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A//e kopij, ook die i/iei illustraties, zoomede afzonaerlijke musti aties
(fotografieën, tcekeningen, enz.), gelieve men te zenden aan de reaactie,
Rokin 74—76, Amsterdam. Diiiaelijke naam en aaresvenneliiing
wordt verzocht ook achter op de foto's.
De uitgevers verzoeken beleefdelijk dit blad te noemen ais men naar

aanleiding van eene advertentie, een aanvrage of een 'bestclling aan een
adverteerder doet.
Het auteursrecht 7'oor eten inhoiict van dit blad wordt verzekerd

overeenkomstn; de Het van 28 Juni 18S1, Stbl. No. 214.

HOLKEMA'5 BOEKHANDEL
AMSTERDA

SCHELTEMA

OVERZICHT VAN DE WEEK.
5 September. Opening der Internationale Conferentie voor

Sociale Verzekering te 's-Gravenhage.
Een Duitsch genie-officier te Portsmouth gearresteerd onder

verdenking van spionnage.
Te Bellosa in Italië wordt een geheel gezin \'ar 8 personen

uitgemoord, waarschijnlijk een wraakneming van de bende ,,de
Zwarte Hand" te New-York.

6 September. De stakers te Barcelona besluiten het werk
te hervatten.

De Grieksche gezant overhandigt aan de Porte een nota, waarin
zijne regeering opnieuw 20 millioen francs schadevergoeding
vraagt voor het boycotten van Grieksche schepen en handelswaren.
In de Vereenigde Staten beginnen de verkiezingen voor de

gouverneurs der staten en voor de leden der Congressen. In
sommige staten overwinnen de ,,insurgenten".
7 September. Jan Olieslagers vliegt te Zwolle en blijft 52

minuten in de lucht. Buitengewone geestdrift bij het publiek.
Te Minsk worden bij een vliegtocht drie toeschouwers door

het neerstorten van een vliegtoestel gedood.
Groote overstrooming in Pruisisch Silezië door het aanhoudend

wassen van de Oder en hare bijrivieren.
Te Minneapolis wordt in een bestuursvergadering van de com

missie uit het Congres, die belast is met een onderzoek naar de
wijze van werken van het departement van binnenlandsche
zaken, een motie aangenomen, waarin aangedrongen wordt op
het ontslag van den minister van binnenlandsche zaken Ballinger.
Deze motie is feitelijk gericht tegen president Taft, die den
minister steeds de hand boven het hoofd heeft gehouden.
8 September. Baron Schimmelpenninck van der 0\'e van

Hoevelaken herbenoemd tot Voorzitter der Eerste Kamer.
Dood van den Haagschen kunstschilder J. G. Smits.
Te Brussel heerscht in de volksbuurten een typhus-epidemie,

toegeschreven aan het gebruik van mosselen.
De vlieger Chavez bereikt te Issy-les-Moulineaux een hoogte

van 2680 M. (wereldrecord).
Brand aan boord van het Amerikaansche slagschip North-

Dacota door het gebruik van petroleum als brandstof; 3 man-
schajipen gedood en 11 gewond,
9 September. De groote uitsluiting in het scheepsbouw

bedrijf in Engeland verergert, doordat de ketelmakers bij refe
rendum weigeren, de houding van het uitvoerend comité ten
opzichte van een met de patroons gesloten vergelijk goed te keuren.
Op het Michigan-meer \^erongelukt een veerpont \'an den Pere-

Marquette spoorweg, waarbij 39 menschen verdrinken.
10 September. Een spoortrein uit Cherbourg ontspoort bij

Bernay. De machinist en de stoker en 5 passagiers worden
gedood, 30 gewond.

OP DE HEIDE.
III.

F Kteinc oi Platte Wolhklamc. LycopocUum compUmaimnt. luemt 01 I laii ' ..^leen Voor, ofscliooii een \'0rm
L. komt minder algemeen \on, ,
daarvan, Lycopodiniiidaaïvm! T^opldiifn'^unnaec^farhsns A. Br. op del^tS.e en litrechtsche heidevelden met zoo zeld-
^aalf ir%Ten' zarV.ok'"deze \VolfMdauw met haar

merkwaarden tmclit-ervorm.gen bouw der bovenste takjes zeker
met belangstelling gadeslaan
De \Y ■

bloemen

sporen.
vorming

De ou«e —
Sfr Deï "to«?«.ton-eïtjes, die aanleiding geven tot de
Snting vaTnleutvl Woltsldanwen -
zelve ook eerst geheel andere de Demmr
aan den voet der bladeren gevormd, soms zooals bij de Dennenaan aen voei uei /aan de tonnen
Wolfsklauw in de oksels der gevyone , ,Xaan Tnart
van vooriarige scheuten), m andere ge\ allen ondeiaan apaitd-ormde vruchtbladen, die m lange, dicht opeengehoopte aren
op aiimte vruchtstelen staan. Deze ^•ruchtdragende aren s eken
dan dikwijls boven de heide uit, zoodat daaruit alleen leeds oji
een afstand tot het aanwezig zijn van \\ ollsklauwen kan woiden
besloten. De talrijke uit de lange aren vallende spoien vormen
een bekend smetjioeier, terwijl het naar het schijnt dooi zijn
gemakkelijke ontbrandbaarheid ook voor het maken van \uui-
werk gebezigd wordt. , , . 1 1 j 1

Ongetwijfeld zal men iiij zijn zwerftocht over de heide ook
menigmaal van die aardige kleine bekertjes aantieffen, giijsgioen
of grijsachtig van kleur, soms met jirachtige si liai lakenioode
knopjes versierd. Zij zijn zoo algemeen, dat men er oj) geen
enkele heide lang naar behoeft te zoeken. Haast oji elk open
jilekje, dat de eigenlijke heiile nog van den giond ojien heeft
gelaten, zijn zij in massa te \'inden. Het is het Pn'kermos. ( la-
donia, dat in \-erschillende soorten oj) de heide voorkomt.
Vooral Cladonia coccijera Elk. met baar vele bekeitjes en dik
wijls fraai scharlakenroode \'ruchtlicliaamjijes is heel dikwijls te
vinden, terwijl Cladonia funhriaia Ir. en ( ladoma pyxidata Fr.
evenmin zeldzaam zijn

.. Het bladachtige thallus van deze mooie bekermossen is meestal
verdwenen. Wat wij daar voor ons zien in sierlijke ronde zuiltjes
of in fraaie bekertjes zijn de zoogenaamde podeh n. de vrucht-
dragers of vruchtstelen, waaroji zich de eigenlijke vruchtlichamen
— apoiheciën — ontwikkelen. In die \'ruchtlichamen ontstaan
de sjroren dezer planten in zoogenaamde sjiorenblazen.
Gaat men eenige \'an deze mooie jilantjes met hare fraaie

jirachtig versierde bekertjes met het stukje lieidegrond, waaroji
zijiistaan voorzichtig ojmemen, om het thuis o\'er te brengen, dan
kan men er daar nog langen tijd genot van hebben.
Nog een andere Cladonia-soort. het zoogenoemde Rendiernios,

Cladonia rangijerina Hoffni., komt in overgroote hoeveelheden oj)
onze heiden voor. Het bladacditige thallus is hierbij eveneens
verdwenen, terwijl de jrodetien geheel en al struikachtig gegroeid
zijn. Aan de toppen van deze podetien ontstaan kleine knop-
vormige apotheciën waarin zich de sjioren oji soortgelijke wijze
ontwikkelen als die bij Cladonia coccifera en anderen. Dit
Rendiermos groeit soms in groote hoeveelheden bij elkaar, zoodat
het over een klein gedeelte den grond geheel en al met haar
fijne tqkjes bedekt.
Het Kraaklooj- of Hoornkorsinios, Corniciilaria aculeata .Ic/;.

is ook menigvuldig oji onze heiden aan te treffen. Ojt het eerste
gezicht heeft wel wat van het rendiermos. Maar wat wij hier
yooi ons zien is werkelijk het thallus en wordt niet \'oorafgegaan
door een ander (zij het dan ook zeer klein) bladachtig thallus.

