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OVERZICHT VAN DE WEEK.
11 April. Scheeiisramp bij Ostende ; een Belgische loodskotter

verongelukt met negen man.
12 April. Het Pruisische Huis van Afgevaardigden neemt

het kiesrecht-ontwerp in vierde en laatste lezing aan.
Volgens berichten uit Konstantinopel is de 0]rstand der Alba-

neezen geëindigd, de opstandelingen gaan althans uit elkaar.
Te Marseille, waar de staking der zeelieden grootendeels

geëindigd is, dreigt opnieuw een staking in allerlei andere bedrijr"en.
13 April. De Amsterdamsche gemeenteraad herkiest den

wethouder Delprat, die de benoeming echter niet aanneemt.
Lord Rosebery dient opnieuw moties in tot hervorming \"an

het Hoogerhuis ; deze moties zijn een uitwerking van de vroegere,
en belichamen wat er in de plaats zal moeten komen van het
erfelijk beginsel.
14 April. De juist geëindigde staking der zeelieden te Har-

seille begint opnieuw; de algemeene staking gelukt in enkele
bedrijven.
De veto-moties door het Engelsche Lagerhuis aangenomen.

Minister Asquith verklaart, dat indien het Hoogerhuis de moties
verwerpt, hij onmiddellijk aan den Koning zal vragen, dat deze
zijn prerogatieven zal gebruiken om de be]ierking der rechten
van het Hoogerhuis door te voeren; als de koning die waar
borgen weigert, zal de regeering èf het Parlement ontbinden öf
aftreden.
Ontbinding van de Spaansche Kamer.
15 April. Vertrek der Koninklijke familie naar Het Loo.
Vergadering der Ned. Pomologische Vereeniging te Utrecht.
Behandeling van het Pruisische kiesrecht-ontwerp in het

Heerenhuis.

Begin der uitsluiting in het bouwvak in geheel Duitschland.
behalve te Hamburg waar patroons en werklieden het eens zijn
geworden, en te Berlijn waar nog onderhandeld wordt. De
uitsluiting omvat 140.000 arbeiders.

De bolgewassen op de tweede tijdelijke
tentoonstelling te Haarlem.WERD het oog op de eerste tijdelijke, bij den ingang dei-

zalen voor het houden dezer tentoonstellingen
opgericht, geboeid door de schoone hyacinten, die
de afdeeling Overveen daar plantte en die noch
door de planten die ze vervingen toen de tentoon

stelling verlengd werd. noch door die welke nu hunne plaats

ovprtroffen • nu zoekt men te vergeefs, o]! eenigeinnemen zijn o\eitiolle , , , p jje geheele eerste zaal
dubbele tulpen iia. "f,""" 'pp B,,skuop en .Milsmeer. die
is gevuld met de \ ooi ^ ^-wditeit en suiierieiire schoonheid.
hoewel van li%-acinten kunnen wedij\"eren.
voor jiaiteiieweik nit lr\rnioiiie met de omgex ing. de
De mstige lijnen V ,p^.p.,tm. een weldaad \"0or het oog
hjne kleurschakeenng is met geen jilant in die mate te
dat naar schoonheid ■ x-erbindt doorgaan
bereiken. Men moet ^ Hier houdt de bekende
om ^veder bolgewassen aa te tl cfien^^ ^
firma C. (j. ,.' " ppjpt hieruit dat de HorliiitUural
inzending vei diens j ̂  gewaardeerde gouden medaille

"> bMtond uit een
14" vu„ b„l~. wau,-vu,.
4e—li,ruTbl™ki,n De eolle. t.e "t.m «
k rÈC4],t:..er?4 .r'T'ie"" ïï 'ft eZtUiü!
ulanten hier en daar op het gazon geidaatst. . . .
In het middelstuk, waarx-an de jfianten mijns inziens xvat

i-uimer hadden kunnen gejilaatst
Lilium Harrissi. Calla Ellottiana geel. ( . aeth 10]ma uit en de
zxvartbriiine Arum sanctum,
Luccossum

verder, .Allium neajiolitanum.
ANctiLUJUlllC /XJLiiii . L

.uccossum jmlchilla. Paeoiiia W ittiana, rillium sessile cal fo-
nica Iris intermedia. Orobus rosea. Fritillaiia meleagiis. . tel a
Incarvallia Delavassi, Freesia gigantea alba. Zejihyrantus carinata.
Iris Bucharia, Lachenalia in soorten. Haemanthus multiHoium
en de zeldzame Ismine amaneas, met praclitige gele Idoemen.
op een der hoekiiunten stonden aardorchideeën xvaarin behalve
een collectie Orchis, de fraaie Cyiirepedium Calceolus. ( . ])ubiscens
en de C. acaule in x'ollen bloei jirijkten. De drie andere hoeken
xvaren bezet met Lilium 1 hunbergianum. Daixx in tuljien. lulijia
Greiggii. Tulijia Forsteriana schitterend rood. en de fiaaie nog
nieuwe Tiilijia Eicheri. Als solitair jilanten waren gebruikt
Eucharis amazonica. Lilium jihilijijiense met witte bloemen en
lintx'ormig blad, ( rinum Bathragi. de klimplant (iloiiosa Roth-
schildiana en de Erimurus Elix"angeaniis alba in bloei, xvat wel
als een kunststukje van cultuur kan beschouxvd xvorden
Tegen den rechterzijxx and had de firma M. x". W averen & Zn.

te Hillegom een fraaie gemengde collectie x'an jilanten en bol-
gexvassen tentoongesteld, die de H. S. te Lomlen dezelfde onder
scheiding waardig keurde en inderdaad mooi xxas. Onder de
bolgexvassen xverden in deze groeji ojigemerkt : Lilium Harrissi.
L. Sjieciosum. L. Auratmn, Calla's in soorten, bloeiende ( anna's.
Narcissen. Convallaria majalis. Diclytra sjiectabilis en dix-erse
Spiraea's; meer bolgexvassen xvaren er niet m de groote zalen.
Wij begeven ons nu naar de bijzaal. xvaar afgesneden Narcissen
en mooie collecties Hippeastrum's (.Amaryllis) als bolgewassen
den hoofdschotel x'ormden. vergezeld door mooie Cyclamen van
den heer Spaargaren.
De mooiste collecties Narcissen waren ingezonden door de

heeren M. van Wax'eren. Gebr. de (iiaaff en Aan Meerbeek & Co.
Hipjxeastrums door de heeren S. .A. van Konijnenburg. War-
meriiox'en, Kouxvenhoven, Ingenhouz van Schaik en Gebr. van
\'elsen. xvier collectie de goiulen medaille mocht x'erxverxen.
Men rekent dat er 800 verscheidenheden van Narcissen bestaan

waarvan er eenige honderden hier aanwezig xvaren. ze loojren zoo
uiteen wat vorm betreft, en de smaak der liefhebbers is zoo
verschillend, dat eene keuze moeilijk is en dit aan hen moet
ox'ergelaten worden. Mij lijken de Poëticus soorten met fraai
oranjeroode . cup en de trompetvormen de schoonsten te zijn.
Ook van Hijipeastrums zal ik geen soorten noemen, elk kweeker
zaait van zijne beste soorten en geelt de zaailingen willekeurige
namen, zoodat men bij anderen koojiemle dan de winners, toch
niet zou krijgen wat men verlangde.

Buiten xxordt het nu mooi en alles begint nu zoo langzamer
hand te bloeien. De afdeeling Lisse heelt de ( rocussen in het
jiaiteiie xooi het Paviljoen door Hvacinten tloen verxangen.
xvaarxmor 30000 bollen gebruikt zijn." die daarvoor siieciaal in
kistjes gekxxeekt xxaren; ile daarvoor gebruikte soorten zijn maar
weinige en bestaan uit de soorten; C,ertn.de rose. " Yellow
Haminer geel Alailame van der Hoop wit. Roi des Beiges rood.
en Oneen of tlie Blue lichtblauw, die voor dit groote terrein
m zulke hoeveelheden gebruikt, uitmuntend voldoen AU de
Hyacinten uitgebloeid zijn zal de afdeeling Lisse het met Tulp
die daarvoor ook speciaal gekweekt worden, doen beplanten.

J. J. Kkuvff.

Een enkel woord over de visscherij.
H'^^esdaan ^an verschil er onderling ook mogenestaan tusschen jacht en visscherij. zoo vinden toch

ES 4t 4 is „„.oilijk „,e,

om „„ch het .,a„,rekkelijke geveel rrioV X'';,:,', "hTt

■)en.
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voor de visscherij te kort te doen, slechts de leer van Figaro
te aanvaarden, die zeide: ,,Hebt gij te kiezen tusschen twee harts
tochten, verdeel dan uw hart tusschen beide". Deze leer is ten
deze zeer juist en alleszins aanbevelenswaardig.

Niet allen huldigen deze stelling, want door een oud schrijver
b.v., is een Latijnsche verhandeling geschre\'en over jagen en
visschen, waarin hij, resumeerende, concludeert, dat aan vis-
schen boven jagen de voorkeur moet worden gegeven. De argu
menten, die hij tot motiveering van zijn betoog aanc'oert, zijn
echter te eenzijdig van karakter om hier te \'ermelden, aan
gezien de schrijver zich bijna uitsluitend op een theologisch stand
punt stelt. Teneinde de lezers in de gelegenheid te stellen zich
persoonlijk met den inhoud van het werk des schrijc'ers op de
hoogte te stellen, zij vermeld, dat een en ander te vinden is in de
venatione tractaiiis, in qiio de Piscatione, Acciipio Sylvestriiiin-
(/ue inseclione Iraciaiitr (Regii 1625). Wij twijfelen er niet aan,
of allen zullen zich met deze verwijzing tevreden stellen.
Om nu te trachten de visscherij boven de jacht te verheffen is

af te keuren, want er bestaat immers geen enkele grond het
genot van het jachtvermaak te miskennen. De visscherij zoude
met de jacht wèl op dezelfde lijn moeten gesteld worden, wat
echter niet het geval is, daar zij eerder lager, dan hooger staat
aangeschreven.
Eveneens is het jammer, dat beide vermaken dikwijls zoo ver

van elkaar gehouden en meestal als oj) zich zelf staand beschouwd
worden. Men treft bij een o]r en top visscher in den regel wei
nig of geen liefhebberij aan \'oor de jacht, terwijl een Nimrod
daarentegen niet door de visscherij kan bekoord worden. En
toch werkt alles mede om jagen en visschen beide gemakkelijk en
aanlokkelijk te maken.

Vordert het jagen dikwijls inspanning, het visschen is een kalme
bezigheid. In September, wanneer de dagen nog bijzonder warm
kunnen zijn, kost het jagen, tengevolge van het loopen door bosch
en veld, menigen zweetdruppel, terwijl de visscher, staande op de
frissche zoden aan den waterkant, zich tegen de brandende zonne
stralen beschut onder het lommer der boomen; aan den eenen
kant is dus beweging en aan den anderen rust.
Het jagen, met uitzondering van dat op waterwild, waarvoor

een ander tijdvak geldt dan op gewoon wild, is slechts geoorloofd
van ongeveer ultimo Augustus tot einde December, dus betrek
kelijk weinige maanden van het jaar, terwijl het visschen, op
eenige weken na, het geheele jaar is toegestaan. Een ijverig
visscher laat dezen korten tijd niet c'erloren gaan, ̂\•ijl hij daar
van gebruik maakt om zijne netten, hengels, snoeren en
overige gereedschappen in orde te brengen. Kortom, hij zal zich
voorbereiden om den strijd met nieuwen moed te beginnen, even
als een veldheer, wanneer hij zijn winterkwartier verlaat.

