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DE RESTAURATIE VAN DE

NIEUWE KERK TE AMSTERDAM.Dezer wonl do sohuttini; vorwijderd nmdom het
nieuwe ingangsportaal tegen den Zuidelijken transejit-
gevel van de Nieuwe Kerk aan den Dam te Amsterdam.
Deze transeiitgevel heeft in den Ion]-) der eeuwen
reeds menige herstelling en wijziging ondergaan.

()p de oudste gravures is de gevel afgedekt met Gothisch
lijstwerk, waaroj) kogels, en was hij hekroond met een ijzeren
kruis. Oi-) een latere gravure uit i7()iS is deze zelfde gevel af
gedekt met platte deksteenen en hekrooml met een vaas, zooals
thans nog hestaat.

legen den voet van den gevel was altijd een voorgehouwtje,
echter volgens ile verschillende gravures steeds van gewijzigdeii
vorm, tot oji een gravure van na 178S het voorgelmuw voor
komt, zooals het nu onlangs werd afgebroken en aan alle
Amsterdammers nog verseh in het geheugen ligt.
Toen nu tot de ontmanteling van de' kerk was besloten en

door het kerkbestuur en de gemeente .Vmsterdam een o\-ereen-
komst was aangegaan, om tot verhreeiling van de Mozes- en

.Varonstraat d(
i
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rooilijn achteruit te hrmigeii. moest natuurlijk
, i Lestvinde voorgebouw woiileii atgeinokeii. ellpi

Nieuwe Kerk. een oude s* hlldel ij Uit i iej
eeuw, als leiddraail te nmneii vooi' het out -

afbeelding van de
begin der zestiende
weri) van het nieuw te bouwen voorportaal.

Aldus is geschied; het nieuwe portaal is 111 de \ oinieii d. •
goihiek van de kerk zelve opgetrokken, in hooldzaak overeen
komstig deze oude schilderij.

HET KWEEKEN VAN
PADDESTOELEN.WANNEEKjiiTuand uit eigmi eiaaring weet , welk ei -i ,

\-oedzame en smakelijke spi.js soinniige jiaddestoi li i ,
ojileveren, komt bij hem onwillekeurig de gedachn
op, dat het di' moeite zou looiieii dezi' ])lanten stel
selmatig te kwet'ken. Inderdaad zou een s\sterna-

tische cultuur van zwammen niet te e-ersmadeii voordeeleii met
zich brengen. In de eerste jilaats toch zou het gevaar van \ e; -
giftigd te worden ojigelieven zijn en zouden daardoor tal van vrees,
achtige menschen er toe gebi-acht kunnen worden hun menu nii i
een smakelijk geii'cht ti' wrmeerdi'ren; \'eiA'olgens zou er Nom
den landlxaiw een nimiwe. niet onaanzienlijke bron \'an inkomsten
geo])end worden en eindelijk zouden de lielheblvrs \an jiadde-
stoelen niet meer athankelijk zijn \"an de nukken van jupitei
Plu\'ius. zoodat zij zich ook in droge najaren als dat van inos
aan hun lievelings-geix'cht te goml zouden kunnen doen.

())) het eerste gezicht lijkt ook nog daarom de cultuui' \'an zwam
men zoo aantrekkelijk, omdat zij zoo eimvoudig schijnt te zijn,
In elk leerboek toch kan men vinden, dat de jiaddestoeleii zi( li
voortplanten door middel van hunne s])oren: welnu, zorg voor een
goede voedingslaag, strooi daar de siioren in en gi.j kunt verwach
ten zich een mycelium te zien vormen en na eeiiigeii tijd de padde
stoelen voor den dag te zien komen. Dit zou men denken! Doi h
zooals het zoo vaak gaat. is de jiraktijk geheel anders dan de
theorie. -Al wordt de proef, zooals wij liaar beschre\'en hehhmi
onder de grootste voorzorgen genomen, toch zal zij bijna zekei
mislukken. .Althans als men een paddestoel heeft genomen, ilie
O]) den grond groeit. \ oor zoover mij bekend is. is nog nooit
iemand er in geslaagtl op die manier zwammen te kwi'eken. Ei
ontbreekt een factor, tloch welke die is. heeft de wetenschap tot
nog toe niet kunnen uitmaken. Misschien heiilien de sporen hun
kiemki'acht m den looji der tijtlen nagenoeg of geheel \'er]oren en
jiltinten de zwtimmen zich tegenwoordig 'bijna uitsluitend voort
iloor verdeeling van hun mycelium. allicht maken de sporen een
tusschentoestand door, dien wij niet kennen; het kan zijn, dat de
natutirlijke le\'ensvoorw;i;irden der paddestoiJen nog niet nauw
keurig genoeg zijn nagebootst, iloch hier komt het op neer, dal
alle pogingen tot kweeken in deze richting tot nog toe ahortiet
zijn gi'hleken.
Doch men kan een anderen weg inslatin! Het zou misschien

lukken, het mycelium van een paddestoel op te giaiven. hiervan
een gedeelte in een geschikt substraat over te hrengi'n en het aldus
tot ontwikkeling en tot het prodticeeren \'an \'rtu"htlichamen te
biengen. Nu sttiit hij, die deze proef wil nemen, al dadelijk oji
het bezwaai. eiur zuix'er stuk mycelium te krijgen. De zwantvlok-
ken toch bestaan tiit ragfijne draden, die in alle richtingen den
bodem doonuiekeien en, allicht neemt men een aantal zwamdra-
den mee. behooiende tot een heel andermi luiddestoel , dan men
van jdan was in cultuur te nemen. Doch, al is Imt mvcelium zui
ver, dan mis hikt toch ,leze proef bijna even zeker, als de vorige
lemmnste als men een .groiidinuhU-stoel heeft genomen. ()i de
zwaimlok >teiit direct, ot zij ontwikkelt zich gebrekkig. ol zij
wordt verdrongen door schiimnels, maar zwammen kn)gt men
nat te zien. Slechts van een jiaar boompaddestoelen is het gelukt
0  1 eze manier rein-cttlturen te maken, km laten wij dit terstond
zegge 1 , ook van c>en paar gewone zwammen, n.1. v in den Num-
pi'juoii en het Einiclcon-z.vaninu'tir.

nvei'kt''^7iVi" W'ordt tegenwoordig veel werk ge
en;;;/icUr/k ^ veldidiampignoii, n.1. I'siillwhi
dooi ..,1 f 1*^'"' '"^^^'^''"^^'Leidt zich van de gewone snort
1  ! d , 1"!;" ,| «In.hj.-s l„-z,.t h.dl,.-, ™ aoor
In cnonni, 'Inorsiu-ik- rmuhulitij: aaiilnnpi
tenriik eel-w'm't ̂  ̂ ^mdt deze zwam in Erankrijk, BelgU' en Dos-
«nni™, dijkt" uit Tt' ia,''''.l';;"';,, KC'I O"

i). uvk! ilT"'!'.',';"''''''-'''" »<nii,i; / ia,,K.,.
kmnt tink hij'o'nd"™,":,".'- f .'•■'""■'.■n,,;,, ,n,: (/ .„rarianaam aan de ei-mnsch o ) ''''''

'■<'<"1. grijs grauw kan 1 ' 1 allerlei tinten, blauw,.".t a-i jintniialNT,!,. JTb'""' ", l'nTVatnnl ,s ims S-kzamerhand wad inhurgen n ' '■''ampignon, doch zal zudi laiig-
beeft, inertoe betreft, die men te volgeiibat men te doen heeft a'k^m i'"''' vmg. Het eerste
zorgen voor een donk,.,-'. - Diani|ugnons wil kwaa'ken, is te
Koud en vocditi" unnite, een kelder, schuur ot zoo iets

maib .an de v.Halscdïa-o."'È" '■' 'bvr niet zpn. Hierin koiiiti-cllaag te liggen. Dcze bestaat int paardenmesl, die
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,  ■. ■ 1'ua-in kun doognjt betrekt men ender ,len naam xain ,■!,• . "iveelium! isdiülende gnu.te zavidhandelaars x ^'=1"

stukken, die den vnrm hebben van een bakstè'.'n V'.'i^'d'dlen in
ten breekt men deze ihM,,-. tut ze „ixg te-^ 1'''^""

t. Nu maakt men m .ie v,.e.iingslaad- ,,,, -n n''" oen xval-y, (de tijen kunnen g.. e.M. van 'elkaar kl.nieSt" i''"
c.M. diepte en hierin stx'ekt nurn de stu 1 ' '^dmi)xvordt alles llnik aange.lrnkt xm aaSl'^ "ik wordt allvs II,„k a»n»Mn.k. v', ',,nv.vk ,™ ' V.T.

jieele bed toegedekt met exm xamige e.M dikke'la i '.- ' ' "Jt of verrotte bla,leren, txaiennl, . lu t paanlen-
X een dag of txvaalf kan num eens zien .7 '«""on.S te ^twikkelein O,.enkele plaatsen Held m ! u^ i;': !5p en indien men .lan xvute. bpu. .Iradxm ..ntxvaart is u'hmfeeken van xvxdslagvn. Dan nioxu nien de .Ud^kingsD u^ e
ai nemen en x-eixan,grm .1. ..,,- xam _> a e.M. dikke kia.^ cninm.staarde, die goed aange. riikt nuK-t xvt.rden. Na nognmai; luTnu n
vertoont zich een <hn,leli.)k inxavlnim en xv. Idra zal num x an , D
kanten de champignons naar l.nit.m zixm .hingen D.v /;'- ■/„en niet uit den pm.1. .h.eb ,/r,n„7 ze at: z..,,.l..end.. 1.,..,^ mVn
de minste kans. de met zo. .xmel zorg aan.geleg.le bedden te b '
sdiadigen.

Ziehier in het k..rt <le manier, xvaaro], .!.• exdhare pa.ldestoekm
gekweekt worden. Op ongx^veer s .oi-tgx-lijkx' xvijzx' gaat men in
Engeland te xx-erk met x'xm soort xaii .Amanita, 'xvaarvan het be
kende e.vtraet. de . .ketxdiu))" gx'xv.)nneii xv.)rdt. xl.ixdi meer soor
ten van grondpa.lxk'stoelen. .lie in bet .gr.mt verbonxvd xvorden.
djn mij niet bekend.

Wat de zwammen betrxdt. xlie oj. hout gr.)x'ix'n. deze schijnen
in deze streken alleen al en toe xl.).)r natuurliefhebbers als cuidosa
gekweekt te worxlen. \ olgxms Mieluud laten een j.aar zeer goed
eetbare soorten zich uit dx- si.oren kxveeken. die men dan met
water vermengd o]. regenachtige da.gxm in reten en scheuren van
boomstompen zou moetxm gix'txm. .l.udi. afgx'scbeixleii van bet
feit. dat deze schrijver omtrxmt lu't cultiveerxm van paxhlestoeleii
verbazend ojitimistiscbe inzi.ditxm lumft. schijnt het aankvveekeii
van boomzwammen bixu" nix-t looiien.l te zijn. Meesters in de
kunst hiervan zijn de ("hineezxm en di' | apanneezen. Deze \-olkeren
leven nog zc)ü intens samxm nu't xle natuur, dat xle W'i'Sterling xuiak
met veiwondering xle [ir.)xlux'txm hunner kweekkunst aanziet, en
ook het leven der zxvammxm sxdiijnen zij hx'ter te (huirgronden
dan wij.

Veel gemakkelijker xlan dx- sporen der gexvone i.axhlestoelen.
schijnen die der asciiszid/iiiiwii te ontkiemxm. Hiertox' hehooren
o.i. ie helvelld's. de ituiriclh"^ xm .Ix' truHcls. alk' drie zeei smake
lijke soorten. Omtrent het kxvx'cken der laatste x'erxvijs ik naai
het uitnemende artikx-l in No. ii (2v jaargaiigj x'an xlit^xveekhlad
van de hand des Heereii Dr. Reiu'' idx'rton.
morieljes betreft, hix'rmx'.h' xxamlt
Jlen zoekt een humusri.jk x-n zand.f, - - .
dit met goed gerotte k.ix'ix'ii- .d |>aar<leninx'st en met .^lim • 1'-- ^ ^ houtasch over het lu'd om

H'ii. \'ervolgens
poX''

xxijzx'
lu'zaait mx'ii het

;P en tox' mx't laiixv
.p xh'zx' manier x'eii

tx- kiinium xvinium. x-n dix' richting

Wat de helvella's en
als vx.lgt te werk gegaan.