I -1 f ■ ^P^theciën bij dit korstmos veel breeder eenigszinsschildvormmg. Daardoor is het dus toch wel gemakkelijk van
het Rendiermos te onderscheiden.

Hier en daar oj) de heide kan men jirachtige groepjes van
ulini! tT® 1 aantreffen. Zij verheffen "^zich slechts
tp L-rninp " u Schijnen als 't ware o\-er den grond

't nnPr rino h" blaadjes valt dikwijls slechts weinig
schfint Tn \ massa bloemjijes, waarmee alles als overtrokkenschijnt. In den legel is het insectenbezoek \-rii talrijk vooral

zifreeds vrrUn-l g^'^gelde bezoekers. Waarschijnlijk'worden
w i vannee. wf^PnuT^m^^^ zoeten geur, die ook
vinden Het is de mu P bosjes jilukken. zeer aangenaam
SMhvnL dip vti. bekende Tij,,,. ThvinusSl'flLki t T' i'-Ae bladeren.

gevend, terwijl later ck n'i't"dp ' ^■^'"a<"ht en sterkte
(Oleum serpylli) als eeneestnirn^"! "^'erkregen aetherische olie
gebruikt werd. Vooral de bind J^ogen koliek en rheumatiekbij geringe vergroóting Sn fp deze aetherische olie.
deze olie zich heeft opgehoont Vp^ ' P venheden waar
purperen bloemetjes \-an den tijm uieHiy
er witte exemplaren bij voorï 1-n, ^ uitzondering komen
aangetroffen. De groote zSn nr'"/ P x omr worden
meestal vrouwehjk zijn en slechts terwijl de kleinere
meeldraden bevatten Overippnc 1 deze laatste alleen•  'J^e^lgens komen van de soort een vijftal
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verschillende vormen voor, die in groei nogal verschillen.
_ Evenzoo oj) bepaalde plekken tusschen de andere heideplanten
in is de Hetd brem, Genista, te vinden. Deze plantjes zijn soms
overdekt met een schat van gele bloemen, zoodat zij tusschen
al die purperroode en bruine kleuren reeds in de verte opvallen.
Vooral de Kruif>brcm, Genista pilosa L. en de I crfbrem, Goiisia
llnctona L. trekken daardoor ten zeerste de aandacht. Evenals
bij bijna alle overblijvende heideplanten is de bouw dezer
struikachtige planten zeer gedrongen en strubbelig. De Kraip-
brem is van de Verfbrem niet alleen door haar geringere grootte,
maar vooral door het meer grijsachtige van takken en bladeren,
veroorzaakt door een dichte beharing, te onderscheiden, terwijl
bovendien ook de bloemetjes niet zoo gedrongen staan als bij
Genista tinctoria L. Het merkwaardigste bij de Kruipbrem is
wel, dat de huidmondjes in de groeven der bovenste groene
takken gelegen zijn. terwijl de plant toch ook goed gevormde
bladeren heeft. De Verfbrem werd vroeger voor het verven
gebruikt (aftreksel van hout, bladeren en bloemen), vandaar
de naam. Nog een andere Heidebrem is op de heide aan te
treffen, maar dit is in waarheid geen katje om zonder hand
schoenen aan te pakken, daar zij scherpe puntige stekels draagt.
Terecht heeft zij dan ook den naam van Stekelbrem, Genista
anglica L., gekregen.
Zoo ronddwalend zal ons oog stellig op sommige Calluna-

struikjes vallen, die geheel en al met een roodachtig waas, als
een soort van sluier omgeven zijn. Buigen wij ons naderbij
dan lijkt het wel een warnet van draden, dat geheel en al om
de stengels gewoeld is. Begin noch eind is er er aan te ont
dekken. Het is het Duivelsnaaigaren of Warkruid, (Cuscuta
Epithymum L.), dat wij zeker meermalen hebben hooien noemen,
omdat deze plant zoo'n eigenaardige levenswijze bezit. Het is
n.1. een parasiteerende plant, die geheel ten koste leeft van de
plant waarop zij woekert. Bladeren bezit zij niet. En wortels
als gewone, planten evenmin. Het zijn alleen de lichtroode
stengels, die met hunne zuigwortels het eigenlijke lichaam van
de plant uitmaken. Als zij maar over een geschikten gastheer
beschikt, is het leven der Cuscuta verzekerd. Met haar zuig-
napjes (haustoriën) weet zij het voedsel dan wel uit destengels
te halen en een weelderiger groei (vermeerdering van stengels)
en weldra ook een weelderiger bloei (tal van kluwentjes met
kleine bloempjes) is daarvan het gevolg, ten koste van den
groei van den gastheer natuurlijk, die hier in letterlijken zin
wordt uitgezogen. Ook op Tijm kan het Warkruid soms wor
den aangetroffen. .
Op kale plekken, waar de heide is afgebrand of voor het

verkrijgen van zoogenaamde plaggen is afgestoken, groeit dik
wijls in grooten getale het eigenaardige Heiroosjc of Rozenkransje,
Gnaphalium dioicum (synoniem Antennaria dioica Gaertn^),
dat wij haast als het Edelweisz der heiden zouden kunnen be
schouwen. Met het Alpen-Edelweisz (Leontopodium alpinum
Cass.) komt dat plantje dan ook wel een weinig overeen, of
schoon de bloempjes kleiner zijn en niet zoo stervormig uit
gebreid als bij Leontopodium. Het Heiroosje is tweehuizig.
De samengestelde bloempjes zijn bij de mannelijke vormen wit,
bij de vrouwelijke roodachtig of rose van kleur. In Juni en ook
nog in J uli kan men ze haast overal op de heiden wel bloeiende
aantreffen, waar de gewone heideplanten haar maar éenige
ruimte hebben gelaten. Later vallen zij in niet bloeienden
toestand niet zoo in 't oog, maar die ze eenmaal kent, kan de
eenigszins viltig behaarde kleine plantjes ook dan wel vinden.
De vrouwelijke plantjes zijn dan trouwens getooid met een
sierlijk witten haarpluim, de haarkronen der kleine zaadjes, die
op die wijze door den wind worden verspreid naar andere
streken der heide. Zij kunnen dus door ieder, die ze nog niet
kent, ook in Augustus wel gemakkelijk herkend worden.
Waar de heide iets vochtiger is, staat eveneens op eenigszins

kale plekken het prachtige Cipelgras, Nartheciuni ossifragtim,
Hnds, ook wel Beenbreek genoemd. Men zou dit sierlijke plantje
het Lelietje der Heide kunnen noemen. Op een vrij langen stengel
prijken de fraaie, gele bloempjes met de mooi bevederde meel
draadjes, en met bewondering zal stellig ieder planten vriend dit
fijne gewasje met haar eenvoudige grasachtige bladeren gadeslaan.
Meestal zijn deze plantjes vrij talrijk vertegenwoordigd, zoodat
het dikwijls gelijkt of men een perkje met deze fijne bloemetjes
voor zich heeft. De innerlijke eigenschappen van het plantje
schijnen eenigszins vergiftig te zijn, op welke wijze vinden wij
niet vermeld, maar in elk geval is het dus raadzaam er voor
zichtig mee te zijn. Vroeger geloofde het volk, dat het vee door
het gebruik er van lam werd en broze beenderen kreeg, vandaar
den naam ossifragum (van ossa = beenderen en frangere =
breken) en Beenbreek.
Niet minder fraai, schoon geheel anders van kleur en veel

