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ARCHITECTUUR, {Geiouwe»^ ̂ EWERKERS.
viing,enz.) TUINARCHJtÉc^'"''^?'""^"''"'?' vienhelen, verlictu
A. F. VAN Beurden, h. vak ̂ UR, PLAATSBESCHRIJV^NU:

[H. J. Dammerman Borch van Vervvoi.dE:
K. Sluvterman, Leonard a" Hanrath,

BLOEMEN- EN MOESTUIN;
J. G. Ballego, K. Berendsr.^'^^'^^'^'
J. J. Kruyff, M. Leunenbu,,^- Jac. B. Brink, E.

FOKKEN EN KWEEREN : { tl- A. Schuttevaer, E. Th. Witte.
ander gevogelte, visschen runderen, wolvee, honaen, pluimvee en
Chr. H. J. Raad, S. SPANjf"): F. Blaaüw, G. C. Du val Verwev,

FOTOGRAFIE: J.A. Bakhuis, Lzn., Joh. Ph. Tuvt.
Dr. A. J. M. Garjeanne, G. l" ' "

HYGIËNE, (Tiiinsteden) OPVOEhA
n TLT T^T:•*ir^yrITOU' T O -11

verlichting, vcrwar-
W. Bax Jr.,

Wouter Cool,

E. Ruemi'OL, Aufi. Sassen, Prof.
Springer, D. F. Tersteeg, P. WpuiROEK.

KStrres, kassen, enz. vruchthoomen, stei leesUis).
ÏAr R Rpimv TT H. J- CUNAEUS, A. F IET,

, Wouter Cool,■ A. Boer, F. F. Bruvning Jr.,
• M. Garjeanne, Mevr. C. de Vries---Blom.

G. H. Demmink, J. c. G. FN ONDERWIJS: J. Bruinwold Riedel,
LANDBOUW, LANDBOuW-ECnx! Oosterbaan. ttxt un^r-ii

CULTUUR: (Cultuurplanten ̂ ^^ï^. HEIDEONTGINNING EN BOSCII-
Broekema, F. F. Bruvning '^°'<dflora, veredeling
I, p. VAN Lonkhuijzen l.R, V. R. y. Croesen, S. R. von Franck,
A. J. van Schermbeek,' C. Borger, J. Z. ten Rodf.ngate Marissen,

LEVENDE NATUUR En' LETTu^rf®'"'®^^'^' J" Mrf a R.x-m
-  - A/r vERkUNDIGE bijdragen : Micj. A. Bien-f'ait, Mej. C. Bienfait,

Canter,'J. Daalder Dzn, il ^«üsse. Mevr. A. Bijl van Slooten, Bern.
J. M. Garjeanne, G. de Gra!®^"^' Dekking, P. Fransen Jzn., Dr. A.
Adema, Dr. Edw. B. Kosïet^- E. Heimans, Mevr. IIoffmann, J. PIora
DiNGius. Mej. B. Stolk P. t?' Meester, Henri Meiier, J. Red-IEDx Dreves Uitterdijk.meteorologische en' ASTi?JJ,'?'ssen, Dreves Uitterdijk
SCHOUTE, J. VAN DER BiLT, y^ONOMISCIIE MEDEDEELINGEN . Dr. C.

SPORT: {Cricket, golf, hockey,' - Dr. A. A. Nijland

11.

paaraensport; jacht en jachthonT'^'^- lawntennis, voetbal, ijska Ij {bandy), enz.,-
zeilen, zwemmen, visschen, watejj' •' automobilisme, luielrijden, toerisme; roeien,
wedstrijden) IL F. Adams, i^^°chljes; biljarten, schermen, vuistvechten, enz. ■
Damsté, A. W. II. w. H. R 'U H. Bierman, J. Coucke. Prof. P

^An Manen, W. Westra.

De Sterrenhemel in c^pi'H, door A ÏIOUD
.\'ederltuitlsche Militaire Jtond voof
I'aria. ■ ■ . . ■ichameiijke OpT-oeaiiig'
Hel kasteel Zitpieii, door /■:. A'ue,„pf, ' ' •
Reiiitje, door Bernard Lanter . . (ilotj, yeilliistrcerd .
I.imburgsche legenden, door A. /•'. ..f
Iets over het veredelen van 'ruchtb- " kleurden
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Bloeiende elzen, door L. Dorsman"'-'"''", door IV. II. Kooimans
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liet vroeoe i-oorjaar in tie duinen, ^eilliistreerd
Bij de mieren, "d kei J-.ngelsch doo.- kdaalder
Dahlia's, door A. Th. ^eilli,s/,./ke"ry C. Me. Cook, geill. (ver

en uitgevers.
flun vragen aan de Redactie te richf correspondentie opengesteld en gelieve

Fraaie foto's zullen gaarne ter ,
aan de Redactie of aan de Uitgevers ontvangen worden. Te adresseer en
zijn naam en adres te vermelden,- De inzender verzuime vooral niet duidelijk

Van tijd tol tijd zullen prijsvraT "chter op de foto's.
-uordcn uitgeschreven. " voor de beste foto's op een oj ander gebied

De Uitgevers verzoeken beleefdelijk
van e.ne annouee, een aanvrage of „ 'Hl klad te noemen als men naar aanleiding

bestelling aan een adverteerder doet.

»ar> SCHELTEMAjhOLKEMA'S boekhandel
Paul N.Jhoff -AMSTERDAM-

DB STERRENHEMEL
IN APRIL.

Il stand tier .Slcrrciilwc/jcu in don vóórax'ond (onislrci-ks
() uur) blijkt uit het volgeude overzicht:D' . .
/

(>oslcn:
SlauR,

cmUi: (iioote Beer, Draak;
Noorden: Audromeda. kleine Beer. ("assiopeia. ("e-
liheus. Draak, Hagedis, Zwaan; Noordooslcn: Lier;

Boötes, Hercules, Jachthonden, 'Kroon, Oiihiiiclins
\\ eegscliaal;

/.indoorlcn: Maagd;/„uien: Seliip Argo, Beker, Hoofdliaar r-an Berenice, Krcvft
en kleine Leeuw, Raaf, Sextant, Waterslang-

/.mdiecsten: (,roote en kleine Homb

wSW'f ïï r,,?:""'""-/i]n iieht grootendeels verloren ^•i"MiDdsh
ehts ]o , zoodat

orizon, die "Y>us lancl iS^lit'zelden'giS?
ilainp en nevel. N'an dewaarneminp v-,.-. i / ^ "j is \-an
hchl unC.ci'cnsehcin kan .lezo t<od,nk<utl-i'Hen.icJu'in kan deze maand nauwelijks i<e moer zijn.

en

(h-

(U'ii
huil
alh'

L'OI

De
datum ec-ii

iiF'" .-^l""''
in do I-V'
waai'solii.
van hot b'-"

D

z ijn or 7'(///i''"h' •''h'm'n, te verwart
g'ologoii straalpunt -'-.vni/eji heeten'  - ,.„1 ooim dool uitmaakten vaj

1 SI 11.
April iinl. zoodat op (m
..vorottoning" het uur i

Oinstroi'ks
ten. (liu

lio nmii
Al- koim-oi ^ - -r uczf„tijdMerellonilik ^ ..voroth-ning het uur onJ

■  Ook liall Juni, I Sopteinber en opK,uurwerken aanRuolt uurwork.-n doiizeltden tijd aan.
mis wijzon /Amn^/A ,„aar ondanks z,,n tamehjk grootsjU-ycnnus 'hmi- 'h- j ilam-et slechts enkele
„Llongatie _ nu' ' ' p,„ut. , , .
miuuton a-lu aan don Wostohjkon Jiomel zichtbaar

ruuuN oii /'"/ • I . ■' .Piiu-ton. dio lil hot bogin di-r maand ongp;Do afstand dol l»uh l > l,^.,l,■aagt. nooiiil ti-gt-n Mei tot tienanUorhalvvn praml U <b a . < „,ren vanveer illsnu too
gradi-n
gezien
'

toe. Mars.
werd. /al

ster mootcii zooki-n
nu-n na .0 April rooms van de avond.
Dl boido iilaiioti-ii vorwijdoion zieh snel van

LLii inoou- gologonJioid. om hot gedrag va„
a-n mot do oiivoi andoi njkheid van de:Llkaar oii luodoii ^.,,lv.-aalstorrL-n iMtoljjko dagou lang zullen ik

i-onstollatus V^.uus, on do tliaiis img maai /wak lichtende
sohittoiond j bino(-lo samon /ichtbaar zib

,  èkilK.I. 1.V plan,., l,eh„u<l,C
bowogmg. dio haar van don Ram in den Stier

■  nmhk-llijii blijlt alnoim-n on bedraagt m
afstand d\-r iilanoot tot do aarde isreedshajf

\-an don atstand /on - aarde aangegroeid
blijft tot m Augustus aldoor tooiu-moii,... .. Ir „,,o

OllUS,

Mars in
Mars
()i )stwaarts(-lK
broiigt. ()ok haai
nog maar 4- : do
Maart tot bi-t duluH-U
011

■enus daaroiitogoii woioi ..wjs stoods holdordor. Haar middel,
noomt m do maand .-klu
boroikt do a\-ondsti'r haar ^

van 4.t 5-
0011 zun'or
zagon wij

d

v an lu" tot iU'' toe. Den 2(p
jrootsti- (fostolijko elongatie,
ijkor \-ortoont zij oji dien datuni

In N . 'i \'an dozen jaargani;
\-or\'olgons aldoor smaller gaaj

dat dosnii-ttogonstaaiido do boldorlioid der planeet,
d-mk zij do sohijnbaro tooiiaim- haror niiddollijn. nog vermeerdert,

' jupitcr is in .-April img alloe-n in di-n \-(V.rnacht goed waar-
noombaar. \'an ;o Maart al ]ior\-at do planoot hare rechtloo-

d.i. Oostwaarts goriohti- bowogmg tussohon de sterren door.

lijn
Aiiril
tLii bodrago

..Ei-rsto Kwartloi' .
hoo do X'oiuis-sikkol

wonh-n, maar

pondo
Siüurnits is niot waarm-ombaai .

Pasehcn valt dit jaar oji uj .-\pril. Ook m 1S40 \vas dit het J-
go\-al. on hot zal wodi-roni in ii)Ni zoo zijn. Het is den lezers '■
'\-an -..Buiten" nussohii'ii wol bokoiid, dat \-()or het Paaschfeest,. ,
\-olgons do in LliristL-lijkL- landon hoi-rsohondo gewoonte, aan- >
gonomon \\-oi'(lt do Zondag, dii- op do oorsto \ olie ^laan na het '
ollioioolo bogin ilor lonti- (Ji Maart) \-olgt. Paschen kan dus

12 Maart vallen ; ditOJ) 22 Maart vallen; dit gosoliioddo 111 de jaren 159S.
ib()3, 17(11 en i8ib. maar lu-t go\-al zal zioh m de eerste te ^
ecuwen niet moer voordm-n. Is echter di- \ olie Maan op den ;
21'-" Maart juist \-oorbij, dan hi-elt nu-n tot kj Ajiril op den , .
eerst\-olgende \'. M. to waohti-n ; is deze datum dan bovendien
een Maandag, dan is het jias 25 Ajiril Paschen. Op dezen uiter
sten datum \-iel het PaaschlL-ost in do jaren i()()(), 1734 en i8S()
en zal het in 1443, un 2i()o \-allen.