I.xhI uit in xlen tuin en bemest

lu'liH'n.
.•It xlx'Zi' in xvarin

x-x'rzainelen gaat
lu'd. dat vrij

regenachtige dagxm strooit mx'ii u'at
den planten aan .Ie n.iodi.gx' kxdiz.mtxm tx
neemt men xvat lix'lvxdhi's . .1 niorixdjx'S en
Water goed af (I)x' sporen op dx' gx'xvonx'
niefl). En mx-t 'lit xxaiter nu
^'nn plantengrox-i gx-hoiuhm mox't xv.n.lx'ii x'ii
Water besprenkeld xvor.lt. \ aak S'hi.jiit iiu'ii
nlleszins hex'rx'digxmdx'ii oogst tx' kiiniu'ii
Iretde moeite loonxm ook in ons land cx'ns " ici-kernii l'i
tnnemen. Want v..,.r:il .Ie in. .nx'l,x' is x'xm t.Sekt „ l,v, ku,.vkv„ v„„ ,lv.,.., P-Ovvt-v X" V j-vi,:,,
•"j groeit hier. zij luU ook ni.'t vx-xd. . .van ' . ,^,.ppv.p Ik

l^Iet deze o])mx'rking hen ik aan lu't ''iiu . ^ j,' | vnkeU'H
S, velen van het gvwud.t .lor ' ' , '^"'7 o-t kxveeken
jntoe opgewekt tx' lu'hbxm. (lUdctus cduli^) is

nii zwammen te hx-proex'x'ii. IN' shx wonleii. Miss.diien
nnerste, die maar x'X'iis l link aangepuk groote over-
nbt het iemand hem te kwxmkxm xm < a - ,-i,;nnpignon. d"chainpigiu'n.

''WV., Uit llltlcll t t. ll> I I l I i r» f .

gdukt het iemand hem te kwxmkxm en < a - ^
aarde!
DoKSM.VN (
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^int Pieter er m^ -^1^^ klooster vanfrns kunnen ven mj rjrwH' t'n
tvn- en zaxlenhand d U .o'- buitengewone vlucht de plan-
alle wijngaarxlen die ziVh' -^unvankelijk xvaren het
schen Erfurt en' lem, xv 7 bevonden. De heuvelen tus-
voornaamste wiinmaWt w""" 'i"' T ^Ty"gaarden beroemd en de^biaraan ham- naZ^.ml . f ''f'" ^^ad Weinmar, die
markt, welke naam , A^"'^unkehjk luidde zij toch Wein-weg hield het land echt r"^ VVemmar xverd verbasterd. Gaande-
hexvoners xverden dus tr i ë"uden wijn voort te brengen en de
ink.imsten uit te zi.aj nieuwe bron vanvn zaxlen. De m-Z ' t kxveeken van bloemen
stek ueschil-t t,^ bich bleek hier voor den tuinbouw hij uit-
met alleszins vol 1 ^ i '' uit een diepe humuslaag
iaarlijksch'e reaenvör! ^^'^'^terahmer; hierbij komt nog, dat de
heux'xds di.' y,. wseivloedig is en de hloemenvehlen, door deni>rn:;ü!riG;i7"i|;'; "-e'" v» h.. Th„.
laaVste vlucht heeft echter deze cultuur hier in de
xl-i't /ii tl n.7" jaar genomen, en gerust mag gezegd worden,
hoev."(,l h 'i. ^ Wi' maal zoo groot is als omstreeks i88o. Van
hliP TnS 7, 7^' blijkt wel uit het feit, dat er op dit oogen
en 7 1 '"'-''■bij tegelijkertijd zijn 25 exporteurs
oi.r7-U.t-t . bet geheel is er een met glas overdekte op-1  'UKte van 113.735 waarvan niet minder dan 10.8(17 MA

^2.858 M-. voor hakken. Ruim 3000 man vinden
1  c It oogenhhk een bestaan in de bloemen- en zaadcultuur.

-cn juiste opgaat van den totaal-uitvoer van tuinhouxvproduc-
■'!V *^k)ch wel is het hekend, dat één fi rma iederjaai kxxeekt en x-erhandelt tusschen de 70 en 80 duizend Cvcliiiiien,
doo.ooo ( oiivallaria s. (lo.ooü Apjiels, 20.000 Pere-, 10.000 Pruime-,
Ahi ikoze-. Perzikke- en Kxveehoomen, 30.000 Aardheienjilanten,
300.000 Struik- en 40.000 Stamrozen. Bij deze getallen moet ten
slotte nog gevxiegd xvorden (i.fioo.ooo pond Bloemkool.

Eigenaardig is zeker het feit, dat van de Muurbloem, xvaarx'an
el thans jier jaar niet minder dan ruim (180.000 exemjilaren të
Erfurt gekweekt xvorden, het eerste plantje werd opgemerkt in het
vensterkozijn \*aii een burgerhuis. Al de thans daar ter stede ge
kweekte x'erscheidenheden stammen af van dit eene exemjilaar.
Niet alleen echter zoox'eel Muurbloemen, maar evenveel Calce-
oliii'ia's. I crhdias, Pclunia's, Zinnia's, ]'iolen, Anjelieren. Pclar-
^oniiiins, Tnclisia's, en tal x'an andere bloemplanten xvorden
hier gekxx'eekt.

Dat ook de cultuur van groente- en landhouxx'zaden te Erfurt
wat te heteekenen lieeft, bewijzen de volgende getallen. Er
zijn daar tegenxvoordig in cultuur loi verscheidenheden van
Erwten. 1(18 van Boonen. zfixj verschillende soorten van groenten,
38 verscheidenheden Radijs. 30 soorten verschillende knolgexvas-
sen. 34 x-crscheidenheden ITen, 65 soorten xmedergewassen, 30
soorten Klaver, 320 variëteiten van Aardappelen. Aangenomen
wordt, dat er in het geheel 1342 verschillende soorten en ver
scheidenheden groenten te Erfurt worden gekxveekt.

Zeer tereclit mag Erfurt dan ook een echte bloemenstad ge
noemd xvorden. E. Til. W.

VARIA.
Toen ik den i4en Maart 1.1. in dit weekblad mededeelde, hoeveel

hout er jaarlijks door de spoorwegen verbruikt wordt, merkte ik
op, dat hij het zien van die groote getallen de vrees wel eens op-
xx'elt, of er geen tijd zal komen, dat er gebrek aan hout zal bestaan.
Dat xleze tijd echter nog ver \-crxvijderd is, bleek mij uit de onder
staande getallen, die in een huitenlandsch tijdschrift x'oorkomen
xm die ontleend zijn aan de officieelc desbetreffende rajijiortenultgeliracht aan de Russische regeering. Nu moge het waar zijn
dat de raiiporten van Russische ambtenaren aan juistheid xvel
ex'ns te weiischen overlaten, er kan echter van de ojigegcven cijfers
xvel wat afgenomen worden, zonder dat zij van kracht vermin-
derx'ii Volgens dit raiijiort dan zou Rusland het grootste hout-voortiirengende lanxl van de xvercld zijn. De hehoschtc opper
vlakte in 'het geheele rijk bedraagt niet minder dan 540.000.000
h'A A an deze ojrjierx'lakte staan er ruim 124.440.000 H.A. onderriil-s-controle en het daaroji grxiciende hout is hoofdzakelijk goed
Acrl-hout. In Europeesch Rusland alleen is een ojipcrvlakte van__ yy-()x)o H.A. met goed timmerhout bedekt, waarvan er
7 1 () U) 000 H.A. onder rijks toezicht staan.

T-iii het zien van deze getallen zal men bemerken, dat er voor-noL' geen vrees behoeft te bestaan, dat er gebrek aan hout
-/•d komen vooral xvaar een zoo groote opjiervlakte onder staats-
1'n > >r staat zoodat het gevaar voor ondoordacht uitroeien dannenex^i . > p j||_
voorkomen is.

IN' HET HARTJE VAN EEN' GROOTE STAD."
\x'.,n"rflc lezer gij herinnert 11 de foto, die wij als voorplaat in
V.,', caven en xvaaronder het bovenstaande ojischnlt stond.

iV'"/ 1 yi'mdt'eij het xx'illen gelooven, dat wij van verscheidene
1  f "a^tx'lleiidcn' oiimerkingen kregen: „Onmogelijk, niet 111 een

II- heb dat kerkje nooit in een stad in Holland ge-
'['-."het klinkt ongelooilijk, maar er xvaren zelfs Amstei-d e hun Bagijn-hof" niet herkenden, dat sprookjes-
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HERFST IN HET BLOEMBOLLENLAND.
Dl'] srlioonc oiiistri'kcii de iiJoiidc Siiaarncstad iiiDi^cn

zicli x'crlK'iif^cii in ('('ii vvciv'crdicndc baiaii^slcllinj^ \'aii
landzaat en N icinndclin^. Niet alleen Haarlem, nok de
oinli/^r^nnde dnrjX'n -- 0\'erveen, Heemstede, Hille-
f^om. Lisse, Sassenlieim - worden jaarlijks door dui

zenden bezocht. ()n/relwijield hebben l'dora's kindei'eii dien trek
in sterke male be\'oi-derd.

lederetm is oj) een mofiien lentedal^ in di'ze bi^kooiiijke streek
geweest, iedereen heelt de bloem\'eldim in vollen luister gezien.
We geven direct toe. dat men niet één van ..de" Zondagen
moet uitkiezen om de rijke bloemenpracht in al haar ver
scheidenheid van schitterende kleuren te bewonderen. \'an genie
ten, volo]) genieten, is dan geen sprakel De groote trossen drukke

sinens'beii.

,t in slaat de
,|(. selioolie

Zonda

zijn ju
zijn. "in
tics te b. \vond<-ien.

ram^. b''""",
het eindi

b l ii idi m i l t i

b -i lciA ei i sam

\'.ii i baai

I a b ■

1 - 11

l-e'i mogang|.|v

I - die gi-k()ini.||
mm . ■ardia'-n- rri-;,.

< ii - te d| ii bt b. -Zi tte tn-i-
l l lebb. ' l I - j I de \ llK lit.