grooter van hloemis de Klokjesgentiaan, Gentianapneumonanthe L.,
die ook dikwijls op tamelijk vochtige heiden en op kale plekken
voorkomt. De groote, eenigszins langwerpig klokvormige diep
blauwe bloemen zijn reeds uit de verte zichtbaar, vooral als zij
geheel open zijn. Door de vijf groene strepen op de buitenzijde
der bloemkroon, vallen half geopende bloemen niet zoozeer in
't oog, daar het blauwe daarbij eigenlijk bijna niet zichtbaar
wordt. Eerst wanneer de bloem zich door draaiing der blokvor
mige kroon verder geopend heeft, valt de diep-donkerblauwe
kleur ook aan de buitenzijde meer in 't oog. De fraaie, krachtig
gebouwde meeldraden sluiten een stamper in, waarvan de beide

stempels in het begin geheel tegen elkaar liggen, zoodat zij eerst
onmogelijk met haar eigen stuifmeel bestoven kan worden. Later,
als het stuifmeel uit dezelfde bloem grootendeels door de hommels
is weggehaald, gaat de stempel zich in tweeën \-erdeelen en eerst
dan kan de bestuiving succes hebben. Het is dan of de uiteen
geslagen stempels gereed staan om het stuifmeel, dat de hommels
zoo vriendelijk zijn aan te brengen, tot zich te nemen. Mochten
de hommels dat soms verzuimen dan weet de plant zich zelf
ook nog op een uitstekende manier te redden. Zij bezit n.1. de
bijzondere eigenschap, dat haar bloemkroon doorgroeit, zoodoende
komt het gedeelte dat naast de meeldraden heeft gezeten en
dat daar altijd iets van het stuifmeel bevat, langs de uiteenge
weken stempels, die nu gelegenheid hebben nog eenige stuifmeel-
korrels op te nemen.
Zoo hebben wij in een kort bestek het merkwaardigste der

voornaamste heideplanten medegedeeld. Stellig zouden wij er
nog meer kunnen noemen, maar het opgenoernde is zeker vol
doende om te bewijzen, dat de heide werkelijk niet zoo oninteres
sant is, als zij wellicht menigeen op het eerste gezicht voorkomt.
En nu hebben wij nog niets gezegd van de niet minder interessante
Heidefauna. Ook die is bepaald nadere kennismaking waard en
te zijner tijd hopen wij er stellig nog eens op terug te komen.
Voor ons is het heideveld niet eenzaam en doodsch. Ieder plantje
dat voor onze voeten verschijnt, begroeten wij als een oude
bekende, die weer lieflijke herinneringen opwekt, aan heerlijke,
zonnige, vrije dagen hier al ronddwalend doorgebracht en als
de heikrekels sjierpen, de leeuwerik jubelt, de hagedisjes zich
koesteren in 't vriendelijke, warme zonnetje en de vroolijke
heivlindertjes fladderen over de bruine vlakte, dan voelen wij
ons gelukkig te midden daarvan te mogen ronddolen ver van
de woelige, bedrijvige wereldstad met haar zorgen en nooden,
haar weelde en haar ellende. J. J. Hof.

LIMBURGSCHE SAGEN
EN LEGENDEN.

Wat de vogels hier vertellen,De volkshumor heeft overal wat op gevonden. Alle am
bachten en bedrijven vallen onder zijn bereik. Pittig,
soms wat ruw, sprankelt het vernuft en plant zich
van geslacht tot geslacht voort. De snijcler draagt
vestjes van de door het oog der schaar gehaalde lappen.

De mulder schept niet alleen met den schepper uit andermans
meelzakken, maar ook met zijn wijde mouwen. De schoorsteen
veger, de kolenbrander zijn van de duivelsfamilie.
De schoolmeester is mager van hoovaardigheid.
Den ossenboer vraagt men om paardenhaar, de ezelsboer is

met zijn collega op reis.
De kersenplukker moet fluiten bij zijn werk, en zoo gaat het

voort, plagende, lachende en grappen makende.
Ook der vooglen taal kent men in Limburg en de gevederde

zangers doen ook mede aan den gelukbrengenden humor.
De musch (fringilla domestica), de kwajongen onder de vogels,

roept zijn eigen naam: ,,Dief! Dief".
De boekvink (fringilla Coelebo) zingt in Limburg: ,,Sclrreur,

schreur, doe maaks mich die boks te wied" (Schreur = snijder).
Men denke er aan, dat de vink op de kruk een broekje draagt.
De gele wielewaal (Oriolus galbula), of goldjmerling zingt ge

woonlijk zijn eigen naam ,,Gele-wiwauw-wiuw", maar wanneer
een mannetje en wijfje in de hooge Kanada's zitten langs de
Maas. spreken ze nog anders.
Het mannetje begint plagende, ,,'k trouw en rieke wieuw"

(weduwe); het wijfje kent zijn grappen en antwoordt: ,,zeker
kommende wéék".
Of wel zij roept spottende den naam van haar gelen echtge

noot „Peer Verwiele". Die daarop niet ingaat, maar haar vraagt
„Biete dich de vleu ouch?"
De merel, merling, zwarte lijster, gieteling (Turdus merula)

heeft verliefde denkbeelden en zingt heel tevreden: ,,van aovend
kumt min leefste thoes".
De woorden zijn bij al die vmgels vrij natuurgetrouw aan den

zang aangepast.
Den annen leeuwerik (Alauda arvensis) is de Hemel ontzegd.

Hij heeft gevloekt. Wel beproeft hij telken male er weer te
komen, maar 't is te ver.

Bij het stijgen zingt hij vol ijver:
,,Leef Heerke, maag ich in den Heemel komme?
Ich zal noets meer, noets meer, vlooke, vlooke".

Maar hij moet het opgeven, zijn goede voornemens verdwijnen
en dalende roept hij: ,,duvel, duvel, duvel".
De koolmees, biemös (Parus major) zingt, als ze een verhefd

paar ziet: ,,ziet die twee, ziet die twee", ziet hij echter een
kwajongen, dan roept zij: ..sjit in 't veur, sjit in 't veur".
Een gevangen jong vogeltje roept: ,,lang lève, kort lève,

meurgen bun ich doot".
De yolksmeening is, dat als de oude vogels zien, dat ze het

vogeltje niet kunnen verlossen, zij het met vergif ombrengen.
Deze meeningen, gezegden en deze humor zijn zoo oud als de

weg naar Keulen. Geen wonder, dat ieder komend geslacht ze
opnieuw vastlegt.