Dit jaar is het oji Idonderdag 1(1 April \'olle Maan, zoodat de ■
eerste Zondag daarna op den icf" valt. De tamelijk ingewik- '
keld lijkende voorschriften \-oor de (hittmibe]ialing van het Paasch- ;
B'ost werden oji liet concilie \-an Nicaea (325 n. Chr.) gegeven.
Zij zijn te beschouwen als oen poging \-an do geestehjklieid, ow
het Paaschleost zoo te regelen, dat l'iet

I  . op een Zondag \-alt ;
•2 . in de lente— ton oindo daardoor ilo \-an ouds bij aUe vol- '
keren ge\-ierde lentc-teosten ti- c-ontinueeren; i
.) . nooit mot In-t Joodsoho Pasi-ha samon\-alt. en
4 ■ toch (sohijnbaar) gi-lu-ol onalliaiiki-lijk \-an dit voonia®'^

loost wordt vastgostohl. ' , ■
(lor h-nto liojiaald wordt door het oügenblik- :
mtrodo doot in in t X ( )( )!' dolijk halfrond, 20® i
datum van hot Paasohloost van den loop va» t

i-n-ii' ™'^un uihangt ; gemaksliaK'o laat men hom van eengenf"''ina isoorde zon on dito maan alliangon, dr- wol op den ;
mot de ware zon on maan uoliikon irod houden, maardK

elk hijzomh-r ge\
mot (h

begin
J oodsohe
Daar liet

dat de zon haar
/iet men, dat ih
/on en

maan alliangon, <1
011 maan golijkon irod houden,

sufal daari an morkbaar kunnen ai..-.,- ,ivun oen astroiiomisoli im-t de wan- nbnusen van zon en (
toch
Zoo
maan h

.
m

.gelieel anders uit\-allen, dan he'
OU thans not; algemeen gebruikte

inank(

erekmid Paasohleost
volgens de oiule kerkelijke -
uoorsohrilten <r, ,1 1 i> , ""k <ot;(-uiLni 5

il-t zidm;:,:r m;;:.^:itSW:
Wm.s.s ahhis golnrmiileerd;
deel (hiarna'^'iq',^'''p'''m' ^ " ~ ' " "" -^dijk
(' de rost van iIl ,1 r ""0111 do rost d. Is onwle J

^  ̂ un (1l (iLLlmo van f, 4. 1 . 1 . rbn vd'

'•""1- 0011 vrij o(-nvou<lige b(TÖkmiinriüat"wnden.
Ion beroomdon mathematFn-

Pasolioii

1  luartal door i, , . . .n - i -ndaarna 10,/ ^ .1. . ' ..^/" z m
noem de rest a

i()0(S \-in(|t
P

"P
asohon

onkok
Voor (11

Zonder

 '> + i + ('d + i duur 7- elan
"" / s' / ■^- '*''' "1' + ' - "

Kvvalhm m'T''' "D dat .Ie \(Vrnuile ons vojj
«mm, kan''irHHdi'7V'''"'"^ Paas. hteest uitvoeng g
do dooiers ng . . "eet llh .-nkel woord toeiiohton, Iwe/  30 een rol sjielen. Do doolingvii door 4



April
buiten.

If)!)

- ̂ in ren van .U-n eiseli, dat 1'asclu-u oen Zu.uho^
\alt. Daai oen )aai van ;h3 da-en i da« meer tlan 5a weken
telt. en dii^ de ueekdart elk ^rtewoon jaar een da- opsèhnilt en
^"■ ■hnkk' l 1" '^ k'^'iiTen om de 4 jaren een .njste I'ehruarials Mluikkelda^ wordt ingevoerd, zoo is het .Inidelijk dat de

,latum>. waarop m ,vn bepaald piar de Zondag valt. alhankelijk
zijn van de plaats, die dit jaar in eveli van 4 en van 7 jaar in
neemt. ' ^ '

De deeliiii^en do .r K) en ;.o zijn een ^evol- van de rol, die de
-enormahseerde - maan in het a'raa.^stnk sjieelt. Terwijl

dej Wiirc \'olle maan gemiddeld om de ai).5 ', da^en tern^keer't.
kan de bei ekenaar \'an het Paasehka'st ',o da^en rekenen N'oor
I Ie tijdsimmte tnsseheii twee iscl'iuIl' \'olle mannen, mits
Ihj verder rekenm- hondt imd led reeds den muien bekende telt,
dat in een i Nidim \'an kj jaren — cvcliis tidi Mcthon itjeheeten
de volle maan weer op denzelfden datum valt. misschien hoof^-
-tens één da- door ..sehrikkelen" verschoven. Vandaar dus de
deelm^en door 7,0 en i<).

De rangorde van het jaar in ilen cyclns van iNIethon heet het
4' ii!di)i Het was i voor i()oo. en zal dus ook weer i zijn
voor blijkbaar is het steeds i grooter dan de hier boven
es-noemde la-st ii.

A. A. X.

Nederlandsche Militaire Bond voor
Lichamelijke Opvoeding.UIT het reglement van dezen nuttigen Bond, die wij gaarne

door eenige projiagandti willen steunen, in de hoo]) dat
hierdoor een krachtiger ras dan het huidige magworden
gekweekt, nemen wij het volgende over.

..In de weermacht spiegelt zich een volk. De licha
melijke ontwikkeling der Xederlamlsche jongelingschaii laat \"i'el.
zeer \'eel te wenscheii over. De oorzaak ligt in tle geringe belang
stelling. die het grootst e tl e e 1 van ons volk koestert
Voor oordeelkundig geleide lichaamsoetening.

juist deze lichaainsoeteningen zouden eenen heilzarnen inc'loed
doen gelden op de volksgezontlheid en volksopvoetling.

Krachtige middelen moeten dan ook worden aangewend om
die belangstelling te kweeken eiAhet is de weermacht, ilie het o])-
wekkend. jirikkelenil voorbeeld geven kan, waar zij kan helpen,
gs-zonde lichaamsoetening te brengen in alle groejien van het
Nederlandsche \'olk: in de bedompti- tabriekscentra en daar bui
ten. in het tlorp.

Zoo sloegen in Ipof) eenige ollicieren de lianden ineen om met
den eersten spadesteek in dit. voor een groot deel braak liggend
Veld. het teeken der ontginnirtg te geven.

Deze odlcieren vormden eene f onnnissie. die middelen beiaamde,
belangstelling in lichaamsoefeningen Viij het Nedeilandsche volk
op te Wekken, o.m. door het organiseeren van wedspijden voor
de weermacht. De afloop der Fierste Nationale Militaire (iym-
nasfiek- en Sportwedstrijdi-n in (fctober \'an dat jaai te Breda
gehouden, boezemde lm ip en \'ertrouwen \-oor cle toekomst in.

In de maanden .April en Mei IP07 vormde zich opnieim eene
I Onnnissie die. ondei' \'oorzitterschap \'an den Luitenant-Kolonel
Bischoff \-an Heeinskerck de voorbereiding \'an een tweeden
wedstrijd op zich nam. .

Terwijl Z. K. H. de Prins der Nederlanden het Bescheim-
heerschap dezi-r wedstrijden wilde aanvaarden, steunde -tu
rn ster van Oorlog met groote voortvarem heid en kiacht (U
Commissie m haar moeilijke taak en verleenden nnlifalre autori
teiten en \-oormaimen op sportgebied, kiachtige P- .Op a. ; en 4 Oetober wapperde dun wederom Hollands
driekleur vroolijk bo\'en de Bredasche speelN'elden

Wel was dit'jaar bereikt. Tal van korpsen koelen 'jl.v,v,.n,s„,ü.n in luin .meemn. 'g""'Jf I C t '.
.r it I- ,n iTiisti-'e irmw-ezette oeti-nmg en de atsfarnlsi iftrii

m adlvertmuiv,.,,

'  I 1 1 ' \ " 1 «•IL'o'ir '•"cnK.'tcn lul)i)cn
: iiLl::,,;: e-1 .e. «...u.,,
"'L:;;drN.,n. .nae "-ay-T-ypiwLr 11:^.^;;:'™
-leclits liet middel om tot het do( 1 g volks.„„,-dveikuiidig geleide ' ^ vemchillende De-

De vereenigmg zal. waa. ; ^ welkom ook. niet loe-| ,arteiiu-iite„ van ^ ,.;„„-zien. kunnen bewerken,
reikend zi.jii om m -Ie gioote worden voortgegaan.

' li -'u-mziienen kunnen wordeng\-mnastiek en opeiiliu htspi M ;A-;ehritt gezonde begniiiieii
.lan-eiimedigi l eii door wooid ' ' worden verbreid.
'Miitreiit de i ieliameli|ke "PY'^'' .,r,,wen steun te willen verlee-

Zij imodigt 11 uit toe te tiei ei i jaarlijksche
Iien door het toezeggen N'an eou g
' 'ii' lnige. , , aeslagen - du Regeermg

W ij hebben d.- bami aan den P"'. tot u vol vertrouwen.
-leunt kraehtig. ' het bereiken van het groote
- lat gi.i mede zult willen werken tot m t
' loei. 1 l)()iid wordt ge\'oi nul

Het voorloopig Heemskerck, Luit.-Kolonel
- loor de H.H. W. F. K. Btschofl % au nc

l^tal der Infanterie. A. Dndok van Heel, Perste Luit.
a  '"l- Rinrman. Eerste Luit. bij dv Normaal-Schiet-sttmol, W . j. van Hoytema. Eerste Luit. liij het je Keg. Hu-

zaïen 1 . j. ( • .A. Boele. lèerste Luit. der Jagers. M. i-iidder
Y'-" '^-'PPard. Irerste laiit. bij het ie Regiment \'eld-.Artillerie.M. J. H. Mulit-r. Secrettiris o)) i Mei i()oS.

VARIA.
APRIL. Zoogdieren. Egels, mollen, sintsmuizen, muizen en rat

ten pai'em hazen en konijnen rt-eds voor de tweede maal. Vossen,
marters. Inmsin-s. wezels, eekhorens, konijnen werix-n. Bij voorl-
durend zacht weer ziet men in de laatste iieli't \'an .Aj)ril (K- eerste
bia-ed-e\'leugelde vleermuizen verschijnen.

Vogels. .A a n k o m s t va n t' r e k v o g e 1 s ui t h e t
Z u i (1 e n: eerst torenvalk, boomvalk, tlraaihals. koekoek, gele
kwikstaart, zwartko]-), roodstaart je. kersenjiikker, nachtegaal,
zwartgrauwe vliegenvanger, boerenzwaluw. Iets later iiaajije,
rietzanger, kleine karekiet. tites ot hofzanger, huiszwaluw. (In
't algemeen komen de meeste eigenlijke zangers in Ajiril tot
ons).

Uit ons land o t uit Z u i cl e 1 ij k er s t r e k e n
t r e k k e n w e g: bonte kraai, pestvogel, kramsvogel. Ook som
mige zanglijsters, terwijl andere zanglijsters hier broeden, maar
nergens in grooten getale. Daarc-ntegen vertoont zich de zanglijster
hier in het najaar in grooten getale o]) den trek.

Het grootste gedeelte der in Maart aangekomen vogels nestelt
ot heeft reeds eieren. Ook het waterwild en de kieviten. Patrijzen
leggen eerst tegen het einde \'an .Ai)ril.

Amphibieën Ontwikkeling van de eieren \-an den bruinen
kikvorsch. Ook de groene kikN-orsch paart nu: luid gekwaak van
de mannetjes der laatstgenoemde soort.

Visschen. Elft in onze groote rivieren; in de tweede helft
dezer maand komt de lint.