Imi de eer-^-te e| i

XoDrdwaarts tot Hex-erwi]k zk h uitstrek-
Sleutelstad algm^loteii . bleek uiteist
De g<'steldlleid \'an dell bodem

SehpabeLsc.

ijna e,.l ,|kemb
steinining te b
natuur in een
I )e I )\'er\'i -l ie e
i jeii waaracbl i

„en en nam-, e--, , ^(.^tj, .„,le eellW weolell
Keeds O]) het ' De strook gromls aan de \\ ..st/ij,]

uit het (losten .luineiireeks. naar bet ( )o-ten < le vrudn.Pegreiisd door de ma u ^

^^' Vinh:^ ^nulm-l"--keiul. in om cultuur. 1 ^e gesteinneiu \.io oei l ooiieiu et:
gl'schikt VOOI ' ' .^.^u ,1,. hoogst gestelde el-cbel i . terwijl ei.i|
liet klimaat '''' ' ' p, Pen loop der eeuweii de itoodige bekwaaiii-
ui-oep van , pie \-an geslaelit op geslacht o\-ergaat en
iH'i'l l>^'^''t;'''7";, ,i„iaakt .zich nog sti I < s Pe aamlacbt . \ an alle b illenplanten

De tul]' door kweeking veredeld. In het begin \an ik
werd zij het wtn'cn cr in ons \'a.deii;ind reeds hartstochte-
/eventieiide («-t i,i,n,,ue„koningin. Men betwistte
lijke i'.'.'^.^usti'cii kostbaarste soorten. Dal gat aanleidmu
elkaar de vx ' (.ulpcnbandel . die zijn lioogtepunt b, 'reikte in (k
tot den lm' ' aantoont, ikit toen reeds de speculatiegeest
jaren pewoners der lage landen. h-eii Semiier
\'aaidig wa'i'd toeii voor de k;i])itale som \'an i ,b""" guldeii
Augustus vergeels 4(100 gulden bene\'ens een praiii-
verkocbt 'p twee rijk getuigde scliinnm ls \-oor geboden
tig P(^. rijken, maar ook de minder met aardsidie goc-
was. Nict Pmleii mee aan dezen windhandel. .XatuurlijK,
deren ^ ^jch in korti'ii tijd ruïneerden. Het noodza-
dat een débacU' op groote schaal.

migeveer in deze jaren, dat de tulp te Parijs in trek
•pV siersel van eleganti' danu-stoiletteii. \'an een regel-voor exjiort was toen echter nog geen spraktroductu'matige l'n einde der zex'entiende eeuw kregen eenige Haarlem-

'kweekers bekeiidhrnd in lu't buitenland.
1) ' ^hvacintheii deden eerst later oiigeld. In het midden der

- dittieiid'e eeiiw namen zij jias de eerste plaats in. De bolleii-pi^. ;,ich vaiuil dii' tijden voor goed in deze streken \'e-
zich in dr'ii loop der jaren — vooral in de tweedehandel. ^ ^

f' d'ld der vorige- eeuw -g- ge-stadig uit. In de allerlaatste jare-n wer-
reniieldelel pe'" ve-n iz millioe'ii K.(i. bollen r-erzondeii

7 millioen gulde'ii oplirachten. Merdeeld ovrr de on-
H..A. . ^■o"I' 'Ie bolh'iie-ultuur in geiiruik. geelt dit

x'un oinstre'cks / 2400I
/lel

den er ^
die ruim /
ge\'eer P"""
H

halve e'e'uw is m' \'eel veranderel in e\e hollenstre'e'k.
gidiied tussclu'ii Haarlem en Leiden. Vooreen vijltig

er nu tew-rgeels zoeki'ii. (ielukkig is er weer
\'an ee-n ande-r ge-nre. \'oor in ele iilaats

A'. B.

OAWERZOEK IN DE BROEIKAMER. jiroduct.

.A. e-en bi'ilrag
De laatste

kru' str'-kte zk-h he-t be'kooi lijke' biniu'iiduin. e-en rijk begroeide
zandrug. zich nog o\'er i'eii aanzienlijke uitgestrektheid un.
Aan de'ï'i N'oet N'aii dat binneiiduin waren de kleine, ouderweisclu-
doriijes gelegi-n aan dc-n stillen straatwi'g. De bewoners vonden er
deels een eeiivoiidi.g bestaan in dr' reeds wrmaarde bollencultuur,

't Was ontegenzeggelijk i-en schooiu' streek.' Het natuurschoon
van toen zal men
iets moois, al is het dan ook
gekomen. . 1 1 1

Toen dezi- stia-ek m lu-t weri'ldc'erker'r werd ojigeiiomen. was
met(-en een gunstige gelegenheid geboren, om het oud-Hollandscli

rle bloembol, te \'erzenden naar alle deelen xain de he-
schaalde wereld. De cultuur breidde
zich toen snel uit.

Icerst was alk-en de naaste omge
ving \-an de .grijze hliH-meiistad voor
de bolk-ncultmir cain belang, hi
de dorpjes \'erder naar het Zuiden
had men sleidits enkele i-loemisten.
Deze reisden ei-ns [ler jaar met
hun e'oorraad naar i-i-n hun bekende
huitenlandsche stad. x'eelal in
Duitschland. I-,n Puar wrkochten

dan hun gdu-i-len oogst. Daar
kwamen hun aliieiiiers bij lu-n in 't
'"tel. en meer dan eens werd in

'<■ 11 a\i inP alles tot goede jirijzeii
^ an de hand gedatui I De bollen
uaien tomi i„ \-,.le plaatsen van
"t buitenland nog rariteiten eii
.kuai iie hadden de aliieiners er een
reis t'i ii ir i )\-er
"P te Zoeken.

^hit Zou and
boeren.

om P
er

N'erki 11 ijH-is

1).eis worden
ie niet hari 1 pkletereii \'an

Foto R. POTEN, UITSTROOIEN EN PLANTEN

'l'-ii vroegen o, htend tot den laten
"Vond, ^leehts een -ober bestaan
'-""'i'-n vinden, lachte zoo',, leveiit w

zij het 11( ik ( eiis gingen
1  1 , uerkel ijk, hun gniiid
bleek
teelt.

Wel toe. .\h
I 'I'i iheere

'N''" k'-schikt
"en Wei-d

\"i 11 Ij

h l )de m \'ooi il le

lesi
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SiiV
OllltMl- Waar vroi'^vr do korim

daar hlofion nu in lirt

* 'noiiaai" schonnstc hlot'iiu'n.
aantal kwookrrs nii handr-

^aassclen.

Het
laai'S

brckldc zich tudannrijk uit.
gjUggom. en Sasseniudin i).\-.
verlote" 'geheel lu't karakter \-an
IW

en

verg<

eiidorpen.
Qngetwijfeld behoort er vvel

^nice energie toe. oiu zoo iots te
^iireen ondeineiiieu. \\ilskraelit

volharding zoekt luen niet te
rgefs hij de bewoners \'an de

dorpen tus^^ehen Haarlem en I,ei-
(jen. De zoons van de toenmalige
boeren bereizen nu een groot ge
deelte van Europa, jll. strekken
2elfs Itnn reizen tot de nieuwe
,vereld uit- Di de moderne talen
ijn ze goed thuis, niet zelden zelts
spreken ze nog een aardig woordje
2ffeedsch en Spaansehl Reetl op

jeugdigen leeftijd nemen zij
reisW ter hand. om in de landen
2elf de vreemde talen te leeren.
Op die wijze was het mogelijk,

dat er in de bollenstreek een han
delsstand geboren werd. die haar zaken over tien geheiden aardbol
bon uitbreiden. Want waar ontbivken in de beschaafde wereld de
Hollandsche bloembi)llen 1

!  De donkere dagen zeggen ons, dat we zoo langzanrerhand Kerst-
;  niis naderen. Tegen dien tijd kunt ge overal de fraaie hyaeinten,
I tulpen, enz. als tafelversiering bekomen. Om strijd bewonderen
! we dan weer de Iraaie bloemen, te fraaier nu ze ons in het barre

jaargetijde vertellen van een nienw ontluikend leven.
Hebben we ons wel eens afgeviaiagd wat een moeite het ge

kost heeft, voor tle hyacint b.v. onze tafel kon sieren? O ja, elke
Hollander kent tle bloemvelden — van de cultuur weet hij echter

j  doorgaans niets af. \ ooral het vermenigvuldigen van de zoo
I pas genoemde bol steunt op heel wat ervaring en routine.
>  Tulp, crocus, narcis, gladiolus, e.a. geven den kweeker wcunig
1 moeite. De natuur zorgt bij deze trollen zelve voor de x'ermenig-
J vuldiging. Ook bij de hyacinten is dat vvel eenigszins het geval,
t Laat men hier echter de natuur vrij spel, dan splitst zich elke bol

slechts in tweeën of diTeën. Soms ziet men wel eens aan een

groote bol twee of drie bloemen komen. Dat staat natuurlijk
met het voorgaande in nauw vm band.
Er is echter een vermenigvuldigen op groote schaal mogelijk.

In den loop der jaren hebben de kvwekers daarvoor een methode
vastgesteld. Daar zij hun wijze van wi-rken in den regel geheim
houden, weet het groote ]nihliek er weinig van. Juist daarom iloet
liet ons zoo genoegen, clen h'ziu's van ,,Buiten" daarvan een en
ander, aan de hand van onze afbeeldingen, te kunnen vertellen.
Het toeval wees misschien dmi wvg tot deze kunstmatige ver

menigvuldiging. 't (k'heurde hij een drogen hol. dat zich langs
den wortelkrans kiemen van nieuwe holletjes ontvvikkeklen, juist
daar, waar de bol een weini.g gekwetst was. Bij nader onderzoek
hleek, dat zich oj) elke womle pkd<

de

I-oto A'. .1. / GEHOLDE BOLLEN (EERSTE STADIUM).

bolletjes kunnen ontwikkelen. Die ontwikkeling dient zooveel
mogelijk in de hand gewerkt te worden. In 't algemeen is een
luchtige, warme jrlaats daarvoor het beste. Vroeger plaatste men
de bullen in een houten loodsje met ramen aan den zonkant. Een
moderne hroeikamer, of kraamkamer, zooals het daarvoor gebe
zigde vertrek heet, is beter ingericht. Onze afbeelding geeft daarvan
een goed beeld. Van den vloer tot clen zolder zijn boven elkaar
talrijke tafels aangebracht. Deze tafels, of eigenlijk laden, want
ze kunnen uitgetrokken worden, zijn zoo vervaardigd, dat de
lucht aan alle kanten tot den bol kan doordringen. De ramen,
waarop de bollen gelegd zullen worden, zijn daarvoor van latwerk
gemaakt, al of niet met ijzergaas overtrokken. Deze ramen
schuiven als laden tusschen vier stijlen, door dwarslatten ver
honden, zoodat de lucht aan alle zijden vrijen toegang heeft.
De tafels kunnen uitgeschoven worden, om de bollen gemak
kelijker te kunnen plaatsen.

Oj) deze tafels nu worden de geholde bollen netjes naast elkaar,
met de holte naar heneden, neergelegd. De kamer wordt goed ver
warmd, terwijl het binnentreden van licht geregeld kan worden.
Ook de gesneden bollen worden na de behandeling op deze

tafels gelegd. Onder het snijden verstaat men het volgende:
Over den onderkant van den bol (aan den kant van den wortel

krans dus) wordt met een mesje een dubbel kruis getrokken
(van het middelpunt uit acht sneden dus). De sneden worden
tamelijk diep aangebracht, zoodat er weer talrijke wondeplekken
ontstaan. i\Ien begrijpt echter, dat de wond-oppervlakte niet
zoo groot wordt als bij het hollen. Het aantal nieuwe bollen
kan dan ook niet zoo groot worden. Daar ze meer voedsel
kunnen bekomen van den moederbol, groeien ze sneller, zoodat de
tijd van behandeling korter wordt. Als de geholde en gesneden

meuwe bolletjes zetten, 't \\'as
111 maar de vraag, op welke ma-
lier men het voordeeligst de moe
derbol kon verwonden, ze'»') dat
de grootst mogelijke op))ervlakte

I  *'oor het zetten van nieuwi- bol-
I  ietjes verkregen werd.
I  verschillende proefnemingen
i Weken twee manieren de lieste. n.l.
1 iet ,,hollen" en het ..snijden .
j  ̂ij het hollen wordt met een
,  jlesjede wortelkrans weggenomen.
I  bijna aan het hart van den hol.
I  de onderzijde ontstaat zoo-
I doende een bolvormige holte, die
) ̂'e rokken in doorsnee raakt.
, ̂ lardoor wordt dus het aantal

■  Sewonde jilekken zoo groot moge-
(  tenvijl men tevens de grootst

Mogelijke opjiervlakte vo(.)r het
PjHstaan van nieuwe kiemen krijgt,

aantal nieuwe bolletjes kan
deze manier al zeer groot

%den.
Oudtijds liet men de aldus ,ge-

-^ude bollen in de zon drogen.
^Senwoordig bestrooit men de
OndejHek met een drogende stol.
T kalk, speksteen, turf ot hout-
ri-n, enz., om zooc'eel mogeli.jk te
°"rkomen, dat er sa]>pen \'erlo-

len
gaan.

t ïï 'I  ̂ooisnede kiemen vnii

wordt dus gele-

at zich i'l'
nieiD^'''

/•,!/,I R. A. Ihmoii GEHOLDE BOLLEN, VOLKOMEN ONTlviKKELn.
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Ir'cU'II 1'i is L^ri iciK' •^inuitcii (dki
kh-iiic lii 'l iiatiniiiijk n-i ,
al/iindcrlijk |ilaiit|i')- In jiih
als i lr planten alpestm \-en /ijn
wnrden <le k'den peKHild.
i lcii miileii la>l dan nop allen
een hunilel \'e/els ')\'er. i ipeiA uj.;
nU'1 een Ltri ii ite 1II ie\'e<'IIleld kleini
iinllen. ti'i' pi i ii itte \'an een kinkki i
(Hli^ex'eer.

i)e \'ei';;aineli Ie In illei i \\ ( ii den m
"" veede dioogsehuren o)) stelhngi'ii. nu 1

/•'(>/(} /\. A. GESNEDEN BOLLEN (EERSTE STADJUAf).

bnllen een jvoosje in de hnieikanier p'elet^en hebben, bL'pnnnen de
nieuwe b!)lletjes reeds te komen. Ken luaebtig ^ezielit leveren
vooral de f^eholde bollen, als ze den noodif^en tijd in de ki'aam-
kamer dooif^ebracbt hebben. Heele krans'.m van bolletjes zetten
zieh rond de rokkendoorsneden.

