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DE STERRENHEMEL

IN SEPTEMBER.Het volgende overziclit geeft den stand der Slerrenbcclden
in den vóóravond (omstreeks 9 uur):
Zcnith: Cepheus, Zwaan:
Nooiden: Groote en kleine Beer, Giraffe, Lynx, Wa
genman 1);

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

schen;
Zuidoosten: Pegasus;
Zuiden: Arend, Dolfijn, kleine Paard, Pijl, Schild van Sobieski,

Schutter, Steenbok, Vos, Wageninan;
Westen: Boötes, Hercules, Kroon, Lier, Ophiuchus, Slang;
Noordwesten: Draak, Jachthonden.
De Mcllavcg loojit te 9 uur van het Noordoosten door het Zenith

naar het Zuidwesten. De helderste deelen zijn te vinden in het
sterrenbeeld Zwaan, dat in to]) staat, en aan den Zuidelijken hori
zon in den Schutter, waar de ."Melkweg niet een doorlon])enden
band vormt, maar meer o]) een aaneenschakeling van afzonder
lijke heldere wolken lijkt: deze verbrokkeling liegint eigenlijk al
in het sterrenbeeld Arend.
Er zijn deze maand twee .■Ugoliitiniina oj) geschikte uren waar

neembaar, n.1. den 15®" te 11 uur en den 18®" te 8 uur. Ik kan
niet nalaten, de lezers van Buiten telkens weer op dit merkwaar
dige verschijnsel, waarover ik vroeger (Buiten I Nl 30) al eens
uitvoeriger schreef, attent te maken. .I/go/ vertegenwoordigt met
Mira Ceii — de , ,wonderbaarlijke "ster in den \Valvisch, die nu
gemakkelijk voor het bloote oog zichtbaar is, maar binnen ette
lijke weken verdwijnt, en daardoor het asjiect van een deel van
den Zuiderhemel geheel wijzigt — de eenige, althans verreweg
de voornaamste gevallen, waarin men veranderingen in ile wereUl
der vaste sterren zonder bijzondere hulpmiiUlelen, zelfs zonder
kijker of binocle, kan constateeren. Het zijn dan wel geen ver
anderingen in ])laats, maar \'eranderingen in lichtsterkte; daar
door wordt echter de zaak niet minder interessant. En de hier
bedoelde veranderingen zijn zoo in het oog \'allend, dat iedereen,
ook een volslagen leek oj) sterrekundig gebied, ze onmiddellijk
kan waarnemen, enkel en alleen door er opmerkzaam op gemaakt
te worden.

Vóór zonso])komst zal men gemakkelijk het Zodiakaallicht
(Buiten I N'. 17) kunnen \-inden, dat als een jiluim, met den top
naar het Zuiden hellend, o]) den Oostelijken horizon staat. Naai
den Gcgcnschcin evenwel, voor welks waarneming overigens en

') Tot mijn verbazing zie ik, dat tweemaal in het .-\ugustu.s-
overzicht ,.Waterman" voor ,,Wagenman" is gezet.
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2 ;®" Se])tember bereikt de zon
het licrfsliuicliti'vc'iiiiigspiinl, jiasseert den aquatoi en daainm
heeft weer de halfjaailijksche groote kentering |)iaat
(lelijke halfrond onzer jilaneet krijgt
gaan den winter tegemoet. .. .. ,0,1-,

Mcrcnrius. Vcnus en Jupitcr zijn met ol ' (W
baar. Mercurius bereikt weliswaar den i/(" . e]Mtm >e
telijke elongatie van meer dan 2') . maai de jilantt ^
na zonsondergang te laag boven den horizon om int s
worden gezocht. ■ i .1 , . . rr... nl-i-

Saturnus is nagenoeg den geheelen nacht zit lit laai . • j
neet blijft zich uiterst lan.gzaam terug, ^ ®
Visschen bewegen. Ook Mars beweegt zh h
veel langzamer, zoodat de atstand der beide jilaiit ten t e
blijft \-erininderen. , ■ , „

Mars prijkt al in den \-(')óra\-ond m grooten luistei aan n
Zuiderhemel. Wanneer deze jilaneet. zooals nu. Septem e n
haar grootste lichtsterkte bezit, is zij nagenoeg e\en htkl a
Jiipiter. \'aii wien zij overigens door haar kojKiiooc t \ g
makkelijk is te onderscheiden.

De opjiositie van Mars \-alt oji den 23'" P
tenplaneet is in opiiositie. wanneer zij met de aaide
oi) een rechte lijn staat. Om meer dan een reden is de oppositie
tle gunstigste tijd voor de waarneming. In de trniste plaats is de
jilaneet dan ..vol" — zooals ook de maan \ol is, a s zi itc i
over de zon staat — en is dus de naar ons toe gekeelde Le It dei
oi)ner\-lakte geheel \-erlicht en \-oor de waarneming toegankelijk.
In de tweede iilaats — en dit is wel het voornaamste punt — is
de afstand tot de aarde bij ojijiositie zoo klem mogelijk; en daai-
mede is de schijnbare middellijn \'an de schijl en tevens ook
de helderheid der jilaneet zoo groot mogelijk. . 1 1 ,

Men kan zich van dit laatste jnint zeer gemakkelijk met heliul])
\-an een een\-oudige teekening oxertuigen (zie Buiten 1 N . lu,
waarin ik de ojijiositie van Mars vrij uitvoerig behandelde). Iwee
cirkels van 25 en jS in.M. straal ge\'en de banen \ an de Aaide
en \'an Mars met \-oldoende nauwkeurigheid weei , zoo men het
nhddeljiunt der Marsbaan niet in de Zon jilaatst. maai 5-5 ni.M.
verschuift. Zonder deze \-erschui\-ing zou er tusschen de beide
banen een ring. overal 13 m.M. breeil, o\'erblij\-en. Met die \ei-
schuiving is de ring ongelijk van lireedte: de banen n-adeien in
zeker deel van den ring ().5 m.M. tot elkaar, terwijl in het daar
tegenoverstaande deel (Ie afstand iti.ö m.M.blijtt. Er zijn gunstige
en ongunstige ojijiosities. Heeft de ojijiositie jilaats in de
tweede helft \-an Augustus, dan staan de aarde en Mars bij het
smalste deel \an den ring: en de ojijiositie is zoo gunstig
mogelijk.

De ojijiosities \-an Mars \-olgen elkaar met tusschenjioozen \-an
2  jaar en 50 dagen oji. Een lijstje zal dit kunnen \-erdui-
delijkcn.

Ojijiositie Sterrenbeeld

1892 Aii.giistus Steenbok
1894 October \'isscheu
i8g() Dec-eniber Stier
1899 J aniiari K reeft
1901 Februari Leeuw
1903 -51 aart 51aagd
1903 5Iei Weegschaal
i()07 Juli Schutter
I()0(J Sejitem bei- \'isschen

afstand

O.JcS
"•4j
0.3(1
0.(13
0.68
0.(14
('•54
0.41
0.31)

ander sterren-
a 17 jaar de ojijio-

Bij elke volgende ojijiositie staat de jilaneet in een
beeld van den Dierenriem, totdat zich na 13
sities in hetzelfde sterrenbeeld herbalen. laat'sto' kolom .geeft
den afstand Aaide Mars aan, waarbij de gemiddelde afstand
Aaide Zon als (.'enheid is aangenomen. Men ziet. hoex'eel ongun-
stigei een ojijiositie in den Leeuw (alstand o.tiN) is dan een ojijio
sitie 111 den Steenbok of de \'issclien (afstand 0. 58 dJ' o j()). Het
IS voor ons, liexyoners van het Noordelijke halÈond. een onaan
gename omstandigheid, dat de gunstige MarsojijK sities in Zuide-
ijke sterrenbeelden vallen, waarbij dus Mars maar een gerin.gehoiigte boven den horizon bereikt. Deze omstandighehl stein-
jielt de ojijiositie van dit jaar tot een der allergunstigste die voor
ons kiinnen voorkomen. Want weliswaar is de afstand iets groo-
tei hm 111 i8()2. maar daarentegen bereikte Mars toen voor Neder
land maar een hoogte van omstreel-
te niiddernaclit 43 hoog staat.

Nog zij vermehl. dat de middellijn der
Sejitember 23" meet, bij de ojijn.^itie 24

13 . terwijl de jilaneet nu

schijf in het begin van

A. A. N.
!-• ') Ton'onrechte wcr.l in No. van ,lozen
, _ I.V* ticii Lnu11Men vergehiko oclitor regel nS van diezelkle

jaarganfi <lo tonigloopeiide
(reoel 10 van do 20 kolom).

kolom.
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DE ECHTE KOFFIEBOOM.
(COFFEA ,ÏRABIC,[ F AM RUBIACIAF)-De echte Arabische kolfieboom, de stamlrooni van tal van
variëteiten, die nn over de heele wereld verspreid zijn,
heeft een mooie, slanke stam van 5 a 6 hoogte bij
een doorsnede van 8 a 13 cAL, met groengrijze, gladde
bast en kruiswijs geplaatste takken en bladeren. De

laatste zijn kort gesteeld, langwerpig, spits, van boven glanzend
donkergroen, van onderen bleeker. De geurige witte bloesems
zitten in groeijjes van 4 tot 16 in de bladoksels, elk met een kleine,
vrjftandige kelk, een trechtervormige kroon, die in vijf slijipen
eindigt, vijf meeldraden met schommelende helmknoppen, een
stamper met een onderstandig vruchtbeginsel, stijl en twee stemjiels.
De vrucht is een steenvrucht tei" grootte van een kers, eerst groen,
later geel, helrood, rijp geworden paarsrood van kleur, (jnder
den vruchtwand ligt het slijmerig witte, zeer zoet smakende
vleesch, dan volgt een gladde, perkament-achtige huid, de hoorn-
schil, die elk der twee zaden, de eigenlijke koffieboonen omhult. Deze
zaden liggen met de jrlatte, gegroefde zijde tegen elkaar, elk nog
omgeven door een dun, wit vliesje, het zoogenaamde zilvervlies.
Heeft zich in de vrucht slechts één zaadje ontwikkeld, dan is dit
cylindeiwormig rond. Deze zaden worden afzonderlijk verzameld
en vormen de ]rarel- of mannetjes-kolhe, die hooger prijzen bedingt.
Het moederland van de echte kolfieboom is het heetste ge

deelte van Afrika. In 't wild wordt hij o.a. aangetroffen in Abes-
sinië, Soedan en aan de kusten van Mozambique en Guinea.
Het oudste cultuurland is Arabië en wel de landstreek Jemen

met de stad ülokka. Mokka voert tegenwoordig geen koffie meer
uit. Wat als zoodanig in den handel gebracht wordt, zijn de
uitgezochte kleinste boonen van Java, Amerikaansche en Brazi-
liaansche koffie. Echte IMokka wordt in kleine hoeveelheden uit
gevoerd door Aden, Hodeïda en Dzidda.
Van uit Arabië is de plant over de geheele wereld vers])reid;

tegenwoordig wordt de echte koffieboom aangeplant o.a. in de
Levant, op Ceylon, in Britsch-Indië, op Malakka, Sumatra,
Java, Celebes en de Filippijnen. In streken van de Vereenigde
Staten, in Venezuela, Guyana en Brazilië. In Afrika, behalve in
de reeds genoemde streken, nog op IMadagaskar en lilauritius. In
Australië op enkele eilandengroepen: Salomons-, Fidschi-, Samoa-
en Sandwich-eilanden. Ook in Europa heeft men de cultuur be
proefd en wel in Griekenland op het eiland Cephalonia, in Italië
om Rome, in Hongarije en in Zuid-Beieren.
De ]ffant tiert het beste in streken met een gemiddelde tempe

ratuur van iq^ C.; veel regen, uitgezonderd in bloei- en oogsttijd
is noodzakelijk; in de tropen vallen de voornaamste oogsten dan
ook onmiddellijk na den regentijd. De beste voedingsbodem is
oude humusrijke boschgrond of sterk verweerde lava, \'ermengd
met boschhumus; sterke wind is schadelijk, daar de bladeren
daardoor licht afgerukt worden, hetgeen de planten verzwakt;
om de tuinen worden dan ook vaak hoornen aange]rlant, die
dienst moeten doen als windbrekei-s.