Insekten. K e v e r s. Reeds \dicgen er enkele meike\'ers:
de groote zwermen, bij gunstig weer. reeds in de laatste helft \'an
.April. Ritnaald begint aan de wortels der granen te \ reten. /\.])ih-1-
bloesemkever legt eieren in aiijiel- en ])erebloesems. De groote
dennensnuittor (Hvlobiiis Abidis) en de dennenscheerderYHv/r.st-
iius Uiiij^crdii) verlaten hunne schuilhoeken. De vrouwelijke kevei
van laatstgenoemde soort graait moedergangen en laat eieren onder
de schors van gex'elde ol ziekelijke dennenstammen. Larven van
de koolzaadaardvloo (Psylliodcs Chrysocephala). die in bladstelen
en stengels van 't winterkoolzaad hehl)en overwinterd, beginnen
sterk daarin te r'reten en worden langzamerhand volwassen. /An
dere aardvlooien \'crnielen in deze en de \'olgende maand allerlei
jeugdige gewassen, vooral kruisbloemigen.

Vli'nders. Uil van de gestreepte dennenrups vliegt. De
ringelrn|)S. de rupsen van clen plakkei. den bastaaid-satijn\ lindci,
den donsvlinder en den wintervlinder beginnen hare verwoes
tingen. ,

Laat gezaaide haver en gerst blijven klem dooi de wei kmg \ an
de trit\'lieg (üsctins Int), welker larven en po])pen men in het
onderste gedeelte der plant onder de iiladscheeden vindt. Sommige
vvintertarwe-pluntcn l)]ijvt'n klein door de :ian\ve;;ii^le.'i<l \an de
larven der gele hahnvlieg (Chlorops tacniopiis)^ , ■ \ ,

De Dennenbladwesp ^ IR'Kt- Kokeijulleis m liet
Middelen tegen schadelijk gedierte. In boomgaarden en

tuinen moet men vroeg in den morgen de boomeii schudden,
liefst na er voorat een zeil onder te hebben uitgespreid. .Aldus ver
wijdert men uit de booinen de schadelijke appelbloesemkevers. < e
m'.g jonge ringelrupsjes. de ruiisen van donsvlinder en l'aHaarc 1-satijnvlinder en andere rupsen. Ook de bladvlooien (Ps\l a)
uit de pruimeboomen de bladwesi- (Sdandna liilvicorins). l it
lei-lboomen breke men de door appelbloesemkevers bedorven apiiel-
en nerebloeseins at en verwijdere ook de rupsen er uit Men zoeke
van'de aalbes- en kruisbesstruiken zooveel mogelijk de bastaaid-
rnnsen \'an (AU'iiuiliis Ti'iiii'icostis) weg. ^

Uit de boomen verwijdere men de meikc-vers. terwijl ineii de mhet groot gevangen dieren tot mest N-erwerkt In (lennc-nbosschen
legge men reeds in het begin van April vangboomen. om de c mu-
we'hjkc' ilennenscheerders tc- lokken, die hare eieren omler de sc.hois

het winterkoolzaad dcjor de larven van (Ie koolzaad-aardvloo
bedorven, dan zaaie men na het onderidoegen geen zomei-
"'''l'dzen en wollen kleeren. die men nu niet meer mocht willen
cinaen moeten goed in linnen worden ingepakt, om te bcktttnh't ,1e'spektor ot de pMstor (Denncd's Lardanus Al lagen us]Alid) als .la .a .•aa™ n; ■"C"-'-''"
IS \-(-el beter dan het gebruik van kamtci, tabak. diz.Planten De meeste boomen en lieesters loo|)en nit. Slee-Planten. p-i-inri blad Kerseboomen bloeien, iets
d„„„, 1,1,.ail IK iets lala,- apiieU,. .«.k
L'''kruiX-s' I inde, beuk, gouden regen, eschdoorn, lijsterbes,

<ci<;«k....r,ua.i i-Kin. i,i.,aion.
•t Madeliefje i)loeit «j) ^^11" schoonst.
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Eoto Aug» F, IV. VogU TUINDETAIL MET SLANGVORMlGE TUINMUUR.

HET KASTEEL ZUYLEN.
( Slot).VOOR verschillende punten van kasteel en omgeving,

voor de belangwekkendste interieurs zijn de hierbij
afgedrukte photografische opnamen een welkome en
fraaie gids. Na het geschiedkundige relaas, dat hieraan
voorafgaat en waarvoor van Lennei) en Hofdijk e\-en

lietrouwbare als aangename leidslieden waren, vragen wij nog
de aandacht voor een beschrijving van een wandeling door het
kasteel zelf en van een neuzen in hoogst belangrijke familie
papieren en bescheiden.
Een eigenaardigen indruk maakt het binnenkomen dooi' di'

groote poortdeur, waar men dadelijk stuit o]5 den \-roegeren
buitenmuur (zie boven), waarlangs gemakkelijke trapjJen naar

de eerste \'erclieping \-oeren. If^ vez-de-chaussée is als bij ca.;
gewoon heerenhuis het sousterraip terwijl nog onder den gr® i
tle kelders zijn uitgegra\-en. Links afslaande'door het gangetf^:
komt men door de. \-roi'g(.'ia' ixn'cp.i-pamer in een gang welkeii&'■
Imiten voert, naar ei'U bleekje (,,p de foto duidelijk te ondej
kennen), dat in tien \'estingtijd Jn-t kerkhof geweest moetzpj
voor de soldaten (Rr l)ezetting. hie door het vijandelijk scMj
sneu\elden. In liet i'ondeel was de gevangenis De kerker- 1
achtkantig, terwijl lud ganget je \..„t ,ie deur naar de eigenlijk' ;
ge\ angenisi uimte met een Ixx-ht gcPouwd is. oiidat een gevang^' ,
geen \oldoenden aanlooji kniineii nenum en voldoende kram
kunnen ontwikkelen om de drur te traiijien. Bij den kelikfj

zagen udj ,p. geztdlige werktuigen
k'omsluiten \-an ge\'angenen, termjl d
^'.oegere binaditheertm ook ntig de w'eef hj
>tigen di ior het sluiten \-an een kettingkrlf
aan het Le,.n dezen tot rede trachtte" H
brengi-n. J

Langs <1,. gemakkelijke trap. di"
bo\- i■e breede g""!);n h'idt, komt men op een L..-waai du Wupunborden van de verschilk' •

zijn aangeiiracht, kannonneh ^
^^'t jaar i'ibo met de wapen"

eigenaren
\'an

H schilde#oeuftt st;,;ui en tal van sc
^  Honthorst en minder

N oisteii |)enseeL Op onze f
wam eling (loor de zalen troffen ons
'•i.iu stukken — alle portrette" "

Honthorst. (ieranl Cuyp. Maes.
j  • onz., enz. ■
" de (mhelinzaal. wel het mooiste «

Hoedt
Ii

trek bi
gew
ken

^  n uil*

J'oto Aug. P", IV, Vogt. GEZICHT OP nE POORT EN DE B1NNENGRACHT.

t het geheele kasteel, staan
h^^^"on inouie oude kasten, prachtige
N-an terwijl de ..toile fla®»'
well- . ^700 een zem' fraaien laan vei '
1'di-spectier'" b"^nwaartsohoverpl#

In de "dd
J

e lni\ve|||kskai)el. bij
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Im/aal,

Rheeik

van Bulkvstfvn
Door

/ijn tle

SC

h. t l^uyll,rutt met een ruit van 155=;
^^nat voor snuffelaars bevat.

vvapeiis aaiia'('l)i--w-iit- i ,■Lokhork terwk krkcwS^
vyn een InntenKewone

I Icn tegenwc >ordigen
harnas \'an
wijzer, den u eerm^ 1- 11 ■ --- -jr

h., v.„

rum met zekl-
■apens en letters.

;eu\\oor(Utfen eitren i ir x,- , - 1 oevat.■743. >-,d ium ; , ' "'k" '"J "PSnivingeu
g«v„„„ m„„i,; .vk'pViddv ".uu., ,r.uu 4.. S.4.vk..„i:h;JX44Tu;

V\ ij zagen den blief van Alva aan denzelfden wa irhii hiMm; ■
trkatem lek" Koning Philips il om zielsmissenweet) wakkur-dle'''^" die overleden (vermoord, naar men
/•nm zkn ," aanzienlijke personen, wier namen gemeenzaam zijn voor wie de vaderlandsche geschiedenis beoefent zijn tïa- r

PwST::? ' BaiSth3-1 n n T Spanje met de onderteekening f.e Rov Flins
, Maiie (.Ie Lannoy, den Italiaanschen ingenieur

u

m

Foto An^. F. W. l'ogt. TOREN MET VVACHTERSWONING.

Hij het do()rhlade.ren*'zagen wij in het album, dat het het eigen
dom is geweest van den zoon van \'an Oldenharneveldt, de hand-
teekeningen J van Louise de ( oligny. van Emi 1 ia/ck' Nassau
(isgh) Brabant ne de Nassau (I3')5). van Frederik Hendrik,
Prins Maurits, Lamoraal graaf van Egmond. Sahine van Egmont
Floris van Cuylenlnirch, (iuillaume lm Siege. die gnffiei wa.
van Frederik Hendrik. , ..rrhifd' /ooMerkwaardige bruwmn Grkvelle, van Mar-
zijn er brieven van Aha. \an besiinderen" Philibert van
garetha van Parma aan ""'^'",'•. , • -111 Zeeland hewestor Schelde.
Serooskerke, ren tmeestei-genei aal '

Chiapjiino Vitelli en van zoovelen anderen te veel om oji te noemen.
Om de curiositeit schrijven wij hier den aanhef af van een

brief van den Hertog van Alva aan de steden met een nadruk
kelijk vermaan om in te binden: ,,Aan den steden, hen hebbende
laeten verleijden en de afftreckeii van de gehoorsaemhijt des
Foningcx onsen genaedigen lieven heeren".

Aan het einde van onze beschrijving gekomen, moeten wij
een woord van dank brengen aan den tegenwoordigen eigenaar,
die zoo bereidwillig alle mogelijke inlichtingen gaf en ons op
zoovele bijzonrlere punten opmeikzaam matikte.

E. r<UEMPOL.
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•  -htnv^ te hou.len. Weer draaide hij
sliiit naar dm wind um de^^^uren te ond??
schmlm. \Vant de sm-.aivv had alle aardremi
lH-<lckt en hi.) iniK'st Kdkcns arhter zich 0^2, J
naar lun bmrh nm zijn weg te weten, dier,S
:;„,U.rs ge.nakkel.jk < u.,r de ondgeuren vrj
I.-,1 even spoor van hoendeis <,f hazen of zek
van nniizm was U' vinden alles was geney.
traliseerd ilo.ir dat weeke sneeuwwit, a
.larmeii rommelden, zyn maag knaagde |

groote angst, mets te zullen vinden, 1,^ fc
Cl'

vinu hein.g hem. , , , 1 .
Weel" stond hij stil. de 1 eehlei voorpootq.op•,J ' 1-"JUL 0.

,,^.tild boe-en de kille sluvuw. die op dooi,
stond en hij staarde seher), over het vA
blanwgnjze ^•lak en snool weer de windgeuri

Daar was reuk 111 van menschen en reul,
\"an liondi'ii i-n daar . . nu van ter zij.. s„^
hi) geur op van hoenders.

