes
iiezig zijn zich tot het uit(.'rsti' te \'erdi-(ligcn. hoort men hen
altij'1 de slagtanden tegcm de onderste tamlen slaan om ze goed
aan te zetten.

Het ojigejaagdi' wilde zwijn ziK'kt bij xinirkeiir kleiiu' slijkpoe-
len oj) om zich in den nio<lder te wentelen; \ oi )ial vr'anneei het

is.
Hen tweejarig en zells een driejarig zwijn m ge\'aarlijkei' en

loojit sneller en langer dan een eenjarig zwijn. Hen oud wild zwjn
X'alt gemakkelijker te doodeii. want zijn trots en zijn zwaarte
\-erhindi'ren lu'in snel te loojieii. Daarom stort hij zich
Oj) den immscli. maar met niindei' behendgiheid dan het jonge
ui 1de zwijn.

Zijn gehoor is luad scherj) en wanneer hij achtervolgd wordt
en liet dichte struikgewas gaat x'erlaten. om zich onder het
hooge gi'boomte te bege\en. ol op een o))eii plaats te belanden,
begint hij met stil te staan. Dan steekt hij zijn koji naar huiten
en insjiecteert. naar links en naar rechts, niet ooiren eii neus

schajijieii. zich.r 11 " ^'erdekt oi)
IvuT ■ ^•"kvasseliwild zwijn zorgt er wel
voor een grooten voor-
Hn-ong op de loonden die
het jagen te behouden en
/oo hl] er 111 slaagt terrein
te winnen, zal hij zich wel
wwten te redden,ten min
^te

speurend om poolshoogte te nemen. Hij het niinste'gevaar voor

wanneer hij niet door
•iHu " 1 H'd'pels wordtaditervolgd.wanthijhoudtDost een iHrhf d....een jacht van den
uehtend tot den avond
mt. Zeker wanneer hij twee
jaien oud is en tegen zijn
dei de jaar loojit.

De wilde zwijnen bezit-
weeh""' tanden.l\\(-t beven en twee onder

>mnder daarbij de kleinere'<hc zijn als die van het ge
wone varken . teTrekeiien.

I " kovenste dienen omde onderste te scherjien en
te slijjien. Deze laatste
zi.lii de wajieiien vaiiMiet
wilde zwijn. De bo\

.'i'ii-

i

zijiu- \ eiligheid maakt hiJ
rcclitsi )mkeer en voorniets
ter Wereld zou hij zich®
Iniiten zijne sciiuilp®ts
wagen, al werd hij ook "0?
iioo nagezet.

Het maakt ni zijnHucht
^"un Weinig listen gebruik:
zoodra hij stil wil staau-
■^ alt hij oji de meiisc®
011 de honden aan. pJ
jammert of schreeuwt met.
wanneer hij getroffen is.
maar besttirmt zijn
tervolgers knon'end eb
'Irmgeiid zoolang hij.^bh
nog kan verdedigeb
hiloidits heel enkele wilne
z\\aj iieii schreeuwen of htU'
lell i'.w.v 'U .- + /:,i-TAn NilU*i-'oor Zij Sterven.
mm" brengt men ze
hot tableau' oin ze te 1®
ren. 'e\-enals het hert eu

dbeestenhvan at

JN TIET DICHTST VAN IJE-i- WO L IJ C GgEERoA'sHR

an(ha"i
S( )i irt.

/oldeii'bereikt het,w
zw'ijn den lee.--„ ,
iwintig j .ireii. Nooit
hoM het'zijne slagtandeb

vildi'
van
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GROOTHEID".

BIJ DE MIEREN.
(Vervolg).

.
niaaniU'ii
lil' uersti'

lic fTewoni'

^K'H .^uhcunli' u-ui (lat tcrsvijl du luitTen van evn trn'uji
wvcr anduren a;in liet werk waren, en de/e

.tr Hdenscdt^^^ l,,s, ,.ve
'■ len iV.In ^ ^'"lalsdemanne

•ril llKin
 in-nnd -^""<111^ (le mannet

in.innutju ]iuf
hiiKun aan

I  ip I
'•n wanneer /.[] '
sUi \'i il dan ueii
/uiku ,tte\-a,irlijku xerwnni
' 'II ■stunten /1| hultltr.

I^u niannelijke un i'' i"|muu
m de mi ii jderj'i iulun en |ila>-un
t;aan naar de phiatseii w.iai
tanden aan de li' i'nnen
aanwrij\en.