Al is men ook jager in hart en ziel, dan nog geeft de ̂ •isscherij.
zelfs gedurende den jachttijd, een aangename afwisseling. Wan
neer een jager door overmatige vermoeidheid, een defect aan zijn
geweer, ziekte van een hond, of uit hoofde van andere bezwaren
niet jaagt, hoe heerlijk is het dan zich te kunnen bezig houden met
de visscherij, en daarin zijn genoegen te vinden.
Voor den jager en den visscher van den echten stempel ligt het

genoegen in de uitoefening dier ontspanning zelf; de resultaten
komen daarbij niet in aanmerking. Hoe sterk deze opvatting
ook op den voorgrond wordt gedrongen, toch mogen wij niet ver
geten dat zij, die ter vischvangst uittrekken, altijd een flauwe
hoop koesteren iets mede naar huis te zullen brengen.
Men dient dus steeds voor een middel tot vervoer zorg te dra

gen, waarin de visch zoo versch mogelijk kan beu'aard blijc-en.
Is men voornemens om tijdens het visschen zelden van jdaats

te veranderen, doch het genoegen zittende te genieten, dan is
een netje met eenige hoepels, een z.g. houder, voor dat doel uit
stekend geschikt. Zulk een netje kan gedurende het visschen in
het water worden gelegd, waardoor de visch langen tijd blijft
leven. Wil de visscher daarentegen dikwijls van ]daats ver
wisselen, zooals dat bij het visschen met kunstaas veel het geval
is, dan is het gebruik van dit netje niet alleen lastig, maar
bovendien schadelijk, omdat, door het telkens uit het water te
halen, de visch onophoudelijk van element verandert, In dit
laatste geval kan een langwerpig mandje of een tonnetje, waarin
eenig nat gras, beter worden aanbevolen.
Ook behoeft in smaak de waterbewoner niet voor wild onder

te doen, want liefhebbers verklaren, dat forel, barbeel, karper, of
paling, zonder nog van zalm of elft te gewagen, bij een maaltijd
zeer goed met gebraden fazant, houtsniji, of haas kunnen
wedijveren.
Wanneer het, zij het ook in een korte schets, niet blijkt, dat de

visscherij minder aanlokkelijk of nuttig is dan de jacht, welke reden
zoo vragen wij, is dan de oorzaak, dat zij in ons land over het
algemeen als een vermaak voor de mindere klasse wordt beschouwd
en als een beroep, dat aan bepaalde beoefenaren moet worden
overgelaten? Het kan immers niet anders zijn, dan de onbekend
heid met het genoegen der visscherij, die in hoogere standen
lieerscht. Geven de bewoners van Amsterdam zich de moeite
's morgens zeer vroeg — vooral des Zondags — een wandeling
te maken naar Sloterdijk, dan ontwaren zij, dat het bijna uit
sluitend arlieiders zijn, die zich, gewapend met hengel en \ erdere
benoodigdheden, te voet of i)er tram in de richting van Haarlem
begeven, teneinde in de polders in de omgeving van Halfweg of
de Liede te visschen.

Engelschen zijn op dit punt veel verstandiger, want bij hen

bekleedt de cdsscherij een \-oorname plaats onder de ontspannin
gen, waarmede een ,.gentleman" zich bezighoudt en die zij met
den algemeenen naam \'an sport bestempelen; het \'isschen is
bij hen evenzeer in aanzien als de rijkunst en de jacht. Een En-
gelschman zou het niet in zijn hoofd halen de visscherij als ,,ini-
proper" te beschouwen, juist integendeel, zeer hooggeplaatste
personen rekenen het zich tot een eer, daarin uit te munten. Daar
om worden ook alle tot de vischvangst benoodigde gereedschappen
in Engeland gewoonlijk met diè lu.xe vervaardigd, waarop alleen
een ..Englishman" zoo zeer gesteld is. ilenigmaal treft men op
de buitenverblijven prachtige verzamelingen aan van jacht- en
visscherijgereedschajipen en wanneer wordt medegedeeld, dat
menig gentleman twee honderd ^■ijftig tot drie honderd pond
sterling besteedt om zijn vredehe\'end arsenaal te completeeien,
dan kan een ieder zich een denkbeeld cTjrmen, welk een omvang
zulk een collectie hebben moet.

Dikwijls is beweerd, dat alleen het jagen kennis vereischt, doch
het visschen niet. Zulke wijsheden kunnen echter gerust als van
onwaarde worden opgeborgen. Dat voor den jager het spreek
woord geldt: ,,het zijn niet alle koks, die lange messen dragen' .
daarvan zullen allen wel o\"ertuigd zijn, maar bij den visscher is
het niet anders. De jager kan een slecht schutter zijn, of te weinig
bekendheid bezitten met de natuurlijke geschiedenis van het wild.
van den vissclier wordt eveneens behendigheid en kennis vereischt.

Nog kort geleden zag ik twee hengelaars die hoogstens tien
meter van elkaar \'erwijderd stonden. De eene haalde slag oj)
slag baars op, terwijl de andere nauwlijks beet kreeg, althans
niets ving. Men dient, — behalve dat men b.v. rekening moet
houden met den wind, — te weten dat. wanneer men een baars
heeft misgeslagen, dien men aan den haak ge\'oeld heeft, men in
de nabijheid van die plaats niet met vissdien behoeft \-oort te
gaan omdat, volgens het gevoelen \'an oude hengelaars, alle
baars die zich daar bevond, wegschiet en niet meer bijt.

Zoude men in ons land de visscherij nog ,,improper" of onbedui
dend blijven noemen, wanneer men weet, dat zoovele groote
geesten, als staatslieden, dichters, schrijvers, kunstenaars, ja.
zelfs koningen zijn gevonden onder de beoefenaars der visscherij?
Als liefhebbers van dat vermaak worden onder anderen ge
noemd Ovidius, keizer Trajanus, Walter Scott, Boileau, Olivier
Goldsmith, Rossini, enz., allen menschen van naam en stand.

Laten wij dus de visscherij niet als te weinig beteekenend of
minachtend beschouwen, maar het vermaak zooveel mogelijk
bevorderen en verheffen, ojjdat het hier in eere kome, evenals
in Engeland. A. G. Koenders.

I) Wij bedoelen hier niet zvuzeer de visscherij als tak van bedrijf, maar
meer als liefhebberij.

UIT ÉÉN SCHO TELOF er nog streken in ons lie\-e \-aderland zijn. waar men
allen uit één schotel eet, we weten het niet, — maar
in onze jeugd hebben we het bij Geldersche boeren
meermalen gezien. Een groote tinnen schotel stond
midden op de ronde klaptafel, het gezin zat eromheen

geschaard en elk pikte zijn aardappel eruit, doopte dien even in
het aarden sauskommetje, dat midden in den schotel stond en
zoo raakte die leeg.

Pap werd op dezelfde wijze genuttigd en wel met ronde tinnen
lepels van het antieke model. Hoe een mensch ze in zijn mrrnd
krijgt, lieve lezeres met uw haegschebeschuitjesmondje, of er
weer uit als ze eenmaal in de mondholte omgekeerd is, 't is ons
steeds een raadsel gebleven, — doch de boertjes kunnen er
handig mee terecht, dat is zeker. Wie na den maaltijd door het
zolderluik een blik bij vogelvlucht over de tafel slaan kon zmi
niet onaardig daar de zon met haar stralen hebben kunnen
ontdekken.

Een geliefkoosd boeren-wintera\-ondverhaal ginds was dat \ an
den timmerman, zijn knecht en den tinnen eetschotel. Als opeen
afgelegen boerenerf een omvangrijk karwei was votu' metselaar,
timmerman, rietdekker of kleermaker, ble\'en die daar eenige
dagen logeeren tevens, om niet te \'eel tijdverlies met de reizen
dorpwaarts te hebben, en aten mee uit den schotel

Nu waren er eens een timmerman met zijn knecht werkzaam
op een boerderij, waar ze tot hun misnoegen nog nimmer een
stukje spek voor hun plek in den schotel gevonden hadden 1
Temeer hinderde hun dit. omdat ze ontdekt hadden hoe iederen
middag de boerin en de naast haar gezeten meid steeds een
fl ink stuk spek of worst in den schotel \-onden. Dat lustten zij
ook wel, doch hoe eraan te komen ?

— Vanmiddag is 't spek voor ons, Jan ! zei de baas tegen zijn
knecht, als jij je maar dom houdt bij wat ik vertel!

— Best, baas! zei Jan. Ze kwamen druk redeneeiend aan tafel
dien dag, de timmerman legde zijn knecht uit hoe of de aarde om
de zon draaide, terwijl de zon enkel om haar as draaide. Jan
beweerde er niets van te snapjien. — Wel! zei de baas zich aan
tafel zettend bij het boerengezin. — 't is zoo eenvoudig mo,gelijk !
Hoe zal 'k het je beter uitleggen? Wacht. . . . stel je \-oor. dat
ik de aarde ben. die rondloopt om de tafel, dan is deze schotel
eten de zon en die draait om zichzelf; kijk. zoo! !

— O. ja. baas! zei Jan, — nu begrijp ik het.
Dien middag aten Jan en zijn baas spek.

G
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DE MIDDEN PARTERRE IN DE ACHTERZAAL I'.IA' II ET HO )I'DCEDOlA]'.

'nationale bloemententoonstelling te HAARLEM.
III. DE TWEEDEAan het eind van ons overzicht der eerste tijdelijke ten

toonstelling te Haarlem zeiden wij, dat de verwachtingen
voor de tweede tijdelijke zeer hoog gespannen waren,
en men verwachtte, dat die de eerste nog in bloemen
pracht zon overtreffen. \''elen, die de eerste tentoon

stelling zagen, zullen het betwijfeld en niet mogelijk geacht
hebben, dat nog grooter bloemenweelde bijeen te brengen was,
en toch is onze voorspelling uitgekomen.
De tweede tijdelijke overtreft de eerste, deze tentoonstelling

kan terecht een trinmf voor den Nederlandschen Tuinbouw ge
noemd worden. En in deze verklaring staan wij lang niet alleen,
de talrijke leden van de internationale jury en de gedelegeerden
van de voornaamste buitenlandsche tuinbouw-maatschappijen
waren allen vol lof over hetgeen onze kweekers hen te zien
gaven. Door deze expositie heeft Nederland zich voor goed een
eerste plaats onder de tuinbouwende landen van Europa verzekerd.
Doch niet alleen de tweede tijdelijke, ook de permanente

tentoonstelling heeft thans ongeveer haar hoogtepunt bereikt,
waarom wij goed meenen te doen aan deze ook zoo belangrijke
gebeurtenis een volgend maal een artikel te wijden.
Ook de tweede tijdelijke werd in de beide groote tentoon

stellingshallen gehouden. Doch wat een andere aanblik
leverden thans de zalen als de eerste maal. Ook thans
weder bloemen en niets dan bloemen in alle denkbare tinten
en schakeeringen, gerangschikt tot een kleurrijk en harmonieus
geheel, doch de jrlanten waren thans voor een gedeelte geheel
andere, wat wel een bewijs is van het overvloedige materiaal,
waar onze kweekers over beschikken..
Het middenpaterre was, zooals onze lezers zich zullen lier-

inneren, aanvankelijk geheel bezet met Hyacinthen, deze hadden
thans plaats gemaakt voor Azalea's. Of de aanblik van het
geheel daar door gewonnen had ? De smaken verschillen, de een
hoorden wij het hoogelijk prijzen en anderen het minder mooi
vinden. Zeker was het thans verkregen geheel kleurrijker, doch
tegelijk oni-ustiger. De felle kleuren der Azalea's vlamden den
beschouwer als het ware tegen. Doch wat een gloed, wat een
leven in al die kleuren, wat een tinten van het zui\-erste wit,
tot het donkerste oranje en bij een nadere beschouwing, welke
groote, bijna volmaakte bloemen, vereenigd tot prachtig gesloten
bouquetten. De groote zaal leverde het meest sprekende voor
beeld \-an het kunnen der Boskoopsche en Aalsmeersche kweekers

TIJDELIJKE.