Zaehtjes wun'eiid met de juuimstaart, %
snuit altoos maar snuivend in den wind, 0,5
het sjioor te houden, sloo)) hij, den roudeg
rug ingebogen, voorzichtig op de buit af. te
wist wel. de oude vos. dat hij te vroeg op
weg was. maar de honger had hem, nogvo«
het'" gi'heel duister was. uit zijn hul gedreven
Op eens zag hij. in een der huizen tegen4
kim. het al bekende rosse gloeien van hei j
lamjilicht - dat was de avonil. als demenscli, 3
beesten binnen waren en de honden aan i '
ketting waren gelegd. Ook zaten de hoenden '
clan doezelig <>)> stok en zagen hem niet. Hetf
was beter te wachten, tot dat vuur in
mcuischenhol uitgingen alles heel stil was. Dai"^
moi-st hij tegen den wind inloojx-n om delict-g
den niet in den reuk te komen en geluidlodj
het hoenderhok inslui))en. Maar de buik deed:
hem zoo zeer. hij hijgde van vreetlust ̂
geeuwde opeens met ile muil wijd open, dt.i;
tong hol geschulpt cn een zuchtgeluid kwffi
uit zijn keel.

Hij had even gewacht, luisterde, luisterde,.fi'i
basten daar geen honden ̂  Ja. ver, heelvgi
waren honden.... Reintje blikte om naartó,"
wond. ^ijne gloeiende oogen priemden door
liet vage (Inister en w lm pelend met denstaail"
stond liij in beraad om weer terug te gaaJ
Maar^geilachten aan het leege hol en de èofig
held vat"! het Iniitlooze bosch kwamen inllBii

EotoAu^. F. w.voi^. DE TEGENWOORDIGE EIGENAAR VAN NET
KASTEEL ZUYLEN,F. L. S. E. BARON VAN TUYLL VAN SEROOSKERKE. wuu waart sixnnend in den \

PJ\J ïP hij het hnis. begon hij in een grooten kring er omheen'*.NU. uij iicL iiius. jii] in cvn grooTtMi Kring ei uumcan

lDagen achtereen had het gesneeuwd. Rondom lagen de
velden blauwblank onder de wintersche aarde-vacht en
de boerenhuisjes, ver uit elkaar gesju-eid, schenen nog
lager dan gewoonlijk, nu de sneeuw den bodem had
opgehoogd en de zwartige dakranden dichter er aan

reikten.

Diep in het bosch was het donker, door de sneeuw o]) de takken
dichtgestapeld, maar zoo had de sneeuw zelve een wit dak ee

bSJTelwdï^' tusschen het lagere hout waren niet
Kerntje had al twee dagen nu stil gelegen in zijn hol soezend

en wachtend altoos maar wachtend, tot het op zou houden met
sneeuwen. Want als het sneeuwde, ging hij niet uit wel wcw 1
dal het uileicht dan belemmerd „.4 4 Mi vb,a,; k mdoor jagers en honden. Hij had hnagen.lSbongm en h IV
de takken en op hout gebeten, alleen om nnar rle ;m, - "P
vreten te hebben. In. in h'et SeSlorb tPL™
woud, ging hij uit 0)1 buit-, de s)utse snoet snuwim,
wolk]es damp bij elke snuffeling omhoog wr sd'™/'
pluimstaart zachtjes achter zich aan slierencl en mVt 'l
pootjes voorzichtig trij^jiend langs den vocïtim n \
een wijle stilstaand, de rechter voornoot oniD ^ ^V'"''-
hoekige ooren gespitst om te luisteren "h gelioekt, de drie-
Maar het was stil in het woud, de zachte wi,m i

takken, bezwaard door de sneeuw en sti-im v n niet de
den neus dicht langs den grond, speui iriuV
Wh was, langzaam den geur der erind he,
tubschen door weer jilotseling luisterend of en daar-

kon worden. " 'ets hoordeHij voelde zijn buik hol en winderig- en e'
; maar er was niets, niets te eten in het l hem

dl4hlk "omdlllf ''«neguwd"takTe°"nl *'"■1voor'ti te "as._uaueujK, omdat de sneeuw zoo kouH V,;. maar jifoestt

ich;fgb"teh''lh:lh;""'=F°"<l™cht aan,.
'"i zich in hét

/.ichligcr. ïa-ig-gSumt";™ liep ,pj» de gr..„.e, verraderlijke stïffbSaï .tït'b'
ualanceerend om

oojien. voelend met (Ie staartjiluimen de windrichting, oni zie
wel uit den neus der honden te houden.

Hij snool een mensch-dier oji, sciiool dadelijk achter een sneeu»
heuveltje en oogde naar het.gecm die daar deed. Reintje™
wel, dat zij daar niet ge\-aarlijk waren, die hooge. groote diers
Als ze de lange, blinkende slurf hadden, waar het vuur uit ko»
knallen, dan moest je dadelijk wegrennen, zoolang en zoover^
J(. maai kondt. doch die met de vunrsliirl roken anders, dan®
daar m het bruine hol.

\ an achter het heuveltje tuurde hij naar het zwartige menski
j  iiewegen, hoorde het den hond toespreken, t«

weer hond nu \-oor het hok vrat. Reintjevoek
hondewlr en snoof op het zoete van J
w-ind koev*^)'^ '*^1'^ yorziditig, aldoor met neus en staart in
h„i ,nn '^'"OP i'iJ achter het hrumebnensdienbeS
zag hij" het^srh"-^" 'PÏ ffeur oji %-an hoenders, maar teg'j;

met n-,,ot een klemijzer. Hijrendedaitóen hoorde'"het wi^i''' ' tusselien, om maar \-er weg tekoi
den reuk Ivid er ''"''ende blaffen van den hond, diek® ,
^vas hij M ver ^l"ar n-,-k-u- .h- hond los w-as gemj
uni, ten einde nh'" r" '"eiide hij in een hotig achter den
i'i.i liijgend en d urnk te komen en eenmaal zoovet,
pluim' nog altoos") '', ' achtereen boomstronk,

Hij kemle avomlwiml. |
ei" in was hlii\ en eenmaal een wijfje vetlohno

^vaar'seluuv ''V gewac-ht en toen Jza.g. rend,. lu 1 hHu,.,rtl. Swlert. als hij I5 JMHuirde ,,)■ vuurslnrvc!,'i •' wanneer Dj k»»
};;'<austr(\nk'ën^vTw'i'T''''' '■» l'i.i lekte aan de sneeuW op|^ "Pte zijn hart )hini ;"i'''''^' duizelig, tot op neervallens toe^ ,

de i i';'.n. ^'" ^^'ddc maar met bedaren -•'''^ de hond""1;;:;;^_amUn-(. N-an lu-el vm' baden en^^

Sin,ffV ^'di" 'i'necai vvaren,
dienel "1"'^ 'vkkeiid^'' V" en hesluittdoos V'
nu k-rVi,''," '?'.Vd< van h, .» la.omstronk haalde D]

glommen
,  , 'dkeil,

hrahth' 1,;; ^ het hout ni
van den I •' "'vt de Zijn oogen' """"stro„), y'"" poolen ,!<■ sneeuw op aanI .T-, * V II \v ^ ']

"g ''Vat meer naar aeliter ■ siilh
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Even k\vis[K>l(le Viij
rouk, ilaar wa'^ Iniit."

mat zijn pluim.
kralMlr hij,

hin, klam mmsp^ ,,p, anVildn wa-siia
■  ilat was (la bekanda
aar sprong opaans aan

haji knauwde haar vast (ai inatc'-airT-'iniA""
ker hat laraaida duadia ti n ; i
las. t(Kai hi) hat ..psl'kta (a, in ' in 1 1
bakai van liat lavam Maa, hin iZ^ tw T
an hij lakte mat zijn team da huiKai laa m zipi mnil
n. lui ,a,rav(ai .iJt 'n Al^'^:.:;,l:;r7ra;S.landT''Vt Z'"
twaada nmis spvonn on en wa(a- Ivmt . l •• t ht( n lat da
haar dv-w. dat'za (wa.1 maa, incaita H
it likte a\iai 1-iii.r- h t 1 1 i ■ i' , 1^ '111 haat hl (Uai kop;tw\iaa;'hizi kZ;^ v;::;z, 'üz;'::ri::;"in"r
dw^m ""i'lKdl-m 1 w" '-■tai^nzitop^iZ.Z.-l-hd'i Z'Z Imï^zZÏ'i-Zooïzag hl, imnrslmwan. Altoos mat zi.jn staart dam wind heviïïend
om iiiaMn (kaï rank dar honden ta hlijvan. hagon hij zijne kunst-

nd V. r 1 " V'.'"' il'i'^ ^vaar terug, lie,! aan"  *" i'iihd sinong "Var dan boomstam am nu(  tuaa Xdia s,irongan yannaad lii, aan aanaangaslotan s,ioor te
mak( n, zoodat da honden hi, dan boomstam verward zouden raken
an zouden zoeken, waar zijn warkalijk s,i(,(,r werd voortgezet.

Raintia nu rende, mat maar aahtand op dan wind. recht op het
bosah toe. waar hij zich vaihg wist. Want om zijn hol ha,Hm veel
yaiia sporen naar allarlai richtingen, zoodat' da honden daar
. waalden an zochten an rondom, op xa>rra afstanden, lag vossa-
drak maar zijn hol was zindelijk an vol dorre bladen en kruiden
mt hat bosch. die scherp geurden en zijn lichamanreuk over-wa-
.iamdan. zoodat de honden ham mat konden vinden en drie uit-
mingaii had het voor het uiterste oogenblik.

S( liiiin tegen een stam opiennend. zich aan een gavorkten tak
\<istk]( mm( nd. zat hij nu (ip dan lagtai b(>oni. E\'an wachtte hi,
zijn >pr. >ng IxTekenend; toen. mat aan afzet, kwam hij waar achti^a-
aan haiivaltja an daar. wagkrabband avan de bladaiam. sloo,) hij
m da donkai ta \ an zijn \ hu htgat an woelde in het hol zich diej)
on.lai da bla(lar(.'n (.'ii kiiiulan an blaat daar liggen, alleen de snuit
a\ an n.iai bo\an. spaiiiand naai onraad im de ooran gcsjiitst en
hat hart luwig kloppend.

En zachtjes lakte hij. wachtend zoo, nogen t()egakni))t om
zich mat .1. 11 11 het \uui \'an dan glans ta X'erradan. nogmaals mat
.la rooda tong langs de muil. naganiatand van hat magere, maar
zoete miiizedniitje BitK.NARH f.vXTER.

limburgsche legenden.
Hoi-: mox peort (e.) ontstoxd.

oude, mooie atlassen van Blau over
sP |'.l'"ffTahe van het Overkwartier van Oelre of tla
iiKai^ '"oiulom Roermond over Eimburg. dan ontwaart
ivain '■^U'U tvu Verschillende steden, die nu dien

De muren'a^ verdienen,gar \-an aen\'l de \'erleande \'oorrachten maakten vroe-
Stavansweart Echt. Susteren,
waarop geleJrd; ^lontfort steden,
ilichtan Peedd, '"^''''^'E-aiiwsche dichters zelfs Latijnsche lof-

Montfort danPi ' ■■ i. ^ , , , ,
gatrokken uit i ^ ""t'^Eian aan het sterke steanen slot. oji-
iioorttorens • ]■■,■ ■ ^Eu-nan van de geslooihe iMaastrichtsche Brug-
slachts ten dai,^^^^ ^^''M'vngewekl hebben dit steenen gevaarte

Maar het vont^, gronde kunnen werpen,
is op vrij wat . ^ ^ ouderen leeftijd toe. Het
retijeliTiati'^en n ^ m«.uiiei ontstaan, dan dooi lanL^zamcn, on-'Men hnstera?'^''"''''' kasteel.