A. F. VAN Beurden.
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INEEN WOONWAGEN DOOR NEDERLAND
(Slot).Hoewel liet goede weer, waarin wij ons tot nii toe

verheugd hadden, aanhield, bleek het toch een fout
om zoo laat in den middag op te breken. De scheme
ring begon te vallen, toen wij zeker nog drie kwartier
van Venlo verwijderd waren. Wij moesten dus wel

blijr'en, waar wij waren, om nog eenige kans op een behoorlijke
kampplaats te hebben, want het wantrouwen der hoevebewoners
neemt toe met het vaUen der duisternis. Nergens wilde men ons
een plaatsje geven. Doch ten slotte gelukte het mij op een boer
derij, waarvan ik den van zijn werk thuis komenden boer een
eindweegs tegemoet was gewandeld. Met behulp van een paar
sigaren en de belofte van een goede fooi aan zijn knecht liet hij
zich r'eranurwen.
Den volgenden dag reden wdj naar Venlo en maakten van deze

onverwachte gelegenheid gebruik om in een uitstekende uitspan
ning de weelde te hebben van een goed twaalf-uurtje. Na Bles
en Hek hun deel van de lekkernijen te hebben gegeven, ging
het in den namiddag welgemoed den Tegelschen weg op, naar
het dorp van dien naam.
In de nabijheid van dit dorp ligt, even over den spoorweg, het

kasteel de ,,Holt Mühle", middenin een grooten vijver. Van
buiten heeft het geen bijzondere architectonische waarde, slechts
is uit de ligging van een paar oude poortershuizen op te maken,
dat het slotplein eenmaal door een muur omgeven is geweest.
Na van den eigenaar verlof bekomen te hebben om eenige dagen
op het landgoed te mogen kampeeren, sloegen wij in de nabij
heid van een leegstaande hoeve ons bivouak op. Voor Bles
echter was er geen geschikt onderdak en daarom werd de
10 M. lange graaslijn met halster in functie gesteld. Merkwaardig
was de vaardigheicl, die het stadspaard Bles in het grazen had
gekregen. Aanvankelijk ging het hem, die blijkbaar nooit anders
dan een ruif gekend had, niet bijster handig af, maar nu was hij
volleerd in het grazen en had hij een oppervlakte van een ^oo
a 400 M. spoedig gedund. ~ ■
Toen wij dien avond ternauwernood waren ingedommeld, weer

klonk buiten opeens een hevig gedruisch en getrappel vlak bij
onzen wagen. Ik opende de deur en zag tot mijn schrik, dat Bles
zich met de lijn in een groep struiken had vastgewerkt. Ik schoot
eenige kleeren aan en vloog onzen reismaklcer te hulp. Ik had

een mes noodig om de lijn los te krijgen, mijn r-rouw bracht mij
dit en terwijl mijn beenen oj) N'enijnige wijze door de in de-duis
ternis onzichtbare brandnetels bewerkt werden, gelukte het mij
Bles uit zijn benarden toestand te \'erlossen. Van rustig slapen
was dien nacht niet alleen geen S])rake, maar ik ging bovendien
nog eenige malen kijken, of Bles niet ojmieuw a\'erij had gekregen.
De \'oornaamste oorzaak van dit nachtelijk e\"enement bleek de
ongeoefendheid \'an Bles, om zich aan een lijn behoorlijk te ge
dragen.
De eigenaar van het kasteel de ,,Holt Mühle" bezit een zeld

zaam mooie collectie jrorselein en oude fraai besneden meu
bels, waai onder vooral antieke ledikanten uitmunten. Na van
een en ander foto's te hebben genomen en ook hetgeen in den
omtrek van l^teekenis was in beeld te hebben gebracht, braken

"^5'' Baarlo, waar liet oude onbewoonde kasteel ,,Holtderp hgt. Hoe goed wij „ji de „Holt Mühle" ook ontvangen
waren, was ik toch bhj van daar te kunnen vertrekken, omdat

Hnrvpn cta t tn"" ' behoorlijk had
p  ; • P \'oor in het vervolg, zoo
een ISde stXni f ^ "P
Te HÏnslïnM-''h i'T" nabijheid w^as.

onnamen te iVoPn \ P"King om van het slotklooster
sTceThad il Blitterswijck. Meer
Baronesse Boissart P?^."^''"-^'^"eeuwsche landgoed vanBaronesse öoissait. Allerlieminnelnkst werd ik door deze eer
waarde vijf-en-tachtig-jariee edelvrmivvp T üeze eer
frissche jeugd in uiterlijk en m rè er
gestaan, die mijn eerbied zoo mJjel ,1 „
De omgeving van het landgoed is bJk<lorlfi 1 . • -

onmogelijk er van te sclieiden Wii Ki het was ons bijnalanger din ons jdan w as en hiej iaaS ' eenige dagen
gebruik om den omtrek te leeren 1 e^mJ rO ''" ^ rijpaard
sjranningen gingen nu met succes " ant equestrische ont-
zoo aan mii grehecht Hat iwi ̂  - 1'' "'es was doodkalm en
de vve.de dllr de "'"'P- Evenwel was
Ik dus weer mijn toevlucht nemen tot rJ ? gnomen en moest
m het dal weinig en zoo bp<;tnr, i 1 ■ 1 J"' echter
Bles uit haver en roggebrood Al!'nu menu van
terug zag komen, be|on hij bedelendb  j een neclelend gehinnik aan te heffen.
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lipm A ^ ei wachting van liaver en rogggebrood. Ik maakte
bii iicf'1 krijgertje met mij spelen, maar zelfs
iJi-f , ™nien van de steilste heuvels haalde hij mij in en
Irv jaszakken. Het is merkwaardig hoe^00 n ]3aard zich aan je hecht, als je het goed behandelt. Je kunt

es van hem gedaan krijgen. Aanvankelijk was hij bij het in
spannen wel eens ongeduldig en onrustig, maar nu had ik in geen
enkel opzicht last met hem.

Vóói ons afscheid van de vriendelijke freule Boi.ssart hadden
WIJ echter nog een klein incident met Bles. Om wat verandering
in zijn brood-haver-diëet te brengen, had ik hem bij wat gras
met de bekende lijn aan een afgezaagden boomstam gebonden.
Upeens echter bleek hij met een der achterhoeven zoodanig in de
pn verward te zijn geraakt, dat hij zich niet meer los kon werken.
JJooi zijn wilde jjogingen werd het erger en erger en op een ge
geven oogenblik begon hij, toen de jioot stijf omkneld was, ang-
S p-chteruit te slaan. Met een broodmes snelde ik toe en sneed

de hjn, die strak gespannen was, tusschen kop en j^oot vlug door.
Heze jilotselinge ontspanning deed Bles evenwel het evenwicht
veiliezen en beiden tuimelden wij onderste bo\-en, waarvan wij
goed afkwamen, met uitzondering van een gevoeligen tik van
een zijner hoeven tegen mijn enkel, die mij eenige dagen een zeer
jjijnlijken voet bezorgde. Als ik niet onmiddellijk het mes had
weggeworpen, zou het waarschijnlijk minder goed zijn afgeloojren.
Nu had ik echter van de lijn mijn bekomst, want stel u voor, dat
hetzelfde gebeurd ware, terwijl, zooals vaak het geval was, mijn
vrouw alleen bij den wagen zat?
Wij waren intusschen het station Reuver genaderd vanwaar

wij het belichte materiaal zouden verzenden, terwijl er hier een
nieuwe bezending benevens de corresjjondentie oj3 ons lag te
wachten. Toen wij druk aan het pakken waren, daagde jrlot-
scling een geheele gewapende macht op in de gedaante
van twee marechaussees en den gemeente-veldwachter. Ik was
op gemeente-terrein gekampeerd, dus werd mij de bepaling van
het maximum-vei'blijf van vier en twintig uur in herinnering ge
bracht en tevens een vraag-onderzoek ingesteld naar mijn doen
en laten. Nadat alles genoteerd was, bleek een en ander tot ge
noegen te zijn afgeloopen, want wij waren spoedig de beste maat
jes, waaraan de bijgaande afbeelding, waarvan ook deze dienaren
van Sint Hermandad een exemjrlaar ontvingen, de herinnering
bewaart.