Midden in het groote vak stond een groep \-erscli ei denheden
van Azalea ponlica en de bezoekers konden de jirachtige voor
het meerendeel zachte kleuren bewonderen, die deze soort tegen
woordig biedt. Langs de randen van het ])artei re waren kleinere
groepjes Azalea's aangebracht, en in de eerste ])laats moeten wij
dan melding maken van de inachtige verscheidenheid Mrs.A.E
hnlz, die door haar groote, levendig gele bloemen, en fraai ge
vormde bouquetten zero terecht de bewondering van binnen en
buitenlandsche kweekers opwekt. \\'ij zouden haast zeggen, dat
het volmaakte op dit gebied in deze bloemen bereikt was.

at al kleurschakeeringen men tegenwoordig onder de
jiiolhs h\biidcn aantreft, toonden ons twee groejien telkens van
25 planten. Dat er zooveel tinten tusschen geel en oranje
\\aren, ziet, dat zullen wellicht \eel bezoekers niet gedacht
hebben, yooidat zij ze bij deze groe^ien gezien hadden. Eenige
der fraaiste verscheulenheden waren zeker wel de ,1. Riissel
II allace wier bloemen licht geel met
,  r- I , oranje rand waren;de Cohnnhus nog lichter geel met oranie gepunte bloembladeren:
Mts (rulxiin Saiulerson. oranje met imriieren u-eerschiin: Gebrs.

zeer gioote vermilloen roode bloemen; en Loiiise

nrrchtiBp''"^ zuuei geel. Ook de tweede groe]) be\-atte enkele
noemen rle'/ 7 T ^vaar^■an wii alleen maar willen
enX 0//n 7,7 ' levendig karmijnrood; Fvuleruilé zacht rose
van onze Ïpzpi'p ^^'^'^^"'-"Iseel met bronzen maculen. Zij
schaffen zullen " lezeis, die zich deze variëteiten aan-

\an ile vW 1 1- Ixuouwen.
met Wistaria '^'rv 1 Monden kleine vakjes
doch de zacht N I waren jirachtig in bloei,
al het geel en orani ^ ^ Wiemen \ ()ldeed hier tusschen
horfdingane stönd^V'''" ' '■''d'terzqde van denredrdêbA™*!-!™ rwaren de drie versciieidenhedèiT P,- '' ''i 'd>wekte. Het
Piak hearl de eerstn , eden 7 ;in.sc.s Juluuia. W hile pearlmet fraaie gekroesde randen 'de Uvee f '"f
derde levendig rose OnHm- i \ l>i.ina zuiver wit en de
slechts één roep op' oc-er deze toeschouwers ging

,11! . ^ op het gebied van
Ter hnl' »og vangroep Palmen, onge\-eer dr^Xlf.l^''' prachtige

maal waren tentoongesteld doch v,r de eerstekt-tem, rtüth Mijer en losser gerangschikt.

Rh oilod end ro n s hij n a
tentoongesteld werd.
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an den v'oet van deze fraaie groep stond een in-
nc ing van de reeds Ijesproken rose Spiraea. docli thans
oo iiaai, dat ieder er met genoegen naar keek. Het
aien de, vooral in het buitenland, zoo gezochte ver-

scneidenheden Peach blossom en Queen Alexandra. (lok de
3lau\ve llydrangea's, die er naast stonden aarzelen wij niet om
volmaakt te noemen, als afsluiting van deze groep voldeden zij
zeei goed. De beide zijwanden, die tijdens de eerste tijdelijke
geheel met Seringen waren bezet, werden thans ingenomen door
gioote groepen bloeiende winterharde Rhododcndrons. Deze
inzendingen toonden de prachtige kleuren, die er tegenwoordig
ook onder deze verscheidenheden worden aangetrolïen. Het was
een in alle opzichten verrukkelijk kleurenspel en de uitnemend
gekvyeekte ])lanten toonden de kennis van onze boomkweekers.
Als bijzonderheden mogen uit deze groepen zeker wel genoemd
woiden de Rhod. Slrategist zacht karmijn; Smiti aurcum, mooi
hcht geel; J J de Vink, levendig karmijnrood; Doncnster donker
steenrood en Lee's dark pitrplc, jirachtig donker purjier. Wilden
WIJ alleen noemen, die vermeldingswaard waren, de lijst zou
heel wat grooter zijn.
Aan deze groejien Rhododendrons sloten zich ter weerszijden

mooie inzendingen getrokken heesters, waaronder vooral de
prachtige Sneeuwballen, mooie Malus Schcideckeri en aardige
Deuizia s uitmuntten. De aardige groejijes .Izalca Hinodigiri,
Tulpen en Azalea's, die er voorstonden, gaven aan deze groepen
bijzondere levendigheid, ook de mooie oji stam gekweekte Chry-
santhenium Lcncantheniuni maakten hier een jirachtige figuur.
De achtergrond van de zaal werd ditmaal gevormd door een

prachtgroep geforceerde bloemheesters, die ook thans weer door
een bijzondere rangschikking ieders aandacht trok. \\'erkelijk
onze bloemisten hebben zich meesters in het bloemschikken
getoond. ̂ Zeer mooi waren de Rhododendrons waar de witte
Spariiuni's zeer mooi boven uitstaken. Ook de rijkbloeiende
Gemsia Andréana deden zeer mooi en de overgang door wit
bloeiende Rhododendrons op de oranje Azalea mollis was zeer
goed gedacht. Een uitstekend effect maakten in deze groep de
prachtige bontbladige .Ic-ers en de grootbladige Dimorphanlus
mandsclnirica. Vergeten mogen wij zeker niet om te vermelden
de mooie éénkleurige Cineraria's en de reusachtige Crimnn
asiaticum, die mede nog in de zaal stonden.
De gang tusschen de eerste en tweede hal was dit keer aan

beide zijden bezet door zeer mooi bloeiende, in jiot gekw^eekte
polyantha Rozen. Aardige heestertjes waren het vooral de
zacht rose Boskoop's Baby en de donker roode Mme Norbert
Levavasseur, De eerste als struikjes en de laatste als stam
boompjes toonden uitnemend de w-aarde van Rozen voor
potcultuur.

In het midden van de tweede zaal lag een groot parterre
geheel ingenomen door één inzending gemengde bol- en knol
gewassen, die door velen als de clou der tentoonstelling w^erd
beschouwd. Hierachter stond een reusachtige groep//yrfrawgcu's,
bestaande uit de zacht rose Hydr. horlensin japonica en de
zuiver witte Hydr. Thomas Hogg. Wij aarzelen niet om deze
planten bijna volmaakt te noemen, het waren prachtstukken
van cultuur, die dan ook zeer terecht de algemeene aandacht
trokken. Tegen deze mooien groejD stond nog een zeer mooie
collectie Azalea occidcntalis, wier zachte vleeschkleurige bloemen
bijzonder mooi spraken tegen die van de Hydrangea's.
De achtergrond van deze zaal was bezet met een reusachtige

groejr in bloei getrokken heesters, waartusschen een uit
gang was. De geheele rangschikking toonde dezelfde meester
hand, die ook de vorige groep arrangeerde. Prachtige effecten
waren verkregen, wat des
te gemakkelijker was, daar
het materiaal er zich uit
nemend toe leende. Geen
enkele plant behoefde ach
teraf gezet te worden, het
waren alle jrrachtstukken
van cultuur. Aan de eene
zijde bestond deze groep uit
een groote verzameling
Azalea mollis, waar de
fraaie Genisla Andréana en
de witte SparHum mooi
boven uitstaken. De over
gang van het helle oranje
der Azalea's tot het rood
\'an de Rhododendrons werd
gev(U"md door mooie brons
kleurige Acers, waardoor
het vloeken van deze zoo
uiteenloojrende kleuren werd
\oorkomen. Boven en tus
schen de Rhododendrons
stak het zacht rose van de
Prunus triloba uit, terwijl
aan hun voet de rose en
witte Daphne's en de lieve
Prunus Cerasus James H.
]'eitch een mooi effect
maakten.
Aan den anderen kant van DE BLOEMENTENTOONSTE

den doorgang stonden ook eerst de Azalea mollis met haar
vurige kleuren, die door de zachtere tinten van de Azalea pon-
tica o\'ergingen in het wit der Seringen waar de licht en donker
paarse \-erscheidenheden zich weder bij aansloten. Als een water
val ontspringende tusschen witte rotsen hingen de zware, zacht
blauwe trossen van de fraaie Wislaria chinensis neer tusschen
de witte bloemen der Seringen.

Niet alleen echter de leeken bew(mderden deze groej), doch
ook de vaklieden keken er met aandacht naar, daar de kwali
teit van de ])lanten zeker in alle opzichten te loven viel.
Ook in deze zaal werden de lange wanden ingenomen door

groote groej^en bloemjfianten. Aan tle eene kant twee jrrachtige
collectie's Azalea indtca, die zeer zeker een gunstig bewijs af
legden van de kweekkunst \'an hen, die ze inzonden, en tusschen
deze beide een jrrachtige groep Japansche Acers. at deze als
sierbladplanten waard zijn. bleek jras uit de magnifieke exem-
plaien, die er van te zien waren. Als zeer fraai vermelden
wij de Acer palmalum rosco marginatum, wier bladeren groen
met roode randen zijn, Acer palmalum ornatuin met zeer fijn
ingesneden bladeren en Acer palmalum atropiirpureum met vrij
groote. donker bruine bladeren. Het was een inderdaad zeer
verdienstelijke groep.
Aan de andere zijde r^an deze zaal stond een })rachtige groep

Mal s Schcideckeri. wier twijgen bezet waren met de zacht
roode bloemj^jes, ware j)rachtstukjes van cultuur, waartegen de
zuiver witte Cineraria's en de mooi gevormde jfiuimen van de
Spiraea's jrrachtig uitkwamen.

Hieraan sloot zich een inzending gemengde bol- en knolge
wassen waarbij wij opmerkten Lelie's, Canna's en Spiraea's,
terwijl ook de Funkia's in deze groep haar waarde als sier
planten duidelijk toonden. Ten slotte merkten wij oj) een zeer
eigenaardige groep van de mooie, gevulde, paarsblauwe Rhodo-
dendron fasluosum fl. pi. wier kleuren eigenaardig spraken
tusschen het donker oranje van de .Azalea mollis hybriden.