Da .Sche])i\>i-
Eimburg lag U'as bijna met het schciijiingswerkl gereed,
braedar. kronloTj" heu\-elen en dalen, de ]\Iaas wasjO-'kle meer langs bosschen en heiden, moerassenlagen, waar lu, , ' ''"iRS Ixisschen en heiden, moera

nogni'et bewoond. korenvelden liggen. Maar de streek was
Xu moesten

hoven, zoowel menschen en woningen komen, gi-oote boeren-
Cabriël, de P kleine hutten,

gelastte hem ep^rtsengel. werd met dat werk belast. De Heer
burg te gaan T,.n

Aldus gesch
Ie.

^  O
O zak hoven en woningen op te nemen, en in Lim-

r^'iaien.
De (leest de^pE. (labriël vloog weg.

vloog ongezien Duisternis. Beëlzebub, jaloersch op den mensch.
komen was. \\. 'iiede. en sneed, toen men boven de jrlaats ge-
den zak. ''R H()ntfort ligt. met een scherp mes een gat in

Holderdebopi
Gabriël \-oelde P vielen een veertigtal huizen naar beneden,
hand het gat ^et tot zijn schrik en stopte onmiddellijk met zijn

Ordeloos laP maar gedane zaken namen geen keer.
Dat was ctj de hoeven en huizen dooreen!

H Montfort!
*

*  *

aiifcSS

/•.s.' /• II'. SLOOT/E ACU'TTT A'./X Z6 ) LRN A,D. VEcn r.
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ral dc;

Wol-

PlCTUK 1)1'- ( KCAAT. .

Nog rookt do

r^ircn'S'lanl'eek .^yi-..omde;. ortpluodordon e„ ovr
lirancifaidvel hanteerden. i-nprht Peter van
Te Blitterswijck op het slot diende et v ' ,^antersl'an Zijn heer, een baron van Lynjn gal ce .<ï cro"tc,.-aanvoerders in <le hoop <•"' I'» piccolomm.

voor zijne onderdanen te verkiijgen. u^ndig tafel diende,
best de wijn stroomde! Hij zag Petei, die
en zei tot zich zeiven: „dat moet niijn "PP^ . „j-f^cieren tot
Na het maal liet de legeraanvoeider ee ,^1 „aar zijn

zich komen, sprak met hem en ^oen P^tei , opgelicht
meisje wilde gaan, werd hij eenvoudig dooi cenige

van den Heer, van
de ouders.

voor de rroiiten
en medegesleept.
Lang bleven alle nasiionngen

van het meisje vruchteloos — want tte '^"doen staken,
had zelfs de (ieldersche j^^'^tkoeneis hunne ^,er-
Toch had een Blitterswijcker denzelfden avon , gebonden
dweilen was, vier Croaten met een man "P '^''tnellen, waar
over de Maas in de richting van Arcen ^icn^-
Piccolomini's hoofdkwartiei was. Men i „d" die met de

Peters vader stierf daarop aan den „zwaï ten
lorlogsrampen het lot der bewoneis riog hij was van

jaar later echter kwam Peter plotseling^ , „lip heeren-Drie jaar later ecJiter Kwam reiei "j"' .jje heeren-
't eene legerkamp naar 't andere gesleept, hac
landen heen zijn olhcieren moeten dienen en kwam
Saksenland. „ dooden, zijn
Twee graven hadden zich gesloten over twee he _

vader en ook zijn genadige heer van Lynden, terugkomst,
maar céne. was er die leefde en juichte ovei gebruind,
en er niet naar zag, of zijn haar verwilderd, zijn -f ̂rouwde
ziin wambuis versleten was — 't was zijn meisje i „„ -/orp-
niet ,,Peter den Croaat" en deed hem de jaren van leecl en z g
dra vergeten. A. F. v.\N Bi*-i RDEX.

IETS OVER HET VEREDELEN
VAN VRUCHTBOOMEN.WAAl-iSCHIJNLIJK zal het anderen, die er een tuin op

na houden, ook wel eens gegaan zijn als mij; men
heeft een vruchtboom geplant, waarvan men na
eenige jaren wachtens de eerste vruchten jilukt en
waarbij dan blijkt, dat het niet de soort is, die op

gegeven is; of men koojit een in den catalogus met veel ophef
aangeprezen soort en bij het jiroeven der vrucht voldoet deze niet
aan onze verwachting en smaak; of wel men vindt in zijn tuin door
vroegere bewoners daarin gejilantte minder aanbevelenswaardige
soorten.

Nu kan men heel eenvoudig deze uit laten rooien en er anderen
voor in de plaats laten zetten, maar vele lezers van ..Binten",
echte liefhebbers van het buitenleven met al zijne aantrekkelijk
heden, zullen misschien evenals ik in dergelijke gevallen zelf de
hand aan het werk willen slaan.

Daarom wil ik in het volgende eene manier beschrijven om
vruchtboomen om te enten, of om aj^pel- of jjereboomen, die men
door het zaaien van jutten verkregen heeft, of wel exju-es daartoe
gekocht heeft — zoogenaamde u-ildeling — te veredelen.

Bij ondervinding weet ik welk een genot het is daarvan zijne
vruchten te oogsten. Men denke nu niet, dat deze oogst jaren oj)
zich laat wachten, dit is volstrekt niet het geval. Vooral als men
van zijne veredelde hoornen snoeren of struiken kweekt, kan men
buiten verwachting sj)oedig de ju'achtigste vruchten jïlukken.
Het ligt niet in mijne bedoeling alle manieren te beschrijven

die er bestaan voor het veredelen van vruchtboomen, ik wil alleen
die aangeven, welke mij, na verschillende andei'e beju'oefd en toe-
gejiast te hebben, steeds de beste resultaten gegeven heeft. Deze
manier is het grillelen onder de bast. Zij moet uitge\'oerd wor
den, wanneer de sajrpen reeds in be
weging zijn, zoodat de bast goed van
de onderlaag los te maken is. De tijd
hiervoor is niet nauwkeurig aan te ge
ven, aangezien het eene voorjaar war
mer is dan het andere, de sajrbeweging
dus ook vroeger begint. Laat de bast
zich met goed losjiellen, maar blijft die
door talrijke vezeltjes aan de onderlaag
vastzitten, dan kan men er verzekerd
van zijn dat de proef mislukt.
In het algemeen kan men zeggen, dat

de sajibeweging het eerst begint bij den
ters, vervolgens bij de overige steen-
viuchten, daarna bij de peer. en het
laatst bij den appel. Maart en Aju-il is
dus wel de meest geschikte tijd.

Heelt men geconstateerd, dat de ba^^t
los te maken is, dan wordt het boven
gedeelte van den tak oPstam, dien men
veredelen \yil afgezaagd en de zaagsnede
met een scherj) mes goed ̂ ■lak gemaakt.
Afbeelding i, hg. zA, daarna maakt

Afb. I. VER.SCHII.EEND

een oculeer-men ,\t- bast totmesje *) <1^' rcchu-
het en pelt

snede ^^'\-^pene
,1e bast aan j^,>cht, dat

eene
o]i be^
snede

het becbf.de punt van ^ uitstek
zich 'zB-
leent, bis, " een
]<omt - *"1-6 nenaen-noed entri)S^f een-

jarige tabk „„gen en
hink untwik^e
snijdt uit be stukjedeelte dezer ta^^^^^ i.
met 3 a ^ , uioedijksti
bg- nt nu aan, want
"'-■f ."'meer «"• '"f,'"'zondei niee „uderdelos-
,ntnjsjeniet^ast klunen

zou 'tlt ookschuiven en ^^j^perstam
niet met _,uien. fbiiIcunnen vergr^gg,,pil.;t te
h et daartoe
maken snijdt
een

-Ur: VVlgVO
ziet dan
onderste

men, onder
oog kegi^i^^"pj_

en trijs wigvo
I. Men ziet cl^am
bij "een zadel heeft,
het waic e on-waarmedc bet
derstam moet ■ -

en vlak is, want hoe spoe
diger de sajiovergang uit
de onderlaag in het entrij?
ander vergroeit. Daarna
"remaakte bast, zoi-idat het onderste oog naar buiten is gericht
en de zij vlakte van de wig juist tegen dat deel van de bast
(hg. zC.) aan sluit, dat men vast heeft laten zitten. Ten
einde de losgepelde bast over de ingeschoven wig te fixeeren,
wordt hierom een stukje raffia gewonden (hg. 3), en om de
lucht af te sluiten en het uitdrogen te voorkomen wordt de
geheele wondvlakte rondom met entwas bestreken, ook de top
van het entrijsje.

Men kan gebruik maken van warm vloeibare en koud vloeibare
entwas. De eerste moet men steeds door warmte vloeibaar maken,
de laatste is direkt voor het gebruik gereed. Daarom bediende
ik mij steeds van de laatste', zij kan aldus bereid worden. Men
smelt .1 Ko. hars oji een zacht vuur samen met i lepel lijnolie en
25 gram gele oker. Als de massa vloeibaar is, neemt men ze van
het vuur en roert er 100 gram brandsjiiritus door. Zij wordtin
goed sluitende bussen bewaard. Indien dc massa te stijf is, moet
zij weder opgesmoltcn en er nog wat sjiiritus aan toege
voegd worden. Mocht dit te omslachtig zijn, dan kan menin
eiken grooten zaadhandcl busjes entwas om koud te gebruiken,
koojien.

Een voordeel van deze methode is. dat zij ook met het grootste
succes toegejiast kan worden oj-) zeer oude dikke boomeii,
van Afb. 2 een duidelijk beehl geeft. De appelboom el'e'
ileze kunstbewerking onderging was zeer oud, de stam die een
omvang had van 1.40 M. werd tot oji i Meter boven dengron'i
afgezaagd en londonr met entrijsjes bezet waarvan een gfo'
aantal aangeslagen zijn, zi'ei velen door de stormen der l®'ib|'^
maanden zijn afgebroken. Hieruit \-olgt dat het niet nooiii?
is slechts één entrijs oji den onderstam te jilaatsen, veeleer

dat de snee
Afb. 2. EEN IN APRIL igoj OMOE

ËNDTE OUDE APPELBOOM.

gaat, hoe sneller het een met het
"schuift men het entrijs onder de los-

pilaatse men om mislukking t (ife voork*
dik te, meerdere griffels oji den ond >men, al naar gelang van

erstam. M'. H.

*) Bij Blass
voor 70 ets.

A' Groenewegen te ■erkrij?»'

bloeiende ELZE^,
den wilg is de els

1  ̂ . . . .

lan^
'hetlf.N de meest karakteristieke

van het Hollandsche
schaj). (leen jilek in

LU'lu'el
is hij
Wonder.

i: ETADIA I'.4.V DE ORl/.'.
EELIXG ORDER DE BAST.

