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DE STERRENHEMEL IN jUU.Het volgende overzicht geeft den stand der Sterrenbeelden
voor omstreeks ii luir.
Zenith: Draak, Hercules, Lier, Zwaan;
Noorden: Kleine Beer, Giraffe, Lynx, Perseus, Wagen
man;

Noordoosten; Cassiopeia, Cepheus;
Oosten: Andromeda, Driehoek, Hagedis, Pegasus, Ram, Vis-

schen. Waterman;
Zuidoosten: Dolfijn, kleine Paard;
Zuiden: Arend, Ophiuchus, Pijl, Schild van Sobieski, Schorpioen,

Schutter, Steenbok, Vos;
Zuidwesten: Kroon, Slang, Weegschaal;
Westen: Boötes, Hoofdhaar van Berenice, Jachthonden, Maagd;
Noordwesten: Groote Beer, Draak, kleine Leeuw,
De Melkiveg loopt te ii uur in een schitterenden boog van
N,N,0, naar Zuid; zijn helderste deelen zijn te vinden in het ster
renbeeld Zwaan, dat dicht bij het Zenith staat, en, aan den Zui-
derhemel, in den Schutter,

i\Iet het verschijnen van het sterrenbeeld Perseus, in de vroege
morgenuren, aan den Noordoostelijken hemel, begint het seizoen
voor de waarneming van Algolminia, Den izen valt er een te één
uur na middernacht, dat gedeeltelijk wel kan worden waargenomen.
Het eind van Juli is rijk aan vallende sterren. Na micldernacht

is vooreerst, van 25—31 Juli, een uitstralingspunt werkzaam in
het sterrenbeeld Waterman, en vervolgens verschijnen in de
tweede helft van Juli al voorloojiers \'an den grooten meteoor
zwerm der Perseiden, die omstreeks 10 Augustus ettelijke nach
ten achtereen in grooten getale ojitreden. Hun straaljmnt schuift
eiken dag iets naar het Oosten op; het is in Juli in Cassiopeia te
vinden, en in Augustus, als het verschijnsel zijn hoogtepunt be
reikt, in Perseus, zooals trouwens door den naam Perseiden wordt
aangeduid. Ik wees er vroeger al eens op (Buiten I No, 13), dat
men op goede gronden een verwantschap aanneemt tusschen de
Perseiden en de derde komeet van 1862, De aantrekkingskracht
der zon heeft deze komeet voor een deel gedisgregeerd. zooals
het zeer eigenaardig heet. De in den loop der tijden losgerukte
deeltjes hebben zich langzamerhand vnj gelijkmatig over de
geheele kometenbaan (versjireid, en een ellijitischen ring gevormd,
waardoor de aarde zich elk jaar in het begin van Augustus haar
weg baant. Talloos zijn dan de ontmoetingen met vallende ster
ren, die, met een snelheid van tientallen kilometers per seconde,
door onzen damjikring vliegen en in gloeiing geraken door den
enormen weerstand.

De tijdsverejlening verandert in Juli weinig. De heele maand
zijn onze uurwerken 4 a 6 minuten bij de zon vóór.

Tr i -1 t Ir ■rn-de het (ihheliiiin liarer elliptischeDen 4en Juli_ bereikt dc 3^'" ^ ,1 Vóij zijn dan on-loopbaan (Zie No, 27 van den 2U aaiga g; ervdjderd, dan
m het begin van Januaii. Di/ ■ r-inter mildei', den zomerwoners van het Noorderhal li om i /niderlrdlroiid onzer pla-k„c.kr. knriji ai T .^3
neet, waarvoor m Juni de wintti aain ang ,
zoenen scherjier accentueert, t-,-,. trliikc elongatie vanMerenrins bereikt den 8en Juli een ' ';;;;;j-r,,nsche-
21^. Het is niet onmogelijk, dat de jilanett
mering gevonden wordt,

rcjiiLS is niet waarneemliaar. ,a.,nrrt /onder
Mars wordt nu zeer helder. Men zal de roo.le 1 I' z

moeite na middernacht aan den Zuidoostelijkeii
waar zij als verreweg de helderste stei "i het s i ^
schen i)njkt. Haar middellijn neemt in Juh ^an ■v-.-rdwiint

is nog aan den Weslerliemel zichtbaai . inac
deze maand langzamerhand in de avoiulscheiiieiing. ,1,

Satnrnns komt een hall uur na Mars op, niaa. za 01 ^tegen Augustus gemakkelijk met het hloote oog ^ >mi ^,J

TWEE BELANGRIJKE
SPOR TGEBEUR TENISSEN.De maand juni heelt twee zeer belangi ijke spoi tgU'tui

tenissen hier te lande zien gebeiiieii. it iti ot tn .
de Regelmatigheidsrit <ler Nederlam sche .\u ornobie 1-
Chib van 3—7 Juni op autoniolnel-gel.ied, de Dei b\ o])
hippisch geliieil, 0 1 1

DE REGELM.\T1GHEIDSRIT DEK N". ( - Deze ut heb
ben we van begin tot einde meegemaakt. De spoi Uoinnnssit i ci
N.A.C, had de goede idéé gehad een regc4matigheids- ot lietiouu-
baarheidsrit te organiseeren voor zoogenaamde lichte wagens, l U
in de ih en 2 \ categorie der belastingbeiialingen \ allen, 1 e
eerste categorie bestond dus voornamelijk uit \ i .ituiettts, tt 2 ,
categorie uit grootere wagens. Het Vermogen der deelnemende
wagens varieerde van 8—24 ji.k, , volgens usant.éele landels-
ojigaven, doch de belasting-catégoriën waren gebaseerd oji de
Duitsche formule. Allerlei soort van carrosserieën weuleii toe.gi-
laten, onder de 32 startende wagens. .

Betrouwbaar is heden elke auto, althans van een degelijk tanii-
kaat. Bij deze rit ging het ilus niet zoo zeer om het iiieik, dan wel
om de regelmatigheid, waarmede een wagen gereden kon wokU'ii.

Nadat Vrijdagai'ond 4 Juni alle deelnemers in l trecht geani-
veerd waren, werd in het Hotel des Pays-Bas, de zetel dei Sjioit-
commissie, geloot, waarna de nummers werden uitgereikt en bij
zonderheden verstrekt.

Zaterdagochtend 4 Juni precies te kwart voor acht vertrok de
eerste deelnemer, en vervolgens om de twee minuten de andeie.
Deze eerste dag ging het van l trecht naar Groningen, i'cn al-
stand van 209 K,M, 300, die verdeeld waren in een aantal étajies
of wegvakken.

Het eerste wegvak lieji \'an l'trecht (startplaats Hoogelands-
jiark) naar Apeldoorn (Hotel Bloenink), een atstand van (>i K.M.
IOC, die door de deelnemers moest worden afgele,g<l met een ge
middelde snelheid van 35 K.M. per uur. Nu is lud voor een goede
wagen geen kunst om met dit gemiddelde op tijd .'\peldoorn bin
nen te komen vallen, vandaar dat de bepalingen ook lastiger waren
dan het er m werkelijkheid wel uitzag. Immers behalve deze
twee vaste contnMes, aan het begin en einde van ieder wegvak,
waren daartusschen twee geheime contn'ile-iiosten ojigesteld,
waar de tijd werd ojigenomen van iedere voorbijrijdende deel
nemer, Een speling van 2 minuten te vroeg of 2 minuten te laat
werd toegelaten. Bandenjiech werd geneutraliseerd, in het geval,
dat een deelnemer op zijn wagen een neutrale controleur had
zitten. Was dit niet het geval — doordat verschillende deelne
mers niet voldoende het reglement hadden bestudeerd en dus niet
om controleurs hadden gevraagd, doch wel hadden gewenscht,
was er \'nj<.lag's avonds een te kort — dan moest de deelnemer
maar trachten, wilde hij geen jnmten versjielen, de verloren tijil
bon gré mal gré in te halen,

M'ij maakten deze rit voor het grootste gedeelte mee in een
F,L.'\,T. wagen, die buiten mededinging was en bestuurd werd
door den bekenden automobilist, de Heer J, F. \'erwey, die met
den Heer B, E. Lugard den looji van de wagens controleenle dooi
de fi rma Verwey en Lugard in beide afdeelingen ingeschre\'en.
Dat waren 3 F.I.A.T.'s en 4 Oryx's, \'erdcr waren de navolgende
merken vertegenwoordigd: hef nationale merk Sjiijkt-r met 4,
Darracq 3, waarvan een gesloten wagen, tlie in niol) eveneens
aan den betrouwbaarheidsrit deelnam en nu wederom een eerste
prijs kreeg, Humber 2, Germain 4, Lorraine-de Dietrich 2, Star
De merken .\dler, Hansa, Renault frères, Richard-Hrasier, Bavaril-
Clément en Miesse waren elk door één wa,gen vertegenwooriligd.

De eerste contróle-jiost was boven de .'\mersfo()rtsche Berg.
De verschillende jiosten werden in sommige gevallen slechts eenige
meters van te voren, in de meeste gevallen in het geheel niet on
gemerkt, zuiverder controle was dus niet denkbaar.

Uit de officiëele staat, die ons toegezomlen werd, blijkt dat ei-
van de eerste afdeeling (10 deelnemers) slechts drie u agens straf-
jnmten bij deze eerste contróle-jiost kregen, twee wegeirs te vroeg
zijn (de een was i minuut 8 sec,, de andere 20 seconden te vroe'd
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en (Ie derde wegens lo min. 5() sec. te laat komen. Deze laatste
i"e])areerde te .Amersfoort. En van de tweede afdeelmg (22 deel
nemers) kregen hij deze controle vijf wagens i strafpnnt, (?cn 2
straipnnten, en twee 3 strafinmten, allen wegens te vroeg zijn.
De K.AI. paaltjes o]) den Amersfoortschen straatweg wenlen ge
verfd, Veel controle op zichzelf hadden de deelnemers dns niet.

Bij de tweede contróle-|)ost, Xienw-Millmgen, \'ielen heel wat
meer strafinmten, terwijl bij .Apeldoorn bijna enkel strafpnnt
behoefde te worden nitgedeeld.
Na een verplicht oponthoud van 30 minuten te -Apeldoorn liep

het tweede wegvale van Apeldoorn—Zwolle (station), afstand 48
K.AI. 800, toegestane gemiddelde snelheid 30 K.M. jier uur.
(jeheime controle-posten waren hier geplaatst bij de schijibrug
te De\'enter en te Wijhe. In Zwolle werd in het stations-restau
rant de lunch gebruikt, waarvoor een verplicht oponthoud van
I uur 30 minuten was voorgeschreven. Het derde wegvak liep
van Zwolle—Assen, afstand 73 K.M. 200, toegestane gemiddelde
snelheid 30 K.i\I. jier uur. In -Assen werd niet halt gehouden,
maar in eens aan het vierde wegvak begonnen, dat lieji van .Assen
naar Groningen, waar de finish was bij café Voschhuis, een afstand
van 2f) K.AI. 200, die met een gemiddelde van 33 K.Al. ]ier uur
mocht afgelegd worden. Tusschen Zwolle en Assen ontdekten we
geheime contröle's bij Eursinge, Hooghalen en Vries.
Van dezen eersten dag valt nog te r'ermelden, dat het buiten

gewoon frisch weer was, de stofpkugg niet al te erg hinderde, maar
claarentegen wel over kou werd geklaagd. De belangstelling was
overal groot. Vooral boven Zwolle was het landvolk bejiaald
enthousiast en toonde zich \'eel vriendelijker dan bij vorige gele
genheden. Alleen bij Rouveen kon de niet voldoende geclisciiili-
neerde jeugd zich niet weerhouden om behalve meidoorn ook met
steenen te werpen. Op de Drentsche hei waren met de donkere
lucht, de kleur-schakeeringen overweldigend mooi. De gevnfigde
routes waren alle vrij goed berijdbaar, terwijl we aldus jier auto
mooie landstreken ontdekten, die velen onzer zonder de automo
biel wellicht nooit ofte nimmer zouden hebben aanschouwd.
Het resultaat van den dag was, dat van de 32 vertrekkenden,

30 auto's Groningen bereikten. Twee kwamen niet aan, de één,
een Oryx door een ongemak aan de stuurinrichting, gekregen bij
het in volle vaart plotseling moeten uitwijken voor kimJeren, waar
door de wagen slijrte en tegen een boom terecht kwam, de andere,
een keurig versierde Richard-Brasier, landaulet kreeg het te
kwaad met een veer, ook al door het onhandig ojhreden van een
beschonken melkboer. Toch kwamen geen van allen vrij van smet
ten — in deze strafpunten — binnen. Wel waren het er niet veel,
de meeste hadden slechts enkele ]iunten verlies, toch was dit
resultaat een duidelijk bewijs, dat de door de Sportcommissie
gestelde eischen heusch nog niet zoo gemakkelijk waren. De
firma Verwey en Lugard had zulks ingezien, al hun bestuurders
hadden schema's bij zich, waarojr zeer duidelijk waren aange
geven de tijden, waarop de verschillende ]fiaatsen moesten wor
den bereikt. De Oryx, die wegens bandenjiech in Groningen 2
minuten te laat aankwam, was overigens geen enkel ander straf
pnnt toegekend, zoodat zonder dit oirgeval deze wagen er geheel
schoon zou zijn afgekomen, hetgeen den bestuurder gelukkig van
Groningen naar Utrecht overkwam, zoodat hij terecht een prijs
verwierf.