Iti November onpmveer gaan de gesneden en de geholde bollen
den grond in. De laatstgenoemde zijn ook het laatst klaar.

\'o()r we de werkzaamheden aan het platiteti verhonden be
schrijven, willen we nog even opmerken, dat de hyacinten nooit
in een pas klaar gemaakten en heinesten bodem gepoot worden.
Ze komen alleen in een akker, die een \'orig jaar reeds heinest is.
De heelden ojv de \'ersdhllende velden hebben gewoonlijk een

lengte van 4 a 5 M. bij een breedte van i M. tot 1.20 !\I. Fierst
wordt het bed uitgegraven tot een diejite van ongeveer 15 tot
20 c.M. l\Iet een sterk gespannen lijn wordt, ter betere indee
ling, een middellijn door de lengte getrokken. De ..strooier" strooit
daarna de bollen inliet bed. welke door de ..|)lanters" op hun jilaats
gelegd worden, terwijl zij ze meteen even onderduwen, (iewoon-
lijk jilaatst men van deze hollen zeven o]i een ..regel". Nu komt
de ..overschieter". om de hollen met aarde te bedekken.

Om ze tegen de barre winterkou te beschermen, wonleii ze
met riet bedekt. Tegen F'ebruari onge\'eer wordt een deel \'an
het riet ojigenoinen. Ken week of drie later wordt ook de rest
weggehaald. Men doet het bij gedeelten om vlen overgang niet
te sterk te doen zijn. IMet de lentedagen komen de jonge bol-
lenspruitjes bo\'en den grond. Al heel sjioedig draagt elke hol een

\'clc planken bo\'i'n elkaai . uilgi -
strooid. Dc/e --ti'llin.een zijn on-, .
\Ter op dezelldi' inanii'i" ingi rii hl
als die in de broeikanier. mei dii
N'ersehil eehtel , dat de boifri i i
der ..laden" uit planken be<ta,ii

Zoodra de bol lel jes gi m 'i 1
di'oog zijn. Worden ze \'an de \i -
zel> \'an den ouden bol geiiomei,
S''hoon gemaakt en weei op d,
talels uitge-^lro lid. Ze moeten lai
\'ooral di'oog eii luehtig bewaard,
wordi.'ii tot ()etobei . Dan woi -

deii ze opnieuw geplant (nu niei i
op éihl regel ). 0[inieuw gedekt
met net en in t x'olgende |aa;
Ojinieiiw gerooid. (N at uurlij k dl a.igt
elke bol nu maar édii plaiitno.

In dat jaar zijn de bollen iets dikker gewordi'ii: toeh zijn er gi -
woonlijk een \'ier tot \'ijl jatir mee geiniK'id, \'oor de bol zoo groot
geworden is, dat ze al,gele\"erd kan worden. De vijd is wel lel-
tdhankelijk \"an de bolkmsoort en den grond, waarin ze geplaiU
zijn. Nieuwe grond geeft n.1. een snelleren .groei.

Het laatste jaar hebben de bollen bloemen .gedragen. Zooah
men weet, worden deze spoedig aigesiiedeii om bet uit]iutti'i i
van den bol te voorkomen.

Natuurlijk worden de Ivollen nu gesorteerd niet alleen >ooi i
bij soort, maar ook naar de verschillende grootte. X'ooral eehti i
zijn ze stuk voor stuk nagekeken, om eventueele zieke bollen ti
verwijderen. Met een mesje wordt daartoi' bet bownkajiie algi -
sneden, terwijl ook de wortelkrans wordt nagekeken. nti s

Kindelijk kunnen de bollen nu \erpakt worden. Men pakt /i
in jiapieren zakken: de tusschen lig,geilde ruimten worden gewoon
lijk met boekweitdojijien aan,ge\'uld. Als de zakken daarn.i m
kisten verpakt zijn. kan de \'(.'rzendin,g aanwm.gen.
De handelaar is van Maart tot Juni ongeveer o]) reis gewoon'

om zijn artikel te plaatsen. Tot dat doel hez.oeht hi.j bijna gehoi i
Fluropa en een deel van N'oord-Aminika.

D;it de buitenlandsche handel nog ;d iets lieteekent. kan bhiki r
uit het teit. dat Nederland oji een , ;i.s. voorjatir te Hi rüp'
te houden tentoonstelling zal uitkomen met .',o.ooo bloeii iidi
hyacinten, die daarvoor nu aljreeds getrokken worden.
We hojxm in hovenstaande'ihet voornaamste en belangrijk-ti

van de hollencnltuur behandeld te hebben.

BOEKBEOOR-

DEELING.
KKN Ne n ii. i'.i iia:

Dij di-n uitgever 1'. Noordhoii
te (ifoningen is de tweede dluk
\'ersehenen \-an ..Nuttige en m ha
delijke insecten", door (". .\. L
Smits van Diirgst. Aan het \ooi -
bericht ontleeiu-n wij Int x iT
,geilde :

..Schadelijk noem ik de m^i" ■
ten. Welke schade kunnen va i -
oorzaken aan onze cultuni gcu ,i^-
^cn (\'an de insecten \sclk<

schadelijk zijn \-oor tuinbloemci,
en sierplanten werden >lechm
enkeh' in dit werkje opgeiioniei i .
aan onzen \'eestapel en in on/i
\-isehwateren. nuttig de onniid
dellijk nutti.ge en de \ ijandcn dm
s( h.idelIjki' soorten. Schripc'
hoopt dat zijn bl iek, zooals In'
thans sanu'iigesti'ld is. et'ii h.uid
Kicling mag zijn \'oor hen. dii
studie maken \ an land-, tuin- i i
boschbouw. al zal. zooals \ an Zch
spieekt. deze studie sti'eds gep.i.u
moeten gaan met eigen waarm
mingi'n in de natuur.

J^oto A'. ./. /A'rri'/v. GESNEDEN BOLLEN. VOLKOMEN ONTIV/KKE/ D.
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Red.

/. LOUIS PISU/SSE EN MAX BLOKZIIL.

Zoo zijn onzr .Jicdji'sziiiigcr^". in Holland n clhckcnd. en wal
Kir beteckend hoo>ist populair, dan in InsuHndc aangekomen.
Iftj hebben het genoegen hier/nj onzen lezers de icelgeslaagde
kdtenissen van onze ..glohe-lrotiende" medewerkers aan te bieden,
■eaumn wij spoedig de eersle bijdragen, vergezeld van fraaie
\oiografiecn naar aanleiding van hun reis
Hoi zullen ktinnen geven.

GEVLEUGELDE
W INTERGASTEN.Hoe plec-htiK kan het .les /Mincrs in hnt hnsdi zijn. ^vanncnr

een bladerendak slechts hier en ihiar een tiipe \ an het
blauwe hemel^uAveli .bx.rlaat! Men
zooveel genoe^'en naar het .rtekoei \ an < c i"; , ijoom-en naar dc. si hoone zaïif^en e;an zom'e e 1;'^

'gds, terwijl men ei' ( i|)ueti ie;en staat hij het mik i n . , ^lenesten v!m vink en spotvo^vl. Men kan het zu h
rsnietb-jst verheelden, te zijn -h' dezellde . • .n'jukki'Mle
'Ie takken slechts kleine knu|.jes foen
enten voor het schoon der nieiiwc' '>''ite k' ^ ^^.|j\.(-ten
''e boom versierd was met duizenden hhe e e . kleiir-
fmende, waar het zilverwit der ahornen
nakeerint^en \'oorkoniende ijroeii elkam i i .
Wrang betwisttenl Kn nu. n
W denken aan het dichtei'w
gebloeide schoon!" i . i ,t Winterkoninkje wel

daar wint , ,Klein jantje . winter doorstaan, al
Wtemd wordt. Het kan hij ons hest .,j,i Het is steeds
"et lichaamj)]e weinitt gn'ooter dan een ^ jr • i jj.rj dan ook in["oliik en in'gedunde hewepne. je enkele oogen-

3" aard en moeilijk is het. om het c uhh tviinen en hoschjes
wken gade te slaan. Het woont hiJ oim uit kan men dikwijls
"hioral aan slootkanten nud kaklnnit.^ ^ i-i.eds o]) korten
5" exemjilaartje te voorschijn lU kruipt, want het vlieftt
stand van daar weder tusscheii , Hc> sluipt als "N.'a e
""iter lang achtereen. < his vlug ai i'i ' - . oogjes elk sp m R
■^gsde takken en omlerzoekt met Md'; ^Hiadelijke "E';' '1
SWtje, om daaruit menig pi iph' " .jnc vogeltje niet ziji
^'oorschijn te halen. H.d .'schuw, al gunt het zul'

■tand staartje toont zieh niet hiizoiu i \dnken
'tijd, om even stil te zijn^. ^ i,„,,nen we een

den

s;:h;:i:;n.hnVn
i . 't \ietig oceis nor \a iA-oord. t -SU L'.-.

_
krtiine vleugels we' min te

en Weer zien daiteleii. --
"" kro])- en korstvedei eii en ^ u

wel ecn,„.<r ^ tH'Pfig in de weer en daarom zullen ze nog
Is K'lfU tiiet den hongerdood te sterven,

meesie^: ip'^- I tm dartel acrobaatje, de Pimpel-
doen liiiu 'c"^''t^k*us), die daar zoo langs de takjes schuiven,
iiit ^ Duder in vlugbeid van bewegingen, en ook
genoemd wlinleir' beschouwd, mogen ze als de beste
ook en een Boomklevcr doen hun best, om
doen 'i'"! 'V y^lgend voorjaar zoo klein mogelijk te

takken zijn' dezer beide vogels langs stammenen,. , , . eigenaardig. Het Boomkruipertje vliegt tel-giooter ot kleiner stuk naar beneden, om opnieuw naar
Bil iT-ni-i^' . '■^'^^'kij het den staart als steun gebruikt. De
niwi . even behendig met den kop omlaag naar be-
i;,-ii,i '^ r , ".'^'eu. terwijl hij zich ook in alle mogelijke diverse'"lehtingen beweegt. De Boomklever is minder
1  I """""kruipertje, daar hij meer een spechtennatuurlee t en cloor het pikken tegen de boomschors weleens schade
eweeg brengt aan het hout. In verschillende deelen van het
aiK wordt hl] dan ook wel Blauwspecht en Plakspecht genoemd.

1--1 1 "'"egt een troejije Spreeuwen, die minder gemakke-yk dan vele andere vogels de koude kunnen trotseeren, weg. Het
nleel zoo rustig zitten, zuodat we ons moeilijk kunnen verbeelden.
( at het nu iilotseling zoo bang voor ons geworden is. Dat is ook
met het geval, maar wel werd het dit voor den brutalen en vlug
gen roo\ ei , dien we daar boven ons zien. ^let loerend oog drijft
hij o\ei het bosch. om, de kans schoon ziende, jilotseling naar
omlaag te schieten en alsdan een halfverkleumd vogeltje te grij
pen en te dooden. Het is een Sperwer (Accipiter nisus). die hier
des winters in vrij groih aantal rondzwerft en aan menig vogeltje
het leven beneemt. Wee het vogeltje, dat door een Sperwer ver-
volgd wordt! In zijn vervolgingsdrift staakt hij niet spoedig zijn
rducht, doch gaat voort tot in stallen en schuren, ja. zelfs tot in
het woonvertrek der menschen. Allerhande kleine vogels, als-
vinken, musschen, gorzen, spreeuwen, enz. zijn hem aangenaam
en dikwijls ook worden lijsters, jonge duiven en patrijzen door
hem buitgemaakt. Alleen 'bij gebrek aan edeler voedsel stelt hij
zich tcwreden met veldmuizén.