Slechts noode verlieten wij de prachtige hallen, het harmo-
nieuse kleurenspel en denken vol bewondering terug aan hetgeen
onze kweekers hier getoond hebben aan landgenooten en vreemden;
zij hebben eer van hun werk.
Thans begeven wij ons naar het gebouw meer speciaal voor

snijbloemen en kleinere potplanten bestemd. In de eerste plaats
treffen ons hier de bijzonder fraaie inzendingen Cyclamen, planten,
die door ieder als het topjmnt van cultuur werden geroemd en
die toonden, wat er van deze lieve bloemplanten te maken is.
Bijzonder onze aandacht trokken de Seringen in potten en wij
kunnen ons de uitroepen der dames ,,snoezig en doddig" zoo
duidelijk voorstellen, die heestertjes van 30 a 40 c.M. hoog,
jrrijkende met tal van bloempluimen, waren inderdaad aller
aardigst, vooral voor tafelversiering zullen zij uitnemend geschikt
blijken. Ook thans zagen wij weer twee prachtige verzamelingen
van de Begonia Gloire de Lorraine en de Phlox divaricata, er is
over deze fraaie bloemplanten reeds zeer r'eel geschreven en toch
trekken zij weder telkens de aandacht van lief hebber en vak
man door iiaar uitnemende cultuur. Ook van Hydrangea horlensia
waren echte jrrachtplanten aanwezig, met slechts één reusachtig
bloemscherm op iedere plant. Voor versieringsdoeleinden zijn
deze planten jrrachtig geschikt.

Zij, die meenden, dat Aalsmeer de vorige keer alles getoond
had, wat het aan Seringen bezat, bemerkten thans wel hoezeer
zij zich vergist hadden. Ook nu waren er weder juachtinzendingen
afgesneden bloemen, en in het bijzonder moeten wij vermelden
het reusachtige bloemstuk uit louter Seringen samengesteld, de
kwaliteit der bloemen was uitnemend. Zeer mooi waren ook

S'^rnWtsL
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Wie beproefde iii reehte van
Vei cl op Scvenum de Pcd m er te .te-
i  , nooU meer terug. Hi] vemmk
In het moeras. Om van Meijel u.t beve-
üu.n te 1>ereiken, moest men een omweg,
maken van ze\ en uur lang.

Op de witte heuvelen aan den rmid
(Ier P<rl bij Seeennm lieett een Ro-

•  linrrlit gestaan, opeen andere
plaat-ligt een generaal inet gouden degen
legraven, zegt het N olk, waarom daar
geld en ^^■a].enen Iremvn-en liggen.

In een meertje bij S*evc-nmn was eene„ngedooi.te torenklok xerz.mken. Zij het
zic'h alleen oji Kerstnaeht hooren.

fruitteelt.
HET BEMESTEN oNZER 1 RUCHT-

BOOMES es STREIken.Een lier meest noodzakelijke werk»
zaamheden in fruittmn en hoom-
gaartl is de bemesting. Is
snoeien, schoon- en losliouden
van den bodem, goede behan

deling der jilanten, van groot gewicht,
in de eer.ste jdaats toch zullen wede ont
wikkeling en c-ruchtenojibrengst aan een

de afgesneden Rozen en als nieuwigheid trok het vaasje met
afgesneden bloemen Gerbera hybriden zeer de aandacht.

Onder een groote stolp stonden een drietal Freesia hybriden
waarvan vooral de Blue Jacket, zacht blauw de aandacht trok,
doch ook de zacht roode Channanle en de Terra-cotia wier naam
de kleur reeds aanduidt zijn aanwinsten van den eersten rang.

E. Th. W.

CHANTECLER'S ODE AAN DE ZON.
EDMOND ROSTAND, CHANTECLER, Ie Bedrijj, 2E Tooiieel.

Gij, die de tranen droogt in de bedauwde dreven,
Van de uitgebloeide bloem een wiekende kajrel

Te maken weet, wen bloesems nederzweven.
Als voorjaarsbui den boom doet beven
En bloei vergaat in kleurenspel, '

Ik heb u lief, o Zon! die, om aan al uw kind'ren
Een zegenkus te bieden of een zonnezoen.

Geen huis of bloem vergeet en honig brengt aan vlind'ren,
Uw schatten gevend zonder mind'ren.
Zooals een moeder slechts kan doen!

Ik wil uw zanger zijn, 'k wil aan uw dienst mij wijden.
Gij, die zelfs 't zeepsop in de waschkuip fonk'len doet.

En vóórdat gij voorgoed ter kimme gaat verglijden.
Schrijft ge op een ruitje bij het scheiden.
Ons nog een laatsten, gouden givet!

Tot U houdt 't bloemenheir geheven de gelaten.
Mijn broer, den torenhaan, verguldt gij met uw goud.

Als 't lindeblaan doorglijdt langs tak en loovergaten.
Speelt ge op den grond met gouddukaten.
Zoo mooi dat elk het stom aanschouwt!

't Glazuur der aarden kruik kan duizend kleuren toonen.
Tot vaandel wordt een vaatdoek, die in 't windje wuift.

Den graanberg komt uw glans met goudbekapping kronen
De strookorf, waarin bijen wonen.
Staat met een goudkap overhuifd!

Hoe moeten wei en wijngaard beide uw loflied zingen!
Gij glanst op huis en hof, zet schitterenden gloed

In 't oog der hagedis, op blanke zwanenzwingen,
O, Gij! die wondergroote dingen
Aan 't allerkleinste schepsel doet!

Een donk're tweelingvorm strekt zich ojr uwe wenken
Ten voet van ieder ding, dat zich in 't licht verheft.

Gij wilt met dubb'le schoonheid onze oogen drenken.
Een schaduw aan elk voorwerp schenken.
Die 't vaak in kleurschoon overtreft!

O, Zon! uw rozengloed verbreekt der nachten kluister.
Stort vlammen in den stroom. In 't braambosch brandt

uw vuur.
Gij zét een donk'ren boom in bovenstaanden luister.

Liet Gij, o. Zon! ons ooit in 't duister.
Vol doode vormen was Natuur!

G. DE Gkaae.

geregelde en doelmatige bemesting te danken hebben. Vil de be-
iTiesting doel treiïen, zoodat de ])lanten daai\cin dus t meeste
profijt kunnen trekken, dan moet de grond in staat zijn de xoe-
dende bestanddeelen der mest zoodanig om te zetten, dat de
plantenwortels deze gemakkelijk kunnen ojmemen. Hieitoe is
noodig, dat de bodem, waarin de boomen. enz., gejiiant zijn, tot
op een zekere diepte los en doorlatend is, en wel ciica 80 c.M.
a I M. De lucht moet ook in den grond genoegzaam kunnen door
dringen. Tenge\'olge \'an on\'oldoende grondbewerking en lagen
drassigen bodem kunnen de wortels niet c'oldoende werken en
zal dus ook de mest xaior een deel werkeloos blij\'en,

\'óóro]i staat dus, wil bemesting dat ge\'en waf zij kan. dat de
bodem, alhoewel voldoende \mchtig, niet nat mag wezen.

Vanneer wij krachtig en steeds voloj) \"riu'hten x'oortbrengende
planten willen hebben, is niet alleen een geregelde, doch ook
een ruime mesttoediening noodzakelijk. Oji het woord ruime
willen we hier den klemtoon leggen, want nog on\ oldoende wordt
deze noodzakelijkheid ingezien.

Het snoeien en verder ondei houd der boomen en struiken moet
beslist en oji tijd jrlaats cdirden, maar, wanneer we twee fruit-
tuinen zien, waarc'an de een geregeld goed en doelmati,g wordt,
bemest, terwijl de andere slechts weinig mest ontc angt, zullen in
eerstgenoemden aanleg de boomen niet alleen sterk groeien en
yoloj) schoone vruchten c'oortbrengen, terwijl inden anderen tuin
én groei en iijibrengst te wenschen ox'erlaat, maar te\'ens zal in
den fruittuin, die voloji mest ontxhng, het onderhoud minder
zijn, dan in den anileren aanjilant. Evenals goed gec'oede men-
schen en dieien een beter weerstands-vermogen heliben tegen
ziekten e.d. , dan dezulke, ii'aarbij ile \"oeding te wenschen o\'er-
laat, zoo gaat het ook jrrecies met de ])lanten. Naarmate deze
laatste in betei conditie zijn, zullen zij meer weerstand kunnen
bieden aan de verschillende voorkomende ziekten, zullen insec
tenplagen, b.v. rupsen- en bladluizenschade. lang niet dien on-
gunstigen inc-loed hebben, als wanneer 't c'oorkomt bij armoe
dige boomen. Ook, en dit is een leit, zullen de jdanten eerder doorziekten enz aangetast worden, naarmate ze minder krachtig zijn.

Onze afbeelding toont duidelijk wat " ' '
en bemesting c-ermag. Het kiekje is
Sfnnh Vn-reinen der Tiiinbouw-Maat-

wikkeling^ möèV aSren^'n. l^em<'^ting de ont-
struilLn^vecT\a?p l^-'o ^ '"<-"^"'<-1-"' mede, dat de boomen enL èn nLrmlte ^^n aanplantmes? d\em\T? v Sn 'a^SJ'rZ" Ve
gaan, hoe we moeten bemesten' wint het u'l " ^ i"n'
lig, welke meststoffen we t t?here, '"'ft
gaande, is zeker gewenscht w, ,V
weten van de werking der ^•ersclnn^ en ander
een beter oordeel vellen "-1 of . , ' meststoften, kunnen we

een goede behandeling
.genomen \an de nog

sommige verschijnselen amleï vn,'?''" ' t""
In korte trekken willen we nf. - .. meemd. verklaren,

opdat de belangstellende lezers-'^'r f" ^ en ander rnededeelen.
met de voedingsleer der idanttm 00 onvoldoende
uit voldoende kennis kan imtten Eoo.gte mocht wezen, hier-
regelen. " ' zelfstandig de bemesting te

Alle jilanten hebben voor hare imbn^l ,
io-13-tal stoften. Nietalde?è 'stofte

ontwikkeling iioodig eenm behoe\-en wij aan te bren-
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gen, want voor een deel levert de lucht haar die, terwijl een ander
deel geregeld in voldoende hoeveelheid aanwezig is, zoodat we
daarvan niet expresselijk wat behoeven aan te brengen. Een
viertal stoffen zijn het evenwel, die de bodem in de meeste ge
vallen in te geringe hoeveelheid bevat, om een voldoende ont
wikkeling der planten te bekomen. Terwijl de jilanten van elk
dezer stoffen een vrij groote hoeveelheid van noode hebben, moe
ten wij er zorg voor dragen, dat zij deze in den bodem in \ml-
doende hoeveelheid vinden. Die vier stoffen heeten; stikstof,
kali, phosphorzuur en kalk. Of het nu een appel, een peer, een
]5ruim, een kers, een bes, een framboos, of welk vruchtgewas is,
het doet niets ter zake, allemaal hebben ze die vier stoffen noodig.
Toch zal bij de ontwikkeling van een jdant of deel daarvan méér

\mn deze, bij een andere meer van een der andere stoffen noodig
wezen, zoodat elke plant niet dezelide hoeveelheid dezer vel
schillende stoffen behoeft. Ook zal de verhouding der verschil
lende stoffen bij jeugdige, niet vruchten \-oortbrengende gewas-
sen anders moeten wezen, dan bij vruchten ge^'ende exempla-
ren. Dit zullen we zoo direct zien.