Aan de hand van de officieele ra])porten mag overigens met
voldoening geconstateerd worden, dat alle wagens in de per
fectie liepen en eerder te vroeg dan te laat aankwamen. Aan den
finish heerschte een gezellige drukte, die 's avonds naar de stad
zelf werd overgebracht.
Den tweeden dag. Zondag 6 Juni, had een welgeslaagd concours

d'adresse plaats op het Noorcler-Sportterrein, cle bekende Gro
ninger harddraverij-baan. Heel Groningen was uitgeloopen om
dit concours, dat uitmuntend slaagde, bij te wonen. De deel
nemers, behalve de gesloten wagens, waren verplicht om aan
dit concours d'adresse deel te nemen.
Den tweeden dag ging het van Groningen over een andere route

terug naar Utrecht, de afstand was nu 222 K.M. 700. Het eerste
wegvak liep van Groningen—Gieten (Kerk), afstand 28 K.AI. 200,
gemiddelde snelheid 27 K.M. per uur. In eens werd doorgereden
naar het tweede wegvak, dat ging van Gieten—Coevorden, af
stand 47 K.M. 100, gemiddelde snelheid 33 K.AI. In Coevorden
was een verplicht o]ronthoud van 30 mimiten bij Hotel van M'eijn
Contröle-iiosten waren op deze twee wegvakken geplaatst bij
Gieten en Emmen. Het derde wegvak ging van Coevorden—Ka
terveen, afstand 55 K.M. 800, gemiddelde snelheid 30 K.M. per
uur. Bij Balkbrug zat hier de geheime controle-post, die zich zoo
goed versto]it had, dat geen der deelnemers wist daar gecontro
leerd te zijn geweest. Na een pauze van i min. 20, en het over
zetten met de pont, hetgeen 10 minuten duurde, liep het vierde
wegvak van Katerveen (Geldersche oever) naar Utrecht (Hooge-
landspark), afstand go K.M. 600, gemiddelde snelheid 35 K.M.
]ier uur. Posten waren op het laatste wegvak gejilaatst bij El-
burg, K.M. paal 22.2 en K.M. paal 0.
Ook langs deze gevolgde route was de belangstelling zeer groot.

Om 5.20 arriveerde de eerste, en vervolgens vrijwel allen op tijd
de anderen. De Heer van Hulzen — die op dat oogenblik in aan
merking kwam voor een ])rijs — kreeg jammer genoeg een ver-
stopjiing in den benzine-geleider. Aldus gereduceerd tot 29 deel
nemers. die voor een classificatie in aanmerking kwamen, toog de
Sportcommissie aan het werk. Uit deze chaos van cijfers hebben
de Heeren R. W. Scheltema Beduin en Mr. Alerkus, wien hier

een woord van Indde past voor de uitmuntende re,geling. de vol
gende classificatie o])gemaakt.

Eerste .\ f d e e 1 i n R.
l ütaal aantiil

Eigenaar. Woonplaats. -Merk. Strafrninten.

I F Verweij, 's Graveiilinge, Orv.x. i verg, z. mcd.
I. F. Vervveij, id. Oryx. 2 zilveren mcd.
Dr. C. W. .\. Esser-s, .-tmsterdam. Spijker. 4 bronzen med.
J. F. Verweij, 's Gravenhage, (Jrvx.
M. W. .'Vertnijs, .-tnisterdam, J)arrac<i. «
L. S. P. van Dam

van Polaneii, .-trnliem, Sizaire et Xaudin. 11
Dir. Sparkliorst, VarebOldenlnirg, Hanza. 12
jSlij. Tromiienbnrg, .Vmsterdam, Spijker.
R. R. toe Laer, id.. .■\dler. CJO

T w e ede f d e e 1 i n g.
M. W. -tertnijs, .\msterdam, Darracip
-A. C. V. IJzeren, .Aerdeiiiiont,
J. Bienlait, Bnssiini, Spijker.
J. F. Verweij, 's Graveniiage,
P. J. Stokvis, .-\rniiem.

S

I Verg. z. med.
! vere. z. med.
4 zilveren med.

l-"iat. 4 zilveren med.
Bavard-Clemcnt. 5 bronzen med.

Mij. Trompenburg. .Vmsterdam,
J. F Verweij, 's Gravenliage,
ÏE. H. de Vries, id..
J. .-\. Boom, Bloemeiidaai.
P. Bourlard. Brussel.
C. Houttuin. .trnliem,
M. Schutter, Rotterdam.
L. J. Akker, id ,

de Spirlet, .Amsterdam,
M. .Adier, .Antwerpen,
C. Houttuin, .Arnhem,
M. \V. .Aertnijs, .Amsterdam,

jrijker.
Jöat.
Renault.
Humber.
Germain.

; 1 ironzen med.
; bronzen med.
O

6
6

Lorraine-Diétrich. 6
Star. 6
Star. 6
Humber. 7
Germain. 10
Lorraine-Diétrich. 15
Darrac(|. 15

X. Stekke, Houd.-.Aimerie.s, Germain. 15
A. E. Beekman, Bloemcndaal, Germain. 24
F. M. L. van den

Trappen, 's Gravenliage. Miesse. 151

Deze classificatie geeft duidelijk het door ous reeds geschrevene
weer. Alle deelnemers hebben zich kranig gehouden. En zelfs
hij die 151 strafjiunten kreeg, had die niet allemaal behoeven te
hebben, wanneer hij niet in de waan was gebracht, dat hij den
eersten dag een officieele controleur bij zich had gehad, wat later
niet het geval bleek te zijn. Nu werden hem ook banden-pannes
toegerekend, wat anders niet het geval zou zijn geweest.

DE DERBA' XHI, Voor de dertiende maal is Woensdag 20
Juni de Nederlandsche Derby verreden. Ditmaal oji de mooie
Duindigt-baan onder Wassenaar oji het landgoed van den Heer
W. Jochcms, de bekende automobilist en jiaarden-eigenaar,
gelegen.

De belangstelling voor deze Derby was enorm. De deelname
was grooter dan gewoonlijk. Het record van 1907, toen er (>
jiaarJen uitkwamen, werd aanmerkelijk verbeterd. Behalve de
Alinister van Waterstaat, de Heer Regout, waren een groot aan
tal bij ons Hof geaccrediteerde gezanten met hunne dames en
gevolg aanwezig, terwijl ook de aristocratie haar belangstelling
in dezen voor Nederland zoo belangrijken ren toonde. Het
was een model-meeting, oj) keurige wijze door de Nederlandsche
Harddraverij en Renvereeniging georganiseerd. Aan dezen ren
kan slechts deelgenomen worden door 3-jarige inlandsche paarden.
De groote deelname wijst dus, ondanks tegenkantingen van
verschillende zijden, op een aanmerkelijke vooruitgang der in
landsche jiaardenfokkerij, waar men zich in moet verheugen.

Na het défilé verschenen de volgende jiaardenaan den start;
Golden Amor, 57 K.G., cig. Jhr, C. de Pesters (jockey Lyne);
Buffalo Bill, 57 K.B., eig. L. B. P. Paanakker (Slade):
Kabouter, 57 K.G., eig. S. A. F. Baron Creutz (Heajiy):
Silver Fred, 57 K.G., eig. W. Jochems (Bishop);
Gui, 55I K.G., eig. dezelfde (Sherlock);
Princess Cliffe, 55I K.G., eig. E. A. H. Graaf van Bijlandt

(Shart);
Darling, 55I K.G., eig. Jhr. E. van Loon (Killick);
Stockey, 57 K.G., eig. A. J. P. Aletelerkamp van Bronkhorst

(Goodman);
Kaffer, 55I K.G., eig. Jhr. L. Boreel (Shatwell);
Kenau, 55A K.G., eig. G. J. v. d. A'liet (Saxby);
Enchanter, 57 K.G., cig. S. Baronesse AI. r'an Brienen (Keardon).
De afstand was 2400 Meter. Eerste jwijs was / 2350,— voor

den winner, benevens / 1000.— voor den fokker; 2e prijs / 250.—,
benevens / 250. — voor den fokker; 3de prijs / 50.—.

De start was zeer mooi. Kaffer nam de leiding, doch weldra zag
men het oranje-buis — de kleuren A'an Baronesse A'an Bnenen —
naar voren komen. Enchanter leidde in een zeer snelle jrace.
Buffalo Bill was toen tweede, gevcrlgd door Golden .Amor, Ka
bouter en Kenau laatste. .Aan de overzijde werd Kabouter naar
voren gebracht, doch bij het ingaan van het rechte eind had
hij nog niet Golden Amor en Buffalo Bill te pakken. Om den
jrrijs ging het toen tusschen de twee laatstgenoemden, waarbij
Golden Amor de or'erhand hield en met een volle lengte , goed
door Lyne gereden, de overwinning behaalde. De gelukkige
eigenaar, Jhr. C. de Pesters, die zelf zijn jraard trainde, werd
alom gelukgewenscht. Ook Buffalo Bill maakte een mooie course.
Kabouter, die groot favoriet was, werd derde. Enchanter werd
ingehouden, doordat hij in de course kreupel werd.

Verschillende buitenlandsche jockey's waren voor deze gele
genheid door de Nederlandsche eigenaren geëngageerd. Lyne,
die Golden Amor reed, behoorde onder hen.

JoHN ('oia^KE.
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lACOB CATS IN ZIJN TUIN.
.  . - 1,;; lii't 1hij het lDe Hofgedachten van den bekenden Zeeuwschen Raad

pensionaris. dat is: ,,invallen bij gelegenthe^d. oft op
't gesichte van boomen, jdanten, bloemen, kmyden
en diergelycke aertgewassen, verweckt in 't buyten-
leven op Sorgh-Vliet", zijn het werk van Cats' gevor

derden leeftijd. En zoo 't van zijn teemenden dichtstijl, zijn
langwijligen en breedsprakigen versbouw blijk geeft, tevens van
zijne gave om aan de natuur hare eigendommelijkheden af te zien.
Er stak iets meer dan een rijmer, er stak een boomkweeker in

hem. Op zijn Haagsche buitenplaats vond de staatsman in ruste
ampel gelegenheid een Hollandsch dieren- en plantenleven te be
spieden, en daarin de stof te zoeken voor zijne naar de lamp rie
kende dichtwerken. Aan den avond van een wel besteeden dag
buitenlevens, waren er indrukken genoeg te verwerken, en wel
mocht zijn lofdichter uitroepen:

Hoe soud' ick het al uytlegghen
Dat het sinryck Sorgh-vliet teelt;
IJder plantjen heeft syn sc,ggen,
IJder i)loemtjc een sinne-l)eelt.