Ei-A. 1. het ent,■ijsje; fig. de losgejoelde basf iio . /, ,
entrijs,e onder de losgepelde bast gefixeerd ; fig ' , de w 1
vlakten met entwas bestreken. ^ lOnnd-

deel van ons land,
ontbreekt en op vele pjf j,

H'jiaald algemeen. Nu is
^  , Want de els is een ,

\Gi ei liet hebbel". Waar geena thans geen zeer vochtige bod^.'
-.1 n beschikking staat, laat

'  aan anderen; aan den kan■ 00 en ])las evenwel, in moctasf >

m*! ï"' ^ kvvoelt hij zioh in1 n en geeft hij door zijn eigenan
Jvrsehijning karakter en t-nn aan
landschap.

bet
' valt
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estelijk aan-t w, alsot hl, pwnoeg heelt van den langen winter^laai,k n hazelaar, het sneeuwklokje en den crocus heeft afgj-
iisFoude \a.o ™ ■ ' al mogen dan ook af en toeijskoudi iigens en verstijvende sneeuwbuien hem vergeefs tot

1  i 1 bi ■" '"'""i g^heelen winterd(oi lumt hl) ei op gevlast, een van de eerste lenteboden te zijn
want in September al zijn de katjes aan zijne takken te viiukm:
/oo mooi als in Februari zijn ze dan echter lang niet. Zorgvuldig
beveibgt de boom ze tegen de twee groote r-ijan-len van het plaii-
tenrijk: bevriezing en uitdroging. Stijf zitten d.e schubben, waaruit
oe blo iwijze IS opgebouwd, tegen elkaar en verhinderen elke jk)-
gmg van de v(>rst om binnen te dringen en alle verlies van vocht
naai buiten. Zoodra nu e\enwel een begin van lente in het land
komt. beginnen ile katjes zich te rekken; langzaam schuiven de
schubben uiteen en door de ahlus ontstane spleten wringen zich
dl' roodachtige meeldraden naar buiten. Xu wacht de boon'i slechts
op den eersten zoimigen dag om zijn volle pracht te ontidooien.
Nog wat verder schui\ en de schubben uit elkaai, de t.dlooze meel
draden ontlasten zich wm hun stuifmeel, d't blijft op de ver-
sehillemle x'erdiijiingen. waaruit de bloeiwijze is opgebouwd, lig
gen. en zachtjes bengelen di' katjes heen en weer op de maat \'an
di'ii wind. lietelijk atstekende tegen den blauwen voorjaarshemel
en telkens lichte wolkies van zwavelgeel stuifmeel ontlastende.

Het is wel de moeite waard, zulk een katje eens wat nauw
keuriger te beschouwen. Wie dit doet. ziet. dat de zoogenaamde
..sehubVien . waaruit de bloeiwij/e bestaat, feitelijk de einden zijn
\ an schutblaadjes, in wier oksel kleine bloemiiakjes groeien, ieder
bestaande uit drie iiloeinjijes. elk met \"ier meeldraden. Fhi als
men nu bi'denkt. dat elk katje uit minstens een No-tal zulke
pakjes bestaat, begrij/it men licht, hoeveel stuifmeel door den
els wordt geiiroduceerd. Doch dit is ook wel noodig. want den
wind is hier de overbrenger. F,n deze gaat al zeer kwistig om met
de liezitting van den boom. \'erreweg het grootste deel \'an het
•^tudmeel waait her- en ilerwaarts en slechts een uiterst gering
percent bereikt het doel. n.1. ile stemjiels der \a"ouwelijke bloemen,
die in kleine roodachtige aartjes in de buurt der mannelijke
te \ inden zijn.

In den loop win den zomer groeien deze i'rouwelijke bloeiwijzen
mt tot de zoogenaamde elzenjiroppen. .Aanwmkelijk zijn ze vol
komen gesloten en heblien precies lu't uiterlijk wm kleine, groene
pijnappels, doch oiidei" het drogen doen ze de schublx'ii uiteen
wijken en wanneer ze een zwarte kleur
aangenomen lu'bben. laten ze de kleine.
oi"anjekleiirige \'ruclitjes naar beneden
vallen, die een welkom \'oedsel zijn \a)or
sommige N'ogels. \ ooral let sijsje is
(■■■n aartsl ielhebber \'an elzenzaad. Aller
aardigst is liet. in het hartje \'an der.
winter, een troe))je dezer le\'enslustige
wintergasti'ii bezig te zien met het
| )lnnderen der elzenpro|)))en. In snelle,
goh'ende \-lucht. waarbij ze oiioplioii-
i lelijk hun loktoon laten hooreii. vliegen
de sijsjes Win het eelle elzellboschje
naar bet andere. Zoodra ze oji een

zijn neergestreken, begint het
.Al le i'rnchten worden met di-n
ijw'i' onderzocht : heel handig

wringen /c bun kegep-orniigen snaw'l
tnsschen de houtige schubben in en
halen zaadje na zaadje nit luni hard
omhulsel te wiorsciiijn. Zoo woest eii

aan het vwrk. dat er inj
'  weer een regen \'an

het ijs terecht

boom

lestij II .
lUeeSlell

Zijn ze
droog x'riezeiH
roodachtige zaadjes op
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en IS txmmaal een troepje druk met den maaltijd bezig, dan
u.liut de vogelaar de diertjes door middel van een langen hen
gelstok, met een met vogellijm besmeerden twijg aan den top.
be\-endig herinnei ik mij . hoe wij als jongens eens een Pietje
1 uck-achtig indi\-idu deze sport zagen uitoefenen in de buurt
N'an Amstelveen en daardoor zóó geïnspireerd werden, dat wij —
eet age est sans pitié, lezer! — onmiddellijk besloten, ons"ook
op de sijsjesvangst te gaan toeleggen. Werkelijk kreeg het
lilan een begin van uitvoering. De hengelstok en een platte
doos met vogellijm waren al gekocht, over den aankoop van
een tannnen sijs weril nog onderhandeld, toen een der be-
tiokken vaders de zaak in den neus kreeg, het jachttuig confis-
keerdci en daardoor een ontijdigen dood toebracht aan onze heer-
lijke plannen. Lang heeft het geduurd, vóór we de beweegredenen
voor dit ingrijpen o)! hunni^ j. iste waarde schatten, want in eiken
jongen schuilt een Nimrod, doch later hebben vaj het hoogelijk
gewaardeerd, dat ons al vroeg werd ingejrrent. dat er edeler ge
noegens bestaan, dan het vangen of dooden van dieren.

A\ ie in waarheid een ..liefhebber" is van vogels, insecten, zoog
dieren of jrlanten. rukke ze niet uit hunne natuurlijke omgeving,
doode ze niet, late het ..verzamelen" er van aan de vakmenschen
over, doch bestudeere ze in de natuur. Dit ligt onder ieders be
reik. dit verheft het gemoed en wie er toe overgaat, zal tot zijne
verwomlering eiwaren. hoeveel interessants en onbegrijpelijks er
verscholen ligt. zelfs in de meest algemeen voorkomende natuur
voortbrengselen.

L. Dorsm.w Cz.

HET VROEGE VOORJAAR
IN DE DUINEN.
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/:■/,■ /.. c. MASSI'.LIJKi: EN
VROUWELIJKE BLOEIWIJZE VAN DEN ELS.

IS nog geen tijil om te rollebollen in het duingebied.
A'eel is nog naakt en kaal, maar de ojimerkzame
beschouwer vindt er reeds ile ontwakende lente, waarbij
hij zich verheugt in het schoon, dat de naaste toekomst
hem weldra brengen zal. Soms stuiven de sneeuwvlokken

ooren. en dan weer laat de zon gevoelen, dat ze
krachtiger is dan voor eenige weken. En zooals in verschillende
tuintjes sneeuwklokjes en crocussen hare bloemblaadjes fraai
ontplooien, zoo ook laten verscheidene wilde dochterkens van
Flora in het duingebied hare kleuren zien. Overal vinden we de
groene bladrozetjes der madeliefjes en verscheidene plantjes ver
tonnen al ile mooie bloemj:)jes. gouden hartjes in kransjes van
wit. Het madeliefje is steeds schoon, maar het mooist toch lijkt
het in den winter, wanneer het nog niet onder de veelheid ver
loren gaat. Onder een )dekje duindorens vinden we tal van speen-
kruidpilantjes (Ficaria raniDiciiloïdes). Glanzig gi'oen zijn de bla
deren en aardig hoekig van vorm. Enkele jilantjes dragen al een
bloempje, dat zeven zachtgeel gekleurde bloemblaadjes Iaat zien,
benevens vele meeldraden en stampers. Zoo'n speenkruiclplantje
heeft geen gebrek aan voedsel. Tusschen de wortels zijn vele
knolletjes, allemaal voedselvoorraadplaatsen voor dejilant. Wan-
neei de plant uitgebloeid is. zullen ze in leege zakjes veranderd
zijn; het \"oedsel is dan verbruikt. Ook in de bladoksels zijn knol

letjes te vinden, die, afgevallen zijnde,
nieuwe planten kunnen voortbrengen,
zoodat het sjieenkruid o]! verschillende
wijzen voor vermenigvuldiging zorg
draagt.

Vogels zijn er thans niet zoo veel
als in den "zomer, wanneer de aardige
kneutjes en jiaaipes zoo dartelend rond-
hijipen op de doorntakjes. Maar tever
geefs zoeken wc er toch niet naar. Zie,
eenige kleine vogels, die ons piejiend
\'oorbijgevlogcn zijn, |ilaatsen zich te
midden van een aantal dorre zeeki aal-
jilantjes. om zich met de zaadjes er van
te voeden, 't Zijn leeuweriken, maar
\'an eene soort, die hier in den zomei
nimmer voorkomt. Alen noemt ze wel
Berg- of Alpenleeuwerik (Otocorys al-
pestris). Als Strand- of Zeeleeuwerik
wordt deze soort wel te kooji aange
boden. De Bergleeuwerik is vooral te
kennen aan de fraaie citroengele klem-
van den ko)!, afgebroken door een
mooi zwart oj) kruin, wangen en krop.
Aan weerszijden van den achterko])
hangt een aardig vederphiim])je af. Ge
durig vertoeven de Berglceuweriken in
gezelschap van Sneeuwgorzen (Pledro-
"phena.x nivalis), welke vogels bij ons
in het bruiloftskleed bijna nooit voor
komen.

Het valt ons op, dat hier vele voor-
wer])en van de Bonte Kraai (Corone
cornix) rondzwerven. Deze vogel is
di'S winters overal in ons land te vinden.
maar vooral in de duinen, waar hij zich

Sclmdbtl.sc.
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vf)e(ll nift <lo c.ra.ijrroo' e ^ ;,,vrirtr Kraai, i>ast bc'K'
(irijzo Kraai, tn oiKlrrschcndin^ t,'. Hi dit ni> liet lirutaii' ̂ ■an den
voor dcMi vogcd, dan (la ü. t 'durfal duidt. Kcarleehjkev(igcl is (le l ,.n^ ,,,
van mantel, buik, Imrs en 'snavel is z(d<e.
zwart der overige, deelen Haai ^ vooit-beter om schalen van weekdieren te l i kcn.,^(l.in^
brengen van helehjke zangen, a „,,(i(lelijke zangeres be-
(lan ook in de siirookjesweuld ^ ^ ;mn het woord
titeld. Doch toen siirak li ' ^biVer namen gebezigd, dan
is worden er wel eens zachtei rni hel -1Z* een lastige
«mder andere omstandigheden We zien haarvogel en laat zich met gemakkelijk ^jKchi kc ^.^,,.^,.,.1,
daarom gaarne heengaan, vooial \\'anneer de bruinenaar het Noorden de lente intocht 1^;'"^ t'bladeren vallen, zal ze ons oimieuw ^ vederen er

Ziet ge dat troepje meeuwen daai ;,wart ver
van gelijken veel oji chc van de js zichtbaar aiintoont zich achter de wangen en een zwait k aag ^
den achterhals: ook is een gedeelte van c en Meeuwen
een en ander kunnen wc weten, dat h ' n;ibij
(Rissa tvidactyla) zijn. Konden we aeen achter-beschouwen, dan zou het hlijken, dat ( 1 j^j^dne troepen
teentje hebben, en dan is de naam „den om des
leeft deze vogel in het wmtcrhalfjaar aan x,„„-de-
zomers te vertoeven aan de broedplaatsen, dnlijke streken gevonden worden, •„ -.nrbteii zouden

' Mhmneer we hier langer vertoefden en ijveiig zoel '
wc meerdere vogelsoorten kunnen Nwrarntmien. _ L e b(Nuwenius plicsopiis), verschillende ^trandloojieis e -
komen hier ook thans gedurig voor. 1, , alhicilUi)roofzuchtige vogelsoorten aan en de Zeiiarimd
kan men er nog al eens vinden. Ook de Slechtvalk O ƒ /
grillus) volvoert er menigen moord op kleinere natuuig(.mo() ^^ •
Toch zijn het gewoonlijk jonge slechtvalken, die hiei woidi ' '
tretroffen. De booze Sperwer (Accipiter iiisiis) jdeegt hiei, ■ j
andere jilaatsen, zijne rooverijen, terwijl de zeer toie -
valk (Cerchneis Unnunculus). kenbaar aan de roodachtige veciei
en aan den langen staart, zich des winters maar zelden tnj o s
laat zien. ^J. D.v.vrniCK Dz.