Elk dezer stoffen heeft een rol bij de plant te vei vullen. Uezz-
inenlijk brengen zij veel tot stand, één, twee of drie dezer stoffen
alleen gebruikt, geeft een onvoldoende eenzijdige ontwikkeling.
STIKSTOF, Door aanwending dezer stof werken we de blad

en scheutenontwikkeling in de hand; geeft een zware houtgioei
en een glimmenden bast. Het blad wordt groot en donkergroen,
waardoor het assimilatie-proces, de omzetting dei dooi dewoitels
<il)genomen voedingsstoffen, hetwelk J ^
bladeren plaats grij])t, en waarbij n"' i"\ rtiriw
voedingsstoffen iiasklaar maakt, om door alle deelen dei plant
te worden opgenomen, krachtig ,.nirh
Door den sterken groei van deze deelen zu len ; uch-

ten groot worden. Hoe meer \'an deze donkeigioene ̂
aan een plant voorkomen, des te steikei ceze Zc |j .

Genoeinde stikstof geven wij in stalmest,
andere natuurlijke meststoffen, doch dan i pi gn
anderen. Afzonderlijk wenden w.j ze aan in Uiilisalpctci en
Zwavelzure Ammoniak. on rip ct-pviv-
KALI. Voornamelijk werkt deze op d^'^^^theid en

Iieid van het hout en blad. Hierdooi | gn blad-
bieden aan ziekten en ongunstige (. ..' g^ duurzamer,
groei IS stevig: ook de vruchten worden ™
daarbij smakelijk en flink gekleurd. Kleigronc ,, j; ^yordt
nogal kah. Naarmate deze evenwel langer m cultuui zijn.

de voorraad kleiner, zoodat ook oudere boomgaarden op dezen
bodem voor een kali-gift c'eelal zeer dankbaar zijn. Zand- en-
veenbodem bevat evenwel zeer weinig kah, zoodat op deze gron
den hiervan ruimschoots moet worden toegediend.
Ook in stal- en andere natuur-meststoffen geven we kah,
Villen we alleen kah aan den grond toevoegen,'dan gebruiken

wij Patentkali,
PHOSPHORZUUR, Wat deze meststof betreft, voor een groot

deel werkt zij oji de ontwikkeling der zaden en der bloemknop-
jren, n.1. meeldraden en stampers. Bij onvoldoende aanwezigheid
van phosjihorzuur bij de vruchten, worden de zaden oiu'olkomen,
blijven daardoor de vruchten klein, of vallen \'roegtijdig af. Waar
bij de vorming der bloemknopjien het jihosjiliorzuur ontbreekt,
heeft dit ten gevolge, dat de bloemen on\'olkomen gevormd
worden en niet tot c-rucht zetten.
V ij maken daaruit dus op, dat vruchtdragende boomen veel

jihosphorzuur van noode hebben. We ge\'en |)hosphorzuur in
stalmest en anderen mest, doch voor vruchtboomen meestal on
voldoende, zoodat een bijvoeging van jihospliorzuur in den \-orm
van kunstmeststoffen, 't liefst sujierjihosphaat, zeer gewenscht is.
Ook kunnen we gebruik maken \'an Thomasslakkenmeel.
kalk. Ook kalk is beslist noodzakelijk \dor den groei, of

schoon we niet ieiler jaar hiervan behoe\'en toe te dienen.
Evenals kali werkt deze stof oji de stevigheid \'an 't lioiit en

be\drdert in hooge mate een gezonde ontwikkeling. De vruch
ten worden smakelijker.

Behah-e voor jilantenvoedsel, Iieeft de kalk nog andere goede
eigenschajipen. Kalk maakt den bodem poreus, los, \'erandert
zure in milde humus, brengt dus vele stoffen onder 't bereik
der plantenwortels.
Op zwaardere gronden zullen wij, wanneer we kalk willen ge\ en.

kluitkalk aanwenden, in zeer licliten grond maken wij liever ge
bruik van kalkmergel.
Ook in stalmest komt een weinig kalk voor. Bij het gebruik

van kalk of mergel zij men er op bedacht, dat men deze niet in
aanraking met stalmest oi gier brengt. Hierdoor zou de stikstof
uit deze mest x'erdreven worden en was voor de jilanten \'erloren.

Bij 't gebruik \ain stalmest, comjiost, gier. enz., gex'en wij de
samenstelling gelijk deze meststoffen ze aanbieden, kunnen wij
daaraan dus niet veranderen, tenzij we een of andere kunst
meststof tec'ens geven.
We kunnen alzoo, wanneer we een of andere plant of deel daar

van willen be\'oordeelen, behalve den natuurmest een of andere
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kunstmeststof aan\venden. Het C hili -
salpeter als stikstofmest, cle sujier
als plios]5horzuunnest zijn nog laat
in 't voorjaar, ja zelfs in het begin
van den zomer nog met succes
^■oor verscliillende doeleinden te
gebruiken.

Wanneer ge\-en wij de \ersclul-
lende meststoffen en hoeveel ?

De Ijeste tijd is in de herfst- of
wintermaanden, kan ook nog in het
vroege voorjaar. Stalmest, compost
en dergelijke meststoffen meer,
spitten wij een weinig onder den
grond.

Voor de verschillende kunstmest
stoffen is het ook goed deze een
weinig onder te werken, ofschoon
met die meststoffen, welke in water
oplosbaar zijn, dit niet beslist noo-
dig is.

Voor late aanwending geven wij
meststoffen, die spoedig werken,
o.a. gier en compost en bij gebruik
\-an kunstmeststoffen : Chili-salpe-
ter. Patentkali en superphosphaat.

Op humusarme gronden gex'en wij
])er jaar 300—boo ICg. stalmest of
goede compost ])er Are.

Maken wij gebruik van kunst
meststoffen dan is de gemiddelde hoe-
\-eelheid per Are bij roode, zwarte
BESSEN en IH^UISBESSEN :

Patentkali: 6.8 Kg.; Superj^hosj^haat
4—6 Kg.

FRAMBOZEN : Patentkali 6 Kg.; Superphosphaat 10
Chili-sali^eter 5—8 Kg.

APPELS EN PEREN : Patentkali 6—8 Kg.; Superphosjdiaat
8—10 Kg.; Chili-salpeter 4—6 I-fg.

ABRIKOZEN, PERZIKEN, KERSEN EN PREIMEN : Pa
tentkali 6-8 Kg.; Superphos]3haat 8-10 Kg.; Chili-sal]5eter 3-4 Kg.

Deze meststoffen kunnen worden vermengd.
Kalk geven wij om de 5—7 jaar 1500—3000 Kg. per H.A.

Steenvruchten vooral hebben veel kalk noodig.
Voor de vruchtboomen gebruikt men zeer vaak met gunstige

resultaten de zwavelzure ammoniak in plaats van het Chili-sal-
jieter, doch wendt deze vroegtijdig aan.

Bij een gemengde beplanting, moeten wij ongeveer 't gemid
delde der opgegeven hoeveelheden geven. Uitstekende resultaten
worden ook verkregen, indien wij gebruik maken \'an een halve
bemesting kunstmeststoffen.

Willen we een overbemesting met een of meer der genoemde
meststoffen, dan moeten we ons in de eerste plaats afvragen
wat willen wij in de hand werken b.v. groei, krachtige ontwik
keling der planten en vruchten, stevigheid van blad en hout,
volledige ontwikkeling der bloemknoppen, poreusheid van den
bodem, enz.

Wanneer we naar bovenstaande gegevens bemesten, zullen de
boomen er zeker wel bij varen. J. Beenen.

Fot9 //. L. Krot'.
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ENWIIK. GRACHT ACHTER DE KERN.

OVER STEEN WIJK.

F

Foto H. L. Krop. STEEN 117JK.
GRACHT BENEDEN HET ZUIDELIJK RONDEEL

R zullen zeker wel \'eel ])laatsen en plaatsjes zijn 111 ons
land met mooie omstreken en van betrekkelijk weinig
bekendheid. Een ervan is Steenwijk. n plattelands-stadje
van + 6000 zielen, 't Plaatsje zelf is nog omringd door de
wallen, de laatste overblijfselen \'an 't geschiedkundig ver

leden. Een goede 300 jaar geleden was 't van meer bekentlheid; in
de dagen van Prins Maurits en den graat van Rennenberg spookte
het hier erg! Een i)aar jaar geleden werden nog hij 't afgraven van
gedeelten van 'n rondeel, tientallen steenen kogels ge\'onden en zelfs
'n geraamte van een forschen man met een groot gat in den schedel.

Nu is 't er rustiger. De wallen zijn met boomen beplant en de
vroegere strijdplaats is herschaiien in een aardig jilantsoen. De
deuren der oude^ioorten worden nog bewaard in di' ..I,ie\'e X'rou-
wekerk". — de zoogenaamde ..kleine" kerk (ter onderscheiding
van de Nederduitsch Hervormde kerk. die de ..groote" kerk ge
noemd wordt), — waar ook nog wel heel oude gra\'en liggen, o.a.
één, waaro]) gebeiteld staat: ,,I^rins Maurits". 't Zal wel niet 't
graf wezen van ,,de" Prins Maurits. die zal wel bij zijne x'oorva-
deren in Delft zijn bijgezet.

Bij de ..groote" kerk staat een 55 M. hooge. vierkante toren,
'n massief gebouw, in gothischen stijl opgetrokken. De over
levering zegt, dat de toren vroeger een denle hooger was.
maar dat t bovenste deel er aigewaaiil is hij 'n geweldigen storm.
Dat lijkt me wel wat kras. De muren zijn wel een Meter dik en

dat 't gebouw nu nog hecht in
elkaar zit. blijkt wel uit 't feit, dat
de toren sterk genoeg Vievimden
werd, om het reservoir voor de pas
aangelegile waterleiding te dragen,
zoodat nu dat oude gebouw, uit
welks schietgaten vroeger de don
derbussen den Spanjaarden toe
grijnsden. nog voor watertoren
wordt .gebrnikt. Dat oude gel)ouw,
dat hoog bo\'en alle huizen uit
steekt, als 'n grijze reus boven kleine
menschjes. is zoowat 't eenige ge
bouw, dat herinnert aan 't verre
\eileden. Iren enkele tra])ge\"el is
ei luig Wel, waar , ..\nno ifioh en

1  '1'u -^ijn tochgedeeltelijk bedorven, doordat aan
t  benedenhuis de luifel

hebben moeten maken
gelruiten en uitstalkasten met koiie-
len stangen. Alh-en de gevel
de Waag staat nog als vroeger

Steenwijk le\ert bij
aanblik ,d uit den trein^<ul|jk gezicht, do.n-dat het half'in
dc b„,„,,en van t plantsoen versdio-
en hgt en t lijkt ah
begroeiile lienr ei
land, met hier en
i'i- boven uit steekt de

."'"Streken. Direct tegen
ne l\om h"<>en i.n, 1 p'-s'-o
weil-m,l,.n " eellen kantucilandenjen xeenderijeii en aan

els jilaats
voor spie-

ijie-
van

r.

en eersten

n aantrek-

t ware een
' 'inringd dc lor wei-
daar n koe, alleen

grijze toren.