Inderdaad zou men aan de onderwerpen, in deze Hofgedachten
behandeld, bijkans kunnen weten welke boomen, welke bloemen
en gewassen hij in zijn tuin had. Elzen, eiken, abeelen, druiven,
moerbeziën, rozen, keizerskronen en nog zooveel andere ]ilanten-
vormen vonden hier hun dichter. De geest der poëzie werd aan

stonds vaardig over hom. waai
zich had.
een ,,nutte les",
van den geboren
schreef Busken Huot,

onk

evend toonbeeld vóór
braminetels dienden hem nog tot

:it alles rijmelaar: de soiiijie
,()L)k ("ats", zoo

ruid en

Maar hij bleet bij
dichter was hem vreemd

hij hem tegenover Jan Luyken, en detoen
stelde, ,.is een waar-Hofgedachtcn tdgonoyei^^de^ zijne schatten;

hnemer der natuur un zelfswil, hij
niet ineen

voorwer])en niet om
zich op, zij vloeien liij hem

Hem 'is de natuur een gnioUessen-
ken Salomo's."

bleven.

rottige autonr de
rozen te s]ireken.
ten over rozen ontwikkeld:
gedachten vertaald, en er
Sedert dien tijil hebben tle dichtei

Ie

noL!
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, van
doch hij bestudeert deze
neemt hun leven niet m
met het leven der menschen .-„n.uken r

De Sstromrin de^ib'imnbSlen vóór en achter het luns op
de beurt. Zou t Had hij echter het
zijner huiskamei un ^ ' .^ipPnnse Karr over 't zelfde onder-
oordeel van «eest olhn ^ 't gesichte van
werp kunnen ervaicn. wcIIkIiI -J in de nen pp
rosen in den herfst" anders ̂ ^^t^a-vallen. nl m hc^

Ik houd er van rozen te zien zoo ktst men m den
mon jardin. „maar ik houd er met van over
De (iriekeii hebben vijf oi zes schoone geclach-

Romeineii hebben die vijf of zes
drie of vier amlere bijgevoegd,

van alle landen en alle tijden
\-ertaald, geeoi'iderd of nagevolgd
hetgeen (jriekeii o! Romeinen
reeds gezegd hadden, zonder er
iets bij'te doen van eigen makely";
De late bloei zijner lierfstrozen

lu'acht Cats slechts deze .gedachte
bij, dat zoo'n struik verloren had
kunnen gaan, luul uitgerukt
kunnen worden door een baldadi
ge hand, of vertrajit door een
ezelshoef, alvorens aan zijne be-
sti'mming te voldoen: rozen vooi't
te brengen. Zoo ook kon een
wrdoold mimsch ster\'en vóór z'n
bekeering.
Hoe meiiiyh duv>,i.nt nmii en is

['t nu't s»pluckt,
Die na den swarlfi poel zijn liaes-

wccii

Drie dozijn versregels voor de
inkleeding dezer eeihge, en niet
zeer diepe gedachte! Een andere,
n.1. dat bij 't \()rderenil jaargetij
ile tijd van versterven voor deze
herfstrozen spoedig zon aanbre
ken, moest iederen dicliter haast
zoo gemeenzaam wezen als iederen
tuinman. De toejiassing was nu
licht te \'imlen. In een aniler vers
op de roos leest men :

Hel roosje, kiiidc-rs. <lat je sict,
löi dat soo rooilcn knopje biet.
Dat is oen schoon, oen bly gewas.
JMaar al te vlucbtigh, al te ras;
^Hot is golyck nw teore jouglit,
.^Hat is te .se.gKon korte vronght.

Enz."

^_,Elders is 't de vlinder bij de roos.
Welke hij (en hoeveel andere dich
ters met hem!) in den kring zijner
besihegelingen trekt.

,,X'etes-vous jias ennuyé, comme
nioi," zoo uit zich Aljihonse Karr,
,,des amours éternelles du jiapillon
et tic la rose, amours qui du reste
ne sont jias vraies? Les jiaiiillons
se jiosent sur les roses comme sur

toutes les tleurs, mais la rose est
loin d'ètre une des llt
jiréfèrent".

Aantrekkelijk was de roos. ilie in
den hof van SorgInJiet bloeide, af-
zu btelijk de sjiinnekoii, die er haar
webbe weefde.

loch met zóó afzirhtelijk. of Cats
onderweri) des beschou-

wens lur des bej '
Cig. Een scho
leelijk

'  '«V l 1 I HJ ^ ^

of, wat bij
7C" rijmen.

s'ninnek ̂  ' i ^ gesichte van een
1 et , wevende"
•irheiit' ! bCelheid \-an dien
it 1 s i-e? mensche-lyC stieten, dat hij met het werk

la

leurs qu'ils

achtte dit

e})einzens wel waar-
oone bloem en een

msekt gaven hem gelijkelijk
pol „m op te merken- '
iiem hetzelfde was
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der spin vergeleek. Dient de uit-komst van zooveel
naarstig weven alleen maar om ,,kleyn gespuis" te
vangen (want bromvliegen of hommels snorden wel
door het weefsel heen), ook het bedrijf der men-
schen, jagend naar geld of eer, is ten slotte ijdel-
heid. 1 egenover 's menschen zaligheid is al wat men
zich in den loop van een geheel leven koopt, houwt,
vergadert of verschaft, niets dan spinneweh. En
dan I doen de menschen, vergelijkenderwijs, hun
werk nog niet eens zoo goed als de dieren:

Ey siot, hou is 'et uytgcwracht,
Hoe geostigli ovcr-ccn gebracht!
Hoe wel gebonden om den draet,
Hoe net getogen op de maet I
Wacr vint men doch een ambachts-man.
Die soo een netjen weven kan?

[I, E)e dichter zou een nog lageren trap van inferio
riteit gevonden hebben, had hij den arbeid der
menschen vergeleken niet bij dien der dieren, maai
bij ;dien der natuur zelve. Had hij gelijk de natuur-
vorscher Swammerdam uitgeroepen : ,,Alle de liniën
van Apelles syn grove balken bij de subtiele trekken
van de Natuur; en alle de glans van de kunstige
Aveverijen der menschen. die verdooft voor het eenig
geweetsel van een longader."
De sjiin was voor Cafs ook het beeld van aardsche

wisselvalligheid. Vonden in den loop van een
enkelen zomer honderde insekten tusschen hare
kaken het eind van hun bestaan, zelve diende zij
per occasie ten ]5rooi voor grootere dieren;

De spin, die eet de vlicgh; de hagedis de spin;
Dit heeft het groene wout en al de wereld in.

De kringlooj) der natuur bleef zich ook verder
handhaven ; de liagedis werd op haar beurt de buit
van den ooievaar, de ooievaar somwijlen dien van
de slang, en de slang — vader Cats had een boer
met een knuppel op haren weg kunnen plaatsen, en
de progressie daarmee bekwamelij k kunnen volhou
den. Vervolgens achter den boer de Dood — het
eind van alles. Maar hij schroomt niet voor deze
gelegenheid een .... draak op te sjtoren, ten einde
de slang te verslinden:
En noch is 't niet genocgh; want oock dit grousaem beest.
Dat kent een hooger macht, die van henr wort gevreest.

Zoo'n draak was anders een geschikt instrument
tot finale opruiming en tot sktt van een opklim
mende reeks. Het liet zich maar niet zoo gauw
zeggen welk ander ,,grousaem beest" in de bekende
schepping was opgewassen tegen 'n draak.
Van de roos, van de spin, dwaalde Cats' kort-

vleugelige muze naar de vrucht.
Op zijne druiven b.v. was hij naar allen schijn

niet minder gesteld dan op zijne calvynappelen,
zijne bergamotperen, zijne Spaansche kersen, zijne Reine Claude-
pruimen en wat er verder in den boomgaard van SorghvUel stond.
Ook die wingerd en zijne zwellende trossen hadden hem iets te
zeggen. Stond hij voor het levend muurbekleedsel, waar onder
de diep ingesnedene bladeren de
overwasemde bessen zich verscho
len, dan stond de zangster ook
naast hem en inspireerde zijn
dichtlievenden geest met hetgene
,,aenmerckensweerd" was. B.v. deze
bijzonderheid, dat de grootste drui
ven veelal de minst rijjje en geu
rige waren, de kleinste daarentegen
den meesten smaak en zoetheid
bezaten. Men proefde daarin reeds
den wijn. En de moraal, de nooit
missende moraal ? Ze was de ge
wone Catsiaansche, en in den ge
wonen preektoon:
Nu let, O ziel, op dit geval.
En segli wat ick hier leeren zal:
Een herte niet verwaent of hoogh,
Maer neclrig in syn eygen oogh,
Daer woont des Heereii reyne geest,
Daer is syn zegen aldermeest. Enz.

Maar ook de kracht, verborgen
in het bloed der druiven, gaf hem
stof tot zingen; de zorgen verdrij
vende kracht zoowel als de over
maat daarvan, de zinverwarrende
kracht. Van deze laatste gaf vader
Noach's ,,Riesenbrand" reeds het
droevig voorbeeld; en hoevelen nog
na hem! Cats besloot zijn vers Op
Wijn met de regels:
Hier wort een deftigh man door u

[gclyck een schacp.
En daer een hoogh gomoedt gclyck

■ [oen rechten acp;
En soo je noch een reys voor hem

[wilt laten tappen.

ti
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Hy zal in korter stont gelyck een extcr klappen;
En soo ghy verder gaet, een mensch die wort een svvijn
Siet daer, o zoete jeught, de krachten van de wijn.

Anders dan Jacob Cats zag Alphonse Karr de vruchten in zijn

ir , f/. /

„SORQII-VLIET". HET P,\RK.
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hof en anders dan op Sorghvhct biocide in Frankrijk de wijnstok.
Hem bekoorden 't meest ile levende festoenen, welke den weg
volgden hun door ojrzettelijk daarvoor ojigerichte staketsels ge
wezen. Frisch groen waren ze in den zomer, en wanneer de herlst-
adem over hun krimpend gebladerte streek, dan verkleurden ze
in warme, ilnweelige tinten, mat purjier en rossig bruin. Dan
eerst, wanneer de vrucbt tot volle rijjdieid was gekomen, werd
het behagelijk om ,.onder wijnstok en vijgeboom neer te zitten",
.gelijk reeds de Heilige Schrift die uitdrukking in eere had ge
bracht, en ze vereenzelvigd met een toestand van welvaart en
vrede.
Ook die schriftuurlijke r'ijgeboom was den eigenaar van Sorgh-

vliei gewis gemeenzaam, al zag hij dien niet bloeien. Een vijge
boom bloeide niet. Althans niet gelijk andere vruchtboomen, en
niettemin bracbt hij goede vruchten voort; een eigenscha]j welke
reeds de stof verschafte voor Bijbelsche gelijkenissen. Diezelfde
eigenschap bracht bij Cats den boom in aanmerking voor een
lief vers:

Ofschoon dc vyKc-hoom noyt is gewoon tc blocycn.
Noch sict men acn zijn lioiit bcqiiamo vruchten groeien:
Die boom belooft als niet. en des al niet-te-min.
Soo brenght hij soet gewas voor syneii planter in.
Mijn ziel, doet ghy iet goets, en wilt doch geenszins roemen.
Al wat uyt pracht geschiet, verdwynt in lo.sse bloemen;
Men prees in ouden tyt, en 't is een goede saeck.
Geduerigh goet tc doen, en even sonder spraecU.

Wanneer hij aldus den vijgeboom prees, en dien tegelijk tot
kapstok nam om er zijne moraal aan o]r te baugen, dan buldigde
de oude zededichter daarmee tevens het gevoelen van de schrijvers
der oudheid. In Griekenland bestond een wet, welke den uitvoer
van vijgen verbood,. Degene welke de overtreders dier wet, d.i.
de smokkelaars, verkkprten, werden vijgenverklikkers of syco-
phanten genoemd; welke laatste naam sedert als schimpwoord oji
alle aanbrengers, verraders en lasteraars werd overgebracht.
De wijsgeer Plato hield zooveel van vijgen, dat men hem daarom
,,Philosycos" noemde. Haar zonderling was het geloof van den
ouden doctor Joan van Beverwijck, of het volksgeloof waarvan
hij zich den tolk maakte, schrijvende:
,,Volcomen rijp, maai" noch versch, synse warm ende vochtigh,

geven meer voedsel als andere vruchten, ende gaen haest beneden
af. Sy hebben een doordringende ende suyver-maeckende kracbt,
suyveren de borst ende nieren, ende setten 't graveel af. Dickwils
ende veel gegeten maecken ze geen goed bloet, maer 't gene dat
lichtelyk bederft; ende daerom wert gelooft datse luysen doen
groeyen; soo dat niet vremt en is dat Plato geschreven wert
van de Luys-sieckte gestorven te zijn".