BIJ DE MIEREN.
(Vervolg).VERSCHI LI^ENDE natuurvorscliers, waan mder

bijzonder een landgenoot van Huber, Dr.
Forel, hebben min of meer uitvoerig
uitgegeven, een zakelijk relaas van een serie
Zij vormen een eenig hoofdstuk in de geschiedenis

der levende natuur, waarvan sommige bladzijden den lezer
zeker wel belang zullen inboezemen. De laatste mieren-studies
toonen de neiging aan die vade soorten er op na houden, om in
('■(^n nabuurschaj) tahi gemeenschaiijielijk belang te vormen. '1 och
zijn de meest bekende soorten die wij onder de rooimieren kun
nen rangschikken, toch nog altijd die, welke Huber ontdekte,
of haar naaste Amerikaansche verwanten. Merkwaardig is het,
dat twee soorten, die dezelfde merkwaardige eigenschap bezit
ten als die de Eurojiecsche onderscheidt, wijd oviu' Amerika
versjireid gevonden worden. — Het zijn de Polvrrgits liicidiis,
de schitterende roofmier, en de andere h'oriuicu Sanguinca. onder
orde rnbicunda, de bloedroode roofmier, waarvan de eerste in

genoteerd
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nauwe verwantschap staat tut haar Eun ipeesche confraters en
waarvan de tweeile slechts weinig van deze verschilt.

Laat ons een dezer soorten nj) een roide.xpeditie volgen. .41s
het oogeiiblik voor het avontuur nadert, dan trekken de plunde
raars de stadspoorten uit en verzamelen zich oji de afgeronde
omtrekken van liet nest. Naarmate het aantal vermeerdert, stijgt
ook de opwinding. Zij bewi_-gen zich acliti-r- en voorwaarts,
naar links en naar rechts, in een soort doolhof, alsof er reeds
\ OOIgevi'cliten plaats hadden. \'eelvtildig zijn de uitdagingen,
zij ki uisen de vaielsprieten ol strijken ze vinnig tegen elkanders
kojipen. De jiooten trekken zenuwachtig. Buiken Itijgen, gaan
snel op i-n neer. hu' stijgt een zwak. krakend geluid oji van uit
de ojigewondeii massa die de heu\-el bedekt, dat wij ons verbeel-
(^(.n tl (intstaan. door de sclierjie aanraking \3iii talrijke bewe-
gentle insecten, wier hardi- chitine-achtige huiden evengoed ea
UMieninstnig vonm-n als die welke de' lichamen van vroegere
hoi'^Mr nnsscliieii. zoo sjueekt Prof. Wlieete
n i e clmi'' r''" V'\ iH'el kleine abdonu-
■mrticbi ' r ■ "P na Immlen, en waarvan hetm ms-! wel 1 "ndc-rscheidcm is, bij de
zijn "V.K-ism iet- r'."r"' " pvgmeecm-legerer dan nietalleenoin het krii"slrrrw"' niaar ook nog muziek oji na houd®

-dinTdim.JïS'' «.-b -loslau-n, •'linnst lia.lden , ^^^ jndlos du- HiiberA Amazones het liefst •«
sche N'ariiheit ^ naiuu'rwante .Amerika®

l'Il l'l )or|-;„. , I 1 ■
de krij.rsbaii i<.,V i - "ogensehijnlijk staan zijeen sekte \-an kalm i»- i' omringt, als vornuien

tegen loojn-n rond in ^ 7, '"^t-st rijders, .\ndere duuti
Welke de si ril, !,,.-., i. ' ezei ldi- koortsachtige opwinding '

nnngetast en du- zij ook vaak begtnet'
bitsen zoi ials de i'rotiwen et'
hechtende bloedwrwaiiten
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, ,n /i,„ 'V"' ^vaanii iedcm.n hr,.

alK'n. /(Hidat zij toch et.
Dit niicn

ijaduT zmi zijn nnnio.'clii l- '1 iedciaaai hri-iU.n «durUM^ron" yun iH.vdlu.l.lH.r rust „p
ti'K-iiatluschr coutn.K'. Hkt is
van iK' inuTuu-handrlu ijzrii .■ ■it" iuist ^ >>ns,,vn vvut^vN-vr. uwn npzu hu ' f iHvittca, grvn kadsman,
tisrlu' gviUTaal-stat t^vrn vurdvulm..-''"

1  I. 1, . „ , . . " Miikiiing. Zoiu (T s riii m)dnvlt hut rudustrcrks un gvs^ad^'^p £r!vd "f -nlustvn
mvrii, Missfhu.n zulk-n w wr' JU van het alge-

11 vin liet mierennest. ilathonden zij zieli hij hnn plielilen in e
meteen weer zijn gewi iiu'
aanneemt.

aanzien \-an \-reiHlzame nijverheid

.\an\al.
Het doel
mieren als met de mensehen. talrijk rijn de krijgswisselvallig-uden. en xaak^hehhen zij met tegenspoed en telenrstellingen
Ï ini'''r't ;li- verkenning gehrekkig, of hehheni  knj xhsten dei hedreigde gemeente den vijand misleid, of
l.lijk de verdediging Veel te kraehtig voor .Ie aanvallen.le macht
div dan met Kyge lian.len terng moet keeivn. Maar wij zullen
hu'i .'.■n t\pisehe, met succes hekroonde aanc'al wm onze .Ame-
rikaansche hloedroode roofmier \-olgen, zooals ik die zelf gezien
hel) Ik lu'h den krijg van de glimmende roofmier {PoEcrgiis
tiiciilus) nog nooit giwolgd. maar haar methodi's zijn dezellde
als di.' der bloedrood.' mier. ()|) hon.ler.1 meter afstand hevin.lt
zi. h e.-n zwarte-mieren-.lorp. De weg daartoe leidt langs den
rand \ an .'.'n hoschje. over een pad. kmgs een omgevallen hoom-
->tam. on.ler wietis h.'s.hntting zich de in gevaar gebrachte ge-
m.'.'iite Ixwindt. gelegen in de schaduw van talrijke b.isjes gras.
Zij is klein in aantal en er w.ir.len slechts zwakke pogingen t.it
\-erdediging aangewend, wanneer de c'rijbniters zich o]-) tien
h.'n\-ei verdringen en zich in de open poorten storten. Elkeen,
ilie bij machte is. .Iraagt een .leel der iainilie-scliatten weg —
eieren, larven en jxipiien. E\'enals lini-i lE'obdingnaksche *) broe-
d..'r.'n \'an het menschen-geshu ht. is hnn eerste zorg. wanneer er
onraa.1 ges.'hie.lt. voor hnime nazaten. De vluchtelingen stijgen
111 ii.ilninge lage b.ischjes. vanwaar uit zij neerzien op de N'erwoes-
tmg \ an hnn huis - met welke ge\'oelens? Want men mag toch
wi'1 aann.'inen. .lat zij c'oeleii. niettegenstaande wij het thkwijls
VN.'l .'fiis anders zontlen wenschen.

()nderwijl komen de aanvallers de poorten uit. tnssclien linime
kak.'U ilrag-.'i) zij d.' zwart.' mieren-jongen en soms ook wel een
xij/wasscne. Zij viingcn drii lerngfociit aan. maar niet in geor
dend.' scharen. Het is een willekeurige beweging, dat naar huis
trekk.-n \an zegevi.'ren.le soldaten. Zij worden x'erwelk.antl tloor
hunne zwarte bondgenooten. die de gevangenen in ontvangst
nem.'n .'ii ze \'oeren naai het dienstboden-kwartier (misschien
zijn het wel haar eigen znsteren). Dan haasten de soldaten zich
terng naar het operatie-terrein, daar hnn werk nog niet geheel
\dhooid is. D.' beJio.'fte aan een nitgebrei.len bnrgtscha]). cn'en on
bedwingbaar als die der.Amerikaansclie ol Canadeesche grenssteden,
eischt meergevangenen op en het bataillon maakt zichc'oor
et-m twee.len aanwil gei'eed. Weldra zijn zij o]-) weg. in ste-
\'ig.> massa, haar doel is ditmaal een negersta.l.o]) verschei
den.' ro.'deii afstan.ls gel.'gen. Het is e.'ii groot, welvarend
mierennest, .ti meteen is lu t ojig.'staan om de aanwilleis
te verjagen. De vreedzame, nijvere gemeente is veran
derd m een vechterskamp. W-rkenners worden buiten
de stads-greiizen gezonden. Sclul.lwachten staan klaai
bij leder.' ])()ort. .Vrbeidi'rs barricadeeien haastig alle
gangen en sluiten .Ie |).i.irt.'n. ti'i'wijl .Ie \ ei pleegsteis
d.' longen in d.' binnenkam.'r.'ii brengi'ii. oin ze .laai te
\'erstoi)pen. ol geinakk.'lijker t.' lat.'ii ontsiiapp.'ii.

Reeih is het g.'V.'cht in \'ollen gang. De zwaï te
spionnen hebb.'ii .1.' hloedroode verk.'imers ontmoet en
hjl aan lijf h.'bb.'ii zij d.-n strij.l aaiigebond.'n. 1 roepen
v,.rt. .ormi.' zwartp's' stroom.'ii nit het mi.'r.'imest en
su.rten zich op .Ie r.M.de stronj.ers, die oeze nitc al met
-elijk.' daiiperh.'id en nog groot.'r vaardigheid begioeteii.
Weldra iVd.' grens In-dekt met e.'ii v.-rwarde massa
vm, vo.htomh' strijd.'rs. De ro.ule helmen
>tnkk.'ii der aanval l.'is onderscheiden dez. \ an lut
zwart.' h;.rna> .'ii )h' t'^'k^nier g.'stalt.'n mnnei ^uand.'i-s. .Maar hi.-r .'ii daar zijn er 'lyj;,
kno. ,pt ni zulk .'.'11.'kakon .'1, lichaanu. l.'.'leii. dat <lj' De 'Umnïe
den \-an vijand.'ii knnn.'ii onoeix n i' j wa-bov.'iikak.'i). zijn de sooinaamsti ua

1).

vm^l 'n v.,lgen spoe.hg op den uittocht.Nan .1.11 to.'ht is met verat g.'K-gen. Het gaat met .le
1.' nu'iisch.'n tnlroL- 1-ijn de krijgswisseh-allig-
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DAHLIA'S.