Van Kessel trokken wij naar Beesel. Hier gold mijn eerste
bezoek den burgemeester, Jhr. Sjjlinter, bewoner en eigenaar van
het kasteel ̂ ieuwenbroek. Het kasteel bleek een goed onderhou
den middeleeuwsch versterkt landhuis, omgeven door een natte
gracht te zijn. Over een steenen brug bereikt men door de
hoofdpoort het binnenjdein, dat thans hoofdzakelijk voor land
bouw- en stalling-doeleinden gebruikt wordt. Ik schelde aa,n
kort na het uur van het middagmaal. Daar ik verzuimd llkd
van te voren mijn bezoek per brief aan te kondigen en belet
te vragen, gaf ik het dienstmeisje mijn kaartje, waarop mijn
qualiteit als fotograaf van ,,Buiten" vermeld stond. Het meisje
kwam terug met de mededeeling, dat mijnheer geen fotografieën
noodig had. Toen ik haar vroeg te gaan vertellen, dat zij mij
Avaarschijnlijk niet goed begrepen had, zeide zij mij, dat het
beter was over een uurtje terug te komen, aangezien burgemeester
juist zijn middagslaajjje deed. Ik liet eenige exemjdaren van
,,Buiten" achter en ging in afwachting van het uur om mij op
nieuw aan te melden, een goede kamjDplaats ojrzoeken. Aan
gene zijne van het dorp Beesel, ongeveer twintig minuten gaans
in de richting van Swalmen, vonden wij wat wij zochten. Maar
de boer was al weer niet bijster op het
bezoek van woonwagens gesteld en ook
tegen het stallen van Bles maakte hij
bezwaar, omdat de stal met zijn eigen '
beesten bezet was. Ik vertelde hem toen
met eenigen zwier, dat ik bij den burge
meester moest fotografeeren en niet
langer dan één of twee dagen zou blij
ven. Nu, dan wist zijn zoon nog wel een
plaatsje voor Bles in te ruimen in den
bijstal. Den ouden boer Verhaegh was
dit echter maar half naar den zin en,
naar hij zeker zeide te weten, zou men .
bij den hoefsmid in het dorjr een veel
betere stalling kunnen vinden. Van stal
len in een dorp hadden wij echter onze
bekomst, wij wisten wat het zeggen wilde
den ganschen dag als wilde beesten te
worden aangegaapt. Door het druk ge
sprek was evenwel het wantrouwen van
den ouden Verhaegh eenigszins gedooid
en zoo nam ik afscheid van hem met de
afspraak, dat, na terugkomst van mijn
bezoek aan den burgemeester, het jraard
bii hem gestald zou worden en wij het
bivouak zouden betrekken aan de over
zijde van den weg, tegen den boschrand.

Terwijl mijn vrouw op paard en wa
gen paste, ging ik mijn bezoek bij Jhr.
Splinter afleggen. ZEdelachtbare ontving
mii in de hall en noodigde mij in zijn
studeervertrek. Hij had de door mij

Foto Aug, F. IV. Vogi. IN
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NOORD-LIMBURG. AAN DEN PUT.

achtergelaten exeinjilaren van ,.Buiten" doorgezien, vond in
houd en uitvoering keurig en almede het beste wat op dit gebied,
ook in het buitenland, uitkomt. In alle ojrzichten zou hij mij van
dienst zijn en ik kon opnemen, wat ik verkoos.
Boven ojr den wagen hadden wij een groote auto-lantaarn met

acetyleen-gasinrichting. Deze lamp werd. als de duisternis inviel,
aangestoken en zette dan een deel van den omtrek in het licht.
De bevolking vond dit altijd buitengewoon: een woonwagen met
een zoeklicht!

Wij bleven hier nog ongeveer vier dagen om den omtrek op
te nemen en vertrokken toen in de richting Swalmen. waar een
belangwekkend kasteel moest liggen. Het afscheid van de familie
Verhaegh was lijnrecht tegengesteld aan de ontvangst. Men wilde
ons niet laten vertrekken en toen wij voor Bles wilden betalen,
was daar geen sprake van. Wij werden integendeel volgestopt
met roode en witte kappers (kool). Toen het paard ingesjrannen
was en wij een laatsten handdruk wisselden, barstte een der

t

EEN WOONWAGEN DOOR NEDERLAND.
TUSSCHEN GEMEENTE- EN RIJKS POLITIE.



450 buiten.
17 September 1910.

dochters, toen zij mijn ^a■ouw
een hand gaf, in tranen los en
stormde naar binnen. Ofschoon
mijn vrouw en ik menig gezellig
uurtje met de bewoners der boer
derij hadden doorgebracht, had
den wij toch zooveel hartelijk
heid en vibendschap niet ver
wacht. Wij wuifden elkaar nog
lang toe met hoed en zakdoek
en trokken toen welgemoed, mijn
vrouw met haar breikous naast
mij op den bok, in de richting van
het beroemde kasteel Hellenrath.

In de nabijheid van Swalmen
aan het riviertje van dieir naam
ligt een ruïne van een oud kas
teel. Wij reden daarheen en terwijl
mijn vrouw Bles onder hare hoede
nam, bracht ik dit plekje in
beeld. Van hier gingen wij naar
Asselt, om een zeldzaam oud en
fraai kerkje, vermoedelijk uit de
13de eeuw, op te nemen. Het
bewuste kerkje troffen wij aan
even aan gene zijde van het dorp
in de zoogenaamde waard van
de Maas; om het bij hoog water
te beveiligen, is het geheel opeen
stevig gemetselde terp gebouwd.
Het dorp is vanwege dit kerkje
een bezoek overwaard,

Foio Au^. F. Vo^t.
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Daar ik de bezienswaardigheden van Roermond reeds vroeger
in beeld had gebracht, reden wij naar het dorpje Merum, waar,
naar men mij medegedeeld had, een kasteel en een ruïne moesten
liggen. Onze kampplaats lag vlak bij een oeroude ruïne, waarvan
nog maar enkele brokstukken van ongeveer 3 M. dikke muren over
eind stonden. Deze muren waren uit groote stukken kiezel en ruwe
rotsblokken opgetrokken en moesten, naar deze metsel wijze te
oordeelen, den eerbiedwaardigen leeftijd van omstreeks 1500 jaar
hebben en uit het eerste tijdperk der metselkunst in Nederland
dagteekenen. Van een en ander nam ik eenige détail-opnamen.
Daar het kasteeltje van weinig belang was. togen wij. na den zet-
boer voor het stallen van Bles betaald te hebben, via Linnen naar
St. Odiliënberg, dat een zeer oude mooie Romaansche kerk uit
de twaalfde eeuw bezit. Bij aankomst was de belichting van de
kerk niet gunstig voor een fotografische opname en daarom reden

m

m

wij door naar het d(.rp Potter-
]i<dt waar het. door onzen wel-
liekenden architect tuypers ge
bouwde,kasteel Haarwinkel staat,
dat hoewel sleclits een veertig
jaar oud. door den bouwstijl ge-
lieel den indruk maakt \ an een
oud slot. \\'ij reden de oprijlaan
in, docli de eigenaar was afwe
zig en daar de a\ond leeds viel,
omdat wij in liet einde van^Oc-
tober waren, werd het hoog^tijd
stalling voor Bles te zoeken. Aart
'drie of vier boerderijtjes klopten
wij aan. doch nergens was, naar
men voorgaf, jdaats. Inmiddels
was het volkomen nacht gewor
den, de lantaarn werd aange
stoken en zoo reden wij, voor
het eerst liij kunstlicht. Maar ook
dit was niet in staat ons bij de
volgende boerderijen, waar wij
maar steeds weer onvervaard
gingen aanklojijien, een onderdak
te verschaffen. Ten einde raad
stapte ik ten laatste eenvoudig
naar binnen, doch de boeren
vrouw, mij ziende in het vreemd
gewaad, dat ik tegen de koude
had aangetrokken en dat bestond
uit een stevig gevoerde motor-
jas, een dikken wollen das en een