In Arabië laat men de boomen hun natuui-lijken groei behou
den, doch in andere cultuurlanden houdt men ze door toppen op
il a 2 M. hoogte, waardoor ze zich sterk vertakken, en veel vruch
ten geven.
De levensduur van de plant is hoofdzakelijk afhankelijk van de

diepte der humuslaag; kunnen de wortels cliep. dat is meer dan
I M. naar binnen dringen, dan kunnen de boomen wel 50 a 60
jaar oud worden.
De jrlanten worden wel uit stekken, maar beter uit zaad ge

trokken; men kiest daartoe de mooiste en grootste vruchten van
geheel volwassen boomen.
Daar koffiezaad sjroedig zijn kiemkracht verliest, tenzij het op

een vereischte, vochtige temperatuur wordt gehouden, was ver
zending van zaad zeer moeilijk; beter geschiedde het vervoer
van jonge jrlanten in zoogenaamde Wardsche kisten; het boven
gedeelte van deze kisten, dat smaller is dan de bodem, is van
glas, zoodat het licht kan binnendi'ingen. Aan boord worden ze
niet in 't ruim, maar op het dek gejrlaatst en bij mooi weer ge
lucht. Zelfs zeer gevoelige, zwakke jrlanten kunnen ojr deze wijze
over den Oceaan gebracht woi'den. In den tegenwoordigen tijd
is verzending van zaad echter ook wel mogelijk.
Om nieuwe boomen te krijgen, worden de zaden ojr zaadbedden

of in bloempotten uitgezaaid en zoodra de jonge plantjes zich
voldoende ontwikkeld hebben, worden ze uitgezet op afstanden
van ongeveer 3 M. Hoe grooter de afstand, hoe krachtiger de
jrlanten zich ontwikkelen, en hoe minder ziekten er optreden.

In koele streken laat men de planten het volle zonlicht genie
ten, maar in warmere streken beschut men ze, door schaduw
gevende boomen bij de ontginning van den boschgrond te laten
staan, of door deze ojrzettelijk daartoe tusschen de koffie aan te
jrlanten. Dadajr-, caoutchoucboomen- en jrisangs bewijzen als
zoodanig uitstekende diensten. Soms worden zelfs vruchtdragende
slingerjrlanten als pejrer tegen de schaduwboomen geleid.

In 't derde of vierde jaar dragen de jrlanten voor 't eerst haar
geurige bloesems. In streken met weinig temjreratuurs-verschil
bloeien ze ongeveer het geheele jaar door, zoodat meestal bloe
men en zich vormende of rijpe vruchten tegelijkertijd aanwezig
zijn. Ojr Java onderscheidt men 3 oogsten, waarvan de middelste
na den regentijd de voornaamste is.
Daar de vruchtzetting binnen 24 uur plaats heeft, hebben de

bloemen slechts een zeer korten levensduur. Reeds den tweeden
dag zijn ze uitgebloeid en vallen af. Onge^■eer () maanden na
den bloeitijd zijn de vruchten rijj). ze zijn dan blauwzwart ge
worden. De Arabieren laten ze aan den boom zitten, totdat ze
van zelf afvallen, of reeds bij zacht schudden loslaten, hetgeen
van zeer goeden invloed schijnt te zijn oji de waarde van de zaden.
In andere streken is deze wijze van j)lukken (hjor het klimaat
onmogelijk gemaakt, en worden de goedrijjie, ga\'e \'ruchten voor
zichtig afgenomen en door karren naar de aldeelingen gevoerd,
waar ze de verdere behandeling zullen ondergaan. Oj) groote
plantages, waar men over een voldoende hoe\'eelheid water be
schikken kan, worden de vruchten door een stroom in groote
gietijzeren buizen afgevoerd.

Het uinnen der zaden dient zeer zorgvuldig te geschieden: men
kan hierbij oj) twee wijzen te werk gaan en wel volgens de natte
of volgens de droge methode. De behandeling is in beide ge
vallen tegenwoordig geheel machinaal.

Bij de natte methode, die, daar ze rdugger resultaten geelt,
tegenwoordig het meest in toej)assing is, woiden de vruchten
eerst in machines gebracht, waarin cylinders met ruwe ojjjier-
vlakken ronddraaien. De cylinders zijn omgeven door traliewerk,
waar wel de bessen, maar niet de geheele vruchten doorheen ge-
jjerst kunnen worden. Door middel van een zeef. die wel de
bessen, maar niet het vleesch dcoorlaat, worden dan ook maclii-
naal de bessen afgescheiden. Deze worden door een waterstroom
afgevoerd en gebracht naar het gistingsterrein; hier ontstaat
een rottingsjiroces, waarbij veel warmte ontwikkeld wordt, en
waar door later wasschen de bessen gemakkelijk kunnen
ontdaan worden van het aanklevende, slijmerige vleesch. Om
dit te bewerken, worden ze naar de waschbekkens o\"ergebracht;
het water hierin wordt steeds ververscht, terwijl de bessen ma
chinaal in beweging worden gehouden. Eindelijk heeft de slij
merige massa geheel losgelaten; dan worden de boonen op
natuurlijke wijze door zonnewarmte of op kunstmatige wijze in
droog-inrichtingen gedroogd.

Bij de droge methode worden de vruchten onmiddellijk na den
jrluk blootgesteld aan de zonnewarmte en wel zoolang, totdat
men de boonen met het omhullende vlies in het droge vleesch
kan hooren rammelen. In dezen toestand kunnen de vruchten
jarenlang bewaard worden, waardoor de hoedanigheid der boo
nen eer verbetert dan vermindert. Machinaal worden later de
vliezen verwijderd.

Op Java gebruiken de inboorlingen tot dat doel vijzels met
lange, houten stamj^ers. waarin de koffie gestamjit wordt.

Liberia koffie (Coffea liberica) heeft grooter boonen met min
der fi jnen smaak dan de Arabische. De geheele plant is ook
hooger en breeder en wordt aangekweekt langs de geheele West
kust van Afrika. Daar de Liberia-boom zooveel lieter bestand
bleek tegen ziekten, heeft men getracht hem te enten oji den
echten, om zoodoende den smaak te verbeteren; deze pogingen
zijn echter niet gelukt. Het t)mgekeerde had beter resultaten; de
echte oj) Liberia geënt behield zijn goede eigenschajijien en bleek
daarna beter bestand tegen ziekten, maar vooral tegen den aan
val van j5arasieten oj) den wortel. Deze enting wonlt ojr Java
tegenwoordig veel toegejrast en heeft een goede toekomst.

De meest gevreesde ziekte van den koffieboom is een blad
ziekte (hemileia vastatri.x). Ze werd het eerst waai'genomen ojr
Ceylon in 1869, waar ze ontzettende veiwoestingen aanrichtte.
Sedert dien tijd werd ze ook elders, o.a. oji Snmatra en Java
waargenomen. Aan de onderzijde van de bladeren ontstaan oranje-
roode vlekken, bestaande uit duizende sjioren, die door den wind
versjireid worden en onmiddellijk nieuwe vlekken tloen ontstaan,
wanneer ze oj) een gunstige jilaats worden neergelegd. De ziekte
verbreidt zich \-erbazend snel en tot nog toe heeft men geen
afdoend bestrijdingsmiddel gevonden; wel worden de vlekken,
wanneer zich slechts enkele vertoonen. uitgesneden of uitgebrand,
maar zijn er veel bladeren aangetast, dan gaat de boom nood
zakelijk te gronde.

\ óór het gebruik worden de boonen gebraml. het aroma van
de koffie wordt veroorzaakt tloor een olieachtige zelfstandigheid.
Om het aroma te behouden, wordt soms tijdens het branden een
dun suikerlaagje over de boonen gebracht. Een voornaam be
standdeel is de cafeïne, een bittere stof. die evenals theïne en
theobromine, een ojiwekkenden invloed oj) het zenuwstelsel heeft.

Het gebruik van koffie is zeer oud. Arabische hand.schriften
uit de 15de eeuw berichten, dat de koffie reeds sedert onheuglijke
tijden in Abessinië gebruikt werd. De Venetianen. die m de
16de en 17de eeuw drukken handel oj) den Levant voerden, brach
ten de koffie naar Euroj)a over. Omstreeks 1650 werden de eerste
koffiehuizen in Parijs, Londen, \l'eenen, Berlijn en in enkele
andere groote plaatsen geoj)end. Kerk en regeering \-ervolgden
langen tijd de koffiedrinkers en belastten het jmoduct zeer hoog.

In 1690 ontving Xicolaas M'itsen, burgemeester \'an Amster
dam, de eerste levende jilantjes in Holland; ze werden gejilant in
den botanischen tuin te Amsterdam en droegen zelfs'vruchten.
Ook in den botanischen tuin te Parijs werden de boomjtjes ge
kweekt. In de 18de eeuw werd de kejffieboom door Hollanders
naar Suriname overgebracht; in 't begin van de iqde eeuw ont
stonden de aanjdantingen in Britsch-Indië en Cochinchina, op de
Soeda-eilanden, de Molukken en de Filijijdjnen.

Tegenwoordig wordt in de geheele beschaafde wereld koffie
gedronken en de handel in dat jirodnct vormt dan ook een be
langrijk gedeelte van den wereldhandel. L. K.
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DE GROOTE TUINBOUWTENTOONSTELLING TE ZEIST.