Tegelijk met de kwaal gaf hij het middel aan; men moest er
amandelen, rozijnen of noten bij eten, en joeg dan met deze soort
van studentenhaver de jiarasieten op de vlucht.
In Cats' ..Huyshoudingh of kort begrijr van het buyten-leven

oj) Sorghvliei" leest men intusschen niet, dat hij vijgeboomen in
zijn hof had staan. Hij was omtrent den inventaris van zijne Haag-
sche buitenplaats minder mededeelzaam dan b.v. Huygens over
dien van Hoju ijck. Slecbts vluchtig gewaagt hij van zijn eigen
duinen, aan Sorghvliet onderhoorig, en die hij verpacht had, doch
waar 't den gasten van zijn huis toch vrij stond op de jacht te
gaan en kaninefaat (konijnenvatter) te worden. Voorts van zijn

,  .lai.ri.n l)rasciiK van /ijn x'inke-
vischvijver, reservoir voo' n i ,,,'^vjnken op zijn disch bracht; van
baan, die menige rist ,ge " twi elionderd stuks op een enke-

't ulgeineen. van zfjn b .omge-

gewas, zijn l'ii 2""-
Zoo hl] ook \an (hz^ van zijn ..keukeii-wilderniss".veel minder uitvoerig I an idantagie" aan 't bloeien

De zomerscbe zon. die T w ui T vloeden. Aldus:
bracht, bracht ook zyn dicbladei aan i ba

K-t ; as. mer z.jn il.- vruchu n ^oel:
Komt. eet e..n „.omler soet:
Uier zijn (Ie jieeu n . i,|,.; zin, ,|e beste kerssell.

Hier 'i' ? n den bol meer in het wilde s,,niyt;

Of voor een lieete Kooits. oi .mui .
T^. 1- ■ I n die ^iereewasseii kon ( ats zich gereetlelijk

aaSchriicui'Xi.rdic'n hij als curator van de Leidsclie Hoogeschool
1 eschikken kon over <le zatleii en stekkein welke ni den p anten-
triin der universiteit overtollig waren. In z.jii ..Oudeidom en
Buvton-leven" erkent bij:

liet noodift luivs-besore
Van Levdens hoogesehool was doen aen on~ gelaten.
Dies werd mijn tnvn veisieii van eIdei handc /-. i t
Dat meniftli seltsaam knivt daer" jeeil\(,x ai btei lai t.

Kort nadat hij. (S.; jaren oiul, of) zijn Haagsche Ibiiteiiplaats
overleden was. werd Sorghvhd het eigendom van i-rins W illein III,
die er zijn gunstelin.g Pieiitinck mee begiltigde. Lu deze zette
aan het'goed een pracht bij van lonteineii en t"ijvers. van beelden
en gebouwen, van grotwerk , b,'rceau\ en plantsoenen, welke de
rustieke schepjungeii van den tlicbtei teiie o\ ei si hitlei de. Dc
fraaie oranjeboomcn, door Cats gekweekt, waren toen reeds
meerendeels overgebracht naar de Imiteipilaats .S/imvn/aTt;. Ten
tijde van Willem III waren ze .genoegzaam uit de kluiten gewas
sen om \"rncht tc ge\'en: tle \"riiclit. ilie e(.uis (hnu een nazaat tan
den Koning-Stadhouder bij een leestmaal aan eene ..cousine
werd geboden, maar door baar teruggewezen met de beteekenis-
vollc woorden: ,.H' n'auiii' pas les iiriniges.' . Zoo ze ten tijtle van
Cats zoover nog'niet waren, de lijne geur der bloesems streelde
tocb menigmaal het reukorgaan dts bejaarden dichters, waarlijk
niet verwend door Zeenwsche polderdamiien en Haa.gsche gracht-
geuren.

Doch ook hierin verschilden zijne Haa.gsche (tedrgicti van die
van Huvgens, dat deze laatste met alleen de liefelijk geurende,
maar ook de kwalijkriekende planten van zijn bol binnen het
veld zijner dichterlijke beschoiiwin.gen trok. Hij liet er zijne
gedachten over gaan:

\\ aiT van 't j^rociit, wan i-ii door wat inoiulcn
Syn I>lanck(.' voctsel komt uyt swan- swarti- inrondni.
Hoe 't in do tackon rijst, hoo 't in do l>ladoii stu>t.
Hoo '1 in don Somor worckt. on stdu-idt or "s Wiutors uvt;
Wat (lOuwo stiiickon doot. wat Hooson wol doot riookon, ouz.

^let (Iczc onvvelrickflulc' ..^oiuvo ' I)0(1(K'1(1o eon plant in
zijn hol, die tot de groote iamilie der papaver-achtigen hehoonle
en waarvan in Nederland alleen de met een slechten j-eiik be

deelde soort ge\-onden werd. Het
gewas werd ook ..oogenklaar" en
.schelkrnid" genoemd. ^len be-
loelde zich juist niet opeen afstand
" houden, maar men moest niet

bladeren tnsschen ile vingers
tijn wrij\ en. Cats c'ermeldde in dit
ojizicht alleen den ,,])estilentialen
renck van loock" (wellicht knof
look), maar dit \"erhinderde hem
niet er een \"ers op te maken.
1 ronwens. W(.'lk onderwerp was
Voor hem \"eih.gl Doctor van
Beverwijc k oordeelde eveneens de
look ..onbecpiaem om zijn dappe-
I en en de onverdraeglicken stanck";
waarna hij voort.gaat :
..Hoe dat het Loock stinckt zoo

ist evenwel, gelijck oock den
A]iu n, van de snperstitienso Egvp-
tenaers voor '
W

tc

de

naeis voor een God gehouden,
aei mede de jroeet J uvenalis spot,

zeggende, dat het wel heyligh volck
moet zijn, daar de Goden in de
hoven wassen".

Dit s]rotclicht werd diior Cats
'"^^r<lietst met de regelen :

^'<11 niajcb .\jiivn „och l.crock hier
K- I. .bllU

Want
,.,, ,1..

lx fel, schellen,stuck iloor

I,., , ■ , '' b-.yyin'sche lamtc^n.
a  een Iic^vIik), volck en van

Dat \oor

i7/. A. Boer, ,.SORGH-VLlET'. DE VIJVER.

.uun jJTootDn lof.
zijn tiCHicn Durt gewassen

^van (it'ii hoi?

*. Zonden Hin"gens,' tn kwaden renk van gouwe.
Doch
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en Cats, die den kwaden reuk van knoflook ter sprake brachten,
hunne massieve neuzen oi)gehaald hebben, hadden ze die knof
look eens geroken in haar vaderland, Oost-Indië! En nog zooveel
andeie steike geuien, aan het Oosten eigen. Er kon nog iets
ergers zijn dan de lucht van uien, n.1. die van verrotte uien — en
immers gaf iedere doerian zulk een lucht van zich. Ook de mang''a-
soort, bekend onder den inlandschen naam van ,,kwedi"
jera joeiida) zou om haren sterken terpentijnreuk op de tafel
van Cats niet geduld zijn. Valentijn vond, dat deze vrucht was
,,iynsch van smaak en wat harsachtig, zijnde ook onaangenaam
en zeer sterk van reuk, in zoo verre dat het verveeld, 't geen ook
de leden is, dat men dien de ,.Stinkerdboom" noemt; alzoo men
met eigentbjk zeggen kan dat zij (de vrucbt) stinkt, maar wel,
dat ZIJ zeer zwaar van reuk is".
Ook ondei de Indiscbe planten waren er ettelijke, wier vluchtige

ohen geenszins aan de geuren van (lelukkig Arabië berinnerden.
13,V. het daoen kenloei ol ..vj/st-blad", bet kajoc tahi of drekhout,
de 1 eusachtige ]iai asiet Ra/licsta, door de inlanders van Pasuemah
„des duivels siribdoos" genoemd, die sjioedig na 't ontluiken een
lucht als van verrot vleesch verspreidde, enz. Doch zoowel Huy-
gens 0]i Hof-a'ijck als Cats o]i Sorghvliet hebben het niet betreurd,
dat zulke gewassen in bun hof ontbraken. De laatste ook daarom
niet, dewijl de aanwezigheid van tro]iische planten en vruchten
tevens de aanwezigheid van tropisch ongedierte zou doen ver
onderstellen, en hij de eersten tot dien jirijs te duur gekocht zou
achten, 't Was die meening, waaraan hij uiting gaf in de regelen:

Daer is geen Koningkryck, dat alle vruchten baert.
Een yeder lant-begryp,' dat lieeft svn evgen aert.
Hier is geen tamerind, geen booinen overladen
Met Hoeten citeroen, of appels van Granaden,
Hier is geen suikerriet-, geen riekend' ananas.
Hier is geen cocus-noot, dat wonderbaer gewas;
Maer schoon hier niet en zijn dces wijtberoemdc vruchten,
Oock is er niet een beest daer voor men hoeft te vluchten;
Hier is geen kout feniju, of heeteu .schorpioen.
Men kan oock soudcr aucxt hier rusten in het groen. Enz.

De Maria-Munsterkerk te Roermond.De Munsterkerk is een prachtig voorlieeld van niiddel-
eeuwsche bouwkunst, even lijk aan scboone vormen
als aan sierlijke lijnen en afwisselende versieringen.
Het geheel maakt een blij venden indruk oji den be-
scbouwer. Zij werd van 1218—1224. dus in een kort

tijdsbestek gebouwd en gelijkt op verscbillende kerken aan den
Rijn, als de Ajiostelkerk te Keulen, de Kerk van Andernacht.
Zij ontving haar naam van Munsterkerk van hare bestemming
als abdijkerk der naastgelegen adellijke abdij. De tand destijds
bad aan hare schoone vormen geknaagd tot door de vrijgevig
heid van staat, provincie, gemeente en bijzondere jiersonen de
bouwmeester Dr. P. J, H. Cuypers haar heur slanke torens en
stout zich welvende bogen kon teruggeven.
Haar koepel overhuift een praalgraf, waarin de gebeenten

van Voorouders van ons Vorstelijk huis besloten zijn. Kichar-
dis van Nassau, weduwe van Otto H, graaf van Gelre, stichtte
kerk en stift; zij werd de eerste abdisse. Haar zoon Gerardus IH
van Nassau, graaf van Gelre en Zutfenen zijn gemalin Margaretba
van Brabant zijn onder den koepel, in het jrraalgraf ter ruste
gelegd, hij in 1229, zij in 1231. Richardis ligt op het koor begraven.
Hunne beeltenissen, in steen gehouwen, 185 ciM. lang, liggen

op twee vast aaneen geschoven zerken, van boven als schotels
2 cM. uitgediejit. Deze twee rusten weer op granieten kolommen
welker kapiteelen verbonden zijn door een keurig gebeitelde
lijst. Onder die lijst, dus in spiegelvakken, prijken 12 blazoenen
van den graaf en gravin. ,

Beide beelden leggen in de houding van hen, die een rustigen
slaap zijn ingegaan, met de handen op de borst, de voeten naar 't
Oosten als verwachtende den dag der opstanding. IMen houdt
de beelden voor portretten. Nog zijn in het graf ter aarde be
steld twee afstammelingen uit het doorluchtig geslacht der Nas-
sauers, nl. twee kinderen van XVillem Hyacinth van Nassau,
Graaf van Siegen, en Maria Francisca van Füistenbeig, in 1692
en 1694 gestorven. Het monument is, dank zij de belangstelling
van Z K. H. Prins Frederik der Nederlanden, in 1873 hersteld.
'dc Maria Munsterkerk ligt bijna geheel vrij aan het met fraai
geboomte beplante Munsterplein. Alleen aan de zijde dei-
kazerne ligt een vleugel van de onooglijke militaire gebouwen,

EEN FAZANTENKRUISLING.De fazant, die hierbij is afgebeeld is eene kruising van den
Konings- of Reevesfazant en den Mongoolschen fazant.
De vogel werd in December des vorigen jaars door
ZKH Prins Hendrik der Nederlanden te Massenaei
geschoten en is op Hoogstdeszelfs last cloor den Heer

P. L. Steenhuizen, Praejiarator van het Koninklijk Zoologisch (m-
nootschap „Natura Artis Magistra'
fazant is, zooals men zien zal, geplaatst m eene natuuih ke diin -
omgeving, gelijk die bestaat op de plaats waar hij geschoten were ,
het stelt voor een stukje duin met duindoorn en bessen, biaam-
smitl, e "iistek Jet geheel ie ge|.l»tst " ^ ™
het voor stof en bederf te behoeden. Reproductie dei loto
eenig tijdschrift werd door Z.K.H. goedgunstig oeges a

m.