Meerdere \-ogcls kunnen we nog zien in het bosch. Goudhaan
tjes, Goudvinken, Sijsjes, Staartmeezen en enkele achtergebleven
Lijsters zijn er dagelijks te vinden. Met een helderschijnende
fietslantaarn kan men ze des avonds wel op de takjes dicht tegen
de stammen aan zittende vinden. Verblind door het helle licht,
vliegen ze dan niet heen. Aardig hebben ze dan de veeren uit-
ges})reid, zoodat bet net donzen kluwentjes gelijken.

Aan bet einde van het bosch staat eene boerderij, we vra
gen den boer even zijn tuintje rond te mogen gaan, wat ons.
gereedelijk wordt toegestaan. We vinden hier keurig beschutte
jdaatsjes in de verschillende heesters met hun wintergroen en in
de duindoornen, die op de tuinwalletjes geplaatst en geheel door-
groeid zijn. We behoeven ook niet lang rond te zien, of aan den
voet van een heester zien we een vogeltje rondtrippelen, dat ons
door zijn geelrooden buik onmiddellijk bekend is. als het Rood
borstje (Erithacus rubecula). In den zomer leeft deze soort m
grootere hoeveelheden bij ons, doch ze leven dan meer in het vnje
bosch. In het najaar gaan de meeste Roodborstjes naar het Zup
den. doch verschillende exemjjlaren blijven hier in de nabijheid
van woningen, waar ze een onderdak zoeken tegen schuttingen,
in schuren en stallen en gaarne ook in broeikassen. Deze vogel
is een alleseter en in bet gure getijde zijn allerlei zaadjes hem even
welkom, als verschillend dierlijk voedsel, terwijl hij ook gaaine
eet het vleesch x'an allerlei beziën. Daar hij in den winter bijna
dagelijks met menschen verkeert, toont hij zich heelemaal me
schuvv en kiest hij somtijds een jilaatsje oji de vensterbank, tei-
wijl de bewoners van het huis zich voor cle ramen bevinden.

.Musschen en sjireeuwen zijn er in het hoerentuintje genoeg
w-vir te nemen. Ook een jiaar Eksters komt even een kijkje naai
ons nemen, doch niet lang doen ze het. omdat ze de menschen
steeds wantrouwen. Schetterend siireiden ze dan ook spoedig hrn
i-i.nri./en staart en bonte vleugels uit, om, met onregelmatige wie -sSm, vem van ons, alleen bet helder wit en het schakcerend
m-ifenzwart van hun vederkleeil te laten zien. . ,

Ten slotte zien we nog een schuw diertje met roestbium o
K ,.,.T-i(liM>len en meer donkerbruin o)i vleugels en staait.

n krop zijn grijs, terwijl het verdere van de (inderdeelen mecin.e • - in'ïet wnt overgaat, 't Is een Bastaardnachtegaal Ihai-
''T 1 mnfhilaris), ilie ook Dorenkruiiier en Boeren-Nachtegaa1  1 mnfhilaris), hie ooK iJorenkrunier

gemamid wordt, 't Is een van onze weinige D.V.U.PEK Dz.\.

UIT SMAKKE BIJ MA-BUUR.
I  stiene om 'n taaie jio]! gom of om n P""; H ^ L
1  laas, 'n soort loterij is. Jc ken in cle

stiene

leè\ 'smakke of mit 'lootjies gaan loope om mit jn. verdiene. 'n Arm mensch mag langei niks """" •''''Sdus' Ma-lnuir tot vrouw Harmscn, bij wie ze vandaag uit
was scheii is. zegge teugewoordig. 't Heb altijd

-  Wmlert -t non gelijk ok, zou je zoo zegge,
'emagge en
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—  (:(af 't we] iiiel, maar toch altijd wat. \ eiieejaar konne
we voor kleine (lerrit er 'n winterjassie voor koope en nu' man
had 'r nof< 'n wolle boezeroen van. Kn 'n kleinigheidje

's ()\*crskict(' oin (jcrril, Iciiiitic t-n Diik n sintci kkiasu
tc* .Maar nou /nï licelnuaal niks wczt'. Mit sinU-Maarto
hel) (k^rrit en Tenntje elk 'n jiaar 'evorfde klom])e op'eloojie en
ze hoopte nag zoo, dat ze weer inmr wat rente zonwe krijge as
ze de jirijze thnis lirorhte van de verloting. Dat valt ze nou ok
erg of, hoe 'n beetje oi ze ook 'ewend henne.
— ,,y\s Jan (de man van Madunn ) 's ni'e de hurgemeestei gong.

Die is nog al zoo kwaad niet: miskien zou le wel i)ermissie geve.
— De burgemeester ken 'r ok niks an doen; ze zegg(% dat u

't niet mag toestaan, al zou le nog zoo graag wulle. k Denk
'r stark over om maar te gaan kie])e ( ̂  met koek venten in den
St. Nicolaastijd). 'k Ikm al hij 'n koekebakker 'eweest en die heb
't me erg an'eraje. 'k Hoo]) maar, dat dat nou wat geelt, j

Ken der zoons loojit \'oorhij de wasschende \'iouwen.
— ,.Wanneer leet je smakke, Madmur, 't wordt weer tijd.
— ,,Mocht 't nog maar, hè!" , ^ i •
—  mcnscii, durf jc 't niet stil tr li'tc doen. k zcl Jt

niet verklikke!"
— „Maar denk je den dat 't stil ken hhjve? Ik ken wel meii-

schen van ons slag, ze'1 'k maar zegge, die t mijn en me man niet
zouwe gunne, dat we 'n paar cente \'erdiende en \'ast gavvi- ze
de veldwachter 'n tuut in 't oor, en den.... wie wert hoelang
Jan in de kast moest."

—'k \'ind 't bar noosselijk. Ma-huur, 't was zo n echt eweiulje,
■ as jc smakke liet. 't (long 'r altijd zoo \-roolijk hij langs.^ (man
op Sinterklaasewend nou nee de kroeg; dat is den niks^ edeen.
Mit de Sinterklaaseveiiden mot je uit smakke kenne. I'.n gong
•dat nou grol? (laan nee de lierreherg, koop n jiaai hoi iels, speul
'n ])otje biljart mit 'n paar ))ro])i)ies 'r hove, geef 'n rondje ol gaan
j)andoere, den is 'n rijsdaalder gauw kapot egooicl. En vooi clat
geld ken je nog al wat \'ersmakke. Nou drinke n hoop i eige
kachel, toe kwam je gna]) thuis mit 'n lekker zoodje koek, as je
'n beetje gelukkig was. As ik 't 'r 's om 't zegge had!

(leachte lezer(es), we gaan in onze gedachten eenige jaren terug
en zullen hij Ma-huur zoo'n gezellig smakavondje hijwonen. Die
jilattelands-eigenaardigheid, door een wettelijke regeling zoo
maar in één slag \'erdwenen, verdient volkomen in ile herinne
ring te blijven \-oortleven.

't Is even over zessen. Ma-huur en haar .,jonges" ,hij de ,,heeiai"
gezeten, gebruiken een schrale boterham. De kinderen werjien
ondertusschen hegeerige blikken naar de tatel — nu midden op
den \'loer — waaroj) een sta})el taai en sjieculaas ligt, gedeeltelijk
bedekt door een hagelwitte doek, waarin de vouwen nog te zien zijn.
— „Hè, as dat nou allemaal 's van ons was," wenscht (lerrit.

terwijl hij nu veel moeite lijkt te hebben om zijn droge brokken
door te krijgen, ,,^^'at ken je 't ruike!"

Teuntje wou, dat ze ,,strakkies 'r 's ien keer mocht meedoen en
den dat groote suikerhart (hart van s])eculaas) won"; ,,As 'k
'n hooj) cente had, nam 'k vast 'n lootje, miskien won 'k die
vrijer wel van vijf ])ond; hij is grooter ilen ik." ,,Moeder, rijke
kinderen, zouwe clie wel zo'n tafel vol koek krijge van de sinter.^
Dat kenne ze allemaal niet op." ,,Ik hoo]) maar, dat Trijntje van
Griete-buur ok weer komt; rleer kreeg ik verledejaar zoo maar
twee taaie van."

Gerrit kan niet oj) zijn stoel blijven zitten; hij moet eens, één
keertje maar, dicht bij de tafel staan om zijn hart eens op te
halen aan het gezicht en den geur van dien' ,,berg koek".
— ,.()fblijve, hoor Gerrit, kiml; as we van evend 'n hooj) kwijt

rake, den krijge jollie miskien morrege wel 'n endje,"
— „Toe, Moetler, wat overblijft, breng dat nou 's niet nee de

koekebakker,"
.,Hou nou op met teute, en as r strakkies smakkers komme,

mag je om niks dwinge, hoor Gerrit, en ])as op, as je an Louw
van buurman om 'n taai \'raag. Teuntje, jij moet te bed, as
'k Dirkie uit'ekleed heb."

Het kind krijgt tranen in de oogen als ze van de tafel met koek
moet scheiden. Als eenige gunst vraagt ze, of het berUledeurtje
open mag blijven. Dan kan ze straks ,,uitkijke",

,,Maar pas o}), as 'k je hoor, of dat je an Gerrit roej),"
Even later komt Jan van Ma-buur thuis. Onder zijn blauwe-baai

■draagt hij de ,,stikke" mee, die hij bij boer A. als toeslag oi)
zijn dagloon heelt ont\'angen.

Anders valt Gerrit als uitgehongerd oj) ile „boerestikke" aan
maar nu ,,taalt" hij er niet naar; bij al ilat lekkers kan hij
zich met graag denken naar dat „dikke stik". Toch zou er iii
zijn buikje nog wel plaats wezen, maar Gerrit hoojit stilletjes
doch vurig, ()p smakkers, die ,,'n brok kenne misse",

Lezer(es), ik moet e\-en die betiteling „Jan van Ma-buur" \-oor
■den heer des huizes verklaren. Zoo oppervlakkig zoiult ge denken
dat ,Ma-buur eigenlijk alles en „Jan van Ma-buur" nieniendai
heelt 111 te brengen. Toch, niet hoor! Tot in kleinigheden
woidt alles samen (iverlegd, Pilaar ilie minderwaardige aaiuluiding
i  Pl'i^ds van Jan en zijn achternaam is opnet kleine doriije geheel natuurlijk ontstaan. Ma gaat uit werken

■dan hier, dan daar. :\Ia vent 's W'oensilags met ,,garen en band"!
Ma IS alzoo geregeUl ,,onder de menschen", of ,,an de weg" terwijl
Jan haast nooit gezien wonlt, daar hij vast werkman is bij boer

■  1 ''i ^ staat". Ma-buur is aUliis \-oor de liuiten-Meieldde booldpersoon geworden en Jan werd,. Jan van Ma-buur",
— „Zoo wijl, we zitte 'r goed \'oor, taj) maar gouw 'n kojijiie in, ileii

1 1 vriister \-an spikkebnm. Jonge, pillge, wat zeli,
'I- ' i-ntP' Het kind kijkt zijn vader aan met hm

|,;,11 begeeri.ge oogell.
wel ien biste, \ adel .

't 'n brcljt' ^(>('(1 \ ;in cvi-nd.

begin ik aii
we 'm rake
oiigeloo\dge

„'k Zon r
,.Nou ,boor, jonge, as',■ wel n '"''''J', '.^'^j','.|\val omler 't stoppue.-- Aars moetlxerrii

ws dLveWnliale. Je kr,,g d bl.jd weerom, as „
borrel trakteer. As ze d'r .vrst maar beiine, dei,

as die tafel niet leeg komt.
ikooiie boi'zeroeii aiitrekke.^' Die je nou

nog maai
ze 'r 's O]) n
zelle ze kna)) vveze,

_  . ..Man, zou je gieii s ^
an heb, is zoo i'rg versteld.