over de ooren getrokken pet, meende dat haar laatste uuitje ge
slagen was en ontving mij in overeenstemming daarmede. Ten
laatste was zij echter in zooverre bedaard, dat zij verklaarde voor
mij geen stalling te weten. Het beste was rechts aan te houden,
dan was ik in een goed kwartier weer te St. Ocbliënberg, waar bij
den brouwer of in het hotel wel stalling te vinden zou zijn. Haar
dochtertje, minder bang uitgevallen, wilde ons den weg wijzen,
doch dit werd door moeder op barschen toon verboden. Zooals
wij later vernamen, was zij bang geweest, dat wij het kind zou
den stelen; dat volk van die woonwagens had al zoo dikwijls kin
deren gestolen en in het buitenland verkocht. Intusschen volgden
wij haar raad en kwamen omstreeks acht uur, hongerig, moede
en koud, weer te St. Odiliënberg. De eigenaar ^•an het hoteï
was onmiddellijk bereid ons paarci te stallen, maar daar er in de
nabijheid van het hotel geen geschikte legerplaats voor onzen
wagen te vinden was, moest de vermoeide Bles ons eerst nog naar
de andere zijde van het dorj-) rijden, waar wij onder een groeten
kastanjeboom dicht bij een btierderij een geschikt plekje vonden.
Den volgenden morgen ging ik per fiets naar het kasteel Haar
winkel, om mijn ojwvachting bij den slotheer te maken. Ik werd
allervriendelijkst door Z.H.Geb. ontvangen, mocht het kasteel
bezichtigen en mijn aanteekeningen maken en ging toen onder
zijn belangwekkend geleide een wandelingetje in den omtrek
maken, waar in de uitgestrekte bosschen om het kasteel fraaie
woiidreuzen staan. Deze heer, die burgemeester van Porterhold is,
bezit bovendien nog in St. Odiliënberg het landgoed Hoosden,
dat op dat oogenblik alleen bewoond was door den conciërge.
In de fraaie bosschen, waarvan het evenals door weiden omgeven
is, konmn ook eenige zeldzame fraaie exemjilaren van boomen
vcioi Het vnendelijk aanbod van mijn liegeleider om mij deze
ze te wijzen, nam ik gaarne aan, dus werd de dogcar ingésiian-
Tn«' ''a yw TV naar St. Odiliënberg terugbracht,loen ik Z.Hoogedelgeb. van mijn wederwaardigheden van den
\ongen dag vertelde en van de moeite, die het mij gekost had
ann rlaflf l^ainpjilaats te ^•lnden met stalling, bood hij mij
lan^ntl T "'i gemakkelijk was, een kampj,laats op hetwas ^ Di gelegenheid tot stkngwas. Dit aanbod werd natuurlijk gaarne aanr-aard.
beukelSimpn^'' ^.ndgoed stonden inderdaad zeldzaam fraaie
vm / Z .T " . buitengewoon zware eik, welke
Men had het entoonstelling te Brussel verkocht was.door specmïteitin ^e graven en danboo™ btóchligd ,e bebben!'redl,,'llfkT;r'"'ïbZm
vriendelijken gastheer pfcrhom — - nam
laten, om den

van mijn

lateï om Zr?otpnd?'''T'^ toestellen achterbeeld'te brengen. In het vooruit7k-ht"v^'^'plaats reed ik daarna per fiets naar mZ? ^^^^^l^stische kamp
schemering aankwam Daar li'et ; • i VV
worde,, wis e„ de t"" S4ste October ge-maken v'an ïoeïe taoÏTTêi.idTS' iT"''' *= "T
dachte om vergunning te vrop-en iv wij op de ge-de wintermaanden te moin'mfVrJlT' '^V:T" gedurended

Ayz/S", F, Vogi.
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DEN. WAGEN NOG GERUIMEN TIJD NA.

e meeste vvelwalïencïhZZegestaam"' ^'erzoek werd met
voor den volgendeZnOTgen^VT^ besteldenonae bagage "naar l.rSol Eïi.f" 3» 'nan onsVn
vroegtijdig ter ruste. Den v-olgenden '"®"Sen en gingen
trokken wij . Dit nachtpbit- rdi,."'""" vier uur ver-iiacnreiijk uur was noodi«ven -nar v.m, ■!«";. ™;™t bes,elde„'pri;|,enw'r

l,o,t,e bar er en brood gehSd te hebben.moest zijn. Na een extra
omdat Bles vóór

agen ingeladen



17 September 1910. BUITEN.
4.51

was Bles acliter onzen wagen ge
bonden, terwijl vriend Hek een
waschmand tot reisverblijf had ge
kregen. Ik ging op de fiets, mijn
vrouw naast den \'oerman op den
wagen en zoo verlieten wij in diepe
duisternis het nog slapende St.
Odiliënberg. Het was heldere mane-
schijn en het had dien nacht flink
gevroren. Bles draafde genoeglijk
achter den wagen aan. terwijl Hek
eerst als een razende Turk te keer
ging, doch zich spoedig in zijn lot
schikte. Toen het paard ingeladen.
Hek als ijlgoed verzonden en de
bagage aangegeven was, hadden
wij nog een uurtje en daar het
inmiddels licht geworden was, gin
gen wij een kijkje in Roermond
nemen en er ontbijten en verlieten
daarna per eersten sneltrein naar
het Noorden het onvolprezen Lim
burg. Bles, voor wien het reisje
een verjongingskuur was geweest,
werd door zijn vorigen meester
teruggekocht en wandelt tegen
woordig weer genoeglijk voor de groentenkar. Hector werd tot
belooning voor de bewezen uitstekende daden van waakzaam
heid en moed in onzen familiekring opgenomen.
De bewoners van den woonwagen namen eenige dagen va-

cantie en gingen toen weer als gewone stadsmenschen in het
gareel van het dagelijksch leven. Aug. F. W. Vogt.

Foio yos. Eaemnekers, POL

VAN'N VOORJAARSPADDENSTOEL

T
WAS op een snik-heeten Zondag in het laatst van
Mei, dat ik een poosje uitrustte op het gazon yan
de in die dagen pas gerestaureerde Theeschenkerij in
Sonsbeek. De groep Taxodium dystichum, waarvan
de luchtknobbels als rotsen rondom uit den grond

opstaken, gaf heerlijk verkwikkende schaduw en ik verheugde me
zulk een goed plaatsje gekregen te hebben, want het was vol, eivol.
Na geruimen tijd vertoefd te hebben, begaf ik me naar de

rustieke trap, die achter de oude tuinmanswoning tegen den
berg aangelegd is. Gedachteloos liep ik verder, toen mijn oog op
een prachtig zalmroode zwam viel, die daar zodevormend onder
aan den stam van een ouden iep zat. Een paddenstoel m Mpi
op een broeierig-warmen dag! En dan hier op een plaats, waar
honderden dien dag reeds gepasseerd waren! Dat leek mij iets
bijzonders toe en direct was ik met mijn gedachten in de
mycologie maar ik kon hem niet thuisbrengen, bracht, het met
verder dan tot Polyporus. Dat woord beteekent zooveel als
veel poriën", en deze zag ik aan de onderzijde van de fraai

vereenigde hoeden. Maar dat was ook alles, wat ik wist, doch
ik verrnoedde als bij intuïtie, dat het misschien wel een zeldzame
kon zijn. en in elk geval vond ik het curieus genoeg zulk een
prachtzwam aan te treffen op een plek waar een vooitdui ende
passage is. En dan die hitte! Als je aan zwammen en padden
stoelen denkt, dan is daar omniddellijk het begrip „vochtig aan
verbonden en dan toover je in je
verbeelding een herfstwoud voor
oogen met afvallende blaren jen
vochtigen boschgrond! En hierstond
zulk een boomzwam in den heerlij
ken lentetijd te midden van fleurig
en geurig bloemhout! Het leek me
paradoxaal toe en ik kon niet na
laten dezen vreemden sinjeur voor
zichtig uit te snijden met het doel
hem naar mijn vriend den fotograat
te brengen. Wat die Zondagsche^
bezoekers me met vreemde spotach
tige oogen nakeken, toen ik oaar
voorzichtig dragend, met dien,, vieze
paddenstoel" passeerde!