.1/. A. jwr. DE JACHTOPZIENER POOT.
A'tiij}' hem liurd ccn thatis nnrt de ̂ eniecntt' \^-Gi'avinhaee hehoorend he.uh, {t'ii'-
tijd.c hij Zorgvliet), de hiKU-hjis -e,m Poot i;enoemd; de arxeh'eze ',i;u,di hmr ken
daar vroeger niet komen of hij 7i>erd door Poot "vexxe-^tanrd, omdat d/e ho.^eiijts,

midden in dnin, -rerhoden terrein 7varen, {nn pnhlieke 'oandeflaats).

De prachtige Koningsfazant is tot dusverre bij ons te lande
meer volière- dan jacbtvogel. Elkeen, die wel eens een dieren
tuin heeft bezocht, zal hem stellig kennen; zijn wit. zwart, goud
bruin en goudgeel gevederte en de enorm lange staart vallen ge
noeg in het oog. De middelste staartvederen kunnen tot 1.(10 Meter
lang worden. Onnoodig te zeggen, dat voor zulk een aanhangsel,
wil het niet afslijten of beilerven. een buitengewoon groote uit
loop noodig is. Het vaderland van dezen fazant is China, vanwaar
reeds in 1831 het eerste levende e.xemplaar door John Reeves
naar Engeland werd gebracht. Naar dezen wordt de soort Reeves
fazant genoemd. Later werden meer van die dieren geïmporteerd,
maar het duurde tot 18(1(1 eer een levend exemjilaar den zoölogi-
schen tuin te Parijs sierde. De Reeves-fazant is een berg\-ogel
uit de Noordelijke landstreken van het Chineesch Keizerrijk; ten
Zuiden van de Blauwe Rivier schijnt hij niet voor te komen en
zeer ver WesteUjk reikt zijne verbreiding ook niet. Xt'aarschijnlijk
zal hij, als jachtvogel, het best kunnen gedijen in onze droge
duinstreken; vochtig, laag land, zoo uitstekend voor onzen ge
wonen fazant, verschilt te zeer van zijn oorspronkehjken bodem;
zoover mij intusschen bekend is, komt hij bij ons te lande, hetzij
zuiver, hetzij gekruist, als jachtvogel weinig voor. Meer is dit
het geval met den Mongoolschen fazant, die veel meer overeen
komst heeft met onzen gewonen jachtfazant en met dezen laat-
sten veelal gekruist worclt. Beide belmoren tot de blauwgroen-
kopjiige fazanten, alle uit Azië afkomstig en waarvan een 35-tal
vormen beschreven zijn. Nu is niet met zekerheid uit te maken
wat bedoeld wordt, wanneer men eenvoudig van Mongoolschen
fazant spreekt; de vogelsoort, die door Brandt als niongolicn.'i
werd beschreven, bewoont Turkestan, de moiigolicus van Pallas
Korea, het Auwerland, iïlongolië. Waarschijnlijk, zeker weet ik
het niet, zullen de hier ingevoerde exemplaren wel uit laatstge
noemde landstreken stammen. Voor ons jagers doet het er trou
wens niet veel toe, waar van daan zij oorspronkelijk afkomstig
zijn; hoofdzaak voor ons is een mooie en vooral goed en snel vlie
gende jachtvogel. Aan die vereischten voldoet de Mongool. Toch
wil iedereen hem niet, en velen houden van den ouder-
wetschen vogel zonder ring om den hals, den bekenden colchicus,
die, naar beweerd wordt, niet zoover zwerft, maar meer bij de
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plaatsen blijft waar hij uitgezet werd. Intusschen vindt men de
beide soorten weinig meer geheel zuiver, er is te veel bloedver
menging aanwezig, want ze paren zeer veelvuldig onder elkander.
Het valt echter niet te ontkennen, dat de Mongool met zijn lich
ter en meer schitterende kleuren, zijn witten kraag, het in schoon
heid van den gewonen, meer sober aangekleeden Colchischen
fazant, wint. Snouck.\ert.

UIT DEN REVOLUTIETIJD.
(SM).OP het leger dat haar aangewezen wordt, hurken reeds

vier kaartspelende vrouwen. De nacht valt, vol van
afgrijselijke nachtmerries; de beddelakens zijn zwart
en stijf van vuil; toch moet zij zich ontkleeden en
zich uitstrekken naast een door ontucht en on

deugden verliederlijkte gezellin. Om tien uur hoort zij een
verschrilckelijk leven; het is het uur, waarop de vuren moeten
gedoofd worden, het couvre-feu. Dit wordt aangekondigd
doordat met een ijzeren staaf over de tralies gestreken wordt;
de bewaker. Monsieur Saint-Denys, Verschijnt; hij doet de ronde,
vergezeld van twee reusachtige doggen. Den volgenden morgen
het verhoor, de vuurproef. De arme vrouw moet al blozende
erkennen, dat haar man sedert langen tijd uit Frankrijk geweken
is, zij weet niet waar heen. Zij heeft Gucnier te Parijs leeren
kennen, zij weet niet waar hij woont; hij is haarvriend geworden
•en komt haar dagelijks opzoeken." ,,Heeft hij wel eens in uw
huis overnacht ?" ,.Neen, dat nooit." En niettegenstaande haar
wilskracht, barst zij in tranen uit, wanneer zij denkt, waarvan
zij zich eigenlijk aanklaagt. In het Depot teruggekeerd, heeft zij
slechts één gedachte: Zij zal haar man een sclirijven doen toeko
men, maar dat kost geld en zij bezit niets. Voor een paar stuivers
van haar medegevangenen ontdoet zij zich van alles; zij is bereid
hen ook liaar zwart tluweelen hoed te Verkoopen, evenals hare
haarvlechten; maar zij hebben het op haar ringen voorzien. Zij
stellen haar allerhande brutale vragen: ,,Het is toch zeker je
minnaar, dien ze gisteren met jou samen hebben aangehouden?"
,,Neen, dat is mijn minnaar niet." ,,Is dat dan je man." ,,Ook
dat niet; het is een heer, die op dat oogenblik bij mij was." Een
gemeene lach is hierop het eenige antwoord. Den derden dag ont-
•dekt zij aan de andere zijde van een hek Guénier, die voor het ver

hoor wordt weggebracht. Zij roejjt hem, loojit naar hem toe; hij
deelt haar kalm mede, dat hij alles bekend heeft, dat zij niet
meer behoeven te liegen, dat hij ook zijn naam gezegd heeft. Aan
de politie verzekerde hij, dat hij liever zou sterven, dan zijn \'n)uw
verlaten. Zij viel flanw van ontsteltenis en smart luj de gedachte,
dat er nu niets meer kon gedaan worden, dat hij nn onvoorwaar
delijk verloren was en dat er nu niet meer te strijden viel. \'an
af dat oogenblik genoten zij van de treurige voorrechten, die
aan veroordeelden verleend werden. IMonsienr Saint Denvs, de
cipier, gaf hen verlof om zich beiden bij dag in ile eenige kamer,
waar zijn woning uit bestond, oj) te houden. Men had zelfs voor
haar een rustbed gezet aan het voetennidnde \-an het bed, waar
hij sliep te zamen met zijn vrouw en kinderen.
De verschrikkelijke iloggen brulden l ij het minste gerucht.

Een roodgloeiende kachel brandde dag en nacht in dit
krot, waar alles grijs was van het vuil en van de hitte. \'ictoire
bleef ten gevolge hiervan nog meer dan een jaar schor.
In die kamer stonden slechts hoognoodige voorweriten ei'

werd zittend op de bedden gegeten en de knk-'i-n diemlen daarbii
als tafel. Madame Samt-Denys ging 's ochtends haar inkoopen
doen; m haar afwezigheid verkocht de gravin de la \'illironët
brandewijn aan de vnnuyen van het Depot. Bij de thuiskomst
van de bazin overhandigde zij deze evenveel stuivers als zü -daas-
jes geschonken had. Vóór het avondeten speelde zii een snelletie
domino met ?iIonsieur Saint-Denvs, er werd om (am desch cidtw
gespeeld, dien zij gewoonlijk verloor; wanneer zij door '•
lettendheid won, dronk Monsieur Saint De
l

zijn

een

onop-

tlescheeg en verzuimde er voor te betalen. In de kachelnvs toch

Ie k

M'anneer la
l'often zij
\dllii

n aan kant
illirouët

apjiels, waar de geheele familie van smulde,
het bed van zijn vrouw opgemaakt en het hnish.nn'le"
gemaakt had — want IMonsienr Saint-Denvs was een \-eei . i
mijnheer om zich met dergelijke hni.shon.lelijke bezigheden te Ïif
moeien — werd hij voor den nacht naar zijn cel "■ebrm lVt
hield van dit zonderlinge bestaan, het was Imr '
beleefdheid en goedhartigheid de sleutels zijn d'ie -dl,, h n-t

X'ictoire
ar o\'ertuiging dat

Zij hegreej, ook wel, ilat zij
'\eldra we<ln\

en dit was een wonderlijke talisman,
deze dagen nog zou betreuren, en dat zij' we«., , ,
La Vilhrouót, van zijn kant, was gelaten en "-èno, 1 1-'"
kere geluk; misschien was hij overtuigd dat ziiirv,- ^del zou vinden om hem uit dezen be.lenkelijli.n t,,ësta,ulTe'reddem
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Na Vei loop van een maand moesten zij scheiden; cito3'enne Villi-
rouët \yeid in vrijheid gestelil; de banneling werd naar de gevan
genis 1 Abbaj'e gebracht en moest daar de rechtspraak van den

afwachten. De crisis naderde. Deze buitengewone
rechtbank stond bekend als onverbiddellijk. Wat nu te doen ?
In de eerste plaats een advocaat zoeken. Victoire' had verschil
lende adiessen op gekregen: Chauveau Logarde, Cotelle, andere
nog, allen even knajr. Toch talmde zij. Een ochtend, terwijl
zij te bed lag, viel haar de gedachte in, eens naar de rechters
te schi IJ ven, om hun medelijden op te wekken. Schrijven? Zij
zullen den biief niet eens lezen. Als zij er eens zelf naar toe ging?
Zij zullen hnai niet ontvangen, die militairen. Indien zij haar
ontvangen, zullen zij liaar bij het eerste woord om den tuin lei-
^n. Voordat zij haar man zou hebben kunnen verdedigen....
Hein \eidedigen? Maar dat is een ingeving! Zij zal pleiten, zelf
pleiten vóór het gerecht. En onmiddellijk begint zij hare rede
voer mg en loopt daarbij met groote stappen door het vertrek.
Zoodra de tijd daar is, vliegt zij naar de gevangenis l'Abbaye,,
deelt haar plan aan haar man mede; hij, vertrouwend als altijd
op de macht van zijn goede fee, keurt haar plan goed. ..Jou ver
kies ik bo\'en alle advokaten, als je den moed bezit mij te ver
dedigen. dan ben ik gered!" Zij gaat naar huis, begint haar ver
dediging te schijven; maar zal zij die mogen uitspreken? Zij moet
de toesteinming van den rap])orteur van de Commissie verkrijgen.
Zij stelt zich o]i de hoogte; het is een jonge officier, twee en der
tig jaar oud. Bij hem gekomen, blijkt hij een uiterst koel, on
doorgrondelijk mensch te zijn. Haar optreden Verwondert hem.
,,iMadame, wat gij mij vraagt, is tegenstrijdig met de gebruiken."
,,Maar het is toch niet tegenstrijdig met de wetten; ik heb altijd
alles voor mijn man gedaan, wat mijn hart en mijn plicht mij