,

l ijk

iet-
/,,u doun '"'"''nn ;^ij jan■i^i iniler hem

t e\enw(u ku nneii hren/ren. h en

e wildi /wijnen wentelen /irh trraafi
dul l'o-seiien iiij liet heen en weer

/ij iri ii'^ui' un sl ij| ien \'aak iiun slatr-
waartutreii /■[] /a h nuk met wellieiiafren

H, SVI

 stapten dan maar duur en over ile siaajisteis heen, simttijds op ruwe wij/e tegen haar aanstootend. Da
voegden zich er ook wei nieuwe mieren hi) zoon

en m haar vuur ontdicht Itij de warmte te komen,zij Jiaar slaperige kameraden op zij. Mieien die m dc
.r-mgeii aa'n het werk waren, lieten soms de pakjes, die zijvallen vvï iiKuii zich tusschen een troej. slapias in en vielen weldi,.

,  . Sii. Deze ruwe behandeling ondergingen zij onvei-
tl' t dililt vernudd te worden oin een idee te get'en t'an de imeien-Kimimelijkheid. daar deze omstandigheden tenminste van

staiuipiint van hoogeru.ntwikkelde dierm uit yzien ■ wi
het humeur moeten werken. Natumlidv

troejije
duwden

het werden er

t!';ldi'"mVpaar slaapsters viTstooril. Die verschoven dan een wmiiig.
,  ■ /iel een beetie op en hervatten dan haar dutje;:!,,:,j'"j; '':;;: iDld'vc'u:nkuu ..«-o,. o ,d, suvu..,.
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buiten.

genus homo.
De tijcl, clic cian

het slaix-n
-u Jisselt af naar debesteed wordt, " jcj^chien ookcmstandighec en en misse„d „a»r te', Sgttendahcotlig» » f ijncnSragwMier vte ■''""ha-beidsters. Hun

dan<lel<lciteK'';;,\,jstcr. Het
slaap IS jd"g mieren
langale '«<^8 1 drieslapende ^1""''''^^ de mees
tot vier uren. Maai mi
ten werd de slaaji

bij
door nieuw

S£'S"er5iinmS;S^werkers rm ;;;*;:7':;: Het uitkammen der voelsprieten.,:ugpebraclit.
langere of dat ile niierenslaap ongeveer
Wy mogcm ,i,pen zij

IS

drie uren
r onder den grond en bij
het, dat zij in gevangen

schap Ji., „iTan verkeert het mierenlichaam in bijna \-ol-(ledurende ^ regelmatig opheffen
komen rust. . . (,f,ten, een poot na de andere, een bijna1 Tien rust. an .^,„o,-por)ten, een poot na de andere, een bijna
en ,  vgging waarnemen. Ook de voelsprieten verkeerenrythmische b^weg^ oogenschijnlijk onwillekeurig, evenals
in een zacht tnllendc b J
de ademhahng.^ ' h- het veeren uiteinde van een schri f-de ademha mg- ^ ]net het veeren uiteinde van een schrijf-

Zachtjes wordt met het veeren inintje o\-er denpen aan te 1 aken van den pels". Geen beweging.
Sms wordt dit ha-haald. terwijl de aaiingen steecis sterkericikens , verandering. Nu worden de strijkingen

on den kop gericht, met hetzelfde resultaat. Daaiop wordt;r™" teï^u te.f nuk gculvukun ,n uun g„pon.lo kuuuRmg. mut
et cloel hem te kittelen De mier verroert zich met hmdehjk

wc rdt de slaapster gewekt door een harden tik met de N ca-. Zij
V UH- liTir kou uit, daarna haar ponten, die zij uitschudt; zij■wl nX t„'. het'Ld,., gypt uu hugint tor vodupnutuu tu
l--inimen en haar kop en bek te borstelen. Dan klouteit zij over
ha-ir slapende kameraden, duikt in een openstaande gang en weldra
s een nieuwe plichtsronde aange\-angen. Hierbij zij goed ojige-
merkt dat zij aan het werk getogen is. zooals zij en haar kameraden
dat altijd iiiegen te doen. niet alleen uitgerust, maar volmaakt
rein 'over haar gansche lichaam! En deze karaktertrek m dealgemeene kenmerken en vooral m de resultaten, die deze sehejit,
kunnen wij alle insecten toekennen.

HOGFDSTl'K V.

Roofmikren kx ii.\ke Se.wex.

Charles Darwin deelt ons in zijn Oorsprong der soorlen mee.
dat hij eerst het onderwerji slavenhouclende mieren slechts met
ecm sceiitischen geest naderde. „Elkeen, die twijfelt aan de
waarheid van een zoo buitengewoon en verfoeilijk instinct als dat
van slavenmaken", merkt hij oj). „verdient geen blaam".