'kDeiik 't ok wel, vrouw, en im
evend'zelle ze niet van me zegge, dat
den om in di' modder te \'roeti

't achterenda, 111

liair gaat op de kuif. \';ui
ie x'oor niks aars goed i-

de koek x'oor de X'eiiotinger aL'
leit alles in 'n kist. maar alle lootjc-

beiine 'nog niet verkocht. Gerrit is strakkies nut skool uit n,,^
bii Keesbuiir'eweest; hij mocht 'r tw.'e opstnjke, maar d r benii,
'r nog wel vijf over. We kenne ze zeil met lioiiwe, den is je ver
dienste glad nee de maan". , , , • , •

Leet dat maar an mijn over: k zei ze i nog wel njiaarai .
smeere. Zelf liouwe, x'ast nooit ok niet! . . .

Hier, Geriit, liej je 'n dubbeltje, haal 's acht sigare bij kip-
])ige Trijn. .■\s 'r ien rooke wul. Zeil zet 'k 'r ok ien m 't liouhl
of 't Zuiidag is. 't Zou 'n moo' gezicht weze, as k me ouwe smnn-
kii- tussche nie tande had, as je koek leet xa'rgooie. \ rouw, steek
't lam])ie 's an in 't aiditerend en kijk niit ii'ii ol de klompe niei
voor de deur staan, d'r mocht 'r 's ien o\'er rolle."

Even later zitten Jan, Ma-buur en Gerrit in hoopvolle alwadi-
ting van smaklustige jongelui.

^  . .As 't 'n beetje gaat, make we niet zo'n beroerde herfst. Mii
de markte hew 'k 'n aardige cent verdiend en ons X'arreke groeil
lekker. W'e zelle 'm nog maar el lies lete legge: nou zei le niet
meer ziek worre, al wou ie.

— . .Maar d'r is ok weer jiuur wat wintergoed noodig. Ue jon-
ges koste zo'n hooj), en ete dat ze kenne, ete, 't is bar."

— ..Kijk, Jan - Gerrit, doen 's ellies Teuntji'S beddeurtje dicht
— dat heb 'k 'r maar ol'eiiome x'oor 'leuntjies en Dirkies sintei-
klaassie. D'r moet toch wat weze, al is 't nog zo'n beetje."

Jan bekijkt de onnoozele ,,kedootjies" en geniet er al van,
,,as ze 'r morrege zoo mirakel blijd mee zelle weze."

Gerrit kijkt vragend vader en moeder aan.
— ..En ik," zegt vader, ,,heb wat voor Gerrit 'ekoclit, maai

niorrege-ochend rna.g ie 't zien."
Gerrit is ,,zoo blijd as blik"; hij raadt al half wat het wezen zal
— ,.Houw 's el lies je mond! D'r hooi- 'k volk op 't street|e.

Ja, hoor, d'r komt 'n kojipeltje, Gerrit doen de deur 's opel"
Jan zelf schuift een luik terug om het licht naar buiten te

op 1

op |,

g lang magge we toch

kunnen laten schijnen : ,,Ze mochte 'r nek 's breeke
ongelijke strei'tje,"

— ,,Mag 'k me luitte (klomjien) anhouwe. Jan?"
— .,\'an mijn wel, hoor: maar me wijf zei je raar

wammes komme, as je 't waa.g."
— - .,'t Is maar gekheid, hoor, 'k heb ze al 'n goed jilaassie

'egeve, genax'end Jan, genaxamd .Ma-buur."
— ..Kenne jollie 't zien deer!'" (en dan tot Piet, den eerst

binnengekomenen) : ,,'t Is of ze an 't bakkelaaije benne." ,,Pas
op, breek me huis niet ol !" (En wijd de deur openend) : ,,Hier
moet je xveze, hier val je mit je mond in de zoetigheid!"

(\ an buiten) : ,,Jan, licht 's ellies bij, ze hexvxve op me klomp
etrapt, de kaj) is 'r of en die ken 'k nou niet xdiule."

Die onxdndbari> kap was de oorzaak x"an de opstojijiing hij
de deur. Xu treedt het rumoerige gezelschaj) binnen.

— ,,(ioeien ex-end. Ma-buur, Jan, hexvxve xve met goed oji'epasti^"
(Een der meisjes) : .,Zie je xvel. Ma-buur, dat 'k 'ekomme ben

En .-Val en 1 rijn liexx' k toch niee'ekrege. — Nej, IMa-buur 'k
houw me mantel om, t zou mooi xxeze, 'k heb gouw 'n are
lok an edeen bij me daagscbe jak. Koos, doen jij je mantel uit i* '

.,Kou, zet je lioetljies iKm toch ellu-s ol," dringt Ma-buur aan.
"^cj, hoor, xve blijve zoo zitte: zoo m

met blijx-e."
■  ..l-ii strakkies niet nee huis tx' krijge

aldus een der jongens.
„Pas maar oji. Ma-buur, ji- boel! Ze

klomjie al kajiot 'etrajit."
— ..Kees, gaan jij (U^r

koel- i--oi'u' "'^^>■'11' as le strakkies me

nr endje vuiiri^"
gien ouwV xvi!xa> .-Wees nou toch xvijzx-r. Ma-buur, 't beniu-ui wel 'n kooltp-Zhi/S';,^''!;, 'nTll^Vti-ipT""

hl" Si.-,:, ilTb'""' '.', s,Duasi xvocK-nd sl'-eVt l,ii ' ' ''■ nnu-te be\x-wc.
dV tafel; kri 'slV.t ! - kHIpt ex-n „blauxvx. dikkm" vanJan van Ma-ïmur '0-001 "'"!. i!') '"'^'eii bet hoot,!.
grajipig tot Si(-m m ■' 1 •" i van achteren lua-t en zi'pt
an komme mit p' 'vimvrs axbtx-roin kijkt: ,,Xiet ox-eral

tot het heele gezxdscliajip ''' niex-dx'Cii .

weze, zoo bi-ime ze,'

lu'xxxve me zunnesi

Irijn zitte an gunne kant."
;  le
xex'

d'r'
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574 BUITEN.
Novembo^r 190X,

.— ,,X<)U, zoiiw'f wc maar s wat doiair' Sit'iii lijkt wel
lust ii'i 'n blauwe dikker te hewwe. N'iouw, haal dat beddelake
's van onze koi'kkraain af, den kenne we an t werk.

.Ma-buur tot di' „maaide" - „Hooi" me kerel, 'n beddelake,
of ie 'r verstand van heb."
(Jan): - ,,b)euze ojjstojjper ( -- blauwe dikker) doet twee kwart-

jies), das mit z'n tiene vijf eente, of mit z'n vijvc' 'n dubbeltje de
man'. —- -Mit z'n tiene maar 's om te be{.,dnne? (iot'd. — len heb
betaald, twee man, drie man betaald. Koos, dadelijk krijK je vijl
eente teruf.(, bier benne je kaarte Klaar, tien man betaald.

,,Nej. jans, d'r ben 'r al tien, bewaar je eente voor aanstons;
allemaal niet gelijk. D'r is gerust meer den jeop ken."
— ..Maak je niet bang, dat je zonder koekie o]) moeder of zei

gaan. Hier, Koos, trek jij 'n nommertje."
De aangesjjrokene grabbelt even in een oud ])resenteertrom-

meltje naar eim toegevouwen brieije.
— ..Niet zoo lang zoeke," i)roti'steert bet gezelscha]): — ,,ze

zoekt 'n nommertje voor 'r eigen kaart." Koos overhandigt het
l)a|)iertje aan jan \-an Ma-buur, die bet o|)ent.
— - ,.Klf, zei (K- gek: wie heb elf.^"
— ..Hier!" Louw van bumanan is 't.
—  ..Assieblieft, zegen mit je In'essie", wensebt Jan, ol bet op

de markt is.
— ...Altijd i'ii eeuwig vtniv dezelfde", bromt (Iriet, ,,die nooit

van 'r leve wat wint."
—  ..Koos zei niet meer ti'ekken. 'k Docht 't wel, ze heb 'n oogie

op I.ouw."
— ..Hoor 's, kindertjies. gien ruzie, strakkii's komt de wld-

wacbter, houw je koest." .Aldus waarschuwt Jan, die een vrijer"
van taai \'oor den dag haalt.
— ..|ans, das 'n goeie \'oor jou, die kmi je manne, bij is sla])

in z'n ribbe." (Tot allen): ,,'t Is 'r ien \-an 'n half i)ond: (las twee
eente de man mit z'n acbte. Wie 'n kaart?"

Dadelijk zijn ze verkocht.
—  ..Hier, Siem, trek jij nou 's, maar as Jans 'm niet heb dan

mag 'k lije, dat je strakkies heelemaal in 'n ])las rol."
— ..Zeuvetieii jonges wie heb 't ? (iienien? Jij ok niet Jans?"
(Jans): Ikke ik heb 't nooit netuurlijk; ken je denke!"
(Ken ander): ..Stommerd, Siem, je heb 't zelf, kijk bier oj) 't

hoekie!"

(Een tweede tot Siem) ,,Xou houwt ie 'm dom, bij wist 't wel."
(Een derde): ,.Hij heb i)yn in z'n lijf van z'n nat bien. A'ent,

ken je niet kijke!"
Siem begaat de domheid om te zeggen, dat ie 't \'oor ,,ien en

zeuvetig an'ekeke bad". .Aan ])lagerij geen gebrek.
(Siem zeil): .,Xou, lache jollie zoo\'eul as je wul. ikke heb 't

varrcke". En den ..x'rijer" in ont\-angst nemende, zegt bij tot
Jans: ,,Dr' ken je nee kijke."
(Jan weer): .. n Hart van si)ikkelaas. drie ])ond: das mit z'n

zesse tien centjies de man, of mit 'n twaah'e de balft. Wie z'n
hartje kwijt is, ken 'r nou weei' in A'oorzien."
(Tot Koos): ,,Xiet kibbele om de kaarte. Koos, je weet toch

niet, waar je geluk laait."
(Tot_ J;uis): „O, nej, ikke trek vast niet, leet (ierritje, dat kind

maar r s trekke, die zei niet \"alsch doen ok." (lerrit trekt.
,,Zes! ;;I4ier K t ,, t Is gien zes!" roejit Jan, als hij
nier bekijkt. , t Is nege, kijk maar, bier staat 't puntje:
't zoo houwe."

— ...Allemachtig, ik heb 't," schreeuwt
den arm. (Iroot lawaai.
(Koos tot Jans:) ,,Xou kind, den hoef

te gnie|)e."
Jans weet niet eens, dat ze zoo bard kneep, /r heeft de ernot-

ste nioeite om baar hart in veiligheid te bivngen.
(b.en der jongens): ..Jonge, jonge, 't eerste wat ze wint is 'n

hart: dat is geluk."
—  ...As je nou maar wist van wie 't was," moet Ma-buur on-

(ipnu'rktMi.
— ..Dat weet ze wel, hoor Ma: ze heb van de week 'n brief'ehad

van om ouwe jaar in 't nuwe te zitte." (Jans kleurt er van).
Dezellde: ,,Zie je wel, .Ma-buur?"
(Jan): ,,'n I'ond taai ,de man zooveul

vrijster van drie imnd? Ok t,a)ed! 'n
skik 's 'n beetje bij, 'k ken je te temet
je n kluil an hewwe, M'ullum, as je 'r

Toe, Koos, neem jij de leste kaart.
—  ..Xegen en twuntig."
— ..Hier de taaie jio]), 't

t num-

je moet

K(>os inlans en grijpt

je mijn 'r niet voor

nut z n \'iere. Lie\-er di(.'
Beste voor jouw Klaas:
niet zien, jonj^e. D'r zei
win.

Klaar? Wie trekt?"
.,M ie is de gelukkige?"
is mijn!"

Z

(Jan):
1  1 1 )11'.; 'r is niiL' meer.

't (iaat wel goed /.<><>■.
T:

oo gaat het een iioos voort. \'elen hebben al wat koek gewonnen
- Hom- s, k ken 'r met langer ofblijve", (aldus een'dersmak-

kojijiie, den ken je 'n brok ki ijge.Kers). ,,Ma-buur, heb je niet
Nog meer liefhebbers?"