/  ingegeven hebben. Nadat hij aangeklaagd is, wil ik hem verde-
^  digen; dat lijkt mij nogal eenvoudig." l5e officier moet dit wel

toegeven; ,,wat hem betreft, heeft hij er niets op tegen." Nu moet
zij een tweede bezoek brengen bij generaal Cartolle, den presi
dent Van de rechtbank. Daar Victoire zich verontwaardigd toonde
over de wreedheid van de nieuwe wetten, ,,bloedige wetten, een
Robespierre waardig", antwoordde de generaal op ijzigeii toon;
,,Dat wij over deze wetten niet hebben te oordeelen, maar ze
slechts in toepassing hebben te brengen." Zij had de wreedste
ondervindingen. Eens kwam zij met schrik vervuld van de ge
vangenis, waar zij iederen dag heenging, terug; drie kameraden
Van haar man, eveneens uitgewekenen, waren voor de rechtbank
verschenen: alle drie waren zij ter dood veroordeeld, zij had ze

^  zien wegvoeren. Haar beste vriendinnen, hielden haar, daar zij
het goed met haar meenden, van haar voornemen terug. M'aar-
toe diende het zich iets in het hoofd te stellen? La Villirouët is
verloren, zonder dat er voor hem eenige uitkomst bestaat; waar
toe dient het zich noodeloos te compromitteeren, zich tot een

,  aanstelster te maken? Toch blijft de moedige Victoire halsstar
rig bij haar plan. Zij werkt in de Archieven, slaat het wetboek na,
zij dringt tot in het Ch:itelet door, waar de Commissie haar zit
tingen houdt, en woont een
dier zittingen bij om ver
trouwd te raken met de zaal
■en de gebruiken van de recht
bank. Zij is half dood van
vermoeienis en koorts, als
eindelijk de beslissende dag
is aangebroken. Het was den
23sten jMaart, vóór Paschen.
De zitting zou om half twaalf
beginnen. Victoire stond om
zes uur op, om acht uur was
zij in de gevangenis om haai
man goeden dag te zeggen en
zijn moed te sterken, claarbij
het gevaar loopend, dat zij de
hare verzwakte. Zij ging naar
huis. knapte zich op, deed
een hoed 0]i van wit créve,
een jajion aan van neteldoek
met groote mouwen, om het
middel \'astgehouden door
een sjerp; zij at een weinig
soeji en een ei om haar keel
wat vrij te maken, daar zij
van de feestmalen bij Mon
sieur Saint-Denys, nog altijd
schor was gebleven. Daarop
nam zij een rijtuig om zich
met haar vriendin Madame
Artaud naar het Ch;itelet te
beger'en. Toen zij naderbij
kwamen, zag zij uit de verte
den aangeklaagde, die mede-
ger'oerd werd door een sterk
geleide en zij dacht, dat zij
flauw ging vallen. In de zaal
had de menigte zich opge
pakt. Victoire begaf zich
naar de haar aangewezen
plaats, tegenover een tafel,
waarop papieren, jiennen

Sb
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en inkt. Haar keel was uitgedroogd, de aandoening ov'ermande
haar; de aanwezigen verdrongen zich om dit kleine, witte
vrouwtje, dat tot de verdedigers-bank was doorgedrongen,
beter te kunnen zien. De habitué's wisselden niet^ elkaar
van gedachten. ..Zij ziet er uit als een aannemelinge!" ..Och!
wat heeft zij een roode oogen!" ..Zij heeft zeker zooveel
gehuild!" Zij had niet gehuild, zij huiverde van de koorts. Het
oogentflik, dat zij het meeste vreesde, was dat waaro]) het deur
tje zou ojiengadn, waardoor haar man zou binnenkomen, verge
zeld van zijn bewakers. Tot tweemaal toe fl uisterde Madame
Artaud. die bij haar zat. haar in het oor: ..Houd moed, ik hooi
de soldaten", om haar op dezen schok voor te bereiden. Beide
keeren dacht \'ictoire, dat zij ging fl auw vallen: dat zij niet zou
kunnen. Toch wist zij zich tegen deze gevoelens te verzetten,
en daar de aangeklaagde nog niet verscheen, had zij den tijd om
er weer boven o]i te komen.

Eindelijk, daar is hij! \'eel geweld, hij wordt begeleid door
twintig bewakers, waarvan twee hem bij de armen vast houden.
Hij moet plaats nemen' o]i een stoel tegenover de rechters. Hij is
een paar stajijien verwijderd van zijn vrouw, die hem r'an op zij
kan zien. Hij zoekt haar met de oo.gen. ziet haar en glimlacht.
De rechters verschijnen: het zijn er zer'en. in vol ornaat, lange
snorren, slepende sabels: zij nemen jilaats en (reneraal Carthol,
de president, beveelt stilte. Het verhoor vangt aan. La ^ illi-
rouët antwoordt bedaard, de rajiiiorteur neemt zijne condu-
siën. Een der rechters vraagt den secretaris om oiiheldering:
..Die ongelukkige kan zich toch niet alleen verdedigen: ik zie .geen
Verdediger voor hem." De secretaris toont Victoire aan: ..Ziehier
zijn verdediger." ..Ach!" vervolgt de andere. ..zal zij de kracht
daartoe bezitten?" Helaas! Zelf wist zij het niet. Haar hart
bonsde, angstig zat zij zacht te bidden, trachtte al haar nog over
gebleven moed te verzamelen en niet na te denken. Eensklaps
hoort zij. dat er over haar ges])roken woordt. . .M'ie is nu eigenlijk
je verdediger?" vraagt de ])resident den aangeklaagde. ..Mijne
vrouw." antwoordt deze. Daaroji wendt Cathol zich om en vraagt
met ijzigen stem: ,.Heeft u iets te zeggen?" Zij staat oji en ant
woordt: ,,Ja". Zij raajit haar blaadjes liijeen en begint: ..Cito^x-ns,
rechters." Zonder blijkbare aandoening vraagt zij eerst verge
ving voor haar vermetelheid; daaroji, tot de zaak gerakende, zet
zij uiteen, dat haar man nooit is uitgeweken, dat hij zich in Or-
leans ojihield, ziek zijnde. , dan begint zij aan de rechtskwestie,
bespreekt de wetten, de datums; misschien werd er meer naar
haar gekeken, dan wel geluisterd. Er heerschte een stilte, zóó
volkomen, dat de zaal, die toch volgepropt was, er volkomen
leeg door scheen. Zij durfde haar blikken niet van het papier
afwenden, uit vrees dat zij o]i de gezichten der rechters vooroor
deel, barschheid, of gestrengheid zou lezen. Ook waagde zij het
niet haar man aan te zien, om niet door aandoening overmand te
worden. Tegen het einde, eerst nadat zij de rechtskwestie behan
deld had, verstoutte zij zich voor de eerste maal haar oogen 0]r
te slaan. . . . Dikke tranen rolden langs de wangen van den

'i

k. .l<- -
- A? - '

Schrjabeijci'. '

 EEN BOOT. VARENDE OP DE IRAWADDI-Rn'IER
IN ENGELSCH-INDIË.



322
buiten.

3 Juli 1909.

president; zijn collega's zaten allen met gebogen hoofden, „als
menschen, die zijn aangedaan." een hunner wischte zich de oogen
met zijn vuisten; zelfs op dat oogenhlik dacht zij te zullen be^nij-
ken. Maar zij herstelde zich en begon hare slotrede. ..Gij zijt
vaders, echt^enooten, geen enkele uwer is ongevoelig voor de
stem der natuur. Gij zoudt niet willen, dat. zonder eenig voor
deel voor het vaderland, de voorbeeldigste echt zou ontbonden
geraken, dat de teederste band verbroken, dat er kinderen u eezeii
zouden worden. Gij zijt rechtvaardigen ; gij wilt geen onschul-
i'dg slachtoffer ter dood brengen. Gij kent de rechten van den
ongelukkige, rechten even heilig als die van de tleugd. en daar
gij mij toegestaan hebt mijn man te verdedigen, kan hij ook met
geofferd worden!" Zij zweeg; haar verdediging had twee en veer
tig minuten geduurd, (icen bravo's. geen handgeklap; de stilte
bleef heerschen, verstikkend, siiannend; de ]iresident zelf. het
hoofd gebogen, aarzelde om het woord te nemen; ondei zijn snoi
en O]) zijn wangen besiieurde men een sjiier-trilling. die op een
ingehouden aandoening duidde; eindelijk, zich beheerschend,
sprak hij tot den aangeklaagde: ..Hebt gij nog iets toe te voegen
aan hetgeen er gesproken is?" Oji het ontkennend antwooid.
dat volgde, hervatte hij: ..In dat gevalt zult gij naar de gec'ange-
nis teruggevoerd worden, zooals dat gebruikelijk is." Daarop
stond la Villirouët op, boog voor de rechters, en ging o]i zijn vrouw
af, terwijl hij haar in de armen sloot. Toen barstte het gansche
auditorium los: misschien omhelsden zij elkaar wel voor het laatst;
zouden zij voor altijd gescheiden worden? Kramjiachtig hield zij
haar man omstrengeld en snikte zenuwachtig. De menigte weende;
de bewakers zelve wendden zich af.
met tranen in de oogen ; zij voerden
toch den aangeklaagde weg. De rech
ters hadden zich teruggetrokken om
te beraadslagen; hun samenkomst
duurde een half uur. half uur vol
spanning voor Victoire. Had zij de
juiste snaar aangeroerd ? Konden zij
hem vrijspreken ? V\'at zou zij doen.
als zij het vreesdijk woord zou hoo-
ren ? Zij was van plan het volk op te
ruien, haar verdediging oj) de hoeken
van de straten te hervatten.... Plot
seling fluisterde een stem in haar oor :
.,Vrijgcst>rokeii . Het was de secre
taris. die de terugkeerende rechters
voorafging. ^let forsche stem las de
Viresident: ,.In aanmerking genomen...
in aanmerking genomen,., wordt met
algemeene stemmen de vrijs])raak uit
gesproken. .". Toen hoorde men niets
meer: een overwinningskreet. toejui
chingen barstten los: ..Bravo, dat is
nog eens goed'" De generaal richtte
zich o]). dreigend: ..Gij zijt hier niet in
den schouwburg, gij moogt noch toe
stemmen in deze beslissingen, noch
ze afkeuren....". Haar zijn grove
stem beefde, zijn zware snor trilde,
en goedig liet hij er op volgen : ..Toch
moet ik erkennen, dat dit een heel
aandoenlijk en roerend geval is." De
opgepakte nieuwsgierigen zwegen op
nieuw ; Victoire richtte zich staande
tot de rechters en zeide slechts: ..Ge
loof mij. citoyens." wanneer ik U
verzeker, dat mijn dankbaarheid gelijk is aan mijn onbegrensd
geluk." Onmiddellijk stortten de aanwezigen op haar af; gansche-
lijk in de menigte verloren, tracht zij aan het onstuimige hulde
betoon te ontsnappen, maar nu de zitting opgeheven is, stijgt het
geestdriftige geraas en loopt zelfs op twisten uit: ,,Hen kan haar
niet zien!" ,,Gij staat juist voor haar!" ,.Laten ze haar op een
tafel zetten, ojxlat wij haar op ons gemak kunnen zien!" Een man
uit het volk, de vuisten in de zijde, staat vlak tegen haar aan,
zegt herhaaldelijk: ,,Het is mooi, wat u daar gedaan heeft; ja, ja,
het is heel mooi. U bent een moedige vrouw!" De rechters, van
hun Verhevenheid afgedaald, wenschen haar geluk; allen willen
haar omhelzen; zij bleef gedurende een uur bij hen, terwijl de
secretaris vlug het overschrift van de rechtsjiraak schreef; einde
lijk werd haar dit overhandigd; zij had een rijtuig genomen. Op
de kaden juichte haar de op een rij geschaarde menigte toe; velen
stortten zich achter het rijtuig aan, tot bij de gevangenis. Alle
menschen ̂ uit de buurt hadden zich te zaam geschaard op het
pleintje vóór de gevangenis. Toen zij overgelukkig aan den arm
van haar vrijgelaten man verscheen, was er maar één groote
vreugdekreet: ,.Daar zijn zij beiden, gelukkig!! Leeft nog lang!
Weest altijd gelukkig!" Dezelfde menigte zou hen hebben uit
gejouwd, wanneer zij beiden oj) de kar der veroordeelden waren
voorbijgetrokken.
Er werd gedineerd bij iMadame Artaud. Victoire w^as half

dood Van vermoeienis, geheel schor, 's Avonds ging zij met haar
van vreugde weenenden man naar de rue Marceau ; voor de eerste
keer liep zij gearmd met hem door Parijs zonder vrees voor
spionnen. Toen zij alleen samen waren, zeide zij tot hem: ,,Nu
kan ik sterven, mijn vriend; ik weet nu wat geluk is!"