Al 1 IS nog niet zoo heel lang geleden, dat dc Dahlia's boercn-
bioenieii werden genoenul en dat geen bloemist het zon

hchhcii zc in biiulwerk te gebruiken. Ik her-
mner mij zelfs toen ter tijd gelezen "te hebben, dat een
iiloeimst tot schadevergoeding werd veruorileeld, omdat

nj tiet gewaagd had Dahliabloemen in een bouqnet te verwer-
mn. De tijden \ei anderen want nn zijn deze bloemen l)ij het ver-
Naai digen van bloemwerk zoo goed als onmisbaar. Erkend moet
\  D] niet weinig verbeterd zijn. Wanneer mende iieule nevensgaaiule albeehlingen beziet en ze dan vergelijkt
met de groote stijve bkienien, die destij.ls voor de fraaiste Dahlia's
doorgingen, dan zal memand er zich over verwonderen, dat de
inderdaad mooie ( aclas-Dahliii's in jiojmlariteit zeer vooruit zijn
gegaan, (iernst mag _^dan ook gezegd^ worden, ,dat de Dahlia s
tegenwoordig onder de meest gezochte bloemplanten belmoren,
en weinig tuinen zal men aantreffen, waarin zij niet gekweekt
worden. Niet alleen toch als snijbloemen, doch ook als tnin-
bloemen voldoen zij uitstekend en een vak met deze planten
IS in den nazomer en den herlst een sieraad \'oor lederen tuin.
Daarhij hebben zij nog het groote voorrecht buitengewoon lang
te bloeien. Reeds begin ViLm,;.,,.- .,,m,.., ,iAugustus„  zullen de eerste Dalilia-bloeinen ontluiken en einde October staan zij, wanneer de
naditvorsten ze niet N'ernielt, nog in N'ollen bloei.

Een ander, voor velen niet te versmaden \'oordeel is het zeker,
dat zij goedkoop zijn, en heelt men zich eenmaal een vak met
Dahlia s aangeschaft, dan kan men er jaren lang jilezier \am
hebben, zonder dat het noodig is er \'eel onl.costen \'oor
te maken.

Een liefhebber tloet het best de jonge /J.i/i/f.i-plantjes \'an een
vertrouwde firma op dit gebied te betrekken. Gewoonlijk zal men
dan omstreeks half Mei jonge stekjilantjes ont\'angen en het hangt
geheel van het weer af, ol men ze dadelijk buiten kan jilanten,
.fan wel nog een jiaar weken daarmede te wachten. De
Dahlia's toch zijn zeer ge\'oelig voor nachtvorsten en eenmaal be
vroren, zullen zij óf geheel verloren zijn, óf zich dat jaar slecht
ontwikkelen.

Het vak. waarop men de Dahlia's jilant, moet zonnig en open,
doch niet oj) den wind liggen. Half ol geheel beschaduwd is niet
geraden, daar zij zich dan zwak ontwikkelen en niet mooi filoeien.

.'Klvoreiis ze te jilanten, moet de grond behoorlijk gesjnt en is
hij heel arm, een weinig gemest worden. Het is in geen geval ge
raden zwaar te mesten, aangezien zij dan sterk in het blad groeien
en slechts matig liloeien. is het weer na het planten helder, dan
is het voorzichtig de eerste dagen een bloemjiot of mandje ovei'
ieder jilantje te zetten, die dan, zoodra de zon van het vak is,
weggenomen moeten worden. Als de plantjes do.jrgroeien en
dus vastgeworteld zijn, dan is deze voorzorg niet meer noodig.

Hebben de jilantjes een ho.igte van ongeveer 25 c..M. bereikt,
dan w.irdt het tijd ze aan te binden. Het best is het, er dadelijk
linke stevige stokken bij te zetten van ruim i M. hoogte en ze
daar losjes aan vast te binden. Bij dit werk moet vooral goed
toegezien worden, dat de banden erg los zitten, aangezien de

1 • 11\-an den nrn rcnhoup ci" oj' ' ^w,„'dt vervolgd)-
Schnabël.sc

PIOEN- OF SPLENDID DAHLIA.

*) Giilivers i.-iz. n.
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Met het oog hierop te zien. om (he welke
■erzuimd worden de banden l)inden. Veel zorg t'eieistlu
e stijf zitten los te smjden en (iroeien zi, goe
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door, dan zullen zij zich vrij spoeclig vei n.inruroeien enslechts een'drietal der U."v^êi "zijschcuten er
dc anderen weg te bossig. zij maken te veeloji zitten, dan vyorden ( c 1 gaan tusschen tle
blad en bloeien slecht, lUMPien riiker en mooier; ook kan
ren
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vriien kelder. Veel zorg vereischen zij gedurende den wmtei me t
hoewel het beter is ze een paar maal na te zien omovertuigen, dat er geen schimmel oi rot m is gekomen Mocht
er zich in vertoonen, dan moeten de aangetaste deeleir 6adel jkafgesneden en de wondvlakten met droge houtskooljioccki be
strooid worden. , , ,, , i f

Omstreeks half Maart worden de knollen schoon gemaakt van
alle aarde, alsmede van de oude stengelresten gpuiverd en begin
Aiiril in een kouden bak, die men aanvankelijk gesloten houdt,
gekuild. Hierin zullen zij vrij spoedig gaan uitloopen; zijn de
scheuten eenige c.M. lang, dan wordt de bak bij goed weer ge
lucht. Gaandeweg zet men hem wat langer oiren. zoodat de jilan-
ten langzamerhand worden afgehard en begin Mei behoeven de
ramen alleen nog maar bij koude nachten over de Dahlia's heen
gelegd te worden. In de tweede helft van Mei, bij voorkeur o])
een regenachtigen dag, worden zij ojigenomen en oji de voor haar
bestemde bloemvakken gejilant. Aldus kan men zijn Dahlia's
jaren achtereen behandelen er er al dien tijd pleizier van hebben.

De vmortkweeking der Dah-

:;dar"de''Sekken"m afgesneden pjn vw.rden de ouH;
^  ■ • kouden bak gekuild, waai ZIJ siioedigopnieuJ(gigenoineii en m een

"^"ni^nieest''toegepaste' wijze van vooi tkweekeii is zeker die do^'
het scheuren der oude knollen. Iegelijk met het schoonmakenDui 'dit geselnedeii. Bij het scheuren inoc-t men echter
toezien ciat o]) de knollen, die men aisnijdt. zich steeds een stukje
van den wortelhals met crii oi meer ..ogen hevmdt. Snijdt nm
toch een knol zonder zoo'n oog al. dan zal men lang moetej
wachten voor die uitloopt, wat nooit geschiedt, oin deeenvoudjjt [
reden dat een Dahlia geen eelite knol. maar een knolvormj^i
wortei heeft en deze laatsteii. met weinig uitzonderingen,-v''
knoppen vormen. De algesiiedeii knollen worden
dezelfde wijze behandeld als de ouden.

Men onderscheidt van de Dn/i/di's z.g.n. < aiiiis- n{ Edel-I)ahlla\ i
Dnkclc ('aiius-Daldia's. Dijprdi-niv^i' n/ ('raoihlocmgc
LiliEnl-Dahlia's. Diocii-J)ahlia's .-n l.nkclc Dahlia's. Het hanp 1
van ieders smaak af, welke men het mooiste vindt, waaromif !
hieronder de fraaiste en meest aanbevelenswaardige versdieides- r
heden van ieder der vi.'r vormen laat volgen. i
C.vcTrs of Edkl-D.vhi.i.v's

precies

iFairw zuiver wit. jH-taleii .-enigszins rood. gebogen; !Uj
iniiiig. schitteren.1 vuurr.).i.l. a.'hterzijde der bloemblaadjes vet-1
guld geel; Duik DcarL levendig r.is.- met wit hart, rijkbloe;- 1
end; 11'. Hofikiiis, zeer .h.nker l)ruinr.)(Kl, groot en rijkbloeientj

zuiver g "
violet

//. F. Rohcrisoii.
liaiiisoii, .lonker

geel. gr... itlibiemig; i?a'. 1). f?. 11> j
groothl.K'inig; Ddighl. zacht vleesch-i.

lia's geschiedt op drieërlei
wijzen, door middel van za
den, van stekken en door het
scheuren der wortels. De
eerste methode wordt vooral
toegepast op de z.g.n. enkele-
Dahlia's, die volop zaad ge
ven, veel meer dan de ge
vulde en z.g.n. Cactus-ver
scheidenheden. Een groot
bezwaar is het echter, dat
men nooit zeker is van de
kleuren, die de bloemen der
zaailingen zullen hebben, daar
ze sterk variëeren. \Vil men
dus deze of gene verschei
denheid zuiver voortkweeken,
dan moet daartoe steeds een
der beide laatste methoden
worden gevolgd.

De zaden, die vrij groot
zijn, worden half Maart in
pannen gezaaid, die óf in een
warme kas, óf in een balc
worden gezet. Zij kiemen ta-
melij k gemakkelij k en sjioedig.
Zoodra de zaailingen haar
eerste bladeren gemaakt heb
ben, worden zij ieder afzon-
derlijk in een potje opgeplant,
waartoe een mengsel van goe-
den bladgrond met zand vol
doende is. Na het verpotten
worden zij nog korten tijd in
de warmte voortgekweekt,
totdat zij aan den groei zijn,
claaina plaatst men ze in een
kouden bak, waarin zij gaan
deweg worden afgehard, waar
na zij omstreeks half Mei oii
de voor haar bestemde jilaat-
sen kunnen worden uitge-
plant. De zaailingen bloeien
nog hetzelfde jaar, doch
zooals wij reeds ojimerken,
de kleuren loo]ien gewoonlijk
zeer uiteen.

/J

kleurig rose, naar
hart in geel overgaand;C«
kalt IC. helder kanariegeel ie?
wit uitloopend; Thumiii.]
h.'hlfr oranje-scharlakaij

i-i-iL'Kl/loionrl* Mjie 1fi'.).)t en rijkblüeiend; Eln
tl aai lila. donker getint.
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KKI.K C.^CTfS-D.niLU'S;
.^Dirgaeriie. zuiver w

'iratc. karmijnrood; Sir H'afJ-
helder lila; .Vowr, don-j

r \'i.jlet; Aor/iir/, zalniMes-;
;r.). 1.1; Fayl of R(iveiiscv.i.]

hel.Ier .iranje. j
Pi 11'\'( IRMIC.E 01' Grootbl®' ■
.MI..I-; D.vhi.i.v's;

Jdhii Walker, wit, ,
.l/ergnn, lila; Chicjtain,^!^:,
Hfurietic, geel met bniffi;
f Floinsl, bruin en lila;
kapt. lila-zalmkleurig. r-
l.ii.iiM r-D.vnLi.\'s: .*

Fncdruii Ruckerl, wit;^
II lis, r.iiimwit; Incendicwm
Klchcr, hla; Edith BfJ.
gei'1 met ro.Klgestreept;'" }
zuivt-r geel. „
l'l.m.N- .n-' SPLENDiD'f'
i.i.v's;

Roinngin ,
\'er wit, zeer gi'ootbloe''
Weinig gevuld;
Daani, vdeeschkleui-o g
g.ied gev'uld; Hertog ne'
.l.iuker bloedrood, jk
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BOUQUF.T MOÜKRNE CACTUS- OF EDEL-DAB LI A'S

lig; Koiungin tinii"'> 'n^f
IS.' met gelen

•  iiger, heider karn^u
'nriiiama. tl.mker »
kenrood.

EnkKI.E D.VliLI.'VS'
w. 11".len slechts
naam gekweekt, waaroi
het best .l.iet bij
tr. mwd kweeker
verseliei.lenheden

stellen. ^ tf, l
E. TH.