De wandelaar, die \-an het station Driebergen zich naar
het fraaie dor]) Zeist begeeft,langs den metbuiten])laatsen
en villa's omzoomden rijksstraatweg, zal op een minuut
of vijf voor het laatste dorp een landgoed gewaar wor
den ,,Schoonoord" geheeten. Het draagt dien naam

terecht. Van den weg af kan men slechts oji enkele ]daatsen het
fraaie landhuis zien, dat daarvan door dicht kreu].)elhout en een
vrij groote o])per\'lakte bouwland is gescheiden. Hier en daar is
in het eerste echter een kleine opening gelaten, juist groot genoeg
om het door zwaar geboomte omge\'en en zich te midden van
fraaie gazons en mooie bloemperken verheffende heei-enhuis te zien.
Aan de achterzijde van dit heerenhuis strekt zich een groote weide
uit, die een ruim uitzicht van het terras af vrij laat. De groote
plaats zelf ligt geheel onder het hooge geboomte verscholen en hoe
veel fraais daar te zien is, weet alleen hij, dien het vergund was er
met den eigenaar, de heer C. C. W. van Romondt Vis, rond te
wandelen.

Op het \'oor- en achterterrein \'an dit fraaie landgoed wordt
thans van 25 Augustus tot 16 September de Groote Tuinbouw
tentoonstelling \'an wege de Afdeeling Zeist en Omstreken der
Nederlandsche ÏMaatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde ge
houden. De tentoonstelling, de grootste, die hier te lande ooit
]5laats vond, is een belangrijke gebeurtenis op tuinbouwgebied in
ons land. Achtereenvolgens vonden te Hamburg, Dusseldoi"]) en
jMannheim groote, dergelijke langdurige ex])ositie's ])laats en \-aak
reeds rees bij talrijke Nederlanders de vraag, of het niet mogelijk
zou zijn ook in ons land, het tuinbouwland bij uitnemendheiti,
een dergelijke tentoonstelling te organiseeren. Optimisten be
weerden, dat dit ongetwijfeld mogelijk zou zijn, i)essimisten juist
het tegendeel. De Afdeeling Zeist, onder de krachtige en energieke
leiding van haar voorzitter Jhr. G. F. \-an Tets en haar secretaris
C, Smitskamp, besloot den aoen No\'ember 1906 haar vijf en twin
tig jarig jubileum door een dergelijke tentoonstelling te herdenken
en dus de proef oj) de som te nemen.
Het was een heel waagstuk, als het ware baanbrekers o]i dit

gebied te zijn en thans, nu deze ex])ositie in vollen gang is, nu zij
schitterend en boven verwachting slaagt, nu zij het bewijs op
levert, dat onze vaderlandsche Tuinbouw in geen enkel (jpzicht
voor den buitenlandschen onder doet, doch die in \'eel o])zichten
o\'ertreft, nu brengen wij volgaarne in de eerste ])laats een eere-
saluut aan het dagelijksch Bestuur van de Hoofdcommissie, de
heeren Jhr. G. W. van Tets, ülr. W. H. J. Blanckenhagen en
C. Smitskamp, als mede aan den heer D. Meeuwenberg, de Voor
zitter van de terrein-commissie, voor al hetgeen zij deden om deze
ondenreming zoo uitnemend te organiseeren, waarbij een harte
lijk woord van dank aan Mr. C. C. W. van Romondt Vis voor de
onbaatzuchtige wijze, waarop hij zijn schoon landgoed beschikbaar
stelde, zeker niet mag achterwege blijven.
Aan alle lezeressen en lezers van ,,Buiten", die belang stellen

in den Tuinbouw of wel, die gaarne iets werkelijk mirois en inte
ressants zien, kunnen wij den welgemeenden raad geven, gaat naai

de Zeister tentoonstelling. Gij allen zult er verbaasd staan over
wat gij er ziet en gij zult u moeilijk kunnen \-oorstellen, dat
een vak, door velen nog slechts schouderophalend genoemd, zoo
iets heeft kunnen wrochten, daarmede het bewijs lexerende,
welk een belangrijke ])laats het tegenwoordig in ons volksbestaan
inneemt.

Voor hen, die \'oornemens zijn er heen te gaan, deelen wij nog
mede, dat deze tentoonstelling bestaat uit een jiermanente ex
positie van bloemen, ]danten, heesters, enz., enz., die duurt ̂ •an
25 Aug. tot Tb Sejhember, alsmede uit een vijftal tijdelijke ten
toonstellingen en wel \-an 25—28 Aug. van kasplanten. \-an i—3
Sept. van afgesneden rozen, van 7—<) Sejrt. \-an bloemwerken,
\-an 10—II Sept. van snijbloemen en \"an 14—1() Sept. \-an groen
ten en ooft. De beide eerstgenoemden zijn, bij het \-ersrhijnen van
dit nummer, reeds afgeloopen en jirachtig geslaagd, terwijl de
inschrijvingen alle reden geven om te doen \-ermoeden, dat ook
de drie anderen een schitterend succes zullen worden. Op dus,
allen naar Zeist, die belangstellen in wat er schoons en belang
wekkends op Tuinbouwgebied te zien is.
Door sierlijke hekken betreedt men van den grooten weg af het

voorterrein. Terzijde van deze hekken bevinden zich aan den
rechterkant een gebouw voor het Secretariaat en een \-oor de
hoofdcommissie, ter linkerzijde gebouwen \-oor de ]iolitie, voor
post en telegrafie, alsmede \a)or de pers. Al deze gebouwen zijn
net van uit\-oering en hekier wit geschilderd, waardoor zij, op
eemgen afstand gezien, tegen het donker groen \-an de hooge boo-
men een zeei fiaai effect maken. De ingang tloor zijnde, staat men
\ 001 een leusachtige symetrische tuinaanleg, omgei'en door ma-
jestueuse eeuwen oude beuken. De eerste aanblik is als het ware
o\ ei\\eldigend. bloemen, bloemen en nog eens bloemen, afgewisseld
door alleenstaande sierplanten, wuivende Palmen, of sierlijke .Arau-
CUT1Ü .s. Hiei en daai , half tusschen het hooge geboomte \-erscholen,
een klem tentje, dat een aangename afwisseling biedt. Waarlijk,
men geiaakt al heel spoedig onder tien indruk en weet niet wat men
het eerst zal bekijken of bewonderen. De groote aanleg is prach
tig uitgevoerd en bhjkt uitnememl onderhouden te zijn- het gras
IS kort en dicht langs de jiaden bevinden zich bande'n. walrin
Icn MHn perk- en sierjilanten een jilaats von-
1-r-irlitivon 'i'' f c''eiiT Ziet men een llinke fontein, die eenkiachtigtii natel-straal omhoog sjniit. Dm deze fontein bevindt
zich een combinatie van bloeiende en niet-bloeiende jilanten Dui
delijk kan men hier zien hoe fraai de ITlar.ouunnSdiaUuu zich
.intiiil-l-nU 1 . <."-11 HiUUHDl ZKontnikkdt, nanneei er door bekwame handen stamboommes vi
gekweekt worden. 11 zien er hier ver^cmii,.,, 1
flie Ti]\o ov Pn an;,i ,., 1.1' inzendingen va

an
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een zeci gloot aantal inzendingen aanwezig vialle jilanten, die stuk voor stuk bekeken
neer wij dan bedenken tlat do 7\v-,,-c, i
...eet „a „e .W." .e,...K.„;,e:,,.,.r;ST.lrk™ 1
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len zijn, wanneer door enkele dagen mooi weer die
schade grootendeels hersteld zal zijn.

Eertijds bestond de gewoonte dergelijke planten
alleen op de vakken te zetten. Daarmede is thans
op deze tentoonstelling gebroken, hetgeen men in het
buitenland zag, heeft men hier uitstekend in toe
passing gebracht. Onder de stam-Pelargonium heeft
men Begonia's geplaatst, voornamelijk verschillende
variëteiten van Begonia seinperihrens. Het is werkelijk
belangwekkend hier te zien hoeveel verscheidenheden
er wel van deze zomerbloemplant bij uitnemendheid
bestaan en vooral ook hoe uitstekend zij zich leenen
voor onderbeplanting. Hier is het vooral de goede
smaak, die veel goecl kan maken, doch ook veel kan
bederven. De kleuren der Pelargonimns en Begonia's
kunnen uitstekend harmonieeren, doch ook tegen
elkander vloeken en zoowel op het eene als op het
andere gebied valt hier veel te leeren. Er zijn combi-
natie's te zien, in alle opzichten geslaagd, doch ook
die aan goeden smaak nog wel wat te wenschen over
laten en herhaaldelijk hoorden wij dan ook bekwame
tuinlieden hierover tegen elkander opmerkingen maken,
wel een bewijs hoe leerrijk zulke tentoonstellingen zijn.
Als onderbeplanting voor de in struikvorm ge

kweekte Pelargoniitms heeft men voornamelijk Klimoin
en enkele Sedumsoorten gebruikt. Vooral de eerste
komen ons voor zeer goed te voldoen, daar de gele
kleur van de laatste niet altijd met die der Pelar-
goniums harmonieert, toch kan gerust gezegd worden,
dat het meerendeel der inzendingen van goeden smaak
getuigt, wat zeker niet weinig voor de inzenders
pleit. Zeer mooi deden in de middengroep de sierlijke
witte vazen omgeven door groe])jes Kochia's, (zie
onze afbeelding op pag. 445) het groen van de laat
ste steekt zeer mooi af tegen het wit van de eerste
en wanneer de Kochia's straks vuurrood geworden
zullen zijn, dan zal ook deze kleur met het wit een
goed geheel vonnen.
Te midden van een paar mooie grasvlakten hggen

twee mozaïk vakken. Het zijn niet meer die stijve,
bonte vakken, zooals men die vroeger, en helaas ook
tegenwoordig nog wel eens, op buitenplaatsen aantreft,
doch sierlijke arrangementen van blad- en bloemplan
ten met hier en daar gras er tusschen en enkele uit
stekende sieri^lanten, waardoor een aangenaam, rustig "■ BUkhoff.
en toch kleurrijk geheel verkregen is. Deze vakken OUD-HOLI.AN
zijn van verschillende inzenders, beiden leveren er het
bewijs van smaakvol werk te kunnen samenstellen. Met ge
noegen hebben wij ze bekeken.

In bonte afwisseling staan verder langs de randen der ga
zons allerhande zomerbloemplanten, die aan het geheel een
kleurrijke en aangename afwisseling geven, waardoor dit voorter
rein zoo'n prettigen indruk maakt. Hier en daar staan er sier
planten tusschen verspreid. Palmen merken wij er bij op zóó
fraai als wij niet vermoedden, dat zij in ons land voorkwamen;
Araiicaria's, die als ware kunststukken van cultuur kunnen
beschouwd worden, e.vemplaren toch van bijna 3 M. hoogte,
nog in het bezit van de onderste takken, die tot op den grond
liggen; Hydrajigea's, ware reuzeplanten met bloemen als overdekt
en Kochia's zoo groot en mooi gekweekt als wij ze nooit zagen.
Vrijstaande sierplanten worden zij genoemd en werkelijk sier
planten zijn het in den waren zin des woords.

Zooals wij reeds mededeelden, wordt dit voorterrein omgeven
door hooge boomen, die een prachtige omlijsting vormen. Ge
deeltelijk onder en gedeeltelijk tusschen deze boomen hebben
ook verschillende inzendingen een plaats gevonden. Ter weers
zijden van het pad, dat naar het middenterrein voert, staan
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groote groejjen sierplanten. Menig liefhebber van mcoie en
vooral goed gekweekte ])lanten, zal met vreugde deze kern
gezonde exemplaren bekijken. Het is een lust ze te aanschou
wen, te meer nog. wanneer jmen weet hoeveel zorg het vaak
vereischt niet alleen om deze planten zoo te verkrijgen, maar
ook om ze zoo mooi te houden. Vooral zeer mooi waren in
enkele groej^en de Araucaria's, Dracaena's en Phormiums.
Geheel tusschen het groen verscholen, staat een aardig wit
tentje, zij die vermoeid zijn, kunnen er rusten en het genot van
een geurig koj^je thee zal hen nieuwe krachten geven om de
wandeling voort te zetten.

In de eerste plaats wordt dan het oog getroffen door een
schitterende groep groote sierplanten zooals men ze slechts zeer
weinig aantreft. Prachtige Palmen en boomachtige Varens
staan er en daarachter zware exemplaren \-an Clethra's, Mvrtus,
Citriis en Eugenia's. Een mooieren groep laat zich moeilijk denken
en wanneer de eigenaar of zijn tuinbaas een of meerdere der thans
dagelijks aanwezige deskundigen eens vraagt de namen goed na
te zien en te verbeteren, dan is het laatste vlekje, dat op deze in
zending — en trouwens wel op meerdere - kleeft.geheel verdwenen.

1

IJ. Bickhojff.

OUD-ENGELSCHE TUINMEUBELEN EN G.iRDEN POTTERIE OP DE TENTOONSTELLING TE ZEIST.
[STAND H. VOORNEVELD EN „LIBERTVi.
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Konden wij zoo even reeds wijzen op prachtige Pelargonium
peltatnm, de groep, die men er hier van aantreft, is onberispelijk
en toont hoever de kweekerskunst het ook met deze planten
heeft gebracht. Hetzelfde kan gezegd worden van een paar
reusachtige Hydrangea Hortensia. Mooiere exemplaren, beter van
vorm en rijker in bloei laten zich niet denken. Het zijn sjjeci-
men in den waren zin des woords.

Een open, luchtig en licht gebouwd tuinhuisje staat hier
tusschen het groen verscholen en van daar uit heeft men een
alleraardigst gezicht over het voorgedeelte van het terrein met
de witte gebouwtjes op den achtergrond. Doch ook, wanneer
men zijn blik naar den anderen kant wendt, heeft men een lief
uitzicht. Gedeeltelijk onder de hooge boomen verborgen staat
er een ouderwêtsch, hollandsch huisje met luifel en trapgevel.
Schilderachtig dott dat gebouwtje daar tusschen het donkere
groen en de antieke stoelen nooden tot rusten en het gebruik
\'an een glas ziektekiem-vrije melk. Veel gebruik zagen wij er
nog niet van maken, wat wel jammer is, want de aanblik, die
men van daar èn over het geheele voorterrein èn op het heeren
huis van ,,Schoonoord" heeft, is om bijna niet te vergeten.
Ieder durven wij raden er enkele oogenblikken te toeven, men
zal ze heusch niet als verloren beschouwen. Kon de eigenaar
van dit huisje besluiten door wat lichte en opwekkende muziek
de stemming te verhoogen, wellicht zou het bezoek wat drukker
worden.
Wanneer men dan kalm voor dit gebouwtje zit, dan ontwaart

het oog een viertal Palmen, twee Chamacrops hinnüis en twee
Chamaerops excelsa, zoo groot van afmeting en fraai van vorm,
dat het moeilijk zal zijn er in ons land de wedergade van te
vinden. Onberispelijke jdanten zijn het, en wij bewonderen de
moeite en kosten, die het met zich zal hebben gebracht om
zulke reuzen naar deze tentoonstelling te vervoeren.

Naast het huisje, als achtergrond van het voorterrein, staat
fraai gegroepeerd een inzending bonte .icers, Picea pungens
glauca en Aralia inandschiirica jol. var. De planten waren goed
en de i'angschikking verdienstelijk, doch als achtergrond voor
dit terrein hadden wij gaarne iets gezien, dat meer^sprak, dat
kloeker en forscher was. Veellicht heeft men den indruk, die
de groote boomen als achtergrond maken niet willen verstoren,
een opvatting, waar ook veel voor te zeggen valt. Vlak hier
tegenover heeft men nog gelegenheid om te zien, wat er tegen
woordig op het gebied van Fuchsia's bestaat, de groote rand
met deze bloemplanten bij uitnemendheid voldoet daar zeer goed.
Men kan nu onder het hooge geboomte verder wandelen en

steeds genieten van den fraaien aanblik, die men nu eens over
het bloLmrijke terrein, dan weder op het heerenhuis heeft, tot
dat men stuit op een groote inzending van geheel anderen
aard. Liberty Garden Pottery staat er bij. Hij, die gesteld is
op werkelijk mooie tuinvazen of ornamenten, die iets smaakvols
wil hebben, geven wij den raad deze inzending goed te bekijken,
zeker zal hij er iets in vinden, dat hem aanstaat. Door vorm
en kleur munten deze fraaie voorwerpen uit. Tuinsieraden zijn
het in werkelijken zin, doch men zij er voorzichtig mede,
want niet iederen tuin zullen zij tot sieraad strekken. De
omgeving van het huis en de aanleg van den tuin moeten
er mede in overeenstemming zijn, doch is dit zoo dan zullen
zij uitstekend voldoen.

Geheel hetzelfde geldt voor de collectie oud-Engelsche tuin
meubelen, die wij hier naast aantreffen. Sierlijk en voornaam
van vorm zijn ze, degelijk en fraai van afwerking. De schitte

rend witte kleur geeft aan den tuin een bijzondere levendigheid,
zooals op verschillende punten van het terrein, waar deze meu
belen geplaatst zijn, duidelijk valt te zien, doch ook niet overal
zijn zij te plaatsen. Bij het gebruik van dergelijke sterk spre
kende voorwerpen moet een goeden smaak tot leiddraad dienen.
Ook lette men goed op de modellen, wij zagen er toch bij een
andere inzender nabootsingen van, die in sierlijkheid verre
achterstaan bij die, welke hier geëx})oseerd zijn.

Vlak naast deze inzending staat een aardig tuinhuisje, dat
draaibaar is en dus als ligphuits voor een zieke uitnemende
diensten kan bewijzen. Ook dit huisje is bijzontler mooi van
afwerking en uitvoering evenals de tuinoinrastering, die er voor
stond. Blijkbaar zijn het bekwame handen, die het vervaardigden.
Het tuintje, dat er voor is aangelegd, met de terracotta-dwergjes
en hertjes kan ons minder be\'allen. Zulke sjiielcreien zijn in
strijd met onzen Hollandschen aard.
Nog even moeten wij melding maken van een inzending

steenwerk naast de reeds vermelde Garden Pottery staande.
Ook daarbij zijn zeer goede vormen en stemmige kleuren, waar
om het jammer is, dat deze twee naast elkander staan, ilaar de
eerste aan de laatste wel wat afbreuk doet. Stond deze inzen
ding op zich zelf en was zij wat grooter geweest, zeker zou zij
beter tot haar recht gekomen zijn.
Al wandelende zijn wij weder bij den ingang teruggekomen

en slaan nog een terugblik op het \()orterrein, met zijn kleuren
en tinten. Noode verlaten wij het, doch er is nog veel te zien
te veel eigenlijk om het achtereen te bewonderen.

Gelukkig krijgt het oog eenigen tijd rust. Door een statig
beukenbosch wordt het voorterrein \-an het middengeileelte
gescheiden. Een nuttig gebruik is van dit bosch gemaakt
Honderden stoelen en tafeltjes staan o]) de \-ermoeiden te
wachten, en gedienstige kelners haasten zich te brengen, wat de
hongerende of dorstende verlangt. Een ruime muziektent is
hier opgeslagen en de beste muziekcoriisen \-an ons land geven
hier af en toe concerten. Wanneer dan des avonds de electrische
lichtjes tusschen de boomen gloeien, wanneer men rustig geniet
van de fraaie muziek en nog eens nadenkt o\-er wat men za'^
dan gevoelt men eerbied voor een vak, dat zoo iets wist same^iï
te stellen en wiens beoefenaars nog maar al te dikwijls als
paria's worden beschouwd door hen, die niet weten en beseffen wat
het zeggen wil om er ook maar iets in te ]mesteeren vom" een vak
dat zich door eigen kracht heeft weten te ontwikkelen en dat
thans meer en meer als een bron van Amlkswelvaart wordt
beschouwd. M at zal dit vak in de toekomst nog voor ons land
kunnen worden nu de Regeering eindelijk, van zijn belang
overtuigd, krachtig begint mede te werken om het tot
hooger bloei oji te voeren ? nog

(A'ordi vervolgd).
E, Th. \V.
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haar Latijnschen naam mag ojrgemaakt worden, in
Noord-Afrika, het land der oude Puniërs. Dit neemt
evenwel niet weg, dat de boom in Indië in de tuinen
der meeste inlanders en Chineezen is te vinden, aan
geplant, zoowel om de eetbaarheid ijzner vruchten,
als om de geneeskrachtige eigenschappen van den
bast, speciaal van den wortelbast. De weinig aan
zienlijke boomachtige struik, die, zoo men zegt, eenige
honderde jaren oud worden kan, zou niet opvallen,
ware het niet om zijn vlammend rooden, ]raai"schge-
tinten bloesem, waarmede de meest voorkomende soort
het geheele jaar door, ])rijkt. Daarom trekt dan ook
de witbloemige dalima minder de aandacht, zóó zelfs,
dat dientengevolge waarschijnlijk de aanj^lant van
deze laatste belangrijk kleiner wordt gemeend, dan zij
in werkelijkheid is. De in Indië geborenen, hetzij
inlanders, Chineezen of Europeanen, verliezen hun
voordeel niet uit het oog en weten zeer goed, dat de
bast van de witte dalima veel krachtiger middel tot afdrijving van
lint- en andere ingewandswormen is, dan die van de roode, ook
al geven zij zich er geen rekenschaj) \'an, dat de hoeveelheid van
chloorwaterstofzure alkaloïden, in den wortelbast van de witte
soort, tot die van de roode soort zich'verhoudt als 3 tot 2 ongeveer.
Ook de vruchtschillen, van kleur vuilgeelbruin, in het roode

overgaande ter plaatse waar ze aan directe zonnestralen zijn
blootgesteld, zijn mede sterk tannine houdend en vormen daarom
zoowel als kina- en sumarubabast- en sagabladeren, één der hoofd-
bestanddeelen van ,,obat seriawan", het bekende medicijn, dat,
mits in handen van deskundigen, zoo uitstekende diensten kan
bewijzen in tal van ingewandsaandoeningen. Aan die groote
waarde als geneesmiddel is het dan ook toe te schrijven, dat
goede rijpe vruchten voor niet minder dan vijf cent per stuk o]i
de markten te koop zijn.
De bolvormige dalima in grootte variëerend als onze gewone