J^oto L. Dorsmnu Cz. \-EEN

w

Den volgenden dag. ,U- ..Dames d,e
stralenden morgenstond, de aigi '' _ Xdet' ire in haar
la Halle"_ aankondigen diüku een kus op ie-
armen. hief haai \aii dm gioi ' 1 • .. een
dere wang en gaf haar aan ue pl.voonlingeii toe:
ruiker aan en siiraken haai m d , , ^.vl•n rein zijn
„Hijne lieve vriendin, ziehier eenige dacht
als uw hart." En terwijl zi, met haar , naiku m k 'K
Mme. de la \-illiroiuT <k> ..bivisteis aii "
zij herinnerde aan dc^ g.ieileitieieiiluio c ^ ^een .her vrouwen: „De rechteis! ,jj::" „w man!"
wel meer omgekomen, die ewn „vdiireiide een
Dit bezoek was de inleiding tot nog vele ''"'" p
dag of tien was het vrouwtje de alg< d x-an '1^ ̂  " '
.la'gbladen verkondigden haar „,',ndi,glle
tliclit, gczongk'n. en ( iluyeniu' Ijonajiaiti-
haar aan haar ilisch. . , ■ X'aiiaf
Van haar geluk Ixdeefde rij geen ^

de dagen waarna zij haar inaii heroveii. Inu . _
over haar gesjirokeii. Zij stierl te Laniballe. ( en J
oj) zes-eii-Veertig-jarigen leeftijd. ^ j

Mr. df la \'illin)iict ovcrlt'clde haar Iwro on ]< ■
tijde van <le Restauratie ont\ ing hij het kruis
dat zijn iieiMnonlijkt.* vei diensten liem znin.ei tYljh i'"'* •
verwerven, maar ook. zc'O stoinl er o|) de begi'len.ei ( i '
„omdat hij de M-ijheid en het leven dankte aan < m wilski aUit en
lien moed van zijne vrouw, n emriu hiiger nagei .ai li teni'-.

Dit is xoorzeke;- de eenige orde ge
weest. die o( it geschonken werd f t
belooning \ an ecbtelijke belde en aan-
liankelijkheid.

EEN MOOIE
MOERASPLANT.

IE op zijn uitstapjes in de
natuur niet scbrooint. af
en toe eens ilen voet te
zetten in een vochtige
weide ot i'i'ii moi'rassig

veentje, zal stellig wvl (.'lais het Iraaie
plantje ontmoet hebben, welks al-
beelding O]) ongex'eei" natiuniijke groot
te hierbij gaat. Het is bet " cllcgrds
en wel de soort, die ti'genwoordig vccn-
pliiis wordt geinnnnd in de determi-
neerboeken (Ei iophoruiii ])olystachy-
um). Meestal groeit het in groote
troepen bijeen en reeds \'an verre ziet
men 'de wollige, glanzende pluimpjes
wa])perend afsteken tegvn den zwart-
achtig-groenen veengrond. Doch eerst
bij nadere beschouwing zii't men. hoe
fraai het veenpluis eigenlijk is. P>o\-en
op een slank, grasachtig steeltje ver
heffen zich een 2- tot 5-tal kleine
aartjes, waaraan alle kanten een [irach-
tig. wit jiluis uitsteekt : sprekend een
dotje glanzige wol. .Vchti-r de aartji-'s
steekt een lang. slank blaadje
omhoog, dat hen beschermd beeft
tegen de gurevoorjaarswinden in den

tijdivan het ontluiken. Te zamen een uiterst aantrekkelijk
geheel, des te aantrekkelijker, omdat de teere steeltjes hun
last nauwelijks dragen kunnen, en voortdurend heen en
weer wiegelen bij het minste zuchtje van den wind. Wat
het wollegras zoo mooi maakt, is het zeer ontwikkelde vriichtiiluis.
De bloempjes toch zijn zeer eenvoudig, zóó eenvoudig zelfs, dat
zij geen kelk of bloemkroon meer hebben, doch in plaats hiervan
slechts een kring haartjes. Is het plantje nu uitgebloeid, dan
groeien deze haartjes snel door en vormen te zamen de glanzige,
witte pluisjes, die het wollegras maken tot een waar sieraad der
weiden. Dikwijls, doch gelukkig tevergeefs, heeft men beproefd
het vruchtphiis te spinnen. Wij zeggen met ipizetr ..gelukkig".
Immers, als de techniek zich van het wollegras zou meester maken,
zou het welhaast buiten het bereik zijn van eiken natuurliefhebber.
En dat ware erg jammer! Want geen jilant. als deze. maakt zoo'n
schoon figuur in een ̂ lackart-bouquet. Mits in niet te rijpen toe
stand ge])lukt. houden de stengeltjes hun aartjes goed'vast. en
tijdenlang brengen ze door hun glanzig wit wat leven tusschen
het geel en bruin. Wie naar het veeiijiluis zoekt, vindt allicht een
andere soort, welker stengeltjes altijd slechts een enkel aartje
aan den top dragen. Dit is het cigculijkt- ..ollcgras (Eriophorum
vaginatum). Kog een paar andere soorten telt onze Hora. doch
deze zijn zeldzaam en zullen slechts op sommige plaatsen in vol
doend aantal aangetroffen worden, om tot ophiistering van
een bouquet te kunnen dienen. Wij eindigen met de opmm king
dat het veenpluis ook nog wel in (fctober gevonden kan worden
In warme zomers toch bloeit het in September soms voor den
tweeden keer.

!-■ Dorsman ('zn.

 PLU IS
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DE GROOTE TUINBOUW

TENTOONSTELLING TE ZEIST.NU (Ie zomer haar intocht heeft gedaan en alles daar binten
bestraalt met den glans en den gloed i'an blij, nieuw
leven, is het schoone Zeist op zijn mooist. Nu toont
de bladertooi i^an jiarken en lanen, van bosch en bui-
ten]ilaatsen zijn teere groen, nog onbesmet door stof

wind of zonnegloed en kdinkt het gekweel des te liefelij kei-
de ooren, waar we 'zoo lang het lied dier zangers moesten

derven. Zoo ooit, dan komt in deze mooie dagen duidelijk
uit, welk een door de natuur bevoorrechte streek dit ge
deelte van het oude Sticht is.

Voor de Hoofdcommissie van de Groote Tuinbouwtentoon
stelling, die, gelijk bekend is, dezen zomer te Zeist zal gehouden
worden, alsmede voor de inzenders van iiroducten in den i'ollen
grond, is thans de drukke tijd aangebroken.
Daar is op het landgoed van Mr. C. C. W. van Romondt Vis

reeds hard gewerkt en inior een liefhebber zou een kijkje op het
terrein reeds zeer de moeite loonen. Hiertoe zou hij echter voor
alsnog geen gelegenheid hebben, daar, om den goeden gang van
zaken te bevorderen, ieder beslist de toegang wordt ontzegd, die
niet in het bezit is van een door de Hoofdcommissie speciaal ver-
verstrekte kaart.

Volgens het vastgestelde architectonisch ]ilan hebben de inzen
ders van jiroducten in den vollen grond door hun mannetjes de
door hen besproken ruimten doen bezaaien en bejilanten.
En — hoewel uit den aard der zaak nog weinig groen en nog

geen bloemen en vruchten te zien zijn, toch laat het zich nu reeds
aanzien, dat, wanneer na enkele maanden dit alles tot volle ont
wikkeling zal zijn gekomen, hier een lusthof zal zijn geschapen,
waarin schier alles zal vertegenwoordigd zijn, wat lioomgaard en
moestuin, wat oranjerie en bloemenhof aan schoons en eels
kunnen bevatten.

Na de aanbesteding van de vele gebouwen, waarvoor een som
van / 14000 is uitgetrokken, is men met de uitvoering dezer wer
ken aangevangen.
Het groote regeeringsgebouw, dat met zijn middengebouw en

beide zijvleugels een fraai geheel belooft te worden, nadert reeds
zijn voltooiing; wat ook het geval is met de gebouwen voor fijne
kasplanten, tuinarchitectuur, enz.
Tot hiertoe hadden we meer bepaaldelijk het oog o]i de terrei

nen achter ,.Schoonoord" gelegen. Het ruime gedeelte vóór het
landgoed, grenzende aan den Driebergschen straatweg is nog
niet beplant, omdat het meer speciaal voor bloemen is bestemd.
O]) dit gedeelte zal het hulp-telegraaf- en -postkantoor verrijzen,
alsmede een fraai gebouwtje voor de Pers en het Secretariaats
gebouw. Nog is een groot gedeelte van den beschikbaren grond
voor attractie-terrein bestemd, echter geheel vrij van het ten
toonstellingsterrein.

Hier zal o.a. onder den naam van ,,Oudt-Seyst" een oud-Hol-
landsch stedeke verrijzen, waar men zoo getrouw mogelijk een
beeld denkt te geven van de zeden en gewoonten onzer voor
ouders.
De Hoofdcommissie laat intusschen niets onbe]n-oefd om de

tentoonstelling schitterend te doen slagen. Zoo brachten de voor
zitter, Jhr. G. F. van Tets en de algemeene secretaris Mr. W. H.
J. Blanckenhagen voor eenige weken een bezoek aan de groote
tuinbouwtentoonstelling te Berlijn om aldaar nog gegevens te
verzamelen, welke de expositie te Zeist ten nutte kunnen komen.

J. J. Moerm.'IN.

<
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ROOFWESPEN.
(Vervolg).Niets bijna is zoo merkwaardig in (.Ie

natuur als de algemeene drang bij mil-
lioenen insecten, die in donkere holen
onder den grond leven, om zich naar
boven te werken en hun leven daar ,te

eindigen. Door die vreemde onrust gedreven, be
gint ,,de groote trek". Wat voor ingenieurs-kennis
komt er te pas bij hun plan! \A'elk instinct leidt
hunne bewegingen en maakt, dat zij zonder ooit
af te dwalen het daglicht bereiken. Als wij beden
ken, dat de pop, als zij op de aarde komt, vóór
zij heelemaal klaar is om van gedaante te verwis
selen, of als zij eenmaal boven is en het slechte
weer of andere redenen beletten haar om te ont
poppen, eenvoudig een schuil])laats bouwt! Haar
manier van werken is vernuftig en merkwaardig.
Zij brengt uit haar schacht een klein balletje grond
mee, dat ze draagt tusschen haar mondcleelen en
haar sterke voorjiooten. De laatste zijn uitstekend
geschikt om mee te graven. De balletjes worden
op elkaar gestapeld, zooals een metselaar doet, als
hij een ronde toren gaat bouwen. Zij zijn vochtig
gemaakt met speeksel, dat dienst doet als een
soort cement, en zijn op elkander gedrukt met kop
en pooten, zoodat zij stevig vast zitten. De binnen-

imMm

Nhmi
'V .tó'Dii

ClC.lDIi-rOKRX. GEBOUWD TE

GEN EEN HOUTEN .SCHUTTING.

ONDER.l.'iN ZIET .MEN EEN

OPENING.