Ieder ontvangt een brok van
ling houdt: ,, k weet gien raad

Bats! Een dei

an van lange (iert,
len raad mit al die koek."

.  ,, jongens geelt een slag op lans 'r
,,sj)ikke]aas wel te verstaan).

. .Das slecht, 'k moest net ellies ke, ol 't no

die ,,bedee-

hart, (\'an

zegt— . .Xou, Jans,
laait je as de('g in je
koek grijpende: ,,Ikkc
te hewwi'."

(Jans): ,,Jan \-an Ma-buur, k
neere: ik heb temet niks meer

een an

heb

der,
I," en met

al wat,

,,deel
zijn
ikk(

g heel was."
maar gouw uit, die taai
dange vlerk" naar den
hoel gerust niks meer

yk toe
o\'er.'

Ji 's hoe ze m'n koek koeje-

,t ( ile 1 lel 1 . U i n'KS d.. ..skniC-. .IH-
zonder veel nioeiti ( i o( mee m 't o]>inaken. IT ■
l-,T, M-i-bnur en (lerrit doen i.jwi ig im ( lo i i■"'köpp.e leut'' ( kon.e) smaakt lekker bi, „zon end,e km-k
" J h Is '11 best koppie, Ma-buur. ■, , , i ,

H)as wat aars. Jan, zo'n smakevendje, den in t land Ma.n,
'k ,h,. k da,u. ik van ha.1 , M.„,

niorrege is 't weer de beele dag m di; koud staan. En dei-, , ., ,
zelle we 't 'r mm maar 's van neme!jan voegt de daad bij het woord en baalt ..de leeiiuei ik \o.d
''"''V'^Voor 't manvolk, hoor! De vrullie (vrouwvolk) m-im n
maar 'n koppie leiit voor nut suiker. Hier l ouw slaan dom,
we zelle maar doen, of 't hooitijd i> : zooveiil kellekies l ieu k , ■
me heele leiniehe niet." De .,h( .(masl,ornd Is alhai ze.a welko,,

-  ..Xou, jan, 'k moet aanstons weg en k heb nog inkm 1,- .
we nou 's mit dobbelstieiie gooie: il'r ben k altijil gelukkie' ■
mee den nut kaarte.

jan is natuurlijk dadelijk bereid. ..\ ijl ceiite de man mil / ■
aciite \'oor dut lekker jioiidje sjiikkelaas.

, .Wie 't hoogst gooit. D'r gaat le !" b.n de drie ..dol , ! .. ,
stieiie" kletteren in bet houten bakje, i lat \ele lezeis img vo
bekend zal zijn van de kleine koekkraain]>|es vroeger op de k. ■
mis, toen men in zenuwachtige spanning stond al te wa< l i i i •
wat de uitkomst zou zijn van bet ,.onder de nege ol bo\o g.
twaalf." Louw gooit vijttien.

-  , ,'k Wul je kans staan voor'n dubbeltje! D'r zal r wel gieiiir:
bop'e gaan!" Louw doet 't niet.
-  . .Waarachtig, dikke Koos gooit zeu\'etien: ze is nog im i

dik genog zeker."
-  . .Waar 't is, wul 't weze, dat zei je altijd zien."
-  . ..Allemaal meeiloen, d'r gaat n kerel \'an \'i)l pond. U'

benne mit z'n das de man . . . . ( t \'oorhoold \'an J.u,
rimjielt zich \"an ,,die rekeiiderij : 't komt niet mooi uit. zie |i i

, dat is de man . . . . de man ".
(Een der jongelui \'alt Jan in de rede): ,,\\ acht ei ties. Jan. 'k

hoor \'olk oj) 't streetje, d'r koinnie d'r nog meer. .As 'r ien iiio -
doet, benne we net mooi klaar!"

De veldwachter treedt binnen: hij komt \'oor de \-erlotin..
Dadelijk wordt hij aangeklamiit om ,,de leste man" te weze.

-  . .Xou, 't is go(.'d, maar aars kenne ze den \'eldwachter nm^i .
den moete ze niks van 'm hewwe."

Sjianning: wie zei de kerel winne? Kwestie ..el'letjes" oicr m.
dobbelsteen, die ,,skeet laait". Zestien is 't hoogst. De gelukkig'
zal morgen ,,de xdjljionds jioji" door (ïerrit laten thuisbicngi c

-- . .Hier (lerrit, voor je moeite". En het kind ontvangt een gm ;
looitje.

-  . .Ja, hoor 's. (de \'eldwachter spreekt), ,,jollie magge wii
mijn tot morrege ochend toe smakke, as we eerst maar de w-
loting doen. Den ken ikke weg."
- . .Alijn goed," (Jan spreekt) ,,maar 'k heb nog 'n jiaar lootiu --

over, ben 'r nog liefbebbers? Kijk 's, wie wul 't winne: zo'n inm' ,
suikerhart (si)eculaas) mit goud en zoetigheid 'r o}). Toe. Km'-,
mag k 11 lootje \'oor je opskrijxaT"

-  . .Xou, ja Wel, maar 'k had 'r ok al ien."
. . loe, (ii'iet, jij heh 'r heelemaal nog gien ien: aanstim-kr-

je mit zo'n mooie jirijs nee huis."
. . loe. Siem, jij ile lest, wat zei je moeder opkijke. as |( m '

Zo 11 lekkere, blauwe dikker thuis kom. 't ouwe meiisch zei Im'
in 'r skik weze. "

Icn Jan \'erkoopt ze blijd, ..zo'ii gooeheiiieid is ie ok, zon la.e
ken ie uit (le hoek koiiime: je zou 't met \'aii 'ni denke. "

De \'erlotiiig hegint. Jan \'an Ma-buur helpt er zeil niet .i. i '
nuje. ,,ze nioidite r s denke, dat ik de brie' i io kon. "

De \eldwachter houdt het sigaren kistje niet nieten eii luif/ : -
(■en ander het beduimelde jiajuer met namen. Kegelmatig v,-
(len de namen algelezen, waarna de \-eldwachtei een briel |e n. '
Zoekt en opent.

"Jan Sjiitter." . .Xiks".

j.i V' ..Dat zerni ok met lueevalle: le /■spul b(.wwe Jan. oni je dublwltie te kriigv."
-  . .\}ulhmi Knaap." , ,Xiks."

. .Koosje (ierritsen."

Wv'dlLtLv'Tiw Knve', .!..,,». ! '
livt^In.L'ni'! vrl.lw.1lUT B.Ti.1,1. zwrli'l „|,vnvn„„'t ,,, vvi, Kvv.vht A t vt,„ : ...l, ' l„.l, „■ „"V
\\aaiachtig de hoogst e i>njs"
het door 't kle Dotulsche stilte, zwaar ilrein '

vertrek , ,]< mks"'.(•lach en geplaag zonder end.
"Klaas Bllvkw'ld
"'n Blauwe dikker."

( 1 tHUW ) • n 1 1 ' 1
PaK nuv■h(:ww(w,^;'u,, h,, nioeht '1 wel ■

gaat de \', .. 1 O 1 ( K( ,1-, le
|'i"(lig('n (huh'hjk '/'■ ^'vl' lv.ai hter M.ipt na h' '

We hdii;";; "'"■B.'hhjvd,
at ., 'n siii,ike\-end|i

'B- M. Kkvmik

)) (' llei ibeii ons ,■ '

■



®  ̂̂ ITEN.

g JACHT VAN
WILDE BIJEN.

■ •«'n

{Venvl

575

 (laar
burten

gHet mannetje dat iH'srhcidcuT is, lu-Ht een v.xvnulc
manier nni de indnnoers te ontvanf^en als hij wacht
staat. Hij ki'ei t /Cich om. stt'ekt de punt van zijn
achteiiijt in de oiieniiiK. een goede, maar schijnhaar
niet heel da[)pere maniei' van zicli te \-erd(.'digen. Maar

niiheer Halictus kan het niet ludjien. dat hij niet moediger is.

Houdt u bijen .- p.
mijl "j"ver ,1,. A T. ^biar wie weet ? "
ddni t.,,"""" E„ ,„e„
geleerd

•N

f - ■

i'fc /.

¥
DOORSNEDE VAN HET NEST /IOI. VA X HALICTUS

PRUixosus. i:ex ai.leen le\ i:xde hij.

ile wajiens onthouden, waar zijn vrouwtjehem

een, en geen van mijn
in het dorp, ruim een

Het IS een geduchte zwer-

genaturahseercfwei-d^rn ''f'
"m op zichzelf te at-,, u ' dadelijk

atstammelingen van de wilde hii ^ dit nog wel
groiitAaulers^audcïlen hoe ze w e"j enzoom van onze bosschen In die boomen aan den
weinige weelden. die'de baanbrekers zTch kom en"
voor hen was een hüenhonm" Konden veroorloven en
de bijen is de menscli Xid een T'''" Net alsDenll ...aa,- ee"l mVï"Bijhe la KaS ST®'
David. die verleid werd <,m een b "vel S im
uMde bijenhoning in de spleten der rotsen^ Men zou^nog^ver!
c m tuug kunnen gaan als men denkt aan. het wilde bijeLest
c at bamson vond. lu het skelet van een leeuw. Het gScht
der wilde honingbijen IS volstrekt niet uitgestorven, al vindt men
nu ook zelden meer bijenhoomen, behalve in onbewoonde streken
Maar (lat zij nog bestaan, ziet men als men het Museum van Na
tuurlijke Historie bezoekt, een ' •
de stad Ne\v-\'ork.

Luister! De bel voor de

...a,w .avt .iluocum van

van de mooiste bezittingen
van

-- vo(u- (te twaalfuur-maaltijd klinkt door d

en lasti.gste
vlieg. Phora
veiA'ult.

del" Halictijnsche vijanden
Lara. Dit insect \'liegt. als

natuur heeft
«r beschikt.

Een van de gevaarlik
een kleine parasitische

9 haar moederplichten
lar de Halictusjioort. net zooals
moederbij naar de velden met

egt. Daar komt een bij
met haar voorraad. Zij

iclit een seconde aan de deur
P door den schildwacht geïn-
pteerd te Worden. Het is genoegd
jiteeneseconde is haar noocllotti.g.
™g legt de tweevleugel ige eier-
?5ter een parasiten-ei in den
föiTaad stuifmeel en zon hi'engt
-moecler zelf de doodelijke kiem
Ide wieg van haar kn »ist. Zoo
'gi llet dag in dag uit. de oude
^Eiedenis. net als de Trojanen.
• Zelf de verwoesters c an hun
'd binnen hun muren haalden.'
"li deze vreemde parasieten
■'nien nog verschillende soor-
t'an bijen voegen, die hun

'deren groot brengen ten koste
de hard werkende Halictus en

■  Zij dragen den pojm-
'"naam van ko'ekoekshommels
""et recht, sinds zij oj) kleinere
¥ het voorbeeld volgen van

¥ht befaamden vogel die • i • i i ,nJ'jn eieren legt in vreemde nesten en wier kinderen, als zij
ï ^ijn. de rechtmatige bezitterties van het nest ei eeni f'g aitstooten. _ ,

[g|,^ ^"^skoekshommels. waarvan ^
k  zoo vriendelijk om op goeden

gastvrouwen en men ziet ze. a s
,vhf /ifsiuiBcn ii. >le wranRen

'Zilt, ' ^^3-'" ruettemm zijn zij ioo\ ■ • .) ,, larven
rSn\u'""l" ''"'ï h'er'stuïfnuHd. dat vo.u" de jongeKna o 'H r r"'' f, -Tmt Meestal zou er wel genoeg bijen-ocK- Halictus klaai hgt. - m.en e.xcuus vooi de

a¥T ?'?(■ -ils'een'deiigd aanrekenen.datp S. Misschien kunnen we het ze ■ . maar veel vertrou-
¥gen zoo eendrachtig met elkaai kvcn. inaade deugd van koek.>eksh<.mims^^^^^^ bij deze eenzaam

'"'f."mcdse!bij. wier gewoonten zeer
-  dtlelH^.'"'''^' t Osmia herinnert mt'daniJ iitkcjmen bij de „de muurleemwesp.