appel, heeft een bijzonder harde, leerachtige schil en bevat talrijke
zwarte pitten, gelijkend op grove jachthagel, omgeven van door
schijnend paarschsteenroode vruchtmantels, welke laatste gaarne
door Europeanen, liefst onder toevoeging van suiker en rooden
wijn, gegeten worden. Aan die talrijke zaden, die oj) korrels,
(Latijn: grana), gelijken, ontleent de Dalima haar naam van
granaatappel.
Op het eerste gezicht is de dalima herkenbaar, o.a. aan den ver

harden, hoog uitstekenden kelkzoom, dien zij in rijpen toestand
behouden blijft. In de goudsmeedkunst wordt deze fraaie \'orm
dan ook gaarne geïmiteerd en dient hij tot in het oneindige als
motief voor versiering voor drijf- en ciseleer-arbeid. De inlander
kent behalve de dalima met witte en die met roode bloemen —
dalima poetieh en d. meirah — ook nog o.a. de ,,dalima hitam".
Slaat men nu een Maleisch-Hollandsch woordenboek oj), dan zal
men voor ,,hitam" ,.zwart" als grondbeteekenis vinden opge
geven. Dit heeft blijkbaar sommige schrijvers er toe geleid, om
clalima hitam aan te duiden als die met zwarte ,,bloemen", ter
wijl anderen spreken van d. met zwarte ,,vruchten". Een en
ander is minder juist. Dalima met zwarte bloemen, dan wel
met zwarte vruchten bestaat niet. Het moge al u'aar zijn, dat
het begrip zwart zeer juist in het Maleisch met hitam wordt weer
gegeven, dan is het daarom nog niet minder waar, dat hitam niet
immer zwart beteekent. Het denkbeeld, dat aan ,.hitam" ten
grondslag ligt, is ,.donker gekleurd". Daardoor is het verklaar
baar, waarom dalima met vlammend roode bloemen ,,meirah",
d.i. de roode, wordt genoemd en de mede bestaande soort, die
met donkereroode bloemen, ter onderscheiding van de \'orige
,,hitam", d.i. de donkere wordt geheeten.
Om haar schitterend roode kleur zijn die bloemen \'ooral bij

Chineesche vrouwen tot haartooi zeer gezocht; dat de dalima
wel bijzonder bij den Javaan in aanzien is, blijkt ook hieruit, dat
tal van dochteren des lands door hun ouders daarmede \'erge-
leken en met den voornaam ,.Dalima" begiftigd worden.

Inlanders vinden den mond van hunne \'rouwelijke
volwassen landgenooten slechts aantrekkelijk, wan
neer hij gelijkt op een geo]ienden granaatai^pel. Geen
wonder dus, dat ook hier de beweerde vrouwelijke
ijdelheid niet tegen ]ujn lijden opziet, om mooi te
zijn. Door zeer smartelijke operaties namelijk worden
de tanden der meisjes, zoodiu zij den huwbaren
leeftijd bereikt hebben, afgebroken en afgevijld,
waarna de restanten met een aftreksel \'an doekoe
boombast en eenig ijzerpraeparaat zoolang bewerkt
worden, tot zij glinsterend zwart zien. Gegeven nu,
dat de inlandsche vrouw, zoowel als lekkernij, als om
een kwalij kriekend en adem te verbergen, sirih kauwt,
waardoor de mond zich evenals dit bij den tabak
pruimer plaats heeft, met zeer overvloedig speeksel,
doch nu van steenroode kleur, vult, dan volgt hieruit,
dat zij, sprekende, twee rijen zwarte tandstomjien,
gelegen tusschen jiaarschrood getinte li]ipen*en tand-
vleesch en bedekt met steenrood sirihspeeksel toont.
Een dergelijk bewerkten mond vergelijkt de inlander
gaarne bij het schoon, dat voor hem een geojiende
dalima biedt. Ons bekoren de hagelwitte tanden en
de kersroode lijipen onzer meisjes, de Maleier daaren
tegen vergelijkt een dergelijken mond met dien van een
hond, voor hem het bijzonder verachte, onreine dier'

BOEWAH DALIM.i 'GRANAATAPPICL ; GRAXATIUM PUNICA .

Als vrucht om ..roedjak" samen te stellen, noemde ik ook
Mangkoedoe. De struikachtige boom, waaraan zij groeit, is ook
bij den Europeaan zeer wel bekend om de schitterend roode
kleurstof, dienende om katoenen stoffen te \-erwen. die uit den
wortelbast \'erkregen wordt.
De tot hoofdjes vereenigde witte bloemen der mangkoedoe zet

ten één enkele vergroeide vrucht, in vorm en afmeting gelijjcende
op een flinken aardajijiel, overdekt met zoogenaamde ,,oogen" en
die bij ,.mangkoedoe" de plaats aanwijzen waar elk afzonderlijk
bloempje aan het hoofdje is gegroeid. Om ze voor de roedjak te
gebraiken, worden de vruchten onrij]i, nog steenhard en groen, af
geplukt; rijpen zij aan den boom, clan nemen ze een vies-grijze,
melkachtige kleur aan en vallen in pajiperige massa oj) den grond,
om daar, een onaangenamen stank verspreidende, te verrotten.

Is het den inlander aangenaam, zoo hij den mond zijner schoo-
nen terecht met de dalima-vrucht vergelijken mag, dan is het hem
niet minder lief. als zijn aangebedene haar ..teint" in kleur, over
eenkomstig met die van de langse]vvrucht, noemen kan. Hoe die
kleur is? ,.Hitam manis" zal u de javaansche jongeling antwoorden.

Zeide ik vroeger, dat ,.hitam" bij het Bataviaasch taaleigen
feitelijk ,,donkergekleurd", dus mede ook zwart, beteekent. zoo
worde er hier de aandacht o]5 gevestigd, dat de grondbeteekenis
van ,,manis", meestal met ,,zoet" vertaald, is; smakelijk, lief,
aangenaam. ..Hitam manis" is dus niet anders dan .zacht getint".
De Euroj)eaan, die zijn kennis van het Maleisch alleen aan

woordenboeken ontleent, kent meestal de idiomen dezer taal niet

en zal b.v. een vrouw, door den lïlaleier ,,manis" geacht, ..bagoes"
noemen, meenende met dit begrip haar lichamelijke schoonheid
te hebben getaxeerd, terwijl daarentegen de inlander over een
vrouw s]irekende, deze ..bagoes" noemt, wanneer zij door uiter-
lijken tooi een aangenamen indruk op hem maakt.
De kleur van langsep nu is lichtbruin-brons. een kleur \'an

gelaat, die de het gebergte bewonende Soendaneesche \-rouwen,
relatief, zoo schoon maakt. (Wordt vervolgd).

ZIJN NOTEN GEMAKKELIJK TE VERTEREN?
Noten zijn voor de sjiijsvertering slechts dan storend, als de

kernen niet voldoende fijngemaakt in de maag an-i\'eeren. De
samenstelling van notenvleesch, 15 a 17",, eiwit. 30 a ()o",) vet
en 9 a 11",, koolhj'draten, brengt mede, dat deugdelijk lijnkauwen
aan het doorslikken moet voorafgaan. Heeft men een min
der goed functionneerend gebit, dan is raspen of iijnkneuzen vóór
het gebruik aan te raden. Geeft het nuttigen van noten een droog,
tot hoesten prikkelend gevoel in mond- en keelholte, wat niet
aan de vrucht, doch aan de trage werking der sjieekselorganen te
wijten is, dan is \-ooraf fijnmaken noodzakelijk, wil men genieten
van de werkelijk \-oedzame notenkost.
Wat de verteerbaarheid aangaat, niemand behoeft bij het in

acht nemen dezer voorzorgen en een overigens normale spijs
vertering, tegen notengebruik bezwaar te hebben. G.

MANGKOEDOE.
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DE HERNHUTTERS TE ZEIST.De vreemdeling, die Zeist bezoekt om voor korter of
langer tijd te genieten van de heerlijke natuur der
,,Stichtsche Lustwarande", zal o]i zijne wandelingen
door de lanen en jmrken spoedig getroffen worden dooi
den aanblik van een aantal gebouwen, die ter weers

zijden van de bekende Nassaulaan om twee ruime pleinen ge
schaard, door groepeering en bouworde zich terstond onder
scheiden. Het is een schoon geheel, dat zich daar aan het oog
van den beschouwer voordoet.

Twee dubbele rijen van forsche iepen vormen een breede laan,
die voert naar het groote Slot van Zeist, thans eigendom van
Mr.'^R. Labouchère, dat daar in de verte massaal oprijst tegen
het groen der beukentoppen.
De majestueuse Slotlaan kruisend, leiden twee wegen, ieder

over een ouderwetsch bruggetje, naar de reeds genoemde pleinen,
die overschaduwd worden door statig geboomte, waartusschen
hier een vriendelijk kerkje zijn slank torentje doet schuil gaan,
ginds een deftige huizinge als hoofdgebouw domineert over de
andere. En, — of de lente haar adem doet gaan over groen en
bloemen; of de zomerzon haar glans uitstraalt ov^er het hoog
geboomte; of de herfst zijn tinten in een rijkdom van kleuren
toovert op beuk- en eikeblad; of dat de winter zijn sneeuwkleed
spreidt over de ruime grasvelden, — steeds geeft het geheel
een rust en vrede, die wèl aandoen. Dit gedeelte van Zeist nu

5ü

Duitschlaml ge-

Foto Breedcuoord. HET SLOT TE ZEIST. VOORGEVEL.

Toto Brecdenoord. HET SLOT TE ZEIST .A" iy^4- (Naar een oude gravure)-

vormt het gebied der Hernhutters ot Moravische Bioe^eige
meente, die zich omstreeks het midden der i8e eeuw uei ̂ ^'s
tigden. Geen landgenoot, die aanspraak wil rnaken ''h
van kennis van zijn vaderland, zal onkundig zijn van het vei r j
dezer gemeente binnen de grenzen van Zeist.
Of echter het ontstaan, het leven en de gew(«^nten cler "e''n-

hutters even bekend zijn? Meermalen waren we in de gelegen eic
het tegendeel te ervaren. ?^Ioge dan clit ojistel er toe bijdragen,
om voor de Broedergemeente in ruimeren kring belangstelling
te wekken. y
De uitgebreide Broedergemeente, waarvan die te Zeist een

deel uitmaakt, dateert reeds van vóór de Hervorming.
Het was in 1457. dat eenige volgelingen van Johannes htuss

zich in Boheme vereenigden onder den naam van ..I nitas Fratrum
(Vereenigde Broeders).

Al spoedig had de nieuwe gemeente hevige ver\-olging te \-er-
duren, die wel haar tojijiunt bereikte gedurende den 50-jangen
oorlog. , . 1 ,

In deze dagen van strijd telde de Broederschap ondei liaie
leden een man. die op theologisch, jihilosojihisch en dedactisch
gebied zich een grooten naam verwierf, en wiens denkbeelden oji
opvoedkundig terrein in den laatsten tijd meer en meer ingang
vinden.

We bedoelen Johan Amos Comenius. die in ibicS met vele
zijner geloofsgenooten zijn
dierbaar Moravië moest ver
laten en na vele omzwer
vingen zijn graf vond in de
Ke)iubliek der Vrije Neder
landen. Zijn ^■ele vierken,
meer nog dan zijn monu
ment te Xaarden, zullen zijn
naam in blijvende eere houden.

Doch keeren we tot de
Moravische Broeders in de
\'erstrooiïng terug.

Tijdens de vervolging wa
ren velen hunner (waaronder
Comenius) naar Polen, ande
ren naar

weken,
In het begin der i8e eeuw-

vonden de afstammelingen
dezer laatsten een machtigen
beschermer in een Saksisclien
graaf, die van dat tijdstip af
tot aan zijn dood nauw aan
de Broeders bleef verbonden.

Deze edelman was graaf
Xicolaes Ludwig van Zin-
zendorf en Pottendorf (in
het jaar 1700 te Dresden
geboren, waar in 11)07 te
zijner eer een standbeeld
verrees).

Door een der Broeders om
steun voor de gemeente ver-
zcicht, aarzelde graaf van
Zinzendorf niet de gevraagde
hulp te verleenen; meer nog,
spoedig trad hij als leider der
gemeente op, welke leiding
zoo machtig was, dat de graaf
tot aan zijn dood den stem-
jiel zijner persoonlijkheid oji
de gemeente heeft' gedrukt,
(fp zijn goederen te Berthels-
doijr in Saksen wees hij den
Broeders een schuil] ihiats
aan.

Hiei stichtten zij in 1722
een kolonie, die den naam
\-an Hernhut ontving. Deze
kolonie nam sjioedig 'in leden
tal toe en werd weldra gevolgd
door een aantal andere ge
meenten en wel in Duits^h-
land. Xederland. Engeland en
Amerika.

Thans omvat de \er-
meuwde Broederschar)" viergro()tc^ geljieden, te wc-ten;
twee Amenkaansche. het P.rit-

ook 'r 'T \vaartoeook de kolonie te Zeist lie
'' Daarlnj k,.,m

R,.bK.,l ,1,,.
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om de tien jaar door de
Generale Synode wordt
gekozen.

Niet lang na haar herstel
begon de Broederschap met
haar zendingswerk, welke
arbeid zóó werd uitgebreid,
dat thans een leger van
zendelingen zijn werk doet
in Labrador en in Alaska,
in Australië en Himalaya,
in Nicaragua en Demerary,
in Oost-Afrika en in West-
Indië.

Een onmiddellijk gevolg
hunner zending was de
vestiging der Broeders te
Zeist. Tijdens het tweede
stadhouderlooze tijdperk
toch kwam de graaf van
Zinzendorf naar Holland
om van de W.-I. Compagnie
steun te verkrijgen voor
het zendingswerk in Suri
name. Vóór de komst van
den graaf was de Broeder
gemeente in de Repul)liek
Bekend geworden door een
geschrift van een harer
leden, dat mede de belang
stelling in de Hernhutters
had gewekt bij Louisa
Maria, Prinses-Weduwe van
Oranje, wat tengevolge had,
dat genoemde prinses in
een schrijven aan den leider
eenigen Broeders een ver
blijfplaats in ons land aan
bood.
Van dit aanbod werd

dankbaar gebruik gemaakt,
zoodat de graaf van Zin
zendorf, tijdens zijn ver
blijf in Holland, oj) een
bezitting der prinses bij
IJselstein een kolonie
stichtte

Toen nu in 1745 de toen
malige eigenaar van het
Slot te Zeist, de rijke Am
sterdammer Cornelis Schel-
linger, een vriend van van
Zinzendorf, dit gebouw ter
beschikking van de Broe
dergemeente stelde, werd
de kolonie te IJselstein
opgeheven en vestigden zich
een veertigtal gezinnen te
Zeist.

Voorloopig nam men zijn
intrek in het Slot, waar ook
van Zinzendorf meermalen

verblijf hield en dan van
daar uit de geheele Broe
dergemeente bestuurde.
Een breede laan bij het

Slot, naar den graaf ge
noemd, bewaart nog de
herinnering aan dit verblijf.
Toen echter de groote

gebouwen om de reeds ge
noemde pleinen, die de
namen van Broeder- en

Zuster]5lein ontvingen, vol
tooid waren, werden deze
spoedig betrokken en hier
mee was de blijvende ves
tiging der Hernhutters een
voldongen feit. Vele dezer
gebouwen kregen in den
loo]5 der tijden een bei)aal-
de bestemming. Zoo treft
men op het Broeder])lein
het bekende Broedeihuis
aan, van waaruit de ge
meente de producten harer
industrie de wereld inzendt
en waarboven de ongehuw
de Broeders een woning
vinden. Zoo zien we o]) het
Zuster])lein het Zusterhuis,
de woning van de onge
huwde vrouwelijke leden;

%

Milt

J'oto lircedenoofd.

TUIN ACHTER HET SLOT TE ZEIST. A" 1750. (Naar een oude gravure).

EA .S,

J'oto Breedenoord. HET BROEDERHUIS TE ZEIST.

Foto Breedenoord.

HET ZUSTERPLEIN MET KERKJE TE ZEIST. .4" 1770. (Naar een oude prent).



446
BUITEN. Septcmbei^ 1909.

Foto Breedenoord,

JOHAN AMOS COMENIUS (28 Mrt. 1592-15 Nov. 1671)
BISSCHOP DER BROEDERGEMEENTE.

verder een \A'^edu\venhuis, en een kostschool voor jonge~daines,
tervdjl zich op het Broederplein een kostschool voor jonge heeren
bevindt. Ook treffen we op het Zusterplein het vriendelijk
kerkje der Broederschap aan.
Nog altijd trekt dit kerkgebouw de aandacht van dorpsgenoot

en vreemdeling zoo vaak daar die bijzondere ])lechtigheden
plaats hebben, welke uitvloeisel zijn van de vele gewoonten en
gebruiken, die de Hernhutters stempelen tot een bijzondere ge
meente. Wij willen hier enkele dezer gebruiken schetsen:
Op den Paaschmorgen begeven de Broeders en Zusters zich

reeds te half zes naar het kerkgebouw tot bijwoning van den
dienst. De Zusters hebben zich voor deze gelegenheid getooid met
de traditioneele mutsjes, waarvan de kleur der linten den staat
der draagster aangeeft. Het jonge meisje toch tooit haar wit
kapje met roode linten, de als Zuster aangenomene heeft het met
rose linten versierd, de gehuwde vrouw draagt blauwe, de weduwe
witte banden aan haar hoofddeksel.
Na den dienst begeven allen zich onder de tonen van koraal-

muziek naar den tot de gemeente behoorenden doodenakker en
schaart men zich om de graven \'an die Broeders en Zusters, die
sinds het vorig Paaschfeest aan de gemeente ontvielen, waarop

door het lezen van een liturgie en het zingen van gewijde het eien
deze dooden herdacht worden. . „
Ook bij de begrafenis van een der leden handhawn tle tin

huttcrs hun oude gebruiken. Ook dan e-erzamelen allen zieli m
het kerkgebouw, waar, onder een wit kleed, de baai leenswaci
en na een korten dienst volgen tle Broeders en Zustei s den louw
stoet naar het graf, terwijl tle muziek weder koralen doet liooien.
Als allen zich om het giiif hebben geschaard, daalt de
witte banden in de met sparregroen versierde groeve, teiwij < t
aanwezigen hun gewijtle lietleren zingen. .
Ook de viering van den Oudejaarsavond (iiulerselieidt zu i uj

de Broedergemeente door een bijzondere plechtigheid, i
hutters, die zich zoo éthi gevoelen, willen ook vereend het nieuwe
jaar hegroeten, zoodat tegen het uur van middernacht het kei
gebouw zich vult met Broetlers en Zusters.
De voorganger houdt zijn Oudejaars-avondrede, maar niet zoo

dra doet de klok haar eersten slag van twaali hooren, ol daai
klinken de tonen van het firgel, begeleid door den klank \ an la-
zuinen en jubelt een danklied door de gewijde ruimte.
De Zendingsdag der Broederschaji, die ieder jaar in . eptem-

ber wordt gehouden, geeft mede een oud gebruik der Heinluitteis
te aanschouwen. Dan toch biedt de gemeente haar gasten fret
,,Liebesmal" aan, dat bestaat uit thee en krentenbrood, met
vaardige hand door de Zusters rondgediend.

I  Zoo handhaven de Hernhutters de hun dierbaie gewoonten en
zetten zij in het stille Zeist hun vredig werk \"oort: de zoig
hun kolonie en voor hun zending onder leiding van hun ..Voi-
steher", die zijn macht deelt met een tweetal Besturen, de Aeltes-
ten Conferenz en het College van Opzieners.
I  De macht dezer besturen strekt zich ook uit "vei het 1'^!.^"
culiere leven van de gemeente-leden (zoo b.v. bij het huwelijk,
als wanneer de toestemming van het bestuur noodig is, na een
onderzoek door den Vorsteher, of de trouwlustige in staat is een
gezin te onderhouden).
De gemeenschajipelijke taal der gemeente blijft nog steeds de

Duitsche, de taal der kerk evenzoo: de zorg voor de gemeente,
ook de financieele, is ieder lid een jilicht, terwijl voor haar onder
houd ook een deel van de opbrengst der door tle gemeente ge
dreven zaken wordt gebezigti.
Door de handhaving hunner tratlitioneele gebruiken blijven

de Hernhutters zich onderscheiden van het overige Netlerland.
Toch voelen zij zich thuis in het land, waar hun voorgeslacht
naast gastvrijheid de \'rijheid zijner godstlienst vtmtl en op den
Oudej aars-avond gedenken zij met evenveel warmte het vor
stenhuis van Nederland, als hun Hoofdbestuur te Hernhut.

J. J. Mt)ERM.\N.

DE HEERSCHER VAN
HET GLAZEN HUIS.

1
N

ii

Pr-d.>,,ord. afbeelding der PREDIKINGE bij de BROEDER
GEMEENTE TE SEIJST .4" 1770 (naar een nuds gravure).

 het beschutte baaitje tier Karaibische Zee was het water
lauw als melk en helder als vloeibare beril. Schemerig zon
licht drong van boven door tot in tle tliepte. Onder dien
prikkelenden en toch getemperden gloed was op den bodem
een wondere bedrijvigheitl waar te nemen van wezens, grillig

van vorm, tloch schitterend als juweelen of bloemen. Lange zee-
wierranken, rood, geel. amber, ]nirper en olijfkleurig wuiftlen
tusschen oji-zeewier-gelijkende, nog schitterender zeeanemonen.
Fantastische roze- en oranje-kleurige krabben liepen met hun

krabbengang onhandig doch vlug tlotir
elkaar. Kleine , nóg fantastisclier zee-
jiaardjes gleden schuchter van de eene
wierschuilplaats naar de andere, zich be
wust, dat er in elke vrtiolijk gekleurde,
doch dreigende jdant gevaar kan steken.
En even boven al dit wondere leven op
den drukken zeebotlem schoten zomterhng
ge\oiintle \isschen al en aan in goutien
en azuren en amethisten schittering. Nu
en tlcin theel een lange, donkere schaduw
langzaam ti\*ei dit bonte gewirrewarrel
heen de schailuw \ain een voorbijtrek-
kenden albacore of barracouta. Dan ver-
biugen de schitterende visschen zich on
middellijk tusschen de blinkende schelpen
t n w as er geen ander teeken van leven
waar te nemen dan het wiegelen der wa-
teriilanten. Als dan de sinistere schaduw
verdwenen was, begon de zeebodem on
middellijk w eder te leven, en het vluchten
en \ei volgen was spoedig weder in vollen
gang.