BIJ DE ANNAPOORT.
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trilt alles \'an kleur en leven. Zon
der zon ligt alles in teergrijzen toon
en liet dak van de enkele boerderij,
die een eind ver de hei op staat,
iloezelt vaag weg tegen 't grijze
versrhiet.
Een andere aantrekkelijkheid van

Steenwijk is Ha\-elte met de
Hunnebedden, en z'n oud kasteel.

Er worden 's zomers nog wel toch
tjes gemaakt naar buiten, maar
over 't algemeen zijn ile lui hier te
hokvast,
Haar ik heb nog geen enkelen

\"reemdeling gehoord, die in Steen-
wijk kwam en de omstreken kon
bezichtigen, die 't natuurschoon
niet roemde en de zimlelijkheid \'an
't stadje niet jirees.
En ze hadden gelijk, Steenwijk

is een bezoek overwaard,

H, L, K,

De Athabasca op
^ met de Pelshandelaars.

Foto H. L. Krof. STEENWIJK. LOOIERSGRACHT BIJ DE OOSTERPOORT

den anderen kant bouwland. Aan de Xoordzijde. den kant,
waar de lMaatschappij van Weldadigheid ligt, hei en bosch, 't Is
het begin van de Drentsche hei. Daar vindt men de mooiste ge
zichten, Plekjes, die je aan de schilderijen van De Bock doen
denken, of aan die van Daubigny of Pointelin,

't Is nog een wonder eigenlijk, dat hier jaarlijks niet meer
schilders komen,

't Leven is hier uiterst goedkoop. Ik heb hier b,v, een vriend
gehad, 'n schilder, die voor 'n zitkamer met 2 ramen aan de straat
en 'n kleine slaapkamer, plus kost, maar / 35,— ])er maand be
taalde. De schilders, die deze buurt uitkomen, blijven meestal in
Meppel en gaan van daar uit naar Giethoorn, een van de meest
karakteristieke plaatsjes van ons land. Dat ze niet naar
Steenwijk komen, is alleen uit-;onbekendheid met de streek. Giet
hoorn is even gemakkelijk, zoo niet gemakkelijker te bereiken
van uit Steenwijk, dan van uit Heppel, Steenwijk zelf is zindelijker
en landelijker en heeft aan den anderen kant mooier omstreken
met hei en bosch, terwijl Meppel niets heeft dan vlakke landerijen.
Maar om op Giethoorn terug te komen, 't Is 'n boerendorir,

waarvan de meeste huizen omringd zijn door vaarten en slooten,
zoodat een paar huizen bij elkaar op een eilandje staan. Als de
term niet zoo afgezaagd was, zou ik zeggen: ,,'t Is 't Venetië
\-an 't Noorden", maar Amsterdam heeft zich nu eenmaal dien
naam verworven. Giethoorn lijkt er ook wel op, met dit on
derscheid dat men er in jrlaats van marmeren paleizen maar
boerenwoningen met bouwvallige,
zelf opgelapte stallen, half verscho
len tusschen wilgenhout vindt.
De bevolking leeft van visch-

vangst, 't vangen van wilde eenden
in kooien en boerenwerk, 't Laatste
niet zooveel, omdat 't vee ])er ]nm-
ter (een klein bootje) naar de wei
moet gebraclit worden. Ook houden
de boeren zich nog al bezig met
turfmaken en riet-snijden,

Is in Giethoorn alles water, de
tegenovergestelde kant is juist t
tegendeel, stevige zandgrond, be
dekt met hei en dennenbosschen.
Hier en daai' staat een boerderij
met er om heen wat bouwland,
waar meestal koren en s])urrie
wordt verbouwd. Daar moet hard
gewerkt worden, vóór de lui den
grond zoo vruchtbaar krijgen, dat
dit er groeien wil. 't (ii'ootste ge
deelte wordt dan ook benut voor
houtaan])lanting, meestal dennem
hout, 't Is er nu ])rachtig^ nu 't
jonge gi'oen afsteekt tegen 't bruin
van de hei en de lucht wcers])iegelt
in '1 water, dat er buiten '■'lijit
staan na een regenbui. Bij die
moerassen bloeit 't mos met heele
kleine bloempjes op lange, dunne

I
(]'eri-olg).

N de voorste schouw reist de
beambtejdie het ojizicht over
het transport heeft. Gewoonlijk
wordt hij \'ergezeld door een
klerk en misschien nog boven

dien door een ]xiar handelaars, die na verscheidene jaren van
ballingschap ,,naar buiten" gaan, om in meer beschaafde stre
ken, hun \-acantie en hun spaarduitjes door te brengen.

Doorgaans ontmoet men hier ook een Schotschen of Canadee-
schen postdirecteur, die vele jaren lang o]) de een of andere
afgelegen standplaats gestaan heeft, waar hij een Indiaansche of
,,halfbreed" getrouwd heeft, een talrijk gezin groot brengt, en
nu hiermede o]) weg is naar Winni])eg of Oostelijk Canada, om
gedurende den winter eens wat afwisseling te brengen in zijn
eentonig leven. Het volgend voorjaar zal men hen hoogst
waarschijnlijk weêr op weg naar huis kunnen zien, beu van de
stijfheid van het leven in een voorstad, en maar al te blij om
naar hun eenzamen post in de wildernis te kunnen terugkeeren,

In een tweede boot kan men een gezelschaji Protestantsche
zendelingen ojnnerken, bijvoorbeeld, man, \'rouw en een paar
jongere kinderen, allen op weg naar huis met wintervacantie.
Wellicht hebben zij nog andere kinderen, die thuis in Old Eng-
land opgevoed worden, en die ze in geen jaren gezien hebben,

Gewot)nlijk wordt een der schcniwen in beslag genomen door
een gezelschap Roomsch-Katholieke priesters.

Dezen worden vergezeld door een leekebroeder, die hun tent
opslaat, hun malen kookt en die zich slechts al te gelukkig acht
in de gelegenheid te zijn een tijdlang te reizen en aldus aan de
vervelende dagelijksche plichten van het leven o]) een zen-
dingspost te kunnen ontsnap]ien.

stengeltjes, 't Lijkt 'n diej)bruin
gekleurd tapijt. Als dan de zon
breekt door de wolkenflarden, dan

Foto II. L. H''"!. STEENWIJK.
,/T HOOGE MIJNTJE" EN DE GR.VHE BIJ HET NOORDELIJK RONDEEL.
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Een der priesters trekt dadelijk onze aandacht. Hij is een
man van over de zeventig, die veertig jaar lang in het hooge
Noorden gearbeid heeft zonder ook maar eens in de bescha
ving te zijn teruggekeerd. De telephoon en tientallen
kleinere uitingen van het moderne leven kent hij slechts van
hoeren- zeggen of uit de courant, en nu zal liij deze wonderen
nooit aanschouwen, want- aan de wijze, waarop zijn metgezellen
hem bijstaan, is het maar al te duidelijk zichtbaar, dat hij blind
is. Veertig jaren ballingschap in de Noordpoolstreken en dan —
ho])eloos blind!
Een derde groep die een schouw in beslag neemt wordt het

,,Verdrag-Gezelschap" genoemd. Dit zijn beambten van het
Indiaansche Departement. Zij hebben juist een reis volbracht
door de streken van de Vredesrivier en het Groot-Slaven-
Meer.
Al de Indianen van die streken hebben den agent op vooraf

bepaalde plaatsen ontmoet en elk heeft een kleine tegemoet
koming in baar geld en bovendien nog een geschenk, bestaande
in levensmiddelen, ontvangen, ter erkenning van het formeele
laten-varen van zijn recht op het land. Alle stammen, wien dit
voorstel gedaan is, waren maar al te zeer bereid om dit verdrag
met 't Gouvernement te sluiten, daar de bewoner al de voorrechten
waar een Indiaan prijs op stelt, behoudt, een jaarlijksche toe
lage in gereed geld en nog andere hulp ontvangt om in zijn
levensonderhoud te voorzien, zoo hij ten minste hulp noodig
heeft, en tevens medicijnen in geval van ziekte.
In het grootste gedeelte van het Athabasca-gebied is er voor

het Gouvernement weinig te. winnen bij zulk een verdrag, hoe
wel het, in geval er mineralen ontdekt werden, of zoo er een
gedeelte van het land voor kolonisatie-doeleinden noodig was,
cle zaak zeer zou vergemakkelijken.

Behalve deze typen, waarvan op de laatste reis steeds ver
tegenwoordigers aanwezig zijn, ziet men nog anderen, die min
of meer sporadisch voorkomen. Bijvoorbeeld een rijk heer, die
de reis naar de monding der Mackenzie gemaakt heeft om de
middernachtzon te zien.

Zoo hij dit doel niet bereikt heeft (wat maar al te dikwijls
gebeurt door de ongunstige weersgesteldheid), vindt hij het ge-
heele land en zijn bewoners onsympathiek.
Nu en dan maakt ook een natuurkundige, die gewoonlijk

,,de torrenvanger" genoemd wordt, de reis mee en niet altijd
om insecten te vangen, hoewel hij er doorgaans meer vindt dan
hem liet is. Wellicht ook staat op de passagierslijst ingeschreven
de een of andere misleide sterveling, die zich verbeeldt geknipt
te zijn voor pelshandelaar, en die het terrein eerst eens \-er-
kend heeft vóór hij een nieuwe maatschappij gaat oprichten,
die de reeds bestaande in den grond zal werken. Dit zijn de
mètgezellen die wij in' de eerstvolgende weken goed zullen
leeren kennen.

Als wij een eindje op weg zijn, begint de duisternis te vallen
en worclt er een kamp voor den nacht in orde gemaakt. De
schouwen worden dicht aan den kant getrokken — liefst op
een plek waar de bedding zacht is en de stroom langzaam
gaat — en stevig vastgebonden. Zoo mogelijk wordt er een
plek uitgekozen waar open bosschen een gemakkelijk te bestijgen
oever kronen, doch het gebeurt dikwijls, dat er op dat oogen-
blik zulk een ideale plek niet te vinden is, en dan wordt het
kamp maar opgeslagen op de een of andere ruwe of met kreu
pelhout omgeven jrlek. Zoodra de landing bewerkstelligd is,
heerscht er een geweldige drukte en schijnbare \^erwarring. De
leden der verschillende gezelschappen halen hunne opgerolde
dekens, ,,proviand-kistjes" en tenten uit de opeengestapelde
goederen in de booten en na een geschikte jhek te hebben uit
gezocht, beginnen ze hun kampement op te slaan en hun avond-
voorraad te bereiden. De reiziger, die ondervinding van de zaak
heeft, is binnen enkele minuten op dreef, terwijl de nieuwe
ling, die niet geholpen wil worden, met zijn weerbarstige
tent welke zich niet behoorlijk wil laten spannen, worstelt, en
eindelijk slechts zegenruert door bruut geweld en wilskracht.
Weldra vlammen de gezellige vuren hoog ojr en is het a\'ond-
maal klaar. De ,,voyageurs" (trekkers) ̂ 'erdeelen zich in groepen,
en slaan tenten op, of als het een mooie nacht is, spreiden ze
enkel hun dekens op den grond uit onder de beschutting r-an
het woud. Nog laat in den nacht kan men hooren kaartspelen,
waarop ze verzot zijn. Eindelijk echter wordt alles stil behalve
de stemmen der wildernis. iMogelijk herhaalt een groote ooruil
van den overkant der vallei zijn buurpraatje: ,,who cooks for
you ? (wie bereidt uwe malen?") of laat een lyn.x, ver weg in
het woud, zijn twistzieken roep hooren; of weerklinkt het
klaaglijke gehuil van een wolf van de verwijderde heur-elen.
Om het kamp heen ritselen de veldmuizen door de dorre bladeren
of pi-obeeren om tegen de wanden der tent op te klauteren.
Den eersten nacht dien men aan wal doorbrengt, heeft men
alle kans lang wakker te liggen, na de lange reis op de stoom
boot ; men mist het stampen der machines, dat de uitwerking
van een wiegeliedje heeft. Doch eindelijk, ten spijt van wilde
woudbewoners of luidruchtige ,,voyageurs", doet de \'ermoeide
natuur haar rechten gelden en de reiziger komt eerst den \'ol-
genden morgen weder tot bezinning.