Maar Darwin zou weldra bemerken, dat cle slavernij bij de
mieren niet zoo verfoeihjk is als zijne jihilanthrojiische ge\-oelens
hem dat hadden doen verbeelden. Zij is oji een jiatriarchale leest
geschoeid, vormende een familie of gemeenschap van gelijken. Dit
herinnert ons niet aan de bezittingcn-slavernij. welke de tegen
woordige menschelijke gi'etigheid heeft ontwikkeld. Inderdaad
de benaming slavernij is er slechts cle overdreven omschrij
ving van. Zeker bestaat er een rooverij van zeer ernstigen aarcl,
met cle worsteling, slachten \'erminking. de \-erwoesting van wonin
gen, cle vaneenscheuring van gemeenschap]Km en cle getrouwe
nabootsing van plundeidng en rampen,^die wij verbinden met cle

lien ronjmier keert terug van een .strooptocht, dragende een klein
aan een poot hangt een afgehouwen kop. miert je ,

of bij slavenjachten
., n steden en ineiiseheiioorlogenverdelging 'w r m-i

en roovenjeii in Afrika
Maar na den

en de oiiderwei ping i.,,-v,.n eii iiopi"-'" i u itrek. ,v..r(lcm oin lat.'i- bc'huliizaam te

. ,1 vin dc ii fdunderenden vijand
"",V. de Mac-htotfers. vc-rdwrjnt iederezijn de voornaamstei-rc I

x'erioeielijke dgevangenen
zijn in het

en ZIJ ie gespaani
•li

'N
worc leii met voortdurende

 nuuitsc-happniu/;;^^';:;;;."^ J gelukkige- iiurgers in hun

eenig

uviktuip.. 'ii h™
nieuwe woning. M\ '^'•1" ^K,.h.uideling zijn i.reeies dezeltde alsvoorrechten en '''^'■".■''^!',|.poerc'n materieel in denzeltdc;n b'estand
hio hunner kapers. Z. '^Vonden bc-bbc-n indien zij m het huis
aD die in welken zij pat bnnnc-r aann.-nnng waren
van hun gel)o<>rtc- m 1' " ..ladijkc- < Av-rc-c-nk.imstigheid
opgevoed. Indien men Y" ^oeken dat zou men die met vin
hun toestancl zou uit N roegc-r tijdc-n. noch in de
den m die clc-r ,^,,.,„„digc- tijdc-n. \N .,1 zouden diebezittings-slaveii dm van diegenen die bij massa's
eerder terugvinden "i <i _ oeergebraeht c-n daar geves
naar uitgezochte- ^ wic-r ec-rzneht het was grootetigd ^verclen cl.H.r j> ^ ppp,pp, stichten Deze
steden als AlmxandiK m-c-angenc-n waren met de voor
uit het vaderland sPiveii c-n burgers bc-giltigcl en hun
rechten van , j ■ i ,t op in onbekc-ndheid vanjongelingen en kiiuleren g.ocnlcn oi
ander land. .,t,i,a-t.- c-en Zwitsc-rsch natuurvorscher,HoiKlerJ jaargcUHcn " Cf' ' vertien:
M. Wmv. Hubcr. * IX« '-vat.™ twe.stehjken vaclei. dc b pb (polyc-rgus rufes-
soorten. waaivaii dc - , ih.rrnica fusca tot de
eens) overheerschenc i,m,-okkmg stond. Polyergus refes-
eerste m een .\mazon'c-mic-r schonk is een krijgs-
cens. die Hu1h-i den naan < Tiabnngc- mic-rc-nnesten met
ImriS^llh'u-'trol-nVmi Mn e^ c-n po,f m du- zy naar hins
voar.U.,,. .k- ..u-asu. hun.aa '1 ..pR.'.,;;,!
di.-ni-n maar velen ook oin ais aioc ioc i . |
De zaken werclc-n in deze- gc-im-ngdc- lu-stc-n op dc-zeUde wijze
iH-hanclc-lcl. met één treffc-nd vc-rsc-hil . Dc- tnsc ainu-ren ot „negers
verrichten al het lumwwc-rk. het roovc-n. lu-t \oc-dc-n clei tamilie,
inc-t inbegrip der .Nmazonc-inmc-rc-n zc-lve baar koinnginn™ enjonge- gevleugelde manm-tjes c-n vvijl]es. Dc- c-eingc bczighcu eer
Amaz.mc-s vms veehtc-n c-n plniid.-rc-n. t.-vc-us hc-t controleeien
van de opvolging c-n hc-t burgc-rschap dc-r gc-im-c-nsc hap. In den
loop zijner studies vond Hubc-r dat c-c-n ander soort, dc- lootmier
(formic-a sanguinea) c-venc-c-ns de gc-woonte had oin undcu-e scrarten
te bc-roo\-en. maar mc-t c-c-nigc- nitgc-sjirokeii veisclnllc-n m de
nitvoc-ring. c-n ook dat sommige- gc-meiigdc- kolonic-s twc-c- slaven-
stammc-n bevatten.

fll nrdt vervolgd).