EEN CIC.I DE.ST.ID.

kant is gelijk gemaakt door voortdurend er overheen te strijken
met de kaken, zooals een metselaar kalk over een muur strijkt.
De wand is niet vernist, zooals sommige natuurkundigen be
weerden. Van boven is het torentje dicht en de bouwmeester
wacht rustig het signaal van de natuur al' om naar buiten te
komen. Soms breekt ze het van boven open, maar meestal komt
ze door den zijwand. Ze verlaat haar huis en volgt den grooten
stroom van voorttrekkende kameraden. De hutten staan leeg in
de stille Cicada-stad, net als een verlaten mijnwerkersdorp.
Onder den grond, waar onze Cicada's leetden, vonden we een

groot netwerk van holen en elkander kruisende schachten. Het
bleek, dat iedere pop liefst zijn eigen gang groef. Men vermoedt,
dat dit ook al een veiligheidsmaatregel was, al zien we geen be-
jiaalde teekenen van vechtpartijen. Maar ze waren slim genoeg
om van een gereed zijnde gang gebruik te maken, als dat zoo
uitkwam, want men zager verscheidene uit dezelfde openingen
kruipen. Kort na het verlaten van de schacht begint de gedaante
verwisseling van de Cicada, die echter slechts gedeeltelijk is, niet
heelemaal zooals bij motten en vlinders. De pop ontdoet zich
i'an haar omhulsel, technisch noemt men dit ecdysis. zichzell
vasthoudend met de scherpe klauwen Idijft de jioj) een oogenblikje
volmaakt stil liggen. Dan begint de harde buitenste huid hal
verwege den rug te splijten. Als het insect verschijnt, is het dik,
wit en zacht. Als het voorste gedeelte van het licliaam er uit is.
biedt het een belachelijk gezicht. Het is net een sneeuwwitte ]X)p,
die op de schouders van een gele ]iop zit. Dan volgen de pooten,
eerst de voor- en dan de achterpooten, tot ten laatste het lichaam
bevrijd is van het taaie omhulsel, dat intusschen aan don boom
blijft hangen.
Dit ]3roces, dat herinnert aan het vervellen van een s]nn of een

slang, is niet zonder gevaar. Want men vindt dikwijls larven, die
verminkt zijn, of die onder het uitkomen zijn doodgegaan.
Deze zachte, witte voorwerpen zijn een lekker, verleidelijk

hapje voor de vogels, die er massa's van verslinden. Maar ze
hebben nog andere vijanden, o.a. de gewone huiskat.

Vlak naast mijn huis werd een groote kerk
gebouwd. Een zwervende kat had haar intrek
genomen in een houten loods, waarin gereedschap-
])en en materiaal bewaard werden en ze toonde
een groote voorliefde voor ontiioppende Cicada's.
Ze wachtte, tot de insecten uit hun omhulsels
waren gekro]ien, jiakte de zachte, witte diertjes
beet en at ze o]i met groote gulzigheid. Het lijkt
hard, maar wat moet de natuur doen met al die
overvloedige kinderen ?
Na het uitkomen plaatst de Cicada zich op een

kleinen afstand van haar pas verlaten omhulsel
en ondergaat dan een vlugge en zeer merlcwaar-
dige verandering. De kop wordt gitzwart, het
lichaam wordt dofgeel en krijgt oji eens een taaie
huid. Aan beide kanten van de borst, vlak bij
den kop. ziet men dadelijk naeht ont])op]ien twee
kleine knopjes. Dit zijn nog onontwikkelde vleu
gels. De sappen uit het witte, dikke lichaam
verjilaatsen zich naar deze vleu,gels. Zij worden
broeder en langer, hangen eenigszins naar lieneden
en binnen acht a \-ijftien minuten hebben ze de
volle grootte van insecten-vleugels, waarvan de
einden over het lichaam heensteken. Het is een
mooi gezicht, dit vlugge groeien \'an de mooie
vleugels der pas ontjiopte Cicada. Als de vleugels
grooter worden, wordt het lichaam kleiner en
krijgt spoedig zijn gewonen vorm. Xu komt een
nieuwe rusttijd, maar het insect heeft nu haar
ware gedaante. Ze is nu, wat men neemt, een
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imago. Langzamerhand kan het de nieuwe vleugels iiitsiirei-
den en in tle toi)pen van de hoornen \'liegen. In een wip
is de lucht vol muziek. De cicada-minnaar brengt een serenade
aan zijn geliefde en hij roe]rt haar aan zijne zijde, door te sjielen
op de kleine trommel, die hij bezit. Dit zijn kleine holten onder
het voorgedeelte van het lichaam en bedekt met een vlies, dat
eenigszins lijkt'oji een trommelvel. Het vlugge in- en uittrekken
van dit vlies veroorzaakt waarschijnlijk de muziek van het Cicada-
mannetje. De vrouwtjes hebben dat niet en luisteren stil naar
het mannelijk orkest. Een oud-(irieksch dichter heelt naar aan
leiding daarvan deze weinig hoffelijke regels gedicht;
„O, gelukkige Cicaden, die met stomme vrouwen zijt gezegend".
Het mannetje van de Cicade brengte en jraar weken door met

van tak tot tak te vliegen en steeds zijn muziek te doen hooren.
Dan is zijn leven ten einde. Maar moeder Cicade heeft nog ern
stig werk te verrichten voor zij sterven kan. Ze moet zorgen voor
een nieuw broed. De natuur heeft de vrouwelijke Cicada voor
zien van een instrument, dat dienst duet als een zaag, die aan
beide zijden een scherpen kant heeft. Met dit werktuig snijdt
zij een kleine spleet in den vorm van een V door de bast heen in
de vezels van een twijg, of in het zachte uiteinde van een groo-
ten tak. Hierin legt zij een aantal eieren. Dan gaat zij verder
den tak langs, maakt een nieuwe oi)ening en legt weer eieren.
Zoo gaat ze voort, tot haar voorraad van vier- of vijfhonderd
eieren op is.

Eindelijk, verzwakt door al haar arbeid, wankelt ze, valt en
is spoedig dood. Als een goede moeder zijn haar laatste zorgen
voor haar kroost, dat ze nooit zien zal. Een maand, (jf zes weken
zonlicht, en gezang, een gelukkig huwelijk, drukke, moederlijke
plichten, dat is het leven van de Cicada na haar langen onder-
aardschen loopbaan. En eiken keer kan dat korte leven nog
afgesneden worden door een \dj-
andige wesjr, die haar den ver-
lammenden steek geeft en haar
met het ei, dat zij legt, in haar
hol gooit. Dan eindigt haar leven
net zoo als het begonnen is, weer
onder den grond.
Nu willen we den levensloop

volgen van de jonge Cicada's.
Twijgen, waarin de Cicada haar
eieren heeft gelegd, gaan gewoon
lijk dood. Bosschen, waar de Cica
da's hebben huisgehouden, zien er
uit, alsof deze geleden hebben van
den vorst. De bladen stei-ven af
en geven den boom, die oc'erigens
ongedeerd is, een droevig uiterlijk.
Dit is zoowat al de schade, die de
Cicada's na het ontpoppen verooi--
zaken. Alleen als zij heel teere,
jonge boomen hebben gekozen,
moeten die hun bezoek soms met

den dood bekoopen. Het is gedu-
i-ende hun pop-bestaan, als zij
vlak bij de wortels van de boo-
i"nen wonen, dat de Cicada's het
lueeste kwaad doen.

Na zes weken worden de jongen
uitgebi-oed. Zij zijn heel klein, nog
geen ] c.M. lang. De eerste twee van hun zes jrooten zijn be
trekkelijk bi'eed, ze lijken een beetje op de scharen van een kreeft

en zijn onderaan voor-zien

VOR.MEX r.-).V DE CIC.-IDEX A

XA HET [UITKOMEN,

bloeierr^etr groeien. Ze halen lurrr hait
<)]) aan slapen. Misschien orrtnroeten zrj
elkaar en horrdetr corrversatie itr de gt-
heinrzintrige taal van de kitrder'en rlei
natuur.

Als de natuur het signaal geeft, wor
den alleir aangeta.st door rlerr otrweet-
staanbaren rlrang naar rle aarde. Zij
verlaterr hrrn holeir. eir geleirl iloor een
rrooit bedriegerrd instinct, kruijren zij
naar boveir. Als de lerrtewind zacht
waait, komen zij te voorschijn. Spo'edig
is de lucht vervuld vatr het gesrtis van
hun vleugels err nren hoort hutr mirziek
in de boomen. Over zes weken zijn zij
weer weg, een uitgebluschte natie err de
stilte keert weer in het bosch.

(Wardi vervolgd).

DE KERSTBOOM.

w
'IE onzer heeft rriet ;rls kiird

met Vrewonderende blikken
opgezien naar den Kerst-
booir-i, wanneer die met
talrijke lichtjes stond fe

prijken, vei-sierd met allei-hande snrriste-
rijetr en behangen met rle geschenken,
die liefhebbende oirder's of vrierrderr ons
hadden toegedacht. Wie heeft iriet nrede-
gezongen de talrijke fraaie Keistliedei-en

en dandes

nachtsge-
droomd

van al het

goede en I
der was j

/.\' v-
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iet nroore, rlat oirs ue-

mr^clroidcen. iMet wee-
nroedige Irlikkeir aanschouwdeir wij
dan vaak den volgenderr tlag den
geplumlei-ilen lioonr err eerr pijn
lijken inilrrrk maakte het. wanrreer
wij eirkele dagen later de dienst
bode deir boonr. die zoo'ir die])eir
indrrrk O]) ons nraakte, zagen stuk-
hakken. oirr hem te verbrairden.

Dit laatste nu is geenszirrs iiondig
en van zoo'n gelrruikte Kerstboom
kan men nog heel wat pleizier
hebben. Nadat hij van al zijn
fraais is irntdaarr. bergt men den
boom op zolder of in den kelder
tot het voor-jaar op. Haalt men
hem dan voor den dag. dan zullen
de naalden geel gewoi-tlen zijn,
doch die kan men er gerirakkehjk
afschudden, zondat dan de naakte
boom overblijft. Tegen het einde
Van Aju-il laat men een hoekje van

-METJIXTWIKKELDE VLEUGELS (HELDERWIT). 'len tuin goed omspitten en be
mesten. iMirlden hierin zet men

den Kerstboom en onder zijn takken zaait men Oost-Indische
kers (TropacoUnn mnjus), de geel Irloeiende Trvpaeoluui pcrc-
gnnum, Ipomaca {PharlnlE) hispida. welriekemle Lathyrus {La
thyrus odoralus). of ook wel de mooie bontbladige Japansche Hop
(Hmnulus japonicus ful. var.). Bij het oirkomen zal nren wellicht
eirkele jorrge ]rlantjes aan de takken van den boonr rrroeten vast
binden, doch eenmaal aan het doorgroeien, zullen ileze klinrirl in-
ten zich er van zelf aan vasthechten, zij zullen de takken'en
twijgen orrrwmderr en irridden in den zomer zal als het ware nieuw
leven aan den don-en Ker-stboom gegeven zijrr, de bloemfestoenen
zullen van de takken afhangen en de kinrier-en zullen oimieuw
met bewondenng tot den Ker-stboom o])zierr err herrr wellicdrt norr
mooier vinden dan tijdens het Ker-stfeest. Zoo kan een Ker stbom-n
twee k

DOORSNEDE VAN EEN CICADE
WONING.

van ster'ke haken. Ze

hebben schoudergewrich
ten, de toekomstige vleu-
gelkrropjes err bevestigd
aan de monddeelen en
onder de borst hebben ze

een lange snuit. Deze
rrriniatuur-beestjes kr-ui-
pen uit hun wieg in den
toj) van de boonrerr en
vallerr op den grond, zoo
licht als een veertje. Ze
beginnen dadelijk te gra
ven, wat door hun sterke
voorpooten heel vlug gaat.
Ze graven steeds dieper,
tot ze aan de wortels ko

men .'•Ze rrraken eerr kleine
opening om den wortel
heen, steken huir scherpe
snuitjes in de weeke bast
en zuigen het sap op, dat
hen tot voedsel zal dienen.
Daar blijven zij al die lan
ge zeventien jai-err van
hun jropstaat.

Al dien tijd gi-aven zij
links err r-echts door de
wortels en doen zij zichjte
goed aan hun sap. Zij

eer dienst doen. E. Th. W.

WATER.
Van naakte natte rots stort wordend waterwonder
Uit klai-en drop bij drop.... Uit donkr-en spleet van steen
Breekt zachte ruishng. . . . Dan nog één, alweer nog één
lot ZIJ met vreugdgejuich elkaar ontmoeten, ronder
En voller worden. Hoor. ze storten reeds naar onder-
Langs kiezelbedding-klomp en over rotsen heen
Naar 't die]r Dan plots in 't dal stirona van ,1.. 1 ■
Bi;eed-uit, blank-glirister-end. met stern van .lofterr rlunder"
Hier hangen zij geplooid tot wriemlerrd schumreoi-diin
Langs water--ledekant, van zuiver linnen wit-
In orrgebroken ki-acht van nauw vereerri'^d-ziirr
Wor-dt alles op het steen tot kleed van nauwen
Dat m het volle licht van zomer-zonneschijn
Past op het rotserrlijl en orrberisplijk zit.

snit,

J. L. Wixkler Pri
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