Enfin, ik bereikte in het meet
mijns aanschijns den t
Ook hij was ten zeerste verbaasd,
dat ik daar en in Mei een
reuzenzwam gevonden had,
al zijn er ook Polyporae, die meei
dan I Idlo wegen, onze zachtkleu-
rige zwam mocht er ook zyn-
Wij namen van den vondelmg

een tweetal kiekjes, een „en taceTeen ander ,,en profil" tont comme
il faut. Ook stelden we zijn s^na
lement vast, dat ê.

Afmetingen: 25 ë'

"Tt" WV, veelal^
SerrafirStSSea foto 7''^-
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vorm, welke dakpansgewijze over elkaar lagen en te zamen een
groote zode vormden. .

Kleur: Boven roodachtig geel, naar den voet overgaand in zalm
rood, terwijl de onderkant een zuiver kanariegele kleur vertoonde.

Vleesch: Dit was bij het afsnijden week, van een kaasachtige
substantie, doch bij het uitdrogen werd het kalkachtig taai-hard.

Standj-laais: Aan den voet van een iep bij de theeschenkerij
op Sonsbeek. zodevormend, zittend.

Poriën: Deze waren geel, buisjes zeer kort.
Ook ontdekten we heel onder aan bij den voet kleine stekel

tjes en enkele helder-bruine druppeltjes.
Daar 't Zondag was, moesten we tot een volgenden dag

wachten om hem op te sturen naar iemand die een deskundige
genoemd mag worden. Mevr. E. Kalshoven Biermans te s-Heeren-
berg. consul der Ned. Mycologische Vereeniging voor Gelderland.
Toen ik de zwam zorgvuldig in mos verpakt opstuurde, was

zij door de enorme warmte erg uitgedroogd, zoodat de typische
kenmerken al lastig te onderscheiden waren. Van genoemde
dame mocht ik al spoedig bericht ontvangen, waarin ze mij
meldde, dat het zeer waarschijnlijk de zeldzame Polyporus
imberbi's (Buil), syn. Boletus imberbis-Bull was. doch daar het
juiste determineeren bij de Polyporae veel moeilijkheid oplevert,
had ze den toen reeds aanmerkelijk ingekrompen vondeling van
Sonsbeek opgezonden naar den Voorzitter der Ned. Myc Ver.
Deze zond hem ter nadere onderzoeking op naar het instituut
Pasteur te Parijs. , ,,
Men twijfelde tusschen drie soorten ; óf het was de zeldzame

Baardelooze Polyporus óf de zwavelgele (Polyjiorus sulphureus
Tr.). óf de samenvloeiende (Polypoi-us confluens Tr.).
Óp het eind van Juli ontving ik eerst bericht, en dat luidde
Polyporas sulphureus Tr.", voor zoover wij het uit konden
maken. D. J. van der Vex.

LYPORUS SULPHUREUS TR. FACE'.
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HET FRET.ONDER de dieren die in ons land worden aangetroffen,
doch liier niet tliuis behooren, vindt men ook het fret.
De wijsgeer Aristoteles maakt reeds van dit dier
gewag, en beschrijft het onder den naam van
Iktis. Het meerendeel onzer bevolking kent het fret

nauwelijks en weet nog minder, waartoe het eigenlijk wordt
gebruikt. Daarom zal ik in enkele trekken iets betreffende het
•dier mededeelen en ver\'olgens het nut, dat het fret den mensch
biedt, beschrijven.
Het fret is een klein slank roofdier, van het geslacht dei-

wezels Het komt met deze vrijwel overeen en lijkt van alle
inheemsche roofdieren het meest op den bunzing, doch is iets
kleiner en daarbij slanker. Zijn lengte bedraagt ongeveer 25 c.M.
De kleur der huid is lichtgeel, die der oogen lichtrood en
zijn snuitje is vleeschkleurig. Zijn smalle kop loopt spits toe;
de ver naar achteren zittende ooren zijn kort en afgerond,
terwijl de teenen der zeer korte pooten voorzien zijn van
witte nagels. Ook bestaan er basterdsoorten, de zoogenaamde
bunsingfretten. Deze hebben bijna dezelfde kleur als een bun
zing doch zijn eenigszins lichter, terwijl ook van die soorten
de oogen inplaats van rood, bruinachtig zijn. De bunzingfretten
zijn voor de jacht in 't algemeen boven de witte soorten aan
te bevelen, omdat deze beter aan ons klimaat gewend en daar
door sterker zijn.

In wilden staat is het fret geheel onbekend. De Grieksche
geograaf der oudheid, Strabo, verhaalt ons, dat de Span
jaarden, bij wie de konijnen zich op een ongelooflijke wijze
hadden vermenigvuldigd, zoodra zij het fret als een doodsvijand
van de konijnen hadden leeren kennen, het uit het noordelijk

I  t i'j-jrdfMjr ter'ens mak houdt,de moordzucht niet ppwekt en jp is. \'ooral moet
hetgeen voor den jager yei ^ , 1 1.;^ steeds zindelijk is en
er tp gelet w„r,len dat j'l'- ',,eir„-,,rdt eu„rk.™e„,
het zuur worden der daarin gen soort inge-
daar de dieren anders spoedig sterx en
wandsziekte. klimaat niet le\-en. Des
In het wild kan het fiet m - gen matig warm

winters is het veel te koud dan c y . f ̂ zindelijkheid is \'oor
vertrek goed te worden c-erzorgd. \ 001 al zmu j , , ,

In het wild kan het fret m ons
nd (

het fret een hoüfd\-ereischte ^'^'l^^fg'^vens'ter voorkoming \-an
zijn leven is dit noodzakelijk, maai t ■
een hoogst onaangenamen reuk, "^n he j^gt door
Het is \'an zeer groot belang het liet ° + |,„t fret ter iacht

een bejraald geluid te roepen Wanneer^men n^^^ vvaardoor het
hoogst onaangenamen reuk, f ̂
et is \'an zeer groot belang het
bejmald geluid te roejien W annee

is en het dier wat lang in een konijup.....— "

vader en mijn vader op de konijnenjacht
meermalen ondervonden, dat het fret m een

HET GRIJZE OF BUNZINGFRET.

■gedeelte van Afrika naar hun land voerden, waarna zij het met
gunstig gevolg gebruikten tot uitroeiing van de voor hen
hoogst schadelijke konijnen. Nauwelijks had men in Italië, al
waar de konijnen eveneens tot overlast waren, dit vernomen,
of ook naar dat land werd het fret overgebracht om te beproeven,
met behulp daarvan het steeds aangroeiende aantal konijnen
te doen verminderen. Nadat ook daar de genomen proeven met
succes bekroond werden, is het dier langzamerhand, in getemden
staat, over gehéel Europa verspreid.

Het fret is niet vlug van aard en loopt boven den grond
steeds met een hoog gekromden rug. Onder den grond, in de
pijjren van de konijnenholen, rekt het zich geheel uit. waardoor
het in staat is het konijn tot zelfs in zijne uiterste schuilhoeken
te vervolgen. Opmerkelijk is het, hoe zijn neus steeds in beweging
is, zoodat er goede gronden bestaan om aan te nemen, dat het
dier scherpe reukorganen heeft.

Geluid maakt het fret niet, alleen doet het af en toe een
zacht geknor hooren, dat bij het ondervinden van pijn in een
gillend geschreeuw verandert.