A
IN DEN MOESTUIN.

men

hebt
geel'
ik 11

bak

S ge \'an tninc-n houdt. - ik bc-doc-1 nic-t zoo tiisschenbeide
eens zic-n. wat uw tuinman gc-daan hc-c-lt ol hc-t nooclige
voor de tafel plukken en snijdc-n maar als ge eigen
gekweekte groente- wilt eten c-n die- dubbc-1 smakelijk
\'indt. dan hc-bt ge- in januari al \\at krojisla in clenwar-
gezet en clan is die- nu rc-c-ds aardig ojigc-schoten. Ge

daar clan bc-jiaald dc- ..\'roc-gc- Stc-c-nkro])". ..\'roege Broei-
.  ol ..W'heelers Tom Tliumb" \-oor gc-noinc-n. Minder raad
aan dc- ..Koodraiid". omdat cU- kU-iir op dc- tafel niet ieder

\-oldoet. Weldra kunt gc- zc- dan in Maart, al naar de gesteldheid
\'an hc-t wec-r. op c-c-n bc-sehuttc- plaats oji ongc-\'c-c-r 15 tot 20 C.M.
van elkaar in cK-n \-ollc-n grond 'plantc-n. Tc- dicht opeen zetten is
\-oor t krojyic-n nic-t c'oonU-c-lig c-n bc-\'ordc-rt 't doorschieten. In
Mc-i c-c-t ge clan knyisla. Moc-t gc- u mc-t cU-n koudc-n bak geneeren,
dan \ alt de
in

r>" wvv». 1 X . J/.-..ti. i. U lini IHHI l HIKin \ alt dc- zaaitijd ongc-\'c-c-r in hc-t bc-gin \',ni Maart, de planttijd
Apiil. al naar gelang \"an t wc-c-r . en de tijd nin zc- te gebruiken
hc-t begin \ an Juni. Dc- zaaitijd n chu' di-n \'ollc-n grond is Manrt-

S  Ini niel xiin ct-i-ii-t ' / ■ 1 :e. i ' e. ....naflP
111

als hij niet zijn staart roc-rt. (u-bniikt gij daaiwan de vroege
soorten, clan luoc-t hc-c-1 dun gezaaid wordc-n. daar zij niet ver-
jdant kunm-n wonh-n zondc-r door tc- scbu-tc-n. Zoinerkroppen
kunnen m t yroc-gc- voorjaar in dc-n bak iiitgc-zaaid om later, niet
te dic'ii. vc-ridant te wordc-n. In Maart kan nu-n in den vollen
gioncl bc-ginnc-n op ec-n bc-scdnitte plaats
caarmede tot juli doorgaan, dc '
clan c-c-ns bc-gic-tc-ndc

nu-t vc-c-1 zon. Men nrn?
plantc-n bij droogte zoo nu en

an men m Augustus
nic-t altijd looneiw-

„ior,..,.,.,; 1 " Hc-rlstkroppen wordc-n in .\ugustus dun
m ScMU 1"" ^■^•ndunt. Wintc rkropsla
'lam clc-T,i otT 1^'t >s e<ditc-r l;n,.'km cK,k mi "i'd van vorst boiidc-n. Ih-tc-r c-n zekerder is 1
Daarin ovc-iwi,o' ^^■Dt''ml)c-r 1,1 cU-n koudc-n bak te strooie"-nunc-n ojh-u tc zet\"\r' b"'"'! weder de
dan wordc-n nior' . 1. ' vc-rscbc- ludit . In Maart kunnen zjJ
of Mc-i te c-tc-n " nitgc-dund. om ze in Ap"
'Uitbijt aan de^^'' uaar. zc-lls nnddc-n 111 dc-n winter. hÜ
'1^'" 'lm van .Vn snnill.-n ^
1H«1 en voond als, ,.., .
^k't lanuari en i-\.i '"'"""^Img met onmiddellijk stioj";
'<"■«■".. 1, 'te," «- a 11. il. ii l.i.k ziimoii. vr.
l'iditeinbc-r toe- -mn i '"''!'- ^'■"niinvt ni.-n hc-t zaacl ,

'li'O kak iK-sc lnittc- aarde. 1"

Hroeiradijs is mulsehef
c iezc- gc-nic-st is met enin
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Iu'kI trydijk. aiiilris