De bodem van het baaitje was ongelijk,
daar hij bedekt was met kleine i4t
schelpen begroeicle rotsblokken en steenen.die m bonte mengeling dooreen lagen.
voet vTn'^^ r verhangenden
ten zirb ' 'f'" rotsblokken vertak-
nnt-d i 1" konten boelem een
ken ■■"^^'-S^vlekte wier-ranken. Etn der goud-met-blauwe visschen
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Foto ly. H. ï'frufrkeu.

DE B.ATTERIJ TER KUSTVERDEDIGISC, I'.l.V
S'C. MARC OP DE WESTKUST VAN HAÏTI.

HET ONDERSTEL BESTAAT UIT HOUT.

Meermalen kan men zien dat na gebruik, hel kanon

gereinigd luordl door hel met een paar emmers water
door te spoelen.

kwam langzaam over den rand der steen
heenzwemmen, met zijn ojr-edelsteenen-
gelijkende, koude oogen uitkijkend naar
een kleinen prooi.

Snel als 't uitschieten van den lasch
eener zweep schoot een van die onbewe-
gelijk-lij kende wier-ranken van den bodem
omhoog en kronkelde zich juist achter de
kieuwen van den schitterenden visch, die
verwoed tegenstiibbelde en met staart en
vinnen het water geeselde tot het ziedend
over het met-schelpen begroeide rotsblok
heen deinde en de zeeanemonen hun
bonte, gulzige bloemkelken doodelijk ver
schrikt sloten. Doch geen verweer mocht
baten. Langzaam en onverbiddelijk krulde
de gevlekte grijparm zich met zijn jrrooi
benedenwaarts en er kwam leven in een
gedeelte van den onderkant der rots! Er
verschenen twee inktzwarte, uitpuilende,
ovale, onverbiddelijke oogen; en hier-
tusschen opende zich een groote, kromme
bek als die van een reuzen-papegaai.
Achter dezen gapenden bek was geen
afzonderlijke kop te zien, doch oogen en
bek waren enkel het stomp uiteinde van
een gevlekt, langwerpig, op een zak
gelijkend lichaam. Terwijl het slachtoffer
omlaag getrokken werd naar den wachten
den bek, kwam er leven in al de grijj)-
armen, die zich in doellooze opgewonden
heid verwrongen, hoewel er niets voor
hen te doen was. Binnen enkele secon
den was de visch verscheurd en verslon
den, terwijl die inktzwarte oogen onder-'
wijl onbewogen en onbeweeglijk voor zich
uitstaarden.
Of de goud-met-blauwe visch hem niet

bijzonder goed bekwam, hetzij de plaats
waar hij zijn lagen legde zijn zachte,
onbeschermde lichaam niet best meer beviel, in elk geval kwam
er een oogenblik later beweging in den inktvisch en hij kroop
te voorschijn, waarbij hij zich ongemakkelijk voortbewoog op de
naar binnen gekrulde uiteinden zijner grijparmen. Ook de reiziger
zelf scheen deze wijze van zich-voortbewegen niet bijzonder
genoegelijk te vinden, want plotseling sprong hij vlug van den
bodem en trok zijn acht grijjjarmen samen tot een compacte
horizontale bos die zich recht voor zijn oogen uitstrekte. In deze
houding was hij niet langer lomp, doch zag er netjes en levendig
uit. Onder de grijparmen, aan den onderkant van het lichaam,
opende zich een soort klep, die een kolossale hoeveelheid water
innam, welke dadelijk weder met groote kracht werd uitgespoten
door een buis die zich tusschen de grijparmen bevond. Voort
gedreven door deze zonderlinge stuwkracht, schoot de nu gerekte
gestalte snel voort, doch niet vóór- maar achteruit. De reiziger
had bhjkbaar reeds van te voren zijn richting zorgvuldig bepaald,
want hij ging recht op een ander rotsblok aan, dat meer met
zeewier bedekt was en nog meer overhing dan het eerste. Hier
hield hij stil , stak zijn grijparmen weder uit, liet zich zakken,
en begon zijn gevlekt, op een zak gelijkend lichaam in zijn nieuw
kwartier onder te brengen.

Dit was het oogenblik waarop hij 't minst gereed was voor
aanval of verdediging; en juist oji dit oogenblik schoot ilan
ook een hongerige, fourageerende dolfijn met groote kaken, door
het heldere groen op hem neer. Wellicht zag hij hem aan \-oor
een uit zijn kracht gegroeide, doch weerlooze ]fijlyisch. De aan
valler had het voorzien op het groote, er-saiipig-uitziende lichaam,
doch miste, en kreeg inplaats hiervan een der grijparmen te
pakken die onmiddellijk de hoogte waren ingeschoten (un den
aanval af te weren. Vóór hij nog goed besefte wat ei gebeulde,
had zich een grijparm om zijn kop gekronkeld, zóó, dat zijn
kaken vast op elkaar gedrukt werden en hij ze niet kon openen
om zijn greeji los te laten; onderwijl sloegen zich meeideie
grijparmen stevig om zijn lichaam. ,

JHet was een kleine dolfijn, en in een dergehjken toestand
had hij zich nog nooit bevonden. Doodelijk verschiikt sloeg
hij woest in 't rond met zijn vervaarlijken staart en schoot
vooruit, aldus den inktvisch meesleurende. Doch het gewicht
o]i zijn kop en de armen om zijn lijf, die hem in zijn hewegingen
belemmerden, waren hem te machtig en hij werd langzaam
naar beneden getrokken. Plotseling kregen twee gnjpaimen, die
tot nu toe slechts afgehangen hadden om een ankeiplaats te
zoeken, een hoüvast oii den bodem — en daarmee kwam er
een eind aan de vlucht van den dolfijn. Hij geeselde het water,
schoot achteruit, draaide in een kring nmd, doch teveigeeis.
Zijn pogingen verslajiten. Hij werd onverbiddel^k naar
getrokken totdat liij trillend oji het zand lag. Toen maakte te
groote bek van den inktvisch er een eind aan, en de prooi
werd onder het met wier bedekte rotsblok gesleept.

Heruiinen tijd later, gleed er een schaduw, grooter en don
kerder dan die van welken Tonijn ook — ja, grooter dan van
een haai of zaag-visch — over het baaitje. Opeens wei er
een plons gehoord en schoot er een zwaar voorwerp op den

bodem neer, wat et-n panischen schrik ver
oorzaakte en ]ilolseling een eind maakte
aan alle leven op den bodem. De scha
duw gleed niet verder, want de boot lag
voor anker. Binnen enkele minuten kwam
er al weder beweging in de waterbewo
ners. die geen vrees schijnen te koes
teren voor wat zich niet beweegt. Kleine,
misvormde gedaanten die niet van zon
licht hielden, begonnen zich in de scha
duw der boot te verzamelen.
Een poosje later daalde er van over

den rand der boot een donkere buis met
als uiteinde een heldere punt die op een
oog geleek. De buis bewoog zich lang
zaam her- en derwaarts, als om het oog
gelegenheid te geven elke schuilplaats op
den veelkleiirigen bodem zorg\-uldig te
onderzoeken. Toen het ding over het rots
blok, dat den inktvisch herbergde, heen-
gleed. hield het iilotseling stil. Die leven-
looze uitgespreide dingen die er als zee-
wierranken uitzagen, schenen het belang
in te boezemen. Heel zachtjes werd het
0])gehaald.

Eenige oogenblikken later verscheen er
een groote, verleidelijke visch aan de
01)])ervlakte van het water en begon lang
zaam, op allerzonderlingste wijze, recht
naar beneden te zinken. De onbeweeglijke
oogen van den inktvisch zagen het-onmid-
delijk. Zij hadden wel nooit te voren een
visch op die manier zien te werk gaan,
maar 't was een visch, daar was geen
twijfel aan. Een rilling van gretigheid voer
door de uitgespreide grijparmen, want hun
eigenaar had al weder honger. Doch de
prooi was nog te ver af en de grijparmen
verroerden zich niet. De zonderlinge visch
scheen echter geen plan te hebben nóg

dichterbij te komen, en eindelijk kwam er bijna onmerkbaar
leven in de armen. Heel voorzichtig schoven ze vooruit, kron
kelden zich over den bodem 0]i een wijze, zóó natuurlijk, dat
men ze voor zeewier had kunnen houden, hetwelk met een
langzaam voortglijdend stroominkje meedreef. En achter de
armen kwamen die twee groote inktzwarte, koude, onbeweeglijke
oogen, en daarna het vette, gevlekte, holle lichaam steelsgewijze
van onder het rotsblok te voorschijn.

Juist op dit punt was de bodem bedekt met een dichte
massa bruin wier en bijna onmiddellijk begonnen bet lichaam
en de grijparmen dezelfde kleur aan te nemen. Toen de kleur-
verwisseling volkomen was, was het vooitschuifelende monster
nagenoeg onzichtbaar. Het was nu onmiddellijk onder den
onbegrij])elijken visch ; doch deze laatste was weder iets gestegen,
zoodat hij nog steeds buiten het bereik van den inktvisch was.

tieduiende eenige seconden bleef deze ineengedrongen liggen
en maakte zich

tot den aanval

gereed. Toen
sprong hij recht
standig omhoog
als een spin die
op haar prooi af
schiet. Hij sloeg
twee grijparmen
om den verlok-

kelijken buit,
strekte de ove

rige armen en
met een lel-uit-

gesjroten water
straal uit zijn
stuwbuis, tracht
te hij naar zijn
schuilplaats te
rug te schieten.
Tot zijn verba
zing was er geen
beweging in zijn
pi-QOi te krijgen.
HófiJregreej) hij
niet, maar de
visch slaagde er
in te blijx'en op
de plaats waar
hij was. Al heel
gauw maakte
zijn verbazing
plaats voor woe- T,ufkc„.
de. Het monster TR.4NSPORT VAN ruwe katoen i'.j.v de
sloeg nóg drie PLA STAGES SA AR sr marc.
armen om zijn Hoewel de ezel onder zijn vrachtje bijna onzichtbaar
buit en begroef is, is dit meer ongemakkelijk dan zwaar.
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Gr toen ve^^^'oed 2ijn bek in. Het volgende oogenblik vloog
hii met een ruk naar de oppervlakte van het water. Het helle
zonlicht verblindde hem en hij zat gevangen in sterke mazen
die warden om zijn grijparmen.

In zulk een angstaanjagende positie, zouden de meeste zee-
of land-dieren volkomen gedemoraliseerd zijn dooi viees. Doch
dit was geenszins het geval met den inktv^isch. Onv'eiv^aaid hield
hij met één grijparm zijn prooi vast, en viel met de anderen.

gesteund door zijn vervaarlijken bek, onmiddellijk aan. De mazen
belemmerden hém hierin op een wijze die hem dol mankte van
woede, doch twee zijner grijjiarmen slaagden erin door de mazen
heen te dringen en kronkelden woest in 't rond, tastend naar
een tegenstander. Terwijl ze nog tevergeefs in 't rond tastten,
voelde hij zich eenvoudig uit 't water, in de verstikkende lucht
lichten en werd hij met net, buit en al in een donkeren, nauwen
bak met water gesto]rt.
Hoewel hij half stikte in deze onnatuurlijke omgeving en zijn

groote, onverschrokken oogen slechts vaag konden zien buiten
hun natuurlijk element, was hij toch een en al vechtlust. Een
grijparm greep den rand van den metalen bak vast; een tweede
hechtte zijn doodelijke zuigmappen op den blooten, zwarten arm
van een iialf-zichtbaren tegenstander, die trachtte hem in de
donkere gevangenis te duwen. Er volgde een rauwe gil. Een
gebiedende stem riep: ,,Pas op 1 Beschadig hem niet! Ik zal
hem wel van je arm losmaken !" Doch 't volgend oogenblik had
de ontstelde zwarte zijn mes getrokken en ruim een voet van
den grijparm afgckajit.

Terwijl de gewonde stom]) zich oj) de
andere armen liet terugzinken, werd de
andere die zich aan den rand vastklemde,

handig losgewrongen, en de gevangene
voelde zich verder in de nauwe ge\'angenis
duwen. Er werd snel een deksel ojigedaan
en hij bevond zich in duisternis, terwijl
hij zijn prooi nog steeds stevig vasthield.
Hoewel ontsteld en woedend, zag hij toch
wel in, dat er niets meer aan te doen was,
en begon hij verontwaardigd den prijs
dien hij zoo duur gekocht had te verslinden,

*
*  ̂

Aan zichzelven overgelaten, maakte de
verwoede gevangene zich langzamerhand
uit de mazen van het net los en schikte

zich zoo goed mogelijk in zijn bedompte
woning. En nu volgde er dagen en dagen
lang niets anders dan een zich omwentelen
en rondtuimelen, een zich blindelings
voeden, en verdriet waarvan hij de oorzaak
niet begree]); eindelijk werd zijn gevan
genis onderstboven gekeerd en hij zelf
zonder veel plichtplegingen in een glazen
basin geworpen, waarin [een zacht licht
scheen.

Hoewel verbijsterd, nam hij zijn om
geving toch in een oogwenk oj) en schoot
achteruit naar de beschutting van een
overhangend rotsje, dat hij op den bodem
van het basin ontwaard had. Na zijn on
beschutte lichaam onder_dit schild gebor
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hadden hem doen inzien, dat er tusschen hem e i ,,,Up;oc.
waarin al die verwarring heerschte, t-en onbegi ijpe ij s.e s .
muur was, waardoor hij wel kon heenkijken, t'O'-h ! J ,
vermocht te vmrhreken ; en dat zoo hij er al met ur '
de gezichten niet in zijn bassin konden om hem te ^ elon ' . •

Aldus goed gevoed en ongestoord, begon de mktyi.srn zien
tamelijk tevreden te gevoelen in zijn glazen huis. . ..]
grondgebied klein, hij was er in elk ge\-al onbetwist lieei en
meester van. i
Langen tijd leefde hij aldus voort zonder dat hem zijn "Pl"^''

heerschappij betwist werd. Doch oj) zekeren da.tr iiad liij
zoo hij niet te onvtrschillig was geweest om ze ojite meiktn
kunnen zien, hoe de gezichten in het hallduister buiten zijn
bak, ongewoon talrijk waren en de oogen ongevroon siheip
toekeken. Plotseling hoorde hij den gewonen jilons in het water
boven zich. Die plons beduidde voor hem enkel \*oedsel.
weerstrevende slachtoffers, en zijn grijjiarmen waren dadelijk
gereed om te grijpen wat er binnen hun bereik mocht komen.
Ditmaal was 't een buitengewoon harde plons, en tot zijn

verbazing zag hij een massief, rondachtig wezen, met een
kleinen sjiitsen staart ^■an achteren, en met een kleinen ko])
als van een slang, die van voren uitstak, en met twee gioote
vinnen aan weerszijden. Met deze vier viniun kwam de \'reemde
bedaard naar beneden zwemmen, recht oji hem aan. No.g nooit
had hij zoo iets gezien; 't was een ongilioord sterk stukje,
doch zonder de gerin.gste aarzeling vlogen twee griji)a.rmen naar

boven en jiakten di'ii \'reemdelin,g aan.
De gezichten achter het glas deinden hem
en weer van ojivvinding.

Toen de schildiiad dien ])lotselingen
greep voelde, verdwenen zijn kop, jiootm
en staart zóó \'olkomen alsof ze er nooit
geweest waren, en zijn boven- en onder-
schilden sloten zich A'ast ojicen tot hij
louter een levenloos hoornen doos geleek.
Zonder den geringsten tegenstand te bie-
ilen werd hij naar beneden getrokken naar
de meedoogenlooze oogen en den ga])en-
den bek van zijn vijand. De giijiiarmeii
kronkelden zich over zijn geheele lichaam
heen, steelsgewijze d< cli gretig onderzoe
kend. Vervolgens gree)) ile groote i>a])e-
gaaienbek het schild beet in de stellige
verwachting het te zullen verbrijzelen.
Dcch ziende, dat hij er zelfs geen deukje
in kon maken, betaste hij ieder plekje
van het lichaam van zijn tegenstamler,
tevergeefs zoekend naar een zwak punt.

Dit duurde zoo \-erscheidene minuten,
terw'ijl de gezichten aan de andere zijde
van het glas in sjianning toekeken. Ein
delijk verloor de inktvisch het geduld.
In een plotselingen aanval van woede
wierp hij zie h op het tergenden schild, rolde
het verscheidene malen om, beet er \'er-
woed in, en rukte er aan met zijn grijj)-
armeii. Buiten het basin x'roegen de toe
schouwers zich af hoelang de schildjiad

U OUDE K.iTHEDRAAL een dergelijke behandeling zou verduren,
gen te hebben, spreidde hij zijn grijj)- r.-J.Y s''. .iNDREW'S (O. h'. I'.-J.V SCHOTLAXD). Na zich aldus gernimen tijd te hebben
armen tusschen de steenen en het wier die Uit den afstand dm- bddv hrokstnUen die toch o])gesloten in zijn veilige wai)enrusting,
den basin-bodem bedekten en keek om bddc tot hetzelfde gebouw behoord hebben. kan men kreeg de schild])ail ojieens genoeg van het
zich heen. opmaken dat het zeer groote nfmetinsen nmet geh.ad als een tol rondgedraaid wordi'U en zijn

Het was zeker wel een heele verbete- hebben. wijs beleid liet hem in den sti-ek.
ring, vergeleken bij het donkere hol Hij had er niets tegen (i])gesloten te
waaruit hij juist ontsnapt was. Er viel licht neer door het zitten, maar een dergelijke ruwe bejegening, dat was toch wat
heldere water, doch het was een koud, bleek licht, dat heele-
maal niet geleek op den groen-en-gouden schemerglans die zijn
Caraibisch tehuis verlichtte. De bodem om hem heen was
niet geheel en al vreemd. De steenen, het zand, de kleurige
wierplanten, de scheli)en — zij geleken, en geleken toch ook
weer niet op die, van waartusschen hij weggerukt was. Doch
aan drie kanten waren er witte, ondoorschijnende wanden, zóó
dicht bij, dat hij ze zou kunnen aanraken als hij de moeite
nam een arm uit te steken.

Slechts aan den vierden kant was er ruimte — doch een
ruimte waarin somberte heerschte en een onverklaarbare ver
warrende drukte waarvoor hij terugdeinsde. In deze richting
eindigde de bodenr van zand en steenen en wier geheimzinnig-
plotseling; en de vage ruimte daarachter vervulde hem met
onrust, Bleek-kleurige gestalten met oogen, plachten op hem toe
te komen tlrijven, soms bij menigten, en hem maar strak aan te
kijken. Dit boezemde hem meer schrik in dan iets ooit te voren.
Het duurde geruimen tijd vóór hij zich er toe kon brengen
hen te negeeren. Als er voedsel — dat bestond uit kleine visschen
en krabben, die plotseling van de o})i)ervlakte naar beneden
kwamen — naar hem neerzonk, dan verdrongen zich de gezichten
allen te gelijk in die open ruimte, en langen tijd plachten die
glurende oogen hem zóó in verwarring te brengen, dat het hem
bijna den eetlust benam. Doch eindelijk gewende hij zelfs aan
de gezichten en oogen en lette niet meer oj) hen dan of ze
evenzooveel voorbijdrijvend zeewier, dat door den vloed werd
meegevoerd, waren geweest. Zijn onderzoekende grijpar.ncn

al te bar. Zeer zeker bezat hij eenige voorzichtigheid, maar
niet genoeg om zijn kort aangebonden aard te behee'rschen. Zijn
smal, venijnig koi)je met de doffe oogen en de kastijdende
kaken, schoot naar buiten, en met den greej) \'an een 'l)uldog
pakten zijn kaken den dichtsbijzijnden grij])arm beet. Om het
basin ging een gegons oj). De woede van den inktvisch stee<^
tot razernij, en de beide strijdenden bonkten zwaar te^en het
glas aan, zoodat de gezichten ervan terugdeinstien. De sWentjes
op den bodem vlogen overal in 't rond en de zaïulkoiTelt es
begonnen den strijd onduidelijk-zichtbaar te maken

Zoo de schildpad evenveel list als moed had Irezeten dan had
de alleenheerscha])])]j m het basin dien dag wel eens in andeVe
handen kunnen zijn overgegaan, zoo hij zijn felle kaken in den
ko]) van zijn tegenstander had gezet, juist boven den bek dan
zou hij overvyonnen hebben. Doch zooals de zaak nu stond' had
hij een kwetsbaar punt, dat de inkt\-isch ten langen laatste ,lan
c,ok vond. H,i „am do l.al<-ai,o,oko,.,lo k.,,,
tusschen de kaken en schoor er hem langzaam, en onverbulde iikjuist achter de oogen at. De overgebleven stom,) tmkzi Sdelhjk in het schild terug en de schildpad werd weer de s.iedbal
van de grijparmen, die hem straks, als voelden ze dat hij
krac it meer had om van leer te trekken " • oai uii, tel zijde wier])en . Binnen

weinig geteld alsof hij een stee
n was.