Evenals de hermelijn, is ook het fret zeer bloeddorstig en
moorddadig. Zelfs een nog jong fret grijpt een konijn met zekere
woede in den nek, verzadigt zich aan het bloed en valt dan
in een diepen slaap, die wel een heelen dag duren kan. Het
grootste gedeelte van zijn leven brengt het fret slapende door.
Zijn valsche geaardheid legt het spoedig af tegen personen, die
het dagelijks voederen en toch gebeurd het menigmaal, dat het
hem bekende personen gevoelig in de hand bijt, hetgeen echter
meer een gevolg is van speelschheid dan wel van valschheid.

Het ligt natuurlijk in den aard van een roofdier, dat rauw
vleesch het juist gekozen voedsel is, maar toch verdient voor het
fret gedroogd wittebrood, zemelen of roggebrood geweekt in melk,
met eenig fijngesneden gekookt of gedroogd vleesch van kippen
•of duiven, de voorkeur, omdat zulk voedsel den bloeddorst en

•■-' 11,,,^ door
vermoeden rijst, dat het in slaap geval en t.
gefluit bijv., het tot zich roepen. Toen

konijnenhol weg
bleef. Of het in zulk een omstandigheid een konijn had ge-
grejren of dat het, zonder zich oc'er iets te , .' • 1
slaap was gevallen, konden wij natuurlijk met me
vaststellen, hoewel wij steeds eenparig oordeelden, dat ons eeisce
vermoeden als oorzaak kon worden aangemerkt. Daarin
tijd de prijs voor een goed fret nogal hoog gmgen v\ ij n- a
den naastbij wonenden boer, die soms een half uui \er woonce.
eenige schoiijien halen en togen fnll speed met ons aHen aan den
arbeid om het hol uit te gra\-en. Vier verschillende keeien
ondervond ik zulk een buitenkansje, waaruit ik geleerc le i,
dat graven naar een fret geen kinderwerk is. V ant deze 10 en
zijn dikwijls zeer groot en de grond bovendien woest en liaiu,
tengevolge waarvan ik zelfs eenmaal het genoegen smaa v e e

moeten helpen graven van 's morgens bij tien tot
's middags half twee, naar een fret, dat juist den
eersten dag gebruikt werd en in een groot hol zaG
dat in vrij dicht hout gelegen was. En de resul
taten die wij bereikten ? Vier malen heb ik heljien
graven, en vier malen waren de uitkomsten nihil,
want geen fret was te vinden.

,,A1 doende leert men", zegt een oud spreekwooid,
dat ook hier op zijn jilaats is, want later heb ik me
nigmaal gehoord dat het graven naar een fiet dat
wegblijft, niet de juiste methode is om het teiug te
krijgen. Het is beter geduld te oefenen en zoolang
bij het hol de wacht te houden tot dat het dit uit
eigen beweging verlaat. Wanneer het in een hol zit
met meer dan één pijp, dient men vooral zorg te dra
gen, dat de konijnennetten oji de verschillende uit
gangen worden gehouden, teneinde ongemerkt ont
snappen te voorkomen. Willen in zoo'n ornstandig-
heid niet alle jagers blijven wachten, dan is in elk
geval hij daarvoor de aangewezen persoon, die het
fret dagelijks voedert. Nog een ander middel om
weer in het bezit van het fret te komen is, om alle
pijpen van het hol, op éen na, goed dicht testoppen.
Plaatst men nu voor deze éene pijp een mandje
dat van een goed nest voorzien is. dan kan men
nagenoeg er zeker van zijn het den volgenden morgen
slapende daarin te zullen vinden.

Het bezigen van het middel om zwavel en stroo
in het hol in brand te steken, om het dier door rook te dwin
gen zijn schuilhoek te verlaten, moet ten sterkste worden ont
raden, en toch wordt dit middel dikwijls aangewend.

Mocht het gebeuren, dat het fret dicht aan den uitgang van
een hol komt en daarin dan wil verdwijnen, vooraleer het in
handen te krijgen is, dan neme men, zoo mogelijk, een konijn en
houdt dit het fret voor, dat daarin onmiddelijk zal vastbijten,
waardoor, zonder moeite, het dier uit het hol gesleept wordt
en weder in handen van den jager komt.

Teneinde het doodbijten der konijnen te voorkomen, wordt
het fret wel van een muilbandje voorzien, terwijl weer anderen
zijn zoogenaamde hoektanden verwijderen of afvijlen. Ook heb
ik meermalen gezien, dat het fret voorzien wordt van een
halsbandje met eenige belletjes. Door dit klingelend ^^eluicl
worden de konijnen op het naderend gevaar opmerkzaam ge
maakt en zullen dus, voordat het fret hen bereikt heeft hun
behoud zoeken in de vlucht.

De geschiktste tijd des jaars om te fretteeren is van October
tot Maart, omdat men dan verwachten kan dat er weinig ionoe
konijnen zijn, zoodat het fret de mogelijkheid ontbreekt dezeïn
hun hol te dooden en het bloed er uit te zuigen waardoortevens een daarop volgend inslapen wordt voorkcfmen

Wanneer WIJ ter jacht togen, waren wij in den regel met onstweeen of dneen, vergezeld van twee honden, waarr-|n één een
taks, en voorzien van geweer en fret. Dit laatst» „.1/ f
gevoerd in een stevige leerentasch met ronden ïjodem <b!^^
boven van zacht leer of andere stof was vervaard 1 "
het mogelijk was deze, met een touw of riem dicht t^t 1°"""
Zoodra wij een bosch of veld hadden afgeiaaed war 1 ?die buiten schot bleven, onder geWen^^en
fretteeren. Bij spoorsneeuw is het niet dirprt ®SO"nen wij te
eerst te drijven, omdat dan in den regel toch n,.Te=ke„de.' de hond vooe een hoTzoSÏÏ d'f"
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wat,,opzat , dan werd allereerst op iedere ])ijp een vierkant netje
pspannen en vervolgens het fret in het hol gelaten. Bemerkt
het ondei den grond wonend konijnenvolkje zijn aartsvijand,
üan laat het zich door een gerommel in den grond hoeren en
tracht onmiddellijk door de pijpen te ontvluchten, doch wordt
dan in het net gevangen. Meermalen hebben wij ook het fret
in een hol gezet zonder over de pijpen netten te spannen. Wij
plaatsten ons dan met geweer voor de uitgangen en ieder konijn,
dat zijn heil in de vlucht zocht, was ten doode opgeschreven. Nu
is dat doodschieten van deze vluchtende konijnen geen gemak
kelijke taak en al is men ook een zeer goed schutter, dan zal
het in het begin herhaalde malen voorkomen dat men misschiet,
daar het steeds onverwacht vluchtende konijn, door bliksem
snelle sprongen, zig-zag gewijze een naastbijzijnd hol tracht te
bereiken. Ligt een hol b.v. in dicht opgaand hout, dan is het
onmogelijk de konijnen te schieten en zijn ze dus alleen door
netten op de pijpen te spannen te bemachtigen.

A. G. KoExnERS.

WONDEREN DES HEMELS.IN onze zomernachten komt, diep aan den zuidelijken horizont,
een groot sterrenbeeld opduiken, dat op lager breedten dan de
onze — bij de Middellandsche zee of nog zuidelijker ̂ — veel
beter te zien is dan hier te lande, maar waarin wij toch nog de
sterrenrijen herkennen kunnen die reeds in overoude tijden

tot de constellatie van den Boogschutter werden saamgevoegd.
De grillige vlekken en vage lichtstroomingen van den Melkweg
loopen er doorheen. En als men deze streek doorzoekt met een
machtