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De'Duitsche Rijksdag kiest tot tweeden onder-voorzitter priiK
Hohenlohe-Langenburg liosnitant van de vnj-consena ie\e

INHOUD: .

Overzicht van de week

Bi\LI EN PeRGAMUM, VII ' 'ri
De Maas bij Rotterdam, door H. C. van Houten,
GEÏLLUSTREERD ^05 EN 6o8 613

Wintervlinders en kleefbanden, door F. Fransen blz. 6io
De eendenkooi, door W. (slot), geïllustreerd . . ,, 612
Vertellingen van zonneschijn en regen : Wespen-

plaag. DOOR Henri Meijer, geïllustreerd . . . 614
Grap, door Edward B. Koster 616

BERICHTEN VAN REDACTIE EN UITGEVERS.
A/ü kopij ook die met illustraties, zoomede afzonderlijke illustraties

ifotografieën, ieekeningen, enz.), gelieve men te zenden aan de redactie,
Rokin 74—76, Amsterdam. Duidelijke naam en adresvermelding
wordt verzocht ook achter op de foto's.
De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen als men naar

aanleiding van eene advertentie, een aanvrage oj een bestelling aan een
adverteerder doet.
Het auteursrecht voor den inhoud van dit blad wordt verzekerd

overeenkomstig de Wet van 28 Juni 1881, Stbl. No. 214.

Uittave van SCHELTEMAHOLKEMA'5 BOEKHANDEL
■  ■ ~ -AMSTERDAM-K.ö roesbeek

0 VERZICHT VAN DE WEEK.
29 Noa'ember. Lord Morley houdt in het Engelsche Hoogerhuis

een redevoering tot verdediging der begrooting en bestrijding
van lord Lansdowne's motie.
30 November. Het Engelsche Hoogerhuis neemt met 380

tegen 75 stemmen de motie van lord Lansdowne aan, en breekt
daardoor met de traditie van eeuwen, een door het Lagerhuis
aanvaarde begrooting ongestoord wet te laten worden.
Opening van den Duitschen Rijksdag door keizer Wilhelm

met een troonrede, waarin o. a. vertrouwen in het blijven be
staan van het Drievoudig Verbond wordt uitgesproken.
Dood van hertog Kaïi Theodor van Beieren, generaal in

het Duitsche leger en bekend oogarts.
1 December. De Engelsche premier Asquith dient bij het

Lagerhuis een motie in, waarin de weigering van het Hoogerhuis
om de begrooting goed te keuren, een schending van de grondwet
en een onrechtmatig treden in de rechten van het Lagerhuis
wordt genoemd.
De liberale bladen in Engeland noemen de houding van het

Hoogerhuis zelfmoord. De Nationale Liberale Bond vaardigt een
krachtig manifest tegen het Hoogerhuis uit.
De Standaard behelst het bericht, dat Dr. Kuyper voornemens

is, zijne zaak in handen van een eereraad te stellen.
De Duitsche Rijksdag kiest den conservatief graaf Stolberg

tot president. Tot onder-voorzitter wordt Spahn, van het Cen
trum gekozen, die de benoeming aanneemt, maar de nationaal-
hberaal Paasche, die tot tweeden onder-voorzitter wordt ge
kozen, neemt de benoeming niet aan, omdat zijn partij niet wil
medewerken met het nieuwe ,,blok", de clericaal-conservatieve
meerderheid.

Staking van de baanwachters in Jlinnesota.
De Amerikaansche regeering breekt de diplomatieke betrek

kingen met Nicaragua af, wegens de daar heerschende omwen
teling en het ter dood brengen van Amerikaansche burgers.
2 December. Het wetsontwerp tot verhooging van den

accijns op het gedistilleerd door de Eerste Kamer aangenomen.
De inwerkingtreding der wet wordt bepaald op 10 December.
De sociaal-democratische Kamerfractie besluit het voorstel

te doen tot het instellen van een parlementaire enquête in de
zaak-Kuyper.
De motie-Asquitli door het Engelsche Lagerhuis aangenomen

met 349 tegen 134 stemmen.
Het Italiaansche ministerie Giolitti treedt af, naar aanleiding

van het ongunstig votum, in de afdeelingen der Kamer uit
gebracht over het ontwerjr oj) de fiscale hervorming.
Te Cettinje (Montenegro) worden een luitenant en vier mede

plichtigen, de hoofdaanleggers van de onlangs ontdekte samen
zwering, gefusilleerd.
De Amerikaansclie regeering neemt maatregelen tot het uit

zenden van een vloot naar Nicaragua.
3 December. Buitengewoon hevige stormen in West-Europa,

zóó hevig als sinds 1886 niet zijn voorgekomen in onze streken.
Bij de scheeiisrampen op de Britsche kusten komen vs men-
schen om.

partij, die de benoeming aanneemt, hetgeen er o]) wijst dat
ileze partij wil medewerken met liet conservatief-clericale lilok.
De zitting van het Engelsche Parlement verdaagd. Minister

Lloyd George ojient de i-erkiezingscamjiagne met een redevoe
ring voor de Nationale Liberale Club. , , r> ,
4 Decfmber. De ontbinding van het Engelsche Pailement

wordt vastgesteld oji 8 Januari 1910, en de nieuwe i'erkiezingen
zullen beginnen 13 Januari. 1 . c . j.

Groote betooging tegen de Lords oji liet I raialgai Squaie te
Londen. , ,. .,
De koning van Engeland vaardigt een proclamatie uit waarm

wordt bepaald dat van 51 Mei 1910 af de kolomen van de Kaap
de Goede Hoop, Natal, Transvaal en de (Iranjenvier-kolonie
vereenigd zullen zijn tot een wetgevende pnie^ ondei een regee
ring, onder den naam ,,Unie van Zuid-Afrika . 1 1 •
Het langdurige proces over de verduisteringen aan de keizer

lijke marinewerf te Kiel eindigt met de vrijspraak der be
klaagden. TT .J."
5 December. Dood \-an den Italiaanschen staatsman Eortis,

eerst leider der radicale partij, later (in 190b) minister-president.
In Spanje worden alle reservisten, waaronder 4000 man van

Meilila, naar huis gezonden.
De staking van de baanwachters in .Minnesota A-erloojit, ten

gevolge van het besluit der broederschap van spoorwegbeambten
de staking niet te steunen.

BAL! EN PERGAMUM.
VIL

EINDELIJK WEER SUCCES. ZWERFTOCHTEN I)DOK DE BERGEN.WE zagen wel in, dat het zoo niet kon doorgaan, want
dat eiken dag ons kapitaaltje verder aangevreten
werd. . .
— Sie sollten doch aucb mal nach der Ramwiese
gehen! had menigeen ons dien dag al geraden.

Nach der |Rainwiese; dort gibt's immer A-iele Giiste, lauter
Baronen und reiche Leute. Hoojia-oI hadden we de ooren ge
spitst, en verder gevraagd.
— Wenden Sie sich nur an die gniidige Frau Meyer; cbe lasst

jeden spielen ; und Abends ruft sie ihre Giiste zusammen; und
da hat schon mancher schönes Geld gemacht!
Dat werd dan ten slotte ook onze eindconclusie: morgen naai

de Rainwiese, en daar spelen, 't koste wat 't wil, en anders, — ja,
anders, wat anders? Door naar M'eenen natuurlijk, zoo gauw-
mogelijk! En dan maar hoj-ien, dat het in de Alpen beter zou gaan.

*  *

Naar de Rainwiese zouden we dus; te voet trokken we
's morgens vroeg de bergen in, de chaussee volgend, die leidt
naar het deftige Hotel und Lultkurort, een van de beste en
elegantste pensions van de Siichsisch Böhmische Schweiz. In
de heele omgeving was bekend, wat daar een rijke lui logeer
den: ,,lauter Baronen und so...."; en een stille hoop zei ons,
dat het nu eindelijk wel eens uit zou zijn met die ellende van
de laatste dagen.
Maar als we nu eens niet mochten? Of als er lui ons vóór waren?

Of als er weinig logés zaten, evenals door dezen slechten zomer
in de meeste toeristengebieden?
Er hing wel veel van die Rainwiese af!
Maar gelukkig kregen we permissie, en direct kwam de deltige

grijze hotelhoudster, door ons eerbiediglijk be-gnadige Frau'd,
in de veranda staan luisteren naar de proeven \-an bekwaam
heid, die we eerst moesten afleggen ; uiterst voldaan toonde zij
zich, wat een merkbaren invloed had op de houding van haar
jjersoneel: ieder was terstond even vriendelijk voor ons.
Aan een tafeltje in den restauranttuin zaten we. innig ver

heugd dat het nu weer goed ging, te spelen vol ijver en vuur;
toen ineens zie ik een bekend gezicht. . . . hè, ken ik die dame
niet en toen nog een.. . . die heer met dat krachtige jirofiel
.... waar heb ik die meer gezien.. . .!
En de bekende gezichten herkenden mij ook, en knikten

o ja, toen wist ik het ineens de heer en mevrouw D. uit den
Haag waren het hè, hoe komen die hier in zoo'n uitlioek van
Bohemen ? Lachend stond ik te buigen, echter al sjielend-
maar toen het stuk uit was, \-olgde een \-erraste begroetinu en
kennismaking, ook met de dochter des liuizes en haar \-erlonfde
— Hoe IS het toch mogelijk.... buitengewoon zonderline
.... vreesehjk aardig.... jirachtig mooi.... ja, maar dat viel
toch tegen o, al een jiaar weken. . . . wist u dat we m
wel dat u zoo iets wel eens meer deed. . . . wie had dat mm "ooit
kunnen denken.... en zoo stroomden de wederzijdsche vra en
Toen riepen cmze jihchten als ..strijkje" ons weer tot de orde"

en vol levenslust stonden we weer te sjielen en te zingen t ëè
mojije voor, t andere na; daarna een inzameling, waarb,, k me
vrouw zag oji etteu, of we het met gek vonden, om zoo mam m^t'
den hoed rond te gaan. Rijkelijk olïerden ook onze land-tmT,olën
zooda we al een heel emcl oji streek begonnen te rafei
^ De fanuhe D bleei dien dag aan de Rainwiese logeren en trok
s middags op toeren mt +er„-m „.n , . ■ seeien, en tiok

Ie
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Pergamum zat te lekkerbekken naar een partijtje tennis, waar
hij om gevraagd had; en in afwachting tot de menschen, die de
baan besteld hadden, gekomen en weer verdwenen zonden zijn,
ging hij in de eetzaal aan de piano zitten, en veroverde Gnadige
Frau Meyer's hart door het sjrelen van een jraar bekende dingen.
Intusschen had ik zelf geen rust in m'n beenen, zoodat ik in m'n
eentje een wandeling van een paar uur maakte naar de Wilde
Klamm, een dergelijke kloof als ook de Edmundsklamm, en naar
het naburige dorpje Stimmersdorf. Toen ik terugkwam, zat
Pergamum nog steeds te hunkeren naar z'n tennispartijtje; een
tijdje duurde het nog, maar eindelijk kwam toch de gelegenheid,
en vol animo en onbezorgdheid hebben we daar een uurtje staan
tennissen, waarbij ik \ an de lessen en oefeningen op de Breda'sche
baan juist zooveel bleek te hebben geleerd, dat ik me behoorlijk
door Pergamum's felle slagen kon laten kloppen, zonder een ge
regeld spel onmogelijk te maken.

Eerst kwam er één wandelende logée staan kijken, toen nog
een paar, en ten slotte stond de halve Rainwiese zich te vermaken
inet het zien van die twee bruine muzikanten, die daar zoo smul-
lig stonden te slaan. Toen — Pergamum was gloeiend voldaan —
concert in de veranda, waar alles zich een gezellig hoekje uitkoos,
om te genieten van den heerlijk-zachten avond en de muziek en
zang van het nieuwe strijkje. Achteraan, in een knus schemer-
hoekje, zaten onze landgenooten als claque. Het nieuwtje, dat
die ,,feinen Gaste" de muzikanten kenden, was reeds door het
heele hotel gegaan, en droeg niet weinig bij tot het geheimzin
nige waasje, dat om ons hing.
— Es sind aber ganz gebildeten Leute! zoo waren ze haar

komen vertellen, zei mejuffrouw D. ons in een ̂ 'riendschappelijk
praatje. Zelf waren ze al bang geweest, dat het aan ons optred.n
schade zou doen.

Juist integendeel!
Aan Frau Meyer vertelden we intusschen wie en wat we eigen

lijk waren, wat ons een stroom van vriendelijke attenties harer
zijds bezorgde, 't Is dien avond een extra gezellig concert ge
weest, want we speelden voor prettig publiek, terwijl we zelf de
ware zorgelooze stemming weergevonden hadden. Een paar
dames kwamen de linten bekijken, en maakten een vriendelijk
praatje; aan den anderen kant een gezelschap Russen, die opge
togen waren over onze prestaties.
— Naar Moskou moesten we komen, dien winter liefst! Aan

succes zou het ons niet ontbreken; want zulke avonden als wij
gaven, waren geregeld al weken te voren uitverkocht en boven
dien vonden ze onze zangmopjes smakelijker, dan ze ooit gehoord
hadden. Nee, dat moesten we beslist doen, dezen winter naar
Moskou komen; zij zouden wel engagementen voor ons opdui
kelen; als we onze adressen maar opga^'en, dan kwam dat wel
in orde.
Al zouden we een winteruitstapje naar het hartje van Rusland

niet verwerpelijk vinden, toch vreezen we beiden, dat er, om rede
nen van practischen aard, niet veel van komen zal.

Intusschen groeide ons zelfbewustzijn, gesteund door dit inter
nationale succes, aanmerkelijk aan!
Tegen het einde van het concert bracht Gnadige Frau Meyer

ons een bord met een servet er bij; en zelf legde ze er direct twee
Mark op, waama ze ons beduidde om nu de ronde te gaan doen.
't Is dien avond een hoog totaal geworden!

*

*  *

Nu ik zoo dood-degelijk thuis aan m'n schrijftafel zit, met
blauw-kronkelend sigarenpijpje in den mondhoek, en een kop
thee voor me — o symbool van materieele welvarendheid! — nu
heb ik makkelijk vertellen van die volgende zwerfdagen, door de
Boheemsche bergen, om hier aan permissie te komen, of om daar
met een penrussie wat te verdienen; met mijn sigaar in een pijpje
tusschen de tanden en m'n kopje thee vóór me, kan ik rustig
spotten met die volgende dagen van veel en vermoeiend loopen,
klimmen en dalen, langs heetgeschroeide bergpaden, over harde
rotstrappen, tot we pijnlijke voeten kregen, en striemige handen
van het aldoor sleepen met de instrumenten; en dan nog onze
met de jassen omliangen knapzakken, waarvan we de riemen ook
al aardig door de schouders heen voelden knellen.
En dan die voortdurende tegenspoeden, welke je initiatief

verlammen, zoodat je je grootste ideaal ziet in een dagje rustig
liggen slapen, zonder vrees voor je dagelijksch broodje, zonder
zorg voor de garantiesom, die je niet moogt aanspreken, op
gevaar van niet verder te kunnen. En dan dat armoedige uit
rekenen van zooveel voor logies, zooveel voor middageten; dan
mogen we dat en dat gebruiken voor een avondmaal, en dan
ontbijten we maar eens met een glas water. Zoo'n spaarzaamheid
wal en we heusch op onze reis niet gewoon!
Dan de voortdurende terging van dien aanhoudenden toeristen-

stroom, waaraan je zooveel zou kunnen verdienen, als je in dit
hotel maar spelen mocht, of in dat maar kon, als er n.1. al geen
andere muziek was geweest; of als het, ten slotte in een gastvrijer
oord aangekomen, maar niet te laat was geweest, zoodat er toch
niets meer te verdienen viel.... dan laten de sombere gedachten
je geen oogenblik los, en als we dan een van beiden plotseling
een mop tapten of een gi'ap uithaalden, was het alleen om den
ander op te vroolijken. Waarlijk, die zwerftochten in Bohemen zijn
niet alle aangename wandelingen geweest, zooals in het goddelijke
Thüringen, waar je bovendien nog welgesteld publiek had, in
plaats van die ,.Spiesbürger" en ,,daggiesmenschen" uit de groote
steden, die je hier in het algemeen ontmoette.

Den dag nadat we aan de Rainwiese gespeeld
we totaal drie Mark - we rekenden in dat grensland nog maai
met Duitsch geld — drie onnoozele Marken ontvarigen.
Na een aan de Rainwiese verlummelden ochtend zouden vvn

n.1. naar het Prebischtor gaan, een door de
gebouwde reuzenpoort van zandsteen, hoog m pn'daar
hotel-restaurant, behoorende bij de Rainwiese, stonc ,
zouden we wel kunnen spelen, zei Frau Meyer; er za n
citherspeler, een artist uit Praag, die daar den heelen zomer
bracht, maar dien konden ze, zooals zoo dikwijls gebeurde, eens
voor een keertje beneden aan de Rainwiese laten spelen, en wij
dan boven aan het Prebischtor.
Na een hoopvolle klimjrartij eindelijk boven aangekomen,

bleek Herr Meyer, die hier het bewind voerde, echtei alv ezig te
zijn, zoodat er voorloopig nog niets te doen was; met onzen collega
maakten we kennis, en ja, vond hij, dat was een goed idee, om
zoo eens een dagje om te ruilen. Intusschen maakten wij een
slippertje naar den Winterberg, net nog op Saksisch gebied ge
legen, in de hooji, dat we ojr dit toeristenjmnt nog een centje zou
den maken; maar er waren haast geen menschen meer, en nauwe
lijks logé's ook, zoodat we maar weer naar het Prebischtor terug
trokken, een gevoel van jiolitievrees tijdens ons verblijf op Sak-
sischen bodem niet kunnende onderdrukken.
Aan het Prebischtor bleven we logeeren, hopende op een goe

den volgenden dag. 's\vonds oji onze kamer concert en petit
comité, daar we, spelenshongerig, ojj den rand van ons bed gin
gen zitten oefenen; het heele hotelpersoneel stond intusschen in
de gang te luisteren, tot opeens onder gegichel en geproest een
bons tegen de deur gegeven werd. Opendoende klonken ons ter
stond de excuses tegemoet: der kleine Paul had tegen de deur
staan leunen om goed te hooren, en nu was hij uitgegleden. Of
we het niet kwalijk wilden nemen, maar ze vonden onze muziek
zoo mooi!

Nee, van kwalijk nemen geen sprake; maar kom jullie binnen,
dan kun je het op je gemak hooren. En zoo schoven een stuk of
wat kellners en meiden onze kamer in, plaatsnemend op de door
ons aangeboden stoelen en op den ingeruimden bedrand; alge-
meene bewondering en sympathie voor ons, zoodat ze, evenals
wij, zich er ojr verheugden, dat wij morgen den heelen dag zou
den blijven spelen, in jrlaats van dien vervelenden Fischer. den
citherman.
Maar het duurde dien volgenden dag merkwaardig lang. vóór

Herr Meyer kwam, en zoowel de Ober als Herr Fischer zelf brach
ten ons zijn telefonische boodschap over, dat we met een defi
nitieve regeling moesten wachten, tot hijzelf er was; we begonnen
al etenshonger te krijgen, en nog steeds geen spoor van Herr
Meyer.
— Weet je wat ik denk! zei Pergamum. Die Fischer zal er het

land aan hebben om naar de Rainwiese te gaan, en de Ober is ons
bepaald ook niet goed gezind. Nou geloof ik vast, dat die bood
schap van zoo even een verzinsel was om ons aan de praat te
houden. M'ie weet, blijft Meyer niet aan de Rainwiese plakken?
— Laten we dan even vragen om te telefoneeren, stelde ik

voor. Maar de telefoon was juist defect, zei de Ober.
— Zie je nou wel, riep Pergamum. Ze houden ons hier aan

het lijntje, en onze heele dag wordt bedorven. Je zult zien, van
daag komt Herr Meyer toch niet; laten we maar kalm naar de
Rainwiese teruggaan!
Met leege maag haastten we ons weer bergafwaarts, naar het

vriendelijke hotel, maar toen we er aankwamen, was Herr Meyer
al op weg naar het Prebischtor. In elk geval was het echter het
beste, dat we maar weggegaan waren, want nu hoorden we, dat
Fischer zich beklaagd had, dat hij ruilen moest! Had hij ons dat
direct maar gezegd, dan hadden we zelf natuurlijk van geen rui
ling willen weten; maar stilletjes had hij tegen ons zitten stoken,
terwijl we hem geen haartje in den weg wilden leggen. Wel sprak
Frau Meyer nog over ruilen, maar nu hadden wij er natuurlijk
geen zin in: we gaan vanavond naar Tetschen, was ons besluit,
zoodat we afscheid namen.

Onderweg een praatje met een heer en dame uit ons publiek,
die veel pleizier in ons Iiadden.
— Was für Landsleute seid Ihr wohl?
— Ich von Süd-Amerika, gentleman, und mein Freund aus

den Hollïndischen Koloniën in Asien.
— Und spielen Sie so das ganze Jahr?
— Nicht immer im Gebirge, gentleman, denn im Winter spie

len wir in den grosseren Stadten von Belgien und Holland.
— Aber haben Sie sonst kein Gewerbe, oder so was?
— Die vent heeft ons in de gaten! mompelde Pergamum me

toe. Antwoord jij maar verder.
— Unter uns gesagt, gentleman, zei ik, unter uns gesagt sind

wir bloss Studenten, und zum Sommervergnügen machen wir
so 'ne Kunstreise.
— Dacht' ich schon; denn früher habe ich selber auch mal

so was gemacht, in meiner Studentenzeit. zei hij lachend
— Was haben Sie studiert, wenn ich 's fragen darf? \'roeg ik

belangstellend. °
— Philosofie, aber jetzt bin ich an der Bühne.
Ja, nu zagen we het aan z'n gladden tooneelspelerskoji en aan

de nonclialante chic van z'n dame.
Maar dat is gedurende de geheele reis de eenige geweest die

ons herkend of zelfs maar gewantrouwd heeft als amateurs.
Bau.
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Foto Rfógle. ROTTERDAM. HARINGVLIET.

DE MAAS BIJ ROTTERDAM.IK wilde, dat iedereen wist hoe schoon de Maas bij Rotterdam
is; hoe schoon op een gezegende^jplek in ons landje de Stad
aan den Stroom ligt. Laat ik eenvoudig mogen zeggen, dat
het zoo is ,en tegelijk de foto's laten kijken. Dan zal er nie
mand twijfelen.

Toen ik den heer"'Mögle, die een gedeelte der kieken gemaakt
heeft, om fotografieën voor Buitsn kwam vragen, zeide de be
scheiden artist bij zijn bewonderend praten over de Maas: de
rivier en de schepen, dat is alles steeds in beweging, datjis te
machtig, te grootsch voor de fotografie....
Voor de fotografen alleen? Het is wel opmerkelijk, hoe weinig

de kunstenaars zich ten opzichte der rivier-voor-Rotterdam
uiten. Is het litteraire kunstwerk al geschreven van zwoegend
Rotterdamsch werkleven, waarin ,,de" rivier is wat bijv. in Ger-
minal de mijn, of in Un Male het woud is? Van de beeldende
kunstenaars heeft de etser Dercksen van Angeren boeiende hoeken
der rivier, gedeelten van vaartuigen geestig gezien; in enkele tee-
keningen in wit en zwart van Dirk Nijland is het stoombooten-
gedrang aan Rotterdamsche kaden forsch verbeeld. Niekerk's
schilderijen geven wel een visie van de volte op het water voor
Rotterdam, maar waar zijn de schilders om het kleurengeweld
te schilderen, dat eiken dag, onder alle weer, de nimmer rustende
rivier met haar schepen en drukke kaden, wijde havens en tonige
stadsbrokken tot een panorama maken, dat imposant is en aan
grijpend? Te machtig, te grootsch?
Rotterdam heeft buitenaf vrijwel den naam van een ,,leelijke"

stad. Het zijn meestal provincialen, die men het hoort zeggen, (die
dan tevens, in één adem, steunende op een indruk van jaren ge
leden, volhouden — o, voortreffelijke Rotterdamsche straatrei
niging — dat Rotterdam ook zulk een ,,vuile" stad is). Provin
cialen, wien in de drukke handelsbuurten der stad hooren en zien
vergaat van de herrie, en die zich telkens laten opjagen door
slpeperswagens, trams, of balen koopmansgoed, van hoog boven
uit een pakhuis neergelaten. Het is veelal onvruchtbaar over
mooi of leelijk te strijden; misschien kan men toegeven, dat Rot
terdam, voor wie van buiten komt. niet aangenaam is om te be
wonen.

Maar de rivier! Hier geen meeningen meer, hier is de schoon
heid, altijd wisselend, altijd overstelpend.
Het is U zeker te beurt gevallen op het hooge dek van een schip

Rotterdam te bereiken, 't zij van zee komende, 't zij van den
anderen kant, van Dordt of Schoonhoven. Hebt Ge U niet als
een koning gevoeld, toen Ge, de stad naderende, al die schoon
heid ontwaarde, die immers ook van U was, en, opgetogen, gulzig
getracht het aUes, alles op te nemen, wat daar voorbij U gleed.
Biedt ons land ergens machtiger schouwspel dan daar, waar de
breede watervloer der Maas zich met machtige bocht tusschen
Rotterdam's kaden doorzwaait, waar het schilderijen-schoon dei-

oude stads-silhouet-aan-het-water tot een geheel in schoonheid
wordt met de rustelooze drukte van modern scheepvaartverkeer.

Potgieter, de dichter, de man ook, die Het Rijksmuseum schreef,
zal het zeker in den ])oëeten-hemel best hebben. Maar wat zou
het prettig zijn te weten, dat er in den hemel-vloer een heel klein
gaatje was, (sedert M'illiam Stead den geest van Gladstone over
de Engelsche begrooting heeft geïnterviewd zal niets ons meer
\-erbazen) waardoor hij nu cn dan naar beneden wilde zien o])
de glorie van de door zoo forsche volkskracht machtig geworden
koopstad Rotterdam aan de pracht van haar breede,"in tallooze
voren doorploegde water: bij dag, wanneer de wondere witte
wolken als bolle zeilen langs den hemel schui\-en en de bruinroode
zeilen der tjalken laveerend de stad zoeken of verlaten, de
jachtige sleepbooten met hun lange slierten rook kefferig bedrijvig
doen langs de reuzen-rompen der rustige, schoonkleurige zee-
stoomers, die, de vlaggen aller wereldstreken in top, als stoere
burchten te zamen liggen op stroom en in de havens' en wat zij
kostelijks uit verre landen aanbrengen in geduldige lichters en
aken uitstorten. Prachtiger misschien nog de avond, als de
sti oom donker ligt tusschen de gouden guirlanden der oeverlichten
Maar daarvan kunnen we geen foto's laten zien. En dus

*

Mochten aan sommigen de foto's van de Rotterdamsche ha\ en
geen sterke schoonheidsimpressie geven, van de enorme beteeke-
nis van Rotterdam als handelshaven moeten ze tot ieder tocli
wel sterk spreken. Zie de massa's \-aartuigen: stoomers en lich
ters; de kranen, elevators, de uitgestrektheid der vele binnen
havens. Het mag intusschen overbodig geacht worden m een
Nederlandsch weekblad lang uit te weiden o^•er Nederland
eerste koophaven, waarvan toch wel ieder weet dat zii tot de
belangrijkste havens der wereld behoort. De uitstekende haven
inrichtingen, die van zee uit voor de diepstgaande schepen
een vrijen waterweg zonder sluizen toegankelijk zijn de nrt?r
van Rotterdam naar Duitschland hebben deze stad diP . V I
eeuwen transito-haven was, gemaakt tot een zVrmibtl t
van wereldhandels- en scheejwaartverkeei drt tl
belangrijkheid ontleent aan liet gmeierem-ei voer
en Amerika naar Duitschland. De uitstekendV iV "
gen: daar leeft Rotterdam voor daai is iV
voor wakker. Spreek van Rotterdamsche
noemt den naam van den man die sedert ^ en geaan het hoofd gestaan heeft van den dienst dl V r
die de reuzenwerken, in dien tijd uituex-oerd werken,
heeft. Men moet de jongere inaenimir- r»-'
spreken: welk een gave moet hü bezi+t' hooren
De heer de Jongh heeft ireen im, VV 'V 1^'den!
wikkeling voorzien x-an Rotterdam's enorme ont-
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zee, den Nieuwen Waterweg,
aan welken grootschen arbeid
de namen der ingenieurs
Rose, Caland en Leemans
onsterfelijk verbonden zijn.
En steeds is Rotterdam bezig
aan de verzorging van zijn
waterweg; het op-diepte-
houden van den mond bij
den Hoek van Holland heeft

de stage oplettendheid der
autoriteiten, die thans weer
daarvoor werken laten uit
voeren aan den Zuiderpier.
Het Rotterdamsche haven
complex wordt aanhoudend
verbeterd, uitgebreid en voor
het lossen en laden van sche
pen voorzien van de nieuwste
inrichtingen; bijna hadden
we geschreven van de mo
dernste gemakken. En in
derdaad, onze tijd, die zoo
groot is in het ontwikkelen
van technisch vernuft, heeft
het bedrijf in de Rotterdam
sche haven in zooverre ver

gemakkelijkt, dat de beste
vindingen op het gebied van
liet havenwezen er toepas
sing vinden. Daartoe behoo-
ren iwel in de eerste plaats
de hefwerktuigen der kaden.

Vroeger bestond er te
Rotterd^am slechts één kraan,
die door handkracht bewogen
u'erd en die thans vrijwel buiten gebruik is gesteld, nu er tallooze
mechanisch bewogen kranen in werking zijn. Hydraulische en
stoomkranen vormden den overgang tot de electrische hefwerk
tuigen, die in dezen tijd algemeen zijn, waarbij er voorkomen
met laadvermogens van 30.000 en 50.000 K.G. en meer. Dan
zijn er de kolentippen om wagons in rivierschepen te lossen met
hefvermogens van 22.000 en 30.000 K.G., drijvende stoomkranen
van nog sterker vermogen, drijvende bokken, die tot 16 000. K.G.
kunnen heffen; de graan-elevators.
Tot voor niet langen tijd werd de massa graan in de haven

van Rotterdam bijna alleen met de hand gelost. Sedert is deze
wijze van werken, die niet meer paste in een periode, waarin niets
duurder is dan tijd, zoo goed als afgeschaft. Er zijn machines
gekomen — en ze werken voortreffelijk. Het handenwerk schepte
het graan in de scheepsruimen in zakken; deze werden op het
dek geheschen, gewogen en geledigd in houten goten, door welke
het graan in de naast het zeeschip gelegen lichters uitstroomde.
De invoer der graan-elevators heeft heel wat strubbel en werk
staking van de graanwerkers veroorzaakt, die echter, gelukkig,
al weer tot de geschiedenis behooren.
Ik zou het bestek van mijn praatje in dit weekblad verre te

Foto Mogle. ROTTERDAM. DE BINNENHAVEN.

buiten gaan, als ik, op deze wijze vertellend, voortging. Wie be
lang stellen in de prachtige drijvende droogdokken, waar reuzen-
zeeschepen ter reparatie in opgenomen worden; wie iets weten
willen van den bouw van kaaimuren, dien kranigen ingenieurs-
arbeid, dien men in ons moerasland wel Rotterdamsch zou willen
noemen bij uitnemendheid; wie benieuwd zijn te vernemen, hoe
de voortvarende mannen, die Rotterdam's haven gemaakt heb
ben, zich zijn toekomst denken, hoe zij alweer tal van t^toute plan
nen tot nieuwen havenaanleg met kloeken durf ontworpen hebben
— kunnen in het standaard-werk van den heer H. A. van IJssel-
stein, den vroegeren adj.-directeur van gemeentewerken, thans
directeur-generaal van den arbeid, voor hun belangstelling voed
sel vinden. Wordt dat werk of ook Le Port de Rotterdam, van
den heer de Jongh, te technisch geacht, het innemende werkje van
den ingenieur W. Gooi, dat aan de leden der 2de Vredesconferentie
is uitgereikt bij hun bezoek in Rotterdam (JuU 1907), is allicht
meer voor leeken geschreven.

*
*  *

Tot slot veroorloven wij ons iets mede te deelen uit het jaarver
slag over igo8 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Rotterdam, betreffende het scheepvaartverkeer op de Rotter-

^chrahFisL.

'Foto L. y. van de Winkel ROTTERDAM. DE MAAS VOOR DE BOOMPJES.
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dainsclie haven. Daarbij zij echter opgemerkt, dat het jaar 190
voor de scheepvaart een zeer ongunstig jaar is geweest. Cielukkig,
dat rooskleuriger tijden al weer zijn aangebroken.

Het aantal der op Rotterdam uit zee ingeklaarde zeeschepen
bedroeg 8447, metende 9.116.921 tonnen; dat is vergeleken bij
1907 een vermindering van 928 schepen en 1.080.581 tonnen, ve
opbrengst van het havengeld, dat betaald wordt over den bruto
inhoud was van zeevaartuigen / 1.617.770 (het vorig jaai
/ 1.789.955.) Uit de volgende opgaa- der inklaringen kan men dus
eenigszins de heteekenis van de haven van Rotterdam zien tn verge
lijking met enkele andere havetts.

I go8 1
Aantal Tonnen Aantal Tonnen
schepen. netto. schepen. netto.

Londen 25.744 I7-355-740 25.857 I7'292.438
Liverpool 19-299 11.252.763 20.425 11.597.478
Cardiff 14.823 10.428.964 15.241 10.663.728
Cilasgow... II.134 4-468.979 11.088 4.490.776
Huil i 7-574 4-232.972 8.277 4-806.487
Duinkerken 2.406 2.411.631 2.^s7 2.278.377
Havre 2.271 3.176.185 2.563 3.318.366
Hamburg 16.330 11.914.000 16.473 12.040.000
Bremen 5-033 3-882.635 5.208 4.097.055
Emden 1.612 830.545 1.241 625.603
Marseille 8.333 8.892.803 8.154 8.444.903

WINTER VLINDERS
EN KLEEFBANDEN.

LS we eens nagaan aan hoeveel Sf
onze vruchtboomen ondeihei ig zy , i,-, staatAonze vrucniuüomcii " „i+pH
meer dan verwonderen, dat ze i Jg ■ u
zijn onze tafels te t'ers.eren, 'eS ve^"-
streelen. Aan allerlei ziekten zijn f

oorzaakt door uitwendige invloeden meesten ij( ■
gelegen in de plant zelve. Tegen deze ^,g2„nde boomen
vrijwel waken, door ons te verzekei en v an k g in\-loeden

door een oordeelkundige behandeling. aaien

liggen in de anorganische natuur, zooals ongoschik^ temper
van lucht en grond, aanwezigheid van giftige , L j ^g^
te weinig water, te veel of te weinig ^'oedende stoffen m cien
grond, vorst en wind, en rneer dergelijke, wordt \ rno°^en

rereischt, om met eenigen grond een g^'^d*;"" gjg schaale-zorg , w. w.

[ROTTERDAM. DE MAAS l'AN DE OUDE PLANTAGE UIT GEZIEN

Antwerjien 6,135 11-051.644 6,284 n.181.226
Amsterdam 2.428 2.472.171 2.365 2.234.239
Rotterdam 8.248 8.994.797 9.221 10.107.155
Het volgende overzicht van de inklaringen (aantal schejien en

tonnen netto) gedurende de laatste 10 jaren te Hamburg, Antwer
pen en Rotterdam geeft een beeld van de scheepvaart van de Rot-
terdamsche Taven in vergelijking met andere havens, die tot op
zekere lioogte in dezelfde omstandigheden verkeeren;

Hamburg. Antwerpen. Rotterdam.

1899.
igoo.

1901.
igo2.

1903.
1904.

1905.
1906.
1907.
1908.
D

13-312

13-103
12.847
13-297
14.028
14.861
15.118
15-778
16-473
16.330

7.768.000
8.041.000
8.383.000
8.727.000
9.156.000
9.613.000

10.382.000
11.039.000
12.040.000

II.914.000

5420

5244
5225
5590

5775
5882
6034
6495
6284
6135

6.842.163
6.691.791
7.488.579
8.404.949
9-"5-372
9.400.335
9.846.707

10.884.412
II.181.226
11.051.644

6890
7268
6881

6755
7499
7692
8183
8670
9221

8248

6.323.072
6.326.901
6.382.934
6-546.473
7.626.263
7.657.707
8-339-313
9.044.713

10.107.155
8.994.797

e hoeveelheden der ingevoerde goederen waren in tonnen van
1000 Kilo's te Rotterdam 14.798.954 (vorig jaar 17.222.928), en
te Antwerpen 11.229.849 (vorig jaar 11.824.690). Ten slotte nog
deze cijfers: met de kolentippen zijn gedurende 1908 getipt in
216 (vorig jaar 240) zeeschepen 150.490 tons (vorig jaar 164.612)
en wel 16.8571 tons (vorig jaar 15.772) kolen en 133.632! tons
(vorig jaar 148.840) cokes. H. C. van Houten.

verwachten. En nu spreken wij nog met nio.-Mn .lip
lijke inwerking van levende wezens, van planten e .■
het liefst teren op onze ooftboomen en zich zon e
blozen het beste toeëigenen.

Vooral zijn 't de tallooze insecten, die schromelijke
tingen in den boomgaard kunnen aanrichten en ons '
een voortdurenden strijd. Gelukkig, dat we daarbij zu pebondgenooten vinden in

meezen, boomkruijiers en
winterkoninkjes, ja zelfs in
i'inken en musschen. Zon
der hunne hul)) zou er al
bedroefd weinig van onzen
oofttuin terecht komen.

't Is daarom te bejam
meren, dat deze kleine
vrienden, welke ons tevens
verheugen door hun gezang,
verbazen door hunne sier
lijke wendingen, niet beter
beschermd worden tegen
moedwil en willekeur.! ooral
een groeji Sjianners, bekend
onder den naam \'an Win-
tervlinders is berucht door
haar vraatzucht. De wijljes
dezer vlinders zijn onge-
i'leugeld of bezitten slechts
vleugelstomjijes, die haar
tot vliegen niet kunnen
dienen. Als poji lex'en ze
in den grond, maar tegen
't koude jaargetijde komen
de vlinders te loorschijn.
De wijfjes kruipen dan te
gen de boomstammen op,
om aan en rondom de knoji-
jien hare eitjes te leggen.
De gevaarlijkste inheem-
sche soorten zijn: de Oran-
jeroode Wintervlinder (Fiilo-
nia aurantiaria), welke als
vlinder in Noie.mber te
voorschijn komt en hare
eieren legt aan de knojijieu
van ooftboomen. eiken,
iejien, linden en elzen; de

Wilgenwintervlindcr (Fidonia jirogemmaria), verschijnt in Maart
en leeft op dezelfde boomen als de vorige; de Kastanje cinter-
rlindcr (Fidonia aescularia) komt in Februari of Maart en zijne
rups verwoest esschen, elzen, eiken, beuken, iejren. jioiiuliéren
en linden; de Groole Wintervlinder (Fidonia defoliaria) arri\-eert
in October en November, en woont op dezelfde boomen al- de
Oranjeroode; de Kleine of Gewone Winteriiindcr (Aciilalia bru
mata), wier rujis niet alleen onze ooftboomen belaagt, maar
neemt, wat ze krijgen kan. Aangezien deze voor den fruittuin
de gevaarlijkste is, zullen wij hier eerst wat van zijne leefwiize
— waarmede die der andere soorten overeenstemt vertellen
om daarna een en ander te zeggen over de bestrijding

De vlinder komt in October, NoN ember en December soms
ook eerst in Januari, Februari of Maart, afhangende van denaard van weer en grond, uit den grond te voorschijn. Is deVedoornat of stijf bevroren dan blijft hij schuil tot de bod^mongeveer droog is. De meest gewone tijd is Novembe, Hm
wijfje khm bij den stam op, teneinde de blad- en bloemknonnen
op te zoeken, liefst van kersen, appelen oi neren t.f ^ ^
daaraan stelt ze zich ook tevreden met eiken Lnken S^^iekIntusschen vliegt het mannetje rondorS den stin^
voorwerp zijner keuze te zoeken. Na de narin.^ l?
wijfje hooger en legt hare eitjes, liefst een u ^et
honderdtal, doch gewoonlijk één voor één bij „fZeer vroeg m t voorjaar komen de j.nvv n„Je /die zich bezighouden met h.-t nitcreten xan bloèin-zich bezighouden met het
knojijien

of drie-
iinjipen.