Bij het krieken van den dag, die in dit jaargetijde niet heel
vroeg verschijnt, worden allen gewekt door de stuurlieden. De
passagiers haasten zich hunne tenten en beddengoed te pakken,
en hun ontbijt gereed te maken, terwijl de voyageurs. na hun

snullen in de schouwen geworpen te hebben, zich om de ko,,k-
boot verdringen mn hun ontbijt te Iremachtigen. De kookboot,
usihen twee haakjes, vormt een der .gewichtigste actoren rler
brigade". en men heeft niet veel scherpzinnigheid iioodrg oni

•te zien dat het baantje van kok geen smecuieis. HetMumaal
per dag voorzien m de belioeften van zestig a zeventig honge
rige liootsheden. geeft den kok en zijn een of twee hel,.eis ca
's morgens tot 'Ivonds handen vol werk. Eiken dag wordt
e' ongeveer honderdc-i,ftig pond meel verorberd, be lalve nog
groote'hoeveelheden sjiek en lioonen. ge.lroogule appels, rijst en
Ldere eenvoudige, gezonde coedingsmiddelen. en leusachti.gc
ketels thee. Het zwaie trekken maakt om de vier uur een stecig

IK., ..„orgaan, n.i.tig nn dilw.jls wordt ,fe
tocht weder aangevangen als de mist zoo dik is. dat de stuui
man niet behoorlijk sturen kan, doch na een P^-ai ^
zon, die over een rand der vallei komt de necelen schemen
en droogt alles sjioedig weder o]i. Dooi gaans is le .goei
weder, doch nu en dan komt een regenbui den reiziger ..n-
aangenaam verrassen. De nachten zijn koel en tegen het einde
der reis worden ze zelfs vorstig. Dit heeft het groote voordeel,
dat die kwaadaardige kwelgeesten, de muskieten, die des
zomers het leven in deze streken tot een voortduiende ellende
maken, radicaal worden uitgeroeid.
Drie mijlen boven Fort Hc. iilurray komen we aan de eerste

stroomversnelling, de Moberley en ilaarna, nitrt een tusschen-
ruimte van eenige mijlen, komen de ..Berg", de („iroote en
Kleine Watervallen, de Stony. Crooked. Long, I\lidd]c. Boilei.
Brille en Grand Kajiids.
De IMoberley kan men nauwelijks een stroomversnelling noemen,

en over deze komt men dan ook gemakkelijk heen; doch de
Mountain, een paar mijlen hooger op, levert meer moeilijkheden
oji. Het is noodzakelijk de rivier oji een j.aar punten over te
steken, en even bezuiden den Hnuntain bevindt zich een dier
plaatsen. De schouwen worden zoo dicht mogelijk bij den voet
van den waterval gebracht en na afgeduwd te hebben, roeien de
bemanningen uit alle macht naar den overkant. Hier wordt
de oever gevormd door een kalksteen-rots. en het is noodzakelijk
een punt hier juist boven te bereiken. Zoo de stroom de Ix.ot
voorbij deze rots voert, moet de bemanning weder oversteken,
en het nogmaals jirobeeren. In het midclen der rivier is een
ondiejie plaats, die de moeilijkheid nog verhoogt, doch doorgaans
wordt het oversteken met succes volbracht.

Oji dit punt is er steeds een groote wedijver tusschen de
bemanningen, doch daar elk hunner bij de eerste de beste
gelegenheid aan wal sjiringt en zich voorthaast. wordt er zelden
eenig voordeel in rangorde behaald.

0)5 den tweeden dag wordt doorgaans de Cascade Rajhd bereikt.
Het schilderachtigste gedeelte van den water\-al vindt men dichtbij
den oostelijken oe\-er, waar de stroom zich van een hoogte van
verscheidene voeten kalksteenrots stort; doch de booten worden
er aan den westkant n\-ergebracht ; hier sjireidt de rivier zich
uit over een aantal jilatte kalksteenlagen' en is doorgaans niet
meer dan een voet of zoo diep. Dit maakt natuurlijk het oc er-
trekken met beladen schouwen onmogelijk, en de ladingen moeten
verscheidene honderden meters ver overgedragen wi irden. I )e draag-
zeelen, die door de voyageurs gebezigd zijn als trekzeelen, worden
nu gebruikt voor het doel waarc-oor ze eigenlijk dienen. \'ele
handen mal<en licht werk. en doorgaans duurt het ojionthond
niet langer ilan een gedeelte van een dag.
Een mijl hoogeroji komt een dergelijke, doch kleinere stroom

versnelling. Bij het afzakken der Athahasca is de Cascade de
meest gevreesde, behalve natuurlijk de ..Grand". Tijdens den
plotselingcn toevloed van goudzoekers naar Klondike — toen
groote scharen gouddeh'ers zich langs de Athahasca naar het
befaamde gouddistrict bega\-en — het een gezelschap, dat den
Boven- of Kleinen \A'ater\-al bereikte, en meende dat dit de jilek
was waarvoor zij gewaarschuwd waren, voorzichtig hun boot
door middel van touwen afzakken en lieten zich toen verder
stoutmoedig verder drij\-en, den hemel dankend, dat de ge\-aarlijke
jrlek achter den rug was. Na een paar minuten naderden zij
den werkelijken waterval, doch daar ze ver in de ri\-ier waren
konden ze hem niet vermijden, werden oji het gevaarlijkste
gedeelte er over heen gesleurd, en kwamen er wonder boven
wonder enkel met een nat pak af. Het is ojunerkenswaardig
dat van rle honderden die toenmaals de rivier afzakten in allei"^
lei vaartuigen, er slechts een of twee verdronken zijn.

De_ Stony Kajiid. die een klein eindje verder dan de Cascaile
ligt, is ook niet voor de poes, en weer een eindje hoogerop komt
de Crooked Rajhd. Zooals het woord ..crooked" reeds aanduidt,
maakt de rivier hier een scherpe bocht om een lang hoog punt
heen, dat men langs een smal pad, van slechts enkeie lionderden
meters lang, kan oversteken, hoewel het zelden gevolgd wordt
daar het steile klimmen te \eel moeite veroorzaakt. Dit imd
loopt langs een kalksteenlaag. tot deze onder water verdwijnt,
en daar moeten de ..c'oyageurs" weder naar de ho\-enfaag
klauteien. Dicht bij rlit jrunt verrijst een steile zandsteenrtiis
hoven de kalksteen uit, en ojt ileze rots hebben vele reizi"'ers
hun naam of grillige figuren van vogels of andere dieren^^-e-
sneden.

Hieina worden nog c'erscheidene stroomversnellingen over
getrokken, zooals de Long. Hiddle, Boiler en Brule. Roven deze
laatste vernauwt zich de vallei, en Point Brule. een C'ierhonderd
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voet hooge steile zand- en lei-steenrots e'errijst plotseling boven
den oostelijken oever, tegenover de monding van een stroompje,
de Kleine iBuffalo-rivier genaamd.

Zeven of acht mijlen verderop, verheft zich oj) denzelfden oever
Point La Biche. In dezen naam wordt de vroegere aanwezigheid
herdacht van twee van Amerika's edelste diersoorten nl. van den
eland of wapiti en den bizon, die nog slechts weinig jaren geleden
beiden "in grooten getale door deze streken zwierven. De elk
gaf zelfs zijn naam aan de rivier in de taal der Crees, die den
stroom \Vawaskisien-si]h noemden, en de eerste Canadeesche
,,vo3'ageiirs" gaven er den naam ,,La Biche" aan. Het is waar
schijnlijk, dat zich nog enkele elanden in de \'allei o])liouden,
doch de bizon is reeds jaren geleden uit het gebied der Athabasca
verdwenen en de enkele r'erspreide kudden die nog tusschen
de Peace Rivier en het Groot Slaven Heer \'oorkomen, vertegen
woordigen de laatste wilde overblijfselen der ontelbare millioenen
die vroeger over het vasteland van Amerika rondtrokken.

( Slot volgt).

KOEMARKTEN IN

NOORD-HOLLAND.
IS Koemarkt in ,,Stad", een fee.stdag \-oor allen, die
in den verren omtrek iets met de \-eeteelt hebben uit
te staan, niet het minst rmor winkeliers, koekbak
kers, stalhouders en andere neringdoenden, onr'er-
schillig of die stad Hoorn, Alkmaar of Purmerend zij.

Reeds vroeg in den morgen, soms in den nacht, trekt de geheele
mannelijke bevolking van het dorp, ouden en jongen, er op uit,
gekleed in blauw linnen kiel, gewapend met den traditioneelen
koedrijr-ersstok, hetzij ze iets hebben te verhandelen al dan niet.

Zijn de kleuters naar school, dan trekt ook Hoeder de \-rouw
het beste ])ak aan, teneinde bij familie of buren te .,konkelen",
dat is kollie te drinken, en daar, onder een gezellig ]rraatje, te ver
blijven tot het tijd wordt voor het middagmaal te gaan zorgen.
En 't is niet te verwonderen, dat ieder zich voor de Koemarkt

interesseert. Voor velen kan zij een bres in de schatkist maken,
of daarin een aardig gaatje stoppen, al naar t valt en de om
standigheden zijn.

Als de lente in de Natuur niet zoo heel veel afwijkt van die
in den Almanak, en het oude rijmpje, dat zegt:

Een droge Jlaart en een natte Ajiril,
Dan hebben de boeren het naar hun wil,"

waarheid bevat, of als zij ons geeft, wat \-olgens een ander rijmjjje
waar moet zijn, n.1.:

Een natte Hei
Geeft boter in de wei,

•dan trekken \-elen naar de Voorjaarsmarkt, om zich nog een
jraar beestjes aan te schaffen. En dan lachen de bouwers, die
tegen den winter een paar koetjes hadden gekocht, om
ze te voeden met landbouwafval, in hun rmistje. Zij hebben dan

T

de kans niet alleen hun kajiitaaltje terug te krijgen, maar nog een
zoet winstje bovendien.