,-mK hoe vochtiger hoe bever
,  . . - . jen'kh.ntje aanle ter grcHitte■hu' die niet. dan neemt zij maakt het nat met speek-

•flen f tusschen haar kakvn t ' plaats .ge-■§e,g;Hthet tot een balletje. Da" n. Ze heeft veel
I^Sen, waar zij besloten ''veft t». r verlaten i'isectennest
^ilsj onderkant van een ^ twee steeneii. zelts e

hout, een spleet p.im goed
slakkenhuis. De metselaar heg haar kak enin een kring te plaatsen k n pvvksel

5 ze op hun plaats, van dc^ze nmddc; bales¥i-gehouden. Ring na kiezc-lstc-entjes kom4f%l. houtspaanders cn h ' ^ i pp er vcno st c un.^if^en alles wordt stevig hij is. mam de
Kk^^^akt. De buitenkant bh, It - gewoiie manufr>t wordt gehjk gemaakt en dan 1i  „^"1 vonr-/m„ ja,gcr "P

i' é

MAXXELIJKE HALICTUS-BI

bezittertjes

tot de Nomaden hehooren
te leven met hun

zc

gonzen om

gast-
volwasscn zijn. nec-

de zelfde

r^nier
-fSglr
"dt

haar
\'()or

van

.,D VfJorzien.
uit,

onze 1>Ü^

/Nx ^
'-'A'AfX /

■loP'eCi

J OP WACHT VOOR ZIJN HOL
O.l/ HET TEGEN EEN INVAL VAN DE PHORA CARA, EEN

PA RA SI ETEN VLIEG. TE VERDEDIGEN.

de verwachtingen

e
velden met gouden roede. De honden kennen dit sein even goed
als wij en keeren dadelijk huiswaarts. Ze hebben genoten van
den tocht, ten minste van het begin er van. en ze zijn goede
metgezellen, behalve, dat ze hun neus wel eens steken in dingen
die hen niet aangaan en op die manier een storenden invloed
hebben. Ze haiijien naar de bijen en wespen, alsof ze hun meesterbij

de jacht moeten helpen. Maar die
makke sport ging hen gauw ver
velen en ze gingen in het lange
gras liggen en keken ons na met
afkeuring en verbazing; ze be
grepen niets meer van hun mees
ters. Arme honden! Onze manieren
rnoeten hun ook wel heel zonder-
h'^.S lijken en onze onberedeneerd
heid moet hen (van hun stand
punt) wel verbazend ergeren. Wat
een manier van jagen I

,,En hier heb ik onze laatste
vangst voor vandaag!" zei Mr.
Four. terwijl hij een groote wilde
hij in zijn net ving. ,.Die kinde
ren van Bombus zijn eigenlijk niet
belangrijk. \Ve schenken hun een
beetje meer aandacht, sinds Charles
Darwin ons leerde, dat we aan
hen de viooltjes en de roode kla
ver te danken hebben. Werkelijk,
laten we niet vergeten, dat zonder
de wereld der insecten, het leven
in de oneindige verscheidenheid en
schoonheid der planten nooit zoo
volmaakt zou zijn. Onze velddag
is ten einde. Wij hebben dertien-

van onzen wilde-hijen-jagersoorten bijen en .
is niet beschaamd geworden.

rsmx .

heb je een luminghi.i ■ '

MODDER-KLÜITJES-CELLEN VAN EEN METSELBIJ (OSMIA)
ONDER EEN HOOP STEEN EN GEBOUWD.
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DOORSSEDE VAN EEN ,,U'ILDE-HIJEN-DOOM" MET DE
DfNNENTN BEVESTIGDEN HONIGRAAT.

HOOI-DSTl'K XI.

("iK.\.\i - KN i^)i-:i i.\Nr,HKs-r.i 1 i:n.

lü'ii (hiK buiten op den >;oek van wiUk' bijen geelt ons de over
tuiging, dut ze in groote getale in onze landelijke streken leven.
Hier werden dertien versrbillende soorten, vertegenwoordigende
acht geslachti-n. in een jiaar uur in de velden \'an Devonside ge
vangen. Het is niet moeilijk oni ze met een insectimnet te krijgen
maar om bun lustim te \ inden is dikwijls een kwestie van goed
geluk en. om achter hun gewoonten te komen is een kolossale
taak. Toch werd het gedaan, en het is een helooning voor den
geduldigen eiitomologist. dat hij zijnen lezers zulke zeldzame en
belangrijke leiten kan meedeelen. \'ooi- een popnlairen leiddraad
kunnen we de wildi' bijen kortweg wrdi'clen in groepen naar
hun sociale eigumaardigheden.

Ten ei'iste hebben wi' de . .gezi'llige" soorten, als di' wilde hij
en de hommel, tlie leven in kolonies; ten tweede de soorten, als
de graafhij ("olleti'S en Halictus. die er ieder een afzonderlijke
woning oj) na houden, maar hun nesten in huurtschap))en houwen;
en ten derde de eenzaam lewnde soorten, als de hladsnijdende
Megachile en tle metselaar Osmia en de meeste in hout werkende
of timmer-hijen. die een streng kluizenaarsleven leiilen.

Deze kunnen we weer \'erdeelen naar de wijzen, waarop ze
hun nest makim. ten eerste zij. die hun hroedcellen en schachten
maken, die ze in den grond graven, of ze horen in hout; ten tweede
zij. die hun hroedcellen maken win klei, of een of andere hout
achtige zelfstandigheid en ze o]! verschillende \'oorwer]Hm he-
W'stigen. zooals h.w de metselhijen ; en ten derde zij. die als de

!'■ li \.

k-rA>7

"^1 ■

NU aI-T"-

wilde bijen lortninzoekms zijn en eenopzoek.'ii. dat voor hun m-l g. s.
als vroonplaats kiezen. Deze oppervlakkige
,,wls eenig denkbee ld van de ve.dvomhgla a

ai idei | ilek|e n
likt i-- en dai
\'erdeelmg gei
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..„l.anologisten onderzoeken en he.-|,njv. „
ie,.'ze.-r nuakwaardige waarnenimgei i

H,r I'roless ii Smith. Hij Ie
Ie ( olleti N, .\ndrena

(Ie \-olwassen hijeii

hi j g
Hen 1,1

l"""l X'hm' xT-iéstv .e ( nl l,.|,, An. lie.a
 )

i aa 1 hijei i u i 1 1
vtndeeri le lil de p

 , n A.eo, |,|. ,i ."  ' \-,,h\-iissaii l'ii'-n leil Maiel uil l iiui v.HilekMarM.Hij zag hoe 1 I;in ligt m i n

m

die
len groi i i !
zijn x'reiiu

kwamen kruipen om linii werk te hegoiiieii
nog alhs onder de snemiw en de iiioedi.gMe hi)eii-pionie, zmi Ie
„iet wagen om hoven te koineii . Maar het wa^ ee,, hijzoiHl.gunstig jaar en de graalhijeii kropen nit den grond, nog vo,„ g,
'^Dadelijk begonnen de \-rouwt|es loodrechte schachten P- .gia\' '
in het harde k'lmachtige zand. Hen walletje van \ ocht ige ha let |. ■
komt om eiken ingang te liggen; op dezen zandigeii gioud dioge;
/.ii'echti'r gauw oj) en worden weggehkizeii i lom den wind. Ir
éraafhij daalt af. een voet. 4,5 c.M. . twee \ oet . 70 1 .M.. Dan maak'
ze eeii 'hocht in haar schacht en imiakt aan het einde een Imlt,
en sjireidt er een slijmachtige afsclieiding uit . die dadeli jk tiai
wordt. Dat is haar hroedcel.
H'Zi' dringt oji een <la,g zoowat twaall ceiitimetei
Ze wordt hij het werk geholjKm door het nianiiet je
in haa.r onderaardsdi kwartier komt opzoeken.

Nu moet de i'cl giwiild. en de aanstaande moeder x'liegt uvl
oni stuifmeel en nectar te Inden. Waar ze die \'indt 111 dit vroeg,
jaargetijde is niet ontdekt geworden. Ma.ar de hij heelt si herpi i
oog en iieter reuk dan de natunrlielhehher. en haai hroedee! wnrifi
naar hehooreii gevuld met een mengsel \'an stnitmeei en liuiiiu:;
dat door een perkamentachtig \lies bedekt wordt .

Dan stijgt de ('olletes weer uit de schacht oj i en begint a.ai i
den tegenovergesteldeii kant wem' een zijgang te maken, [h/,
wordt vijf tof vijftien centimeter lang en aan het einde koiin
de kinderkamer \'oor de nieuwe la-\'en. Het zand. dat int dczi i
zijgang (en uit de volgende ga.ngeii) komt , wordt in de schade
gegooid, tot zij heele-
maal vol is. en de
hroedcel dus geheel hi'-
dekt. De jonge hij za.1
zich ilus door het zand
heen moetim werken.
Deze maatregel is ech
ter van groot belang
uit een verdi'digings-
oogpunt.

■Moeder .Aarde is (.'en
broed- en schuiljilaats
\'oor duizimdim insec
ten. o.a. \'oor de alomte
genwoordige en nieuws-
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gierige bijen. Hn de
meeste houden net als
de mii'i'en x'eid \'an zoe
tigheid. Denk eens wat
een aantrekkingskracht
die vi'i'zi',gelde kokertjes
met honingen die kleine
sapjiige laiwen uitoefe
nen '

In Juli zijn de lar
ven \'olgroei(l en gereed
om te pojijKm. zelfs
nog vóór (lat de oude
bijen \'an de velden
c'erdwenen zijn. Hn
wat gi'heurt er dan ?
Dat ligt tot nog toe in
het duister. (ira\'en
de jonge bijen zich
hun weg naar de \'el-
den tot dl' \'orst zi' na.ar
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HOL EN BROED-CELLES I'.-t.V Dl
GR AAI-Bij (COLLKTES INEOUALJS
DE BODEM I".-t.V HET HOl" IS MET

ZAND (,EA i:i.D.

hun holletjes terug drijlt. ol . en d;it is \'eel waarschijnlijker, hlij-
\ i'ii zi' di'ii winti'i' o\'er stil in hun celletps en komen zij jnis hel
\olgi'iid x'oorjaar te \'oorschijn ()j) onzen \'elddag zagen wi
\yel eenige ( ollotes. zoowel mannetjes als xronwtjes. die lui i '
Si'jitemhi'i ox'or lU' gonden roede gons len. In het klein doei di
natuUi kundige stei'ds ontdekkingen, zoo.ds ( i linnhus, toen liij
zoekende naar Indiih een nii uw werelddei 1 ontdekte. Hen ja.i'
iing \,eid in de huurt \'an Ihookcar.iji x'ergeel-- nam een iiedeo
Zitting \an graalhi.jen .gezocht. ()ji een nior.ga 11 111 .\| iril (inoc
1001 ( III \>e \ JaJ^ t,ij 1,,,^ eigen hek het gegons \';in x lengelljc^
hox'en het don'e
la.ngi' Zoeken,
hevol

Op
hek liet .g e g O n I-

gras. en daar hadt je het xoi irvrerj i x'an oii-
egen di'ii kant \'an den we.g ximden we een stei l-

. .hijendorj) . \'el gele heiu'i lt ji- nut xim h geinaaku
l^l^nhallctjis. In , Ik henvel je was een Zoo \\ l.jd ah

ONDERAARDSCH NEST EN CELEEN r.-/.V DE GROOTE
WILDE BIJ (BOMBUS VIRGINICAj.

jiotlooil. Net als een \\ estei '-ch mijn\'verkersdoi ;
,'V-o y"'-e J".h nstad lettirlij ' ■ ' •óhikhaar net uit den gnmd

en

mn holei
hadden i h n m'gehrac
den ingmig \'an "

k 111 ('(''11 na.i hl x'errezen. De hijeii wan i ,
gekrojien. waar ze den langen wintc
koe,telden /j, ( , j,, Jut / innetje \oi il

[Wordt vcrvolBd