Noorsrhijn.
, deze daarbij mei eeii d ., ■ , 1- cn blad-uil sjiinsel i)inge\ende. Een
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boomgaard, op dergelijke vriendelijke wijze door het jonge
goedje bezocht, gelijkt in het voorjaar door de vorst gestoiven.
Hebben ze haar best gedaan aan bloem- en bladknoppen, dan
trekken ze op de jonge kersen los, om die half uit te vreten en
weer nieuwe op te zoeken. Steeds zoo vernielende, zijn ze tegen
Juni volwassen. Dan laten ze zich aan een draad naar beneden,
om zich op geringe diepte in den grond te verpoppen.
De kwestie is nu, op welke wijze men de vrouwtjes kan be

letten in den boom te komen. Men gebruikt daartoe kleef- of
lijmbanden, vervaardigd van perkamentpapier, dat tegen vocht
bestand is. Een strook daarvan ter breedte van 2 a 2| d.M.
wordt om den stam gewonden, dien men voorat van schors
schubben gereinigd en zoo glad mogelijk gemaakt heeft, teneinde
te voorkomen, dat de vlinders tusschen hem en het papier door
kruipen. Deze band wordt boven en beneden met een touw
tegen den boom bevestigd en daarna met een laag teer bestreken.
Daar teer echter spoedig opdroogt, smelt men haar samen met
één vierde gedeelte hars om het mengsel langer klevend te doen
blijven. Tegenwoordig worden verschillende mengsels in den
handel geb.-acht onder den naam van rupsenlijm. Het vrouwtje
nu, naar boven klimmende, ontdekt al spoedig den strik haar
gespannen en kerrt terug, teneinde haar geluk bij een anderen
borm te beproeven. Men begrijpt dus gemakkelijk, dat men, om
het doel te bereiken, alle boomen van een dergelijken band dient
te voorzien.

De mannetjes, om den stam lieen vliegende, kleven met de
vleugels vast en zijn gevangen. Vandaar, dat men op een kleef-
band in den regel meer mannetjes dan vrouwtjes vindt. Deze
banden moeten behoorlijk op tijd afgezocht of door nieuwe
vervangen worden. Vele wijfjes, haar plan om in de kruin haar
eieren te leggen, niet kunnende volvoeren, zullen dit nu aan
den stam beneden den kleef band doen. Daarom is het aan te

raden dit gedeelte met kalk of leem te bestrijken, teneinde de
eieren te dooden, eer men den teerband wegneemt. Ook zou
men hem kunnen laten zitten en ojmieuw bevochtigen, om de
rupsen te beletten naar boven te trekken. Aangezien de kleine
Wintervlinder ongeveer October of November uit den grond
komt, moeten voor hem omstreeks dien tijd de lijmbanden aan
gelegd worden. Wanneer zulks voor de andere soorten moet
geschieden, kan men zelf het best bepalen door te letten op
den tijd, waarin deze hun tocht aanvangen, hetgeen wij hier
vóór medegedeeld hebben. Daar de Kleine Wintervlinder, bij
gebrek aan beter, ook wilgen voor zijn doel uitkiest en deze,
door hun dikwijls gespleten stammen, minder geschikt zijn
om met kleefbanden bekleed te worden, mag men een boomgaard
nooit door deze boomen omringen. De kleefbanden kunnen niet
verwijderd worden, zoolang meni^^erj'Jnog; mannetjes'jop vindt.

Dat is een zeker bewijs, dat er nog vrouwtjes m aan o j •
Wanneer men op deze wijze zijne vruchtboomen bescherm ,
is men niet alleen het volgende jaar tegen schade gew^aar g- .
maar bestaat er ook gegronde hoop, dat men
deze plaag verlost is. Alleen met het aanschaffen
boomen dient men dan eenigszins omzichtig te wm k e ga .
Men kan daarmede gemakkelijk het insect opnieuw impor e ,
daar de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat er eitjes aa^
knoppen zitten. P- Fransen Jzn.
Naschrift. Door de natte weersgesteldheid is 't im nog tijd

kleefbanden aan te leggen. • J '

DE EENDENKOOI.
(Slot).

¥E begrijpt niet, waar zoo'n kooiker aan ziet. dat bet geen vogels
I  van hèm zijn. Voor mij zijn al die eenden precies hetzelfde en
I  zelfs nu Jan mij een paar vreemde gasten aanwijst, kan ik ei
J nog geen verschil tusschen ontdekken. De kleuren zijn 1^^*
zoo als bij de tamme. Maar de vakman ziet het ook niet aan de
kleuren, neen, de vormen, manieren en houdingen zeggen hem, dat
het vreemd gedoe is. Maar hoe nu deze nieuwelingen in de pijj>
te krijgen? Daarvoor is Kees' onmisbare hulp noodig. Jan gaat
hem halen, en nu doet de hond vlug een ronde, door een gat m
de boist, en om een scherm, aan den binnenkant er langs. Achter
't scherm zit de kooiman op de hurken, en telkens als Kees hem
jiasseert, krijgt hij een stukje brood ,,om den gang er in te houden .
Even heeft de troep eenden den hond gezien. De tamnie eenden
vinden het ook wel interessant, nu 't voor 't eerst is, zij schijnen
zich dat gi'ijze verschijnsel nog van het vorige jaar te herinneren.
Veel geven zij er in elk geval niet om, en slechts een jiaar jongeren
zwemmen er heen, echter niet te ver, want daar is 't niet te ver
trouwen. Ook de wilde eenden hebben de verschijning een oogen-
blikje gezien. Jammer dat het zoo gauw weg was. Daar had je 't
weer. Het is toch wel de moeite waard eens een nader onderzoek
in te stellen. Lichtgrijs, bijna wit was bet, en met een grooten,
wajrjrerenden pluim van achteren. De zeeting is al verlaten,
en langzaam zwemmen ze zenuwachtig naar het vreemde geval
toe. 't Is verbazend interessant. Zoo iets hebben ze nog nooit
gezien. Ronddraaiende van emotie, en nerveus schokbewegingen
makende, zijn ze tot voor den ingang der pijp gekomen. Ze
zijn met hun veertienen, acht waarden en zes wijfjes. Daar weer
klinkt plotsehng een scherji gefluit, en een handvol gerst vhegt
over de schermen in dejpijp. Haastig komen de tamme aanzwem
men, sommigen vliegen zelfs, om toch maar gauw genoeg bij het
voer te komen. Ze hebben er ook al zoo langmp'gewacht. In een

Foto L. y. van de Winkel. 'ROTTERDAM. GRAANELEVATORS.
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oogenblik is de gerst op, verzwolgen door de talrijke breede bek
ken. Nog eens dezelfde scène, weer een handvol voer, nu een
eindje verder de pijp in. De wilde kunnen bijna geen weerstand
bieden aan de verleiding, aarzelend naderen zij het tafeltje wel
bereid. Er kan daar geen gevaar zijn, hunne soortgenooten eten
immers ook zoo rustig. Langzaam maar zeker gaan de arme eend
jes hun verderf tegemoet. Een paar hebben al wat korrels opge
pikt, en, gesterkt door dezen vooruitgang, zwemt de heele troej)
nu eensgezind de pijp in. En dan plotseling.... hemel, wat een
schrik, een vreeselijke demon staat daar met zwaaiende armen
achter hen, en snijdt hun den terugweg naar het wed af. Dan
maar vooruit naar het licht toe. Woest fladderende raken ze al
meer en meer in het nauw, dicht opeengedrongen zitten ze weldra
in de fuik, en dan.... tout est fini....
Nu moeten wij eenigen tijd geduld hebben, want op het oogen

blik is er niets m>er in de kooi te vangen. De kooiman zet koi'fre
voor ons beiden, en eet zijn brood, ik maak aanteekeningen, en

voer zeer wijsgserige ges])rekken met den kooiker over et nden-
vangen. Onderwijl Ijegint hij een fuik te verstellen, bij zijn ambt
van kooiker oefent hij ook dat \ an visscher uit, zooals de meeste
kooilieden. Anderhalf uur later gaan wij er weer op uit, nu naar
de andere pijp. Ieder houdt een smeulenden turf voor den mond.
want de wind staat van de schermen af, in de richting der open
den, en deze zouden door hun scherpen reuk anders weldra de
heele vangst doen mislukken. Er liggen eenige eenden in de ])ij|),
die zonder bijzondere moeite ge\'angen worden, maar als wij bij
pij]) nummer drie bezig zijn, ligt er midden in het wed een mooie
vreemde woerd, die wel een beetje reageert op den hond. maar
die toch niet verder wil komen. Hij heeft zeker vroeger al eens
kennis gemaakt met de kooi, iiij is ,,verkooid". Met geen mo
gelijkheid schijnt hij te \'angen te zijn, zelfs niet als Jan zijn groo-
ten bonten zakdoek aan Kees z'n ])luimstaart bindt. Maar den
volgenden dag kreeg hij hem toch. Toen moest Flink helpen, een
prachtige groote witte keeshond. Die moet altijd in de bres sprin-

ROTTERDAM. DE HAVENS VAN OUD-DEl.ESH.iVEN.



614 BUITEN.
11 Deceriibei' 1909.

VERTELLINGEN VAN
ZONNESCHIJN EN REGEN.