/r I

liniikcn. l)r
IS lUfl'Vi» n 1

TcUl

..IJ.•kctj'i.r

l  >"l. 1'i.j vvuv kkaiu^ Irnrvcvl-
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M' iiaum Begonia liihcrosa
I ergfiijke soort niol i)estaat.
clc kweeker èn

cn^ totji is (lil vcrkc(jr(l, daar
Ken mooier bewijs van hetgeen

planten met een weiiu
()ok /aait men

vlooien even

dan de radijs niet nist
/e

te honden,

vroegte di's tabakssdt, houtasel, ol roet te bestrooien.

verlek , ■ " 1-'' <lv aard-diUkki id /ijn als sommige menschen. Zij laten
en vallen o]) de tuinkers aan. waarvan menkan wegvangen, door c-r een met teer hestreken plankje boven

Ik hK.VXSKX J/.
^  *

HK T Z.\AIEN

IS weer daar, dat
RADIJS

\vi) de radijs gaan
v'elen de/e enltmir ook vinden

at. hoe wij den grond bevveri

De tijd
makkelijk

\AN

Ie

Ken

/

iiroeibak

ten kosti

/al bevinden

van

aren

is

belang van
/aaien onder glas wordt grootendeels blad-

ioreeereii ook nog paarde-
minstens met lyj

in een

aardlaag
Inmmslaag

oor/aak. dat di
van de knolletjes.

aaien en hoe ge-
toeli hangt er veel van

... waaraan wij straks het zaadoeyeitronwen. Niettegenstaande de radijs op alle gronden groeit,
s  lut /eei v an belang van welk gehalte de te verwachten knol
letjes /ijn. Hij het ' ■
aarde gebruikt en om ze nog wat te
mest. doch men zorge dan vooral de
zuiver zand te vermengen. De al te sterke

radijs te welig in het looi groeit,
ook wat het gehalte betreft'. Men
lUivv en Voos is. terwijl door tcie-

voegmg van een zuiver zandmengsel. de radijs daaraan juist
intligen, pikanten smaak ontleent, waarom het bij den

liethebber te doen is. Oji zware gronden buiten nitgezaaul. is
een vermenging van zuiver zand eveneens een eerste vereischte.

groei van van het lof wordt dan getemjierd. terwijl de radijs
ontwikkelt; echte radijs moet men kunnen jiliikkeii.

wanneer het lot slechts 4 a 5 blaadjes bezit. Wanneer men niet
te dicht zaait en men bij de keuze van soorten oj) let. dan zal

ervaren, dat de in bovengenoemd grondmengsel gekweekte
i^. vooral wanneer de te gebruiken

vrij diej) ondergewerkt is. M. L.

De

zelf
s

men

radijs, van eerste kwaliteit
mest goed verteerd en

BEGONIA'S.
I. Km H.nin ,1 ixi.v's.

z.g.n

gen.

ONDER de
nemen de

tuin is er.

geen serre,

plantenkas
vnnlen er een jilaats.

meest jiojmlaire bloem- en bladplanten.
Begonia's zeker een eerste plaats in. (leen
groot ol klein, of men vindt er Begonia's;
of men treft er Hladbegonia's aan, geen
ol meerdere soorten van dit geslacht
Wonder is dit zeker niet. daar er slechts

weinig i)lanten zijn. die zoo gemakkelijk groeien, en die buiten
iiitgejilant zoo bijzonder rijk bloeien. Bijna overal kan men ze
planten en juist daarom zijn zij voor tuinen'zoo hij uitstek geschikt,
terwijl men er dikwijls in serres, ja zelfs in kamers e.xemjilaren
van aantrelt. die iedereen \'erwonderd doen staan en die het
sjirekend bewijs lec'cren hoeveel genot zij kunnen opleveren,
wanneer men slechts een weinig wm haar eischen op de hoogte is.
Men kan de Begonia's in drie groepen verdeelen, n.1. in Knul-

/legonia's. in .Slengel-
gunia's en in Bladhe-
begonia's. Iniat mij
er dadelijk bije'oegen,
dat dit geenszins
een wetensehajiiielij-
ke mdeeling is. doch
eene. die berust en
o|) bet \'oorkoinen èn
op het gebruik, dat
\'an de \-erscliillen-
de soorten gemaakt
wordt. Waar nu

ieder dezer soorten

haar a fz( nu leiiij ke be
handeling vereischt
en oi ik haar bij-
Z(iin lere geschiecleiiis
heeft, daar stel ik rnij
voor elke groej) op
zich zeil te besjire-
ken. te meer. daar
leiler \'oor andere
doeleinden kan ge
bruikt worden. Ik wil
dan beginnen met
die groej). waarvan
de lailtunr oji dit
oogeiiblik bijzonder
de aandacht .gaat

vragen. 11.1. met de
z.g.n. I\ noibegoniti s.
ffe K Hiil/n'gonui wi ii'dt
Wel eens aangeflnii!
met de wetenschaji-

ENKELE KNOLBEGONIA.

 door kruisbevrucditing èn door
wmze kan c'erkrijgen. is wel moeilijk denkbaar. Een dertig
jaai geleden was cU-ze Begonia totaal onbekend, ingevoerd is

K .?"i zij is om zoo te zeggen gemaakt: gemaakt door^weekeis. die een goed oog hadden op de eischen, die aan een
populaire iiloeinplant moeten worden gesteld. Tusschen 1864
en ii (17 werden een drietal soorten in Engeland uit Bolivia en
eiu mgeyoerd, n.1. de Begonia bolivieiisis, Beg. Pcarcci en Beg.
ei ilm. die als de stamouders der hedendaagsche Knolbegonia's

moeten worden beschouwd. Het was de bekende Engelsche
ima James \ eitch èc Sous, te Chelsea, die zich aanvankehjk

\mor de cultuur dezer planten interesseerde en de bekende Seden
komt de eer toe de eerste dezer planten te hebben gewonnen,
bpoedig begonnen ook de Engelsche firma's Henclerson A Buil
dit \-oorbeeld te volgen en later was het vooral de bekende Heer
t annell. die wel jirachtige soorten wist te winnen. Na de En
gelsche komt caioral de hransche en Belgische kweekers de eer
toe. \-eel in deze jilanten te hebben gewerkt, terwijl ook hier te
ande zeer verdienstelijke verscheidenheden door verschillende
kweekers werden verkregen.
Zooals ik reeds zeide. zijn de Knolbegonia's bloemplanten bij

uitnemendheid en ontleenen zij dan ook uitsluitend haar ver
dienste aan haar bloemen. De meeste der tegenwoordige varië
teiten zijn gedrongen, zij bezitten een korte, vleeschige stengel,
(lie enkele vrij groote bladeren draagt, welke een lengte van 15
fi 20 en een breedte van 10 a 15 cM. kunnen bereiken. Die bla
deren hebben de eigenaardigheid scheef hartvormig te zijn. een
bladvorm die onder de jilanten slechts weinig wordt aangetrofl'en.
In de oksels der bladeren ontwikkelen zich de bloemstengels,
die ieder \-an twee tot \'ier bloemen dragen, welke tgecnwoordig
een afmeting van 10 tot 12 c]\l. kunnen bereiken. De bloemen
bezitten een bloemdek van vier bladeren en zoowel in vorm en
kleur komen de buitenste twee tegenwoordig met de twee bin
nenste N'olkomen overeen. Een goed gevormde Begoniabloem
moet dan ook zuiver rond zijn. In het midden bevinden zich

de meeldraden, hetzij de stamper. De Begonia's zijn toch
cénslachtig. ccnhuizig, d.w.z. dat zij bloemen voortbren-
waarvan de een uitsluitend meeldraclen bevat en die dus

mannelijk is. terwijl de andere een zeer vreemd gevormde stem-
jiel vertoont, zoodat deze bloem vrouwelijk wordt genoemd. De
laatste bloem kan men daarenboven nog herkennen aan een
meestal vrij groot gec'leugeld vruchtbeginsel, dat zich onder de
bloendcroon bevindt. Beiclen, zoowel mannelijke als vrouwelijke
bloemen, worden oj) éénzelfde plant gevonden. Zoo is de vorm
\'an een z.g.n. enkele Begonia, want er zijn ook zeer fraaie dub
bele verscheidenheden bekend, zooals aan de nevenstaande af
beelding duidelijk is te zien. De dubbele Begonia's vormen,
als zij goed zijn, volkomen gesloten bloemen, die nu eens aan een
Camelia, dan weder aan een Pioen of een Stokroos doen denken
en die in vele ojjzichten als volmaakte bloemen zouden beschouwd
kunnen worden, wanneer zij niet een groot bezwaar hadden,
n.1. dat niet alle bloemen aan één i:)lant dubbel worden. De
vrouwelijke bloemen toch blijven enkel en doen gewoonlijk in
vorm en dikwijls ook in kleur voor de mannelijke onder. In den
regel treft men dan ook oj) één bloemstengel één dubbele en
twee enkele bloemen, wat het effect wel wat bederft. In

de laatste jaren zijn
er ook van de enkel
bloemigc weder tal
van vormen l)ekend
geworden; zoo be
staan er gefranjede
vormen, waarvan de
bloembladeren aan

de randen diej) zijn
ingesneden, gekamde
of z.g.n. cristata vor
men, waarbij zich oj)
de bloemdekbladeren
een vreemdgevormde
kam vormt en de
dui)lexvorm, waarbij
het aantal bloem
bladeren zich ver

dubbeld heeft. Een
vorm, die men gaan
deweg ook meer en
meer ziet en die door
haar bloemrijkheid
vooral voor vak
ken aanbeveling ver
dient, brengt talrijke
kleinere bloemjijes
op één i)loemstengel
voort. De kleur (Ter
Begonia-bloemen is
zeer uiteenloojiend.
Alle tinten tus

schen donker schar
lakenrood, schit
terend goudgeel en
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bij haar aan^vtnjHfn. Dc
als cle schix-euwendsie kleuren woi
sneeuwwit worden

iijnste tinten zoowel
riiën er onder gevonden, (hied

der bloemen bijna allen, vandaar dat

■ bruari "P bo.leinwaï inte.
algi'snedeii en

waardooi' zij vijj
lengte \an

)iinnddellijk in zand
ti-kkeii wortelen

sirreken doen de kiemen /nn
zij voor bloeinvakken zoo goed geschikt zijn.
''Zooals ik reeds ojnnerkte, is de cidtum dn
I  im- ,«:.n\'(iiidie Een gewoon helhebbei doet
voonr r M j'>"Ke knollen te koopen.
\  it late iiij zich echter verleiden mn in te gaan oji de goed-

•lanbiedingen, die in de dagbladen wel vooi komen en
hoogeii prijs het uitschot te koojien. dat

'.■("n'degelük handelaar niet eens zou willen leveren. De knollen.
d,e men clan in de eerste helft ram Maart ontvangt zijn gewo.m-
liik niet groot, doch dat is geenszins een vereischte. .\a ont
vangst moeten zij niet te lang meer droog gehouden woidcm.

dan dadelijk onder de stelling \'an een

koojie
daardoor

het best in het

het liest legt men ze „
warme kas. waar zij uit den aard der zaak ook voldoende vochtig
blijven. Bezit men geen kas, dan doet inen het best ze op te
jio'tten. waartoe een voedzameii doch niet al te zwaren grond
wordt 'gebruikt en in een warmen of op zijn minst vorstvrijcm
bak in te graven. In het eerste geval zullen de knollen sjioedig
gaan uitloojien en zijn de scheuten ■ 5 cM. lang. dan worden
zij ojJgepot en eveneens in een bak gegraven. Die in een kouden
bak staan zullen heel wat langer werk hebben. \'oordat
zij gaan uitloojien en in den beginne moet hij dan ook
goed gesloten ge
houden en des nachts
gedekt worden om
er zooveel mogelijk
warmte in te krijgen.
Beginnen de dagen
warmer te worclen
en zijn de knollen
gaandeweg uitge-
loojien. dan kan cle
bak bij goed weer
een weinig gelucht
worden en naar
mate het jaargetijde
vordert, kan meer
lucht gegcN'en wor
den. totdat ten slot
te de ramen geheel
verwijderd worclen.
Begin Juni kan men
zc dan op de voor
haar bestemde r'ak-
ken uitplanten. Deze
moeten van te voren
goed gesjiit en rijke
lijk. bij voorkeur met
oude koemest, gemest
zijn. Het uitjilanten
moet bij \'oorkeur
oj) een regenachtigen
dag geschieden en
wordt het weer kort.
nadat men het deed,
helder, dan is het
verstandig het baik
de eerste dagen wat
te schermen, daar
de jias uitgejilant-
te "/u'gmnh'.s- nogal

DUBBEL]-:

nuari ol begin
spoedig Ultloopen.
cM. bereikt, dan woi u ■ ^ ^,,„Lele^ zeer
gestoken, bi.l ongepot '''i zoolang vvaim gehoudengemakkelijk, worden -la. "• Is I waarna zij m
Totdat zij wcvr - p ;;;\;,^^.p,,-,, '\vonlt.uvergebracht /ijn volkomen zuiver, doch

. 1. Als gToiid gebruikt men het best fijn
iiu-t wat zand. \'oor de zinde-

■  ' seluinnu'leii te N oorkoiiieii. iloet men ver-
dtesteii te gebruiken. Hierin biengt men

het grolidniellgsel. dat
het zaad

een bak

deze
e

in grooter getalen
toe\-luclit nemen.