Is daarentegen het r'oorjaar koud en scliraal, dan zet de boer
lierer een jiaar stuks vee af, in jilaats van erbij te koojien. De
])as genoemde bouwers trekken een zuur gezicht, want, goedkoop
of niet, ze moeten hun dieren kwijt.
Zoo is 't ook in 't najaar. Is er veel hooi geoogst, dan kan de

boer 't gemakkelijk wagen een jiaar koeien meer ..ojr te zetten",
't Germlg daar\'an is een willige markt en liooge jirijzen, wat voor
den straks genoemden bouwei' e\'enwel minder aangenaam is.
De marktjirijs \-an het r-ee regelt zich naar \'raag en aanbod, eu
deze zijn weer geheel afhankelijk \'an Hoeder Nriituur. De Voor-
en Najaarskoemarkten zijn dus gewichtige dagen in het leven
van den Noord-Hollandschen boer, en niet minder in dat van den
stedeling, in wiens woonjdaats de markt wordt gehouden, want
een groot deel van zijn bestaan hangt er r-an af'.
Hoorn sjrant als Koemarkt de kroon. De stad gelijkt dan één

markt, zoodat de jrassage in de straten bijna gestremd is. Dui
zenden stuks vee staan dan aan de lijn. Niet te \-erwonderen is
het, dat oudtijds, toen Hoorn nog meer dan thans het centrum
van den veehandel was, door de vroedschaji maatregelen genomen
werden, om den doortocht vrij te houden. Gaat cleze stad door
r'oor de grootste Koemarkt des lands te bezitten. Alkmaar en
Purmerend streven haar oji zij. Vooral laatstgenoemde jrlaats
wordt allengs meer een geduchte concurrente, ten eerste door de
nabijheid \'an Amsterdam ,en in de tweede jilaats wegens haar
ruim, in den laatsten tijd nog meer \'erruimd, marktplein.
Een jrleizierreiziger is het niet geraden oji Koemarkt in één dezer

jdaatsen te komen. Hij zal er niet veel genoegen van beler'en. De
straten zijn \-uil en glibberig, de menschen, vooral bij regenachtig
weer, beslijkt en besjiat. De stallen dam])en \'an de jiaarden, de
kolliehuizen, waarin een ziekmakende atmosfeer de ademhaling
belemmert, zijn ojigewild met rookende, smokende, etende en
drinkende boeren. Zelfs de brood- en koekbakkers hebben ,,om
de wille van het smeer", hunne woningen \'erlaagd tot eet- en
drinkhuizen.
Druk en levendig is het \'ooral ojr het marktplein. Knechts

en meiden, met emmer en melkblok gewapend, gaan rond. om
de ten r-erkooj) .gepresenteertle of verkochte koeien uit te melken.
Ze verkoojien de melk \'oor een jrrijsje. waardoor ieder in de
gelegenheid gesteld is dien avond een kopje chocolade te gebruiken.
Kwakzah'ers en marskramers ontbreken niet; zelfs de spulle-

baas, de diaaimolen en talrijke kramen en tenten maken goede
zaken.

De r-erkoo])ers staan bij hunne dieren, de koojiers kringen en
dringen er door heen, ze met kennersblik be\-oelende en betastende.
\ ermakelijk is het den gemaakten toorn te zien, de vaak snedige

uitvallen te hooren, waarmee de koopman zijne dieren aanprijst
en de koojier ze afhaalt en \-eroordeelt.

Luidt het oordeel, dat er nergens meer gelogen en bedrogen
wordt, dan oj) een paardenmarkt, \'oor een koemarkt geldt dat
met minder. Nadat de koojier zijn oog oji een beestje gevestigd
en het bevoeld en betast heeft, waarbij de verkoojier niet naliet de
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deugden hemelhoog te ])rijzen, \'i'aagt hij zoo bij zijn neus langs;
,,Hoeveul mot 't weze ? Kna]) hoor!"

,.Twintig ])ond," is 't onnoozele antwoord, ,,hij is 't dubl:)ele
weerd!" Een ]X)nd Vlaamsch is b gulden.
,,Wat?" krijscht de kooper, ,.twintig pond voor dat skriebe-

lige ding? In gien twintig jaar."
Nu begint het loven en bieden, een handengeklap, dat het

in den omtrek weerklinkt en de aandacht van anderen trekt,
zoodat de beide handelaars weldra het middeljnmt van een
kring uitmaken, waarin ieder het zijne zegt. Nog eens ge
voeld en betast. De \'erkoo-
per klimt af. de begeerige koo
per op.

..'t Schil deelen!" zegt de
laatste.

..Vandaag nog niet!" is het
antwoord.

De kooper, schijnbaar boos, af,
de verkooper, schijnbaar onver
schillig. lacht in zichzelf: ,.'k
Hew je 'vangen, basie!"
Na verloop van een half uur

komt de eerste terug.
..Goed bedocht?" vraagt hij.
..Goed bedocht." is het ant

woord.

,.'n Stommerik ben je," gaat
de eerste voort.

..Dat wist ik al lang." stemt
de ander toe.

..Nooit kraig je er meer voor.
dan ik er voor bied." zegt de
kooper weer. ..Kom. ga mee na
de herberg."
Het tweetal zet zich aan een tafeltje. Onder 't gebruik van een

brandewijntje of een potje bier. een kop koffie of een glas melk.
wordt de handel voortgezet. Het handengeklap begint opnieuw,
en eindelijk roejit de verkooper met een forschen slag: ..Liikl"
Het ..schil" is gedeeld, de koe verkocht, waarmee de kooj^er

naar huis kan gaan. nadat hij eerst, zooals hij 't noemt. ..geschokt",
dat is betaald, heeft.
Dat gaat zoo den geheelen dag door tot de zon ter kimme

neigt, en ieder met zijn vee. \'erkocht of niet. zijn eigen dorj)
weer opzoekt. De gang \'an sommigen is dan wel eens ietwat
ongewis, gelijken
de op dien eener
eend.
Nu gaat de stads

reiniging aan het
werk en weldra zijn
straten en pleinen
weer begaan baai",
en is het stadje tot
zijn rustige rust
teruggekeerd.

P. Fransen* Jzn.
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En de vogels?
Ja. ze zijn er, — maar
soort, 't Zijn gebruinde.

 MORITZ.

Plastiek in

de Sneeuw.

Foto E, Rfindlc.

Al in mijn
prille jeugd
kwam me

de Gelder-
sche almanak elk
jaar opnieuw ver
tellen. dat op den
2isten Maart de
winter sterft en 't

voorjaar wordt her
boren.

En de natuur in
ons vlakke, mooie
Holland, met zijn
zacht zeeklimaat,
houdt vrijwel reke
ning met dien ka
lender. Als het eind van IMaart, de aanvang van A])ril gekomen
is. is de sneeuw reeds lang van de wijde velden weggedooid en het
ijs uit de lange vaarten en breede rivieren al lang \ erdwenen. Waar
heen men oog en oor ook wendt, overal ziet en hoort men wer-

gisting. — overal breekt zich 't nieuwe leven baan. De eer
ste grasscheuten kijken schuchter boven bruine aarde uit. waar
sneeuwklokjes en crocussen met zachte kleuren reeds staan te
jirijken. In de kruinen der boomen donkeren de dik gezwollen
knoppen en glimlacht al een zweem van 't allerfijnste groen. De
gansche vogelwereld is in re]i en roer; dat springt en speelt, dat
fluit en kweelt, of 't leven één genieten ware. Zelfs in de lucht
zit belofte. Er gaat een geur van lente door heen. een geur van
ontwakende aarde, — en stevig zeilt een pracht van paarlemoeren
wolkenkojjpen statig voort langs 't tintelblauw van den lichten
den hemelkoepel. Doch hoe anders dan in 't lage land

(OOK NMAf DE NOORDPOOL.

gedraagt zich de natuur in het Zwitsersch hooggebergte!
Daar toont ze zicii minder gedwee en \olgzdam. lapt den

heelen Gelderschen almanak zonder blikken oi blozen aan haar
laars en laat den winter duren, zoo huig t haar past.

Alles ligt nog hoog met sneeuw bedekt en de bergmeren met
hun kristal-klare, opaal-groene spiegels zuchten nog ouder een

\'oor de bloemen is er nog geen plaatsje open.
Vindt men al zwaluwen, tlie de lente \erkonden?

t zijn zwaluwen \ an de aller\reemdste
donkere Italianen, die met sdiopjien

en liouweelen de jioststraat
ojienhakken en vrij maken voor
het \"erkeer op wielen. Als een
somber-kleurig lint. waarvan de
tinten varieeren tussclien het
bruin van natte chocolade en
het grijs van een afgedankten
\"ilten hoed, slingert zich nu
de landweg door het nog helder
witte dal.
Maar al lacht de natuur van

't hooggebergte om de regels van
't wisselen der jaargetijden, —
gelieel en al er zicli aan onttrek
ken. kan ze toch niet. De sneeuw,
die 't landscha]) dekt. is niet
meer ..de oude". Ze lijkt ver
welkt, \"erouderd. er komen
i"im]iels in. Weg is haar vroolijke
glinsterkleur. weg haar toover-
sluier \"an flonkerend diamant.
Het zachte, zijig lilauw der
schaduwen, dat zich tot jmrjier
kon verdiepen, is ook verdwenen

en heeft jilaats gemaakt voor droevig grijs. Zelfs heeft de sneeuw
haar nijdige kraakstem c-erloren. Zij knapt en knarsetandt niet
meer, maar zwijgt onder onzen \"oet. Ook voelt de sneeuw heel
anders aan. In 't hartje van den winter, als 't kwik in den ther
mometer tot twintig graden R. onder 't vriesjnint dalen kan. is
ze korrelig, hard, en laat zich e\"emnin tot ballen kneden als 't
droge zand van den heeten woestijn.

In blaart verandert dat. De sneeuw wordt een tikje \"ochtig.
ze iiakt en jiakt en laat zich goed \"erwerken. Meterliooge
standbeelden kan men ojnichten. als waren ze uit rein ('arra-

riscli marmer ge
houwen, en uit de

hellin.gen langs de
wegen en j iaden
snijdt men de mooi
ste figuren in kant-
of bas-relief.

Maart is dan ook
de tijd. waarin men
zich hier met het

boetseeren van

maakt. En welk een

lioogte men er in
bereiken kan. be
wijzen wel de resul
taten \"an den groo-
ten wedstrijd, dien
de Kur\"erein hier

onlangs \"oor de
Kurgasten had uit-
geschre\"en. Zeieg
gen getuigenis af
\"oor de deugdelijk
heid \"an desneeuw-

materie, alsmede
voor de liandigheid
en kunstzin der

\er\aardigers.
Twee der vier ont-

werjien die be
kroond werden, ge
ven wij hier in
beeld weer.

( ook aan de Noordjiool.
1 wee figuren van kolossale afmeting, meer dan drie M. hoog.
Dr. ( ook en een ijslieer drinken een glas op 't heuglijk feit tier

ontdekking. Leuk kijkt het ouwe-vrouwtjes-gezicht \"an ("ook
onder de pelsmuts uit, en de koji van den beer geeft goed de uit-
diukking van c'roolijkheid en ojigetogenheid.

-Ma.x en Moritz.
()]) een kleinen sokkel staan de busten \"an Max en Moritz. Ze

z-ijn ecm getrouwe weergave van tle bekentle teekening \"an Wil-
liehn Busch. Het weerge\"en tier ..Lausbubennatnr" is uitstekend
gelukt.

Jammei, dat het met moeite tot stand gebrachte werk zoo
sjioedig leed aan c-erval van krachten. Het smolt in enkele dagen
weg, m letterlijken zin als — sneeuw voor de zon.

.■I rosa. J. P. D. Lokhof.