Foto do wolff. OVERZICHT OVER HET WED.

gen als liet Kees niet wil gelukken. In 't eerst was ook Flink hem
vrij onverschillig, maar toen Jan zijn laatsten troef uitsjreelde,
door den hond een roodgeverfd konijnen vellet je over den rug te
binden, liet hij zich toch verschalken. Gij ziet lezer, des kooikers
trucs zijn vele!.... Zoo gaat hpt een paar weken acht reen. De
herfst heeft reeds eenigen tijd geleden zijn intocht geliouden en
weldra staat de winter voor de deur. Nu komt voor den kooiker
de beste tijd eerst aan. Dit het noorden, uit Siberië en Groen
land komen langzamerhand massa's vogels aanzetten, de z.g.n.
Oost-eenden of Oost-vogels. Zoolang deze nog maar met open
water gevangen kunnen worden, gaat de vangst nogal voorspoe
dig, maar nu valt er plotseling vorst in, en het wed vriest dicht.
Nu moet 's avonds, als de stal er op uit en de kooi dus leeg is,
een flinke bijt gehakt worden vóór een der j)ij])en, en dan 's mor
gens heel in de vroegte aan den slag, thans zonder hond. Voor
namelijk door het voeren moet nu gekooid worden. Bij het eerste
fluitsein en de eerste hand gerst komt er beweging in den ojreenge-
pakten troep tamme en wilde eenden, die op 't ijs zitten. fDe bees
ten hebben last van koude voeten, en scharrelen langzaam en
onbeholpen over 't gladde ijs naar het wak voor de pijp. De Oos-
tersche volgen gewillig, en zoodra de heele troep zich in open
water bevindt, komt de kooiker van achter de schermen, en gaat
ze over 't ijs achterna, de pijp in. Die Oosteenden zijn nog veel
benauwder en zenuwachtiger dan de gewone wilde; ze bonzen
soms met hun lichaam op het ijs, keeren zich soms zelfs om, naar
het wed, maar dat zwaaiende monster durven ze nooit voorbij.
Ze hebben misschien nog nooit een mensch gezien in hunne on
afzienbare ijs- en sneeuwvelden, en zullen het daarom nooit wa
gen, expres langs hem heen te vliegen. ■— Na Januari raakt het
kooien gedaan, van tijd tot tijd nog eens wat Oosteenden, maar
daarmee is 't ook weldra uit. fn het laatst van die maand houdt
de kooiker nog een groote opruiming onder zijn stal. Het aan
tal waarden is n.1. meestal veel grooter dan dat der wijfjes, en
daarom jaagt hij de heele troep de jiijp in, draait het grootste
deel der mannetjes den nek om, terwijl de wijfjes gekortwiekt
worden, zoodat ze gedurende verscheidene weken oj) de kooi
moeten blijven. Na deze razzia is het kooien gedaan. Dat is op
den len Maart. De wet verbiedt na dien tijd het eenden\'angen
en om zijn stal zooveel mogelijk productief te maken, worden
overal in de kooi korven van wilgenrijzen gevlochten, gelegd en
gehangen in de boomen en op den grond tusschen 't griend.
Daarin worden 's morgens de eieren gelegd, en 's avonds als de
eenden in den poldei eten zoeken, door den kooiker voor steenen
eieren verwisseld. Lang niet alle eenden wenschen echter gebruik
te maken van de zoo bereidwillige aangeboden nestgelegenheden.
Die vinden het beter, een heerlijk eendeneldorado op te richten
midden in het rijshout, tusschen de brandnetels. Begin Airril
worden de vogels geen eieren meer afgenomen, en begint het
broeden. Na vier weken komen de jonge eendjes uit den dop,
aardige geel-wollige balletjes. Dadelijk volgen ze mama naar het
water, waar ze verldijven tot ze oud en sterk genoeg zijn, met
haar de wereld in te trekken. Tegen Augustus komen ze, na tal
van wederwaardigheden, weer op de kooi, en. . . . hier kan mijn
verhaal weer opnieuw beginnen.

Tot slot nog een enkel woord over de verschillende eenden die
gevangen worden. Daar is ten eerste de gewone wilde eend, de
meest voorkomende soort, verder sierlijke krakeenden, fijn ge-
teekende roodkoppige smienten, zomer- en wintertalingen, jrrach-
tige brilduikers en pijlstaarten, en dan nog de aardige zwart-met-
witte nonnetjes, de meer donkere kojrpereenden, en de forsche
groote zaagbek, tafeleend en kuifeend. Een enkelen keer eens
een zeldzame gast, een witoog-eend, een slob of zoo. En hiermede
is het voornaamste van de eendenkooi gezegd, en dengenen die
het interessant vinden, kan ik geen beteren raad geven dan eens
met een kooiker kennis trachten te maken, fk kan niet anders
doen dan hun toe te roejren: ,,fvom, zie en oordeel!" \V.

WESPENPLAAG.
;ct. d

Fm dat heeft een
WLl VI.W.1X V..W • X T

zeer geldige reden. \A'espen zijn strijdbare insecten.
K is misschien geen

en verafscliuwd wordt dan de i^esp.FI j de buurt van een wespennest
sclieoüinu zich niet oi) zijn gemak. Jtr woiul ccu :,p,c:c^-

woordehjke courage x-ereisclit om de liand er inde brutaalste kwajongens, die letterlijk alles aandu. en^ n oetenerkennen, dat er in het ,.uithalen \'an wespen meei zit '^an je
zoo oppervlakkig zoudt denken. Ze hebben er meer lespeet
voor dan voor een jiolitiebiireau. i i

Een feit is het dan ook, dat je een fl ink be\-olkte u-esjienkolome
nooit ongestraft in haar arbeid kunt storen. Rondom laai . .jra eis
ligt een onveilige strook, waarvan de breedte afhangt \an de
weersgesteldheid. Bij warm weer en oji den \-ollen micklag is iet
o]i de ,.kleine steentjes" lieslist gevaarlijk. Dan laten de scliilcl-
wachten absoluut niets over hun kant gaan. stajit op een
meter afstands \-oorbij een gaatje in den grond en uw staji v er-
oorzaakt'een dreuning, welke voov de grondwesjien, die het oiider-
aardsch jialeis bewonen, gelijk staat met een aardbetung. En
als'in een dolle jianiek stormt de weerbaarheids-afcleelmg der
kolonie met gevelde bajonet het kleine gaatje uit. fm ziet een
onheilsjiellend geel wolkje snel uit den grond omhoog dwarrelen.
Het wervelt eenige seconden boven den nauvven krater, waaruit
het ojisteeg en oogenblikkelijk daarop ^■liegt liet oji u aan. fven
tijger kan niet méér beslist in zijn optreden zijn. Zontler eenige
aarzeling heeft de strijdmacht de oorzaak der ,,'iardbeving ' iier-
kend en de vijandelijkheden geopend. Een jiaar gele krijgers
hebhen ti al besjirongen. Ze klemmen zich met de jiooten en hun
fel bijtende kaken aan uw huid vast en drukken er. kwaadaardig,
hun vlijmscherpen angel in. 't fs of men u met gloeiende naal
den stak en ge zoudt wel kunnen schreeuwen \-an j'ijn, \eront-
waardiging en wraakzucht. Vermors uw tijd echter niet! Smeer
'm, zoo hard ge kunt! Want de kleine krater begint na de eerste
kleine uitbarsting gevaarlijk 1e rooken. Dichte gele wolken wal
men er uit op. En als een hagelbui zullen op ze op u neerkletteren,
de horden van den ondergrondschen roofburcht. Vlucht, als ge
jirijs stelt op een ongeschonden uiterlijk!

Dezen zomer hebben zooveel stadsmenschen kennis gemaakt
met wespen, dat het wel aardig lijkt, nu ook eens de ojiinie \-an
een buitenman over den tijger onder de insecten te huoren. \'oor-
dat ondergeteekende buitenman was, was zijn opinie o\*er wesjien
veel ongunstiger dan nu. 't Zat er blijkbaar bij overlevering in.
dat de wesp tot de vijanden van den mensch behoort, en hij deed
dus wat iedereen doet, die een wesp tegenkomt: raakslaan onder
aanwending van een arbeidsvermogen, dat voldoende zou zijn
om een medemensch van de been te slaan.

Als men de groote stad echter vaarwel gezegd heeft en in het
buitenle\'en bijna dagelijks gelegenheid heeft om de jiraatjes \-an
de stadsmenschen o\'er je nieuwe buren, de dieren ilcs \-elds, aan
de praktijk te toetsen, dan begint men vele dingen heel aiulers
te zien. ï)an voelt men zich zelfs geneigd om strafzaakjes tegen
verdachte insecten te onderzoeken en executies uit te stellen, tot
dat men zekerheid heeft omtrent de schuld \ an het \"erdachtp sujet.

fn zoo'n edelmoedige bui kwam ik er ojr zekeren zonnigen April
morgen toe, een groote gele wesp, die brutaalweg, alsof zij er
thuis hoorde, het vlieggat van een ledige strookorf oj) mijn bijen
stal binnenvloog, niet aanstonds om zeeji te helpen, mjiar eerst
eens te kijken, wat het beestje daar eigenlijk uitvoerde. Ik nam
den korf van zijn jilaats en zag, dat de wesji boven in den koji
van de bijenwoning bezig was de fundamenten \-oor een nest te
leggen. Tegen het ronde stroodak en wel jirecies in het midden
had zij reeds een . .kunstwerk" in den vorm van een jflatten koe
pel, en zoowat van den omtrek van een gulden aangebracht fn
het midden van dit koejreltje hingen aan een stengeltje, dat \an
een elastische, op rubber gelijkende stof gemaakt sclieen een
zestal vijfhoekige aaneengebouwde cellen. Op den bodem van
elke cel lag een eitje. Het geheele bouwwerk scheen gemaakt te
zijn van een grofvezelige soort jiapier, die wel eenige o\-ereen
komst vertoonde met c ngelijmd grauw stroopajner'. De moe
derwesp had zich door het omkeeren \-an de korf niet in haar

fatsoen scheen te willen jflooien.
Na deze eerste inspectie zette ik den korf weer voorzichtic,zijn oude plaats en had sjioedig de satisfactie, de wesp \' te

zien uitvliegen, alsof er mets gebeurd was. Een mar nn,! Olater kwam zij weer terug en xdoog met een zekerheid die be Ses"
dat ZIJ hier geheel thuis was, het vlieggat in Fenmèlater de korf weder heel ^^.orzlchtlg^1nnkeerem^ fL'irS
wederom aan den rand van het koejieltje werken' Hot( us, dat ZIJ aan het bouwen was en daarv!,,,,- mateGa d S m "
dat ZIJ van buiten aandroeg. T^enaal gebuiikte.