Verkrijg.
'Uet Wal

joed droog zand te
zaaien \'oorkomen w
geziften boscdigroiid. \'eiinengi
iijkheid en vooral om
standig steeiieii zaai

goede drainage, \tilt ze meteen matigilldmellg.-

vochtig wordt gesi>oteii. waaroji het zaad wordt uitgezamd

lingeii

KNOLBKGONIA.

eerste
H'^oiiiti s gedaan en een

volgende geheel

gevoelig voor cle zon zijn. Dat zijn zij trouwens altijd, waarom
een oj) het W esten, oi halt beschaduwd gelegen \'ak. \a'rre de
\'oorkeur verdient bo\-en een dat \'lak oji het Zuiden of het
Dosten ligt. Een in de barre zon liggend \-ak is voor /h'gmn'u'.v
niet aan te bevelen. Eenmaal uitgejdant. eischen zij nic't veel
zorg meer. Is het weer warm en droog, dan kan men ze begieten,
door met de hand geulen om de planten te maken en die bij
voorkeur des avonds met water te vullen. Einde juli of begin
Augustus zullen de eerste bloemen zich \-ertoonen en half .\u-
gustus begint het vak in vollen bloei te prijken om tot het iinailleii
van de vorst een sieraad te zijn \-oor den tuin. Met de
nachtr'orst de beste is het echter met de /
vak. (lat de eene dag nog jirachtig staat, kan de
vermeld zijn Beter is het echter het zoover niet te laten kë.men
doch de knollen voor den emrst op te nemen. Hiertoe worden
ZIJ eenige c.M. boven den grond afgesneden, voorzichtig er uit
vl^stvHm ^Ivjknollen op een koele, droge, doch vooralu  plaats worden overwinterd.
de/Tmd knollen precies ,,p
dezï SaiSnl kan'men r-aliKa'.,- ! I plcziei hebben. Na een jaar ol vier doet men echter
umoieEmoteEoE^''" knolDn te koopen wijl te oude nooit zulkeO ë •^'"mnen voortbrengen als de jongeren

<ic«.r g,phi,.,ii ■ stat,,,

"■ '"'Je*'"- ''"'"e' ■»'" knoll..,, 1,,-

.
zaden zijn zoo lijn. dat zij met gedekt mogen worden.

De zaden zullen in 'korten tijd kiemen, en zoodra
twee eerste zaadlobben ontplooid zijn. moeten de plantjes
in hetzellde grondnieiigsel \i 'ispeend wI iideii o|i p-eii onder

afstand van
_  cM. Wacht

men met het repi.
ipieeren te lang. dan
bestaat er gi^oot ge-
vaar. dar er z.g. rot-
plekkeii m het zaai-
sel ontstaan. Eerst
\-alt dan één plant,
je \'errot om, reeds
ileii \-olgenden dag is
een jdek vaii meer
dan 2 cM. verloren
en na enkele dagen
l>lij\-en er van het
zaaisel slechts enkele
I ilantenover. Groeien
de \'ersi leende plant
jes goed door, en
hebben zij blaadjes
van I cM. grootte,
dan kan men ze nog
maals w-rsjienen of
Wed ieder atzonderhjk
m potjes van •; 10
eM. wijdte planten.
Het best gebruikt
men hiertoe een
mengsel van bosch-
,grond met hakaarde
en zand. De eerste
t ijd moet men vooral
I Ijl het gieten passen
en zorgen, dat er
geen water tusscheii
de jonge blaad-
Ie- 'blijh hangen,
daar zij dan licht
tot rotting overgaan,

kan men ze in een bak
waarna zij begin j nni oji de voor

worden, waar zij hd
eerste jaar nog aardig zullen bloeien. \'an niet zaden gekweekte
B'cgmim'.s- krijgt nien jilanten in allerhamle kleuren, en het hangt

de kwaliteit \'an het zaad al. oj men fraaiere oi inindfi

anZijn de jonge plantje- sterk gemx
zetten en gaandeweg afharden
haar bestemde \-akken kunnen uitgeplant

\'an

mooic' variëteiten zal hebben.
Het nit zaad kweeken van Knolbegoma's 1- een heel aardig

weik viior hen, die o\-er een \-erwarmde serre (geen jilantenkas)
en een b;d< kunnen bescdiikken. Met eemge zorg kan men dan
zeer goc^d zeil de beiioodigd,
lel(l_ heel wat \-old

^ oor hen. die ej- prijs op
te kweeken noemen wij iK
aanbevelenswaardig zijn:

leXKl-ll K Kvrn oi.-, ,

file planten
Ztlllen ge\'en.
stellen om bepaalde
onder-taanden, dii

kweeken. die niigetwij-

N'erscheideiiheden
in alle opzichten

-nki-:i.k Kxoi

met rose omboord,
harmijnroi «l.

I'leek saltr;

.Bi-n.oxiA,..
(Toldoi ( /ui! II. donker eitroengeel
■  ''""''"up.s. melkwit
' ziiy Peter, donker
■ \lsace. sneeuwwit.

omzooinV/ ""'UK saltra.mgeel, niet zalmkleurig ro?e
DruBKiF K\(M'i'o imehrum o\-ertogen

AO.SV iriunifi/unile. n.se '
''Oitlc .[iiyor,! I I