fk beiioef hier wel niet te constateercn dat it- ■ -i i i
dit gei-a . en oji min of meer N ertroiiwelijken voet bwa','.
wesj). De vertrouwelijkheid van mijn kant be-t i ,haar kende aan de zwarte ^uren^^^tm-
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haai" eigenaardige, geaffaireerde manier van vliegen en aan haar
geluid. Als zij vloog was er in het gesnor van haar vleugels een
oe-klank en de opeenvolging van deze snerpklankjes klonk als
boeberdeboeberdeboe. Ik voel, dat het voor een stadsmensch
een zaak van ongelooflijke zotheid en in het beste ge\*al een zaak
van zotte ongelooflijkheid is, dat iemand aan het geluid de eene
wesp van de andere zou kunnen onderscheiden. Een feit is het
niettemin, dat ik inyn wesp in de vlucht uit een dozijn andere
zou hebben aangewezen. En omdat ik mij voor het beestje waarlijk
begon te interesseeren, trachtte ik haar tegen eventueele aan
slagen van de zijde mijner huisgenooten te beveiligen door haar
signalement mee te deelen en in 't algemeen uitstel van executie
te verzoeken voor elk exemplaar, dat bij toeval onder 't bereik
der straffende hand mocht komen. Deze gevaarskans toch was
niet gering, daar onze wesp geregeld door den moestuin al en aan
vloog en meermalen in de open verandah kwam.
De ̂ 'ertrouwelijkheid van haar kant bestond daarin, dat zij

zich door mijn nieuwsgierigheid naar de vorderingen van haar
bouwerij niet in den arbeid liet storen. Hetzij dat zij bezig was
aan de vergrooting van haar koepel, hetzij dat zij zich bezig hield
met de constructie van een nieuwe cel, bij het voorzichtig om-
keeren van de korf ging zij rustig door met haar werk. Soms,
als ik de korf van haar plaats had genomen, terwijl zij uit was,
Irleef zij in mijn onmiddellijke nabijheid in zwevende houding
wachten, tot ik mijn nieuwsgierigheid had bevredigd. En terwijl
ik den korf weer neerzette, vloog zij tusschen mijn armen door
het vlieggat in, om toch maar weer zoo spoedig mogelijk aan 't
werk te gaan.
Een week na mijn eerste ontdekking was er in het huishouden

tje van de tot nu toe eenzame nioederwesj) verandering gekomen.
De vijf eitjes in de eerstgebouwde papiercellen waren uitgekomen
en veranderd in kleine witte larven. Rondom de vijf begincellen had
de wesp inmiddels een achttal nieuwe cellen gebouwd en op den
bodem van elk dezer cellen glinsterde weer een melkwit eitje. Ik
had nu ook een kijk gekregen in het wonderwerk r-an deze kleine
kunstenares, die zonder passer of winkelhaak en zonder eenig
ander gereedschap dan haar kaken en haar beweeglijk lichaam,
uit fijngeknaagde en tot een papierpap gekauwde planten-
verels een gebouw optrok, waarvan de S5mnnetrie en de zuiver
heid van lijnen mij in ojrgetogen verbazing brachten. Hoe zij
het klaarspeelde om zonder meet-instrumenten de symmetrie in
haar bouwwerk vol te houden? Ik meen dat het geheim hiervan
gezocht moet worden in de methodische bewegingen en houdin
gen, die het insect bij den bouw van elk onderdeel der stadig groei
ende constructie aannam. De lengte van haar lichaam bepaalde
de lengte van elke cel. De lengte van haar voelsprieten bepaalde
de breedte der zijwanden. De absolute gelijkvormigheid van
eiken celwand werd verzekerd door de draagwijdte van haar
kaken, die de bouwstof ojrvoerden en fatsoeneerden, totdat het
bouwwerk zoover was, dat zij ei' den bovenkant niet meer van
hereiken kan.

Naarmate het aantal cellen zich rondom het ooi'sjrronkelijke vijftal
vermeerderde, naar d e mate breidde zich ook de beschermende
koepel uit. En naarmate de eieren in de cellen uitkwamen, kreeg
de arme wesp het hoe langer hoe drukker. Niet genoeg, dat zij
zonder eenige assistentie haar steeds grooter wordend gebouw
inoest voorzien van een koepel, waarvan elke nieuwe rand een
grootere hoeveelheid bouwmateriaal eischte, kreeg zij ook, naar
mate haar eieren uitkwamen, er een toenemend aantal kostgan
gers bij, die, naaiinate zij groeiden, ook van steeds grooter

wordende hoeveelheden voedsel moesten worden v<.o zui .
M'aaruit dit voedsel bestond? ritslmtend mt v^i^gen mental

gewone huis- of kameiu'liegen. die onze uusp m f® ̂
of zelfs op de ontbijttafel in de r-erandali
teit besin-ong. Als zij er een gegrepen had, „en
offer de r'leugels af. knauwde het tusschen iiaar kaken t( t een
balletje ,,gehakt", en vloog er linea recta mee naai <ie koi .
Onder liooge bescherming, in een aangename, tochtrnje \y>

oi) een riant gelegen en zonnigen bijenstaiul en te midden \ an a ̂
jong gedartel der uit hun winterrust ontwaakte bijen, prosjiei eei ( t
mijn jongè wespenkolonie op buitengewone wijze. Ik hai m'jn
wespen voor geen lief ding willen missen. Ze waren mij een non
van genoegen. Ze vormden een object van natuuistiulie. e
waren ook een bezienswaardigheid \-oor jong en oiicl.^ Het wes
penhuishonden had voor mij geen geheimen meer. Van dag tot
dag kon ik de ontwikkeling volgen. Ik ontdekte zelfs de jilek,
waar mijn moederwesji het bouwmateriaal vocn' haar nest betiok.
Het was een oude, halfverweerde panlat, die in den bloementuin
een dahliajilant tot steun had gediend. Oji deze lat streek de
wesp verscheidene malen jier dag neer en knaagde er met haai
scherjie kaken de halfvergane hout\'ezelfs af en wel met zoo n
ijver, dat het gekras van haar instrumenten goed hoorbaar was.
Zoo verdween gaandeweg de grijze verweerde laag geheel en al
en kreeg het stuk hout een bijna verjongd uiterlijk!

Uit deze oude lat ontstond intusschen een nieuw bouwwerk,
clat ieders bewondering afdwong. Het aantal wesjiencellen werd
hoe langer hoe grooter en vormde een keurige, ronde roset, om
huld door een komvormig tentdak, dat afhing van het plafond van
den bijenkorf. En er kwam leven in deze brouwerij. Negen dagen
na het uitkomen der eerste lar\'en waren deze zóó gegroeid, dat
ze haar cellen geheel vulden. Het waren dikke, witte babies
geworden, met duidelijk zichtbare kaken, die al maar door in
beweging waren en om voedsel schenen te roepen. Toen ze hun
cellen met hun welgedaanheid geheel gevuld hadden, dekselde
de moederwesp ze dicht met een wit doorschijnend vlies, gelij
kend op het taaie spinsel van een cocon. De larven verpopten zich
in hun cellen en kregen den \'orm van een wesp. En drie weken
na mijn ontdekking van het nest kropen de eerste nakomelingen
\'an de moederwesp in \'olgi"oeiden staat uit de cellen en heel
s})oedig daarna namen ze een deel van de steeds moeilijker wor
dende taak der moeder over. In den beginne verrichtten ze slechts
huishoudelijke diensten, voornamelijk bestaande in het ver])legen
der babies, waarvan het aantal op verbazingwekkende wijze toe
nam. Ülaar van dag tot dag liepen er weer nieuwe wespen uit.
En eindelijk, na enkele weken was hun aantal zoo toegenomen,
dat de papieren roset door het geel gekrioel bijna niet meer zicht
baar was. Van toen af begon er in mijn wespenkolonie een be
drijvigheid te komen, die onrustbarend leek. Voor het vlieggat
dwarrelden den geheelen dag de wespen af en aan. Ze droegen
onophoudelijk vliegen binnen om de hongerige larven te verza
digen. Maar de vraatzucht der kolonie scheen geen grenzen te
kennen. Nadat de eerste generatie vlug was geworden, waien
in alle leeggekomen cellen weer eieren gelegd. En nu kwam er
in de eerste roset van cellen ruimte te kort. Een tweede roset,
grooter van om' ang dan de eerste en zoo groot als een theescho-
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telljc, werd aan papieren zuiltjes onder aan de eerste gebouwd.
De heschermende koepel werd doorgetrokken en een tweede koe-
].)el, wijder van omvang, om de eerste heen geconstrueerd. In-
middels kwam de tweede generatie uit, werden de leege cellen van
nieuwe eieren voorzien, werd een derde roset en een dei de tent
dak in aanbouw genomen. De moederwesp kreeg het nu wat rus-
tigei'. Zij vloog niet meer uit, wijdde al haar zorg aan het leggen
van eieren en de generale leiding van het bedrijf.
De vliegen kregen het te kwaad in onze buurt. Het aantal

wespen moest bij honderden nu worden geteld. De vliegen, die
zij dagelijks vermoordden en binnendroegen bij duizenden.

Half Juni was het wespennest bijna zoo groot als een mans
hoofd. Het had nu een bijna zuiveren bolvorm. De koepel, uit
\-erschillende papierlagen bestaande, omsloot de rosetten, die tot
een zevental aangegroeid waren, en waarvan de grootste een
oppervlakte had van een soepbord, bijna geheel. In den buiten
wand van den koepel waren gangen geknaagd en sierlijk afge
werkte ronde poortjes gemaakt, waardoor de wespen bij hon
derden in- en uitliepen. En ondanks haar onrustbarende volks
sterkte liet mijn wespenkolonie zich zonder gevaar voor steken
hanteeren. De beestjes schenen aan den omgang met menschen
gewoon geraakt. Als we de korf van haar plaats namen en met
z'n drieën of vieren in het krioelende nest keken, stonden er soms
honderden wespen in zwevende vlucht te wachten, tot we zoo
vdendelijk zouden zijn haar woning weer neer te zetten. Dan
stormde de thuiskomende gele bent ijlings het vlieggat binnen en
dan eerst kon men zien, welke ongelooflijke hoeveelheden vliegen
zoo'ir wespenkolonie voor haar onderhoud noodig had. Want
elke thuiskomende wesp had een vlieg buitgemaakt en dit binnen-
sleepcn van den buit ging dag in dag uit geregeld zijn gang. Op
het toppunt van haar bloei verzwolg de kolonie in de warme mid-
dagui en stellig wel zestig vliegen per minuut, en het afval van deze
voedennassa vormde wekelijks op den bodem van de korfplank
een koek van bijna vier centimeter dikte.
In tegenstelling met de bijen, die haar woning zorgvuldig schoon

iKJuden, waren deze wespen in hooge mate onzindelijk. Als de
propiiétaire van deze menagerie zich niet de moeite had gegeven,
de bodemplank geregeld te reinigen en te desinfecteeren, zou de
wespenkolonie stellig vóór het einde van den zomer in haar eigen
vuil vergaan zijn.
Omstreeks half Augustus scheen het wespengebouw, waaraan

tot dusverre nog geregeld werd gewerkt, zijn voltooiing te na
deren. Het omhulsel van de rosetvormige papier-raten was van
lieverlede van het punt van den grootsten om\'ang af ingegeerd,
in omvang afgenomen. Men kon nu reeds zien, dat de rosetten,
die nu nog gebouwd zouden worden, ook in < mvang af zouden
nemen en dat eindelijk het uit verscheidene papierlagen bestaande
omhulsel zoodanig zou worden afgerond, dat het den geheelen
ratenbouw zou omsluiten. i\Iaar voordat het bouwwerk afgesloten
werd, kregen we toch nog te zien, hoe de moederwesp voor de
voortzetting van haar geslacht begon te zorgen. De laatste roset
toch, die vóór de afsluiting van het omhulsel gebouwd werd, be
stond uit cellen van grooter formaat dan die, waarin de gewone
wespen werden grootgebracht. Dit werden dus blijkbaar cellen
voor wespen van een hoogere orde: mannelijke en vrouwelijke
exemplaren, die het vormen van nieuwe kolonies voor hunne
rekening zouden nemen.
En zoo was het ook: eenige weken daarna bespeurde ik in mijn

korf een opmerkelijke verandering. Er wandelden thans drieërlei
soort wespen door de portalen van het etablissement. De over-
groote meerderheid bestond nog steeds uit de gewone roofwespen,
die op de vliegen vangst uitgingen en zoowel binnen als buiten het
gebouw een koortsachtigen ijver ontwikkelden, maar tusschen
deze massa in bewogen zich ook een groot aantal slenteraars, die
blijklraar te voornaam waren om aan de algemeene activiteit deel
te nemen. Het waren koninginnen of moederwespen, gelijkend
op de stamhoudster der kolonie, die zich door haar forscheren
bouw van de werksters onderscheidden, en mannelijke wes])en of
dan en, kenbaar aan de grootere lengte en den achterwaarts om
gebogen vorm hunner voelspiieten en aan den meer afge]flatten
en minder scherp gepunten vorm van het achterlijf.
Maar nu de kolonie dan ten laatste het einddoel van haar be

staan begon te naderen, scheen er voor het nijvere volkje een
kwade tijd aan te breken. Eind Augustus scheen het mij toe, of
de kolonie in volkssterkte hard achteruitging. Of er een epidemie
onder de wespen was uitgebrolen, of dat vijanden van de wesp
onder mijn vliegenvangers huis hielden, bleef onopgehelderd,
totdat ik op zekeren dag een bezoek bracht bij een bijenhouder
in de buurt, die mij vroeg:
— Hebt u op uw bijenstal ook zoo'n last van wespen?
— Integendeel, antwoordde ik. Ik houd zelfs voor m'n plei-

zier een wespennest, omdat het een genoegen is naar het werken
van de beestjes te kijken en omdat ze enorme massa's vliegen
verde'gen.
— Nu, zeide hij, dat zijn dan zeker wespen van een andere

soort, maar op mijn bijenstal komen de wespen brutaalweg de
korven binnen vliegen om honing te rooven. Ze steken zelfs de
bijeii dood en houden de beste volken zoodanig van hun werk,
dat ik Icrasse maatregelen heb moeten nemen. Zie maar eens, hoe
ik ze nu tracteer!
En ik zag op zijn bijenstand een aantal glazen goudvischkommen,

halvctwege gevuld met een op bier gelijkend vocht en daarin
zwommen honderden wespen. In den loop van eenige dagen

had hij op die manier al twee bloempotten^vol wespen gevangen.
En bij nader onderzoek bleek het, dat de slachtoffers, die nier
dein bierdood stierven, mijn zorgvaildig geprotegeerde

de

die ....j.. -
genvangst bezighielden en zelfs mijn vruchtboomen negeerden,
stelden zich bij de buren zeer onbehoorlijk aan. Daar knaagcl^en
ze gaten in peren, appelen en pruimen, beroofden ze de bijen
korven en vielen ze aan op alle zoetigheid, waarvan ze maai
even de lucht konden krijgen.
^ En zoo ging dan mijn wespenkolonie, die een roemvolle jiositie
m de maatschappij had kunnen bekleeden, als ze slechts genoe
gen had willen nemen met de vleeschpott'en, die de natuui haai
in den vorm van een andere Egyptische plaag zoo ruimschoots
had toebedeeld, door haar snoeplust te gronde. W at er van haai
glorie restte, dat waren enkele koninginnen en een handvol
darren, die met de oude koningin nog een tijdlang rondwaarden
door de verlaten woning, waarin het broed, dat door den bieidood
der verpleegsters niet meer verzorgd en gevoederd werd, van
honger omkwam.
den slotte verdwenen de darren, terwijl ook de koninginnen

gaandeweg een goed heenkomen zochten. Ze trokken vvaarschijn-
hjk naar het bosch, om daar onder een dikke laag dorre bladeren
een winterkwartier op te slaan, waaruit ze het volgend voorjaar
te voorschijn zouden komen om de tradities van haar geslacht
voort te zetten.

En zoo bleef ik dan in het bezit van een bijenkorf met een com
pleet wespennest, waarin zich onder buitengewone belangsteUing
een stukje natuurleven had ontwikkeld, dat ten slotte zeer dra
matisch was geëindigd. Dank zij de origineele nestkeuze \ an de
oude moederwesp, viel aan deze wespenkolonie de eer te beurt,
dat velen zich voor haar wel en wee interesseerden en als beloo
ning een kijkje kregen in een van die vele duizenden natuurwon
deren, die de meeste menschen niet zien, omdat ze er geen oog
voor hebben.

Maar omdat het ook niet iedereen gegeven is op zoo'n wonder
lijke wijze met wespen in aanraking te komen, vond ik het wel
aardig, om deze ware geschiedenis te boek te stellen en in woord
en beeld te laten uitkomen, welk een begaafd insect de wesp is.
Verder wil ik niet gaan. Vraagt men mij echter, of ik na dit
kijkje in haar levenswijze de wesp nuttig of schadelijk acht, dan
moet ik het antwoord schuldig blijven. Dit is zeker, dat men
niet te gauw moet veroordeelen en geen schakels uit een keten
moet breken, voordat men precies weet wat daarvan het gevolg
kan zijn. En dit weet ik nu positief, dat het uitroeien van wes
pen gelijkstaat met het protegeeren van vliegen.

Henri Meyer.
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GRAP.
Naar Eduard Mörike.

Om mijn morgengroet haar vvoeg te brengen
En mijn ochtendmaal bij haar te halen,
(la ik zachtjes naar de deur van 't meisje,
(Djien snel, daar staat mijn mooi slank boomjije
Voor den spiegel reeds en wascht zich vlijtig
O, hoe lief drupt van het blanke voorhoofd.
Van de rozenwang het zilveiwocht neer!
Hangen losgemaakt de mooie haren!
Luchtig spelen doeken en gewaden.
-Maar ze is bang en schuw en weert mij af!
Daad'lijk, daad'lijk moet ik haar verlaten!
Zotje, riejj ik, wees toch niet zoo'n zotje:
Dat is bruidsrecht, is verloofdenzede.
Laat me maar, ik wil maar blind en lam zijn.
tVil mijn hoofd en allebei mijn oogen
In de volheid van je lokken bergen,
M'il mijn handen met je vlechten binden. —
,,Neen, ga weg!" ,,Ach, laat me in 't hoekje staan d
En bescheiden je m'n rug toekeeren!"
,,Ja, dat mag, dan kan 'k me rustig wasschen!"

En ik stond gehoorzaam in mijn hoekje,
O, zoo gek, als een gestrafte jongen.
Die zijn lesje niet goed ojrgezegd heeft.
Pruilde wat en koelde me de lipjien
Aan den witten wand met zachte kussen.
Lang, O, eeuwig lang, een uur, een vol uur-
Ja, zoowaar ik leef. Maar toch, als iemand
Soms een ietsje twijfel mocht gevoelen,
('k Zou het hem gerust niet kwalijk nemen)
.Aloet hij 't zelf het meisje dan maar ̂ •ragen :
Die zal hem — nóg aardiger beliegen.

Edw.xrd B. Koster.

an.

I) Eduard Monke (i8o4->5) heeft prachtige verzen
IS niettemin -wemig bekend, zelfs in Duitschland Detl,>v r
van hem : Wed du ein wirklicher Dichter warst sr, , ''^f"Cron zegt
Dass dich der Deutsche nicht kermt — erüssó dein n ^ orzuR.
Hugü Wolf heeft 53 liederen van ̂ lörike oTmnlilu ̂  ^us der Gruft!

trent het karakteristieke gedicht van Liliencron x g'-'zet. /,ie hierom-
hier vertaalde dingske van Mörike is in ziin luchtieer'ti^«i-zoowel als in het ernstige genre heeft hij meesterstuSes geschreden

K. B.' K.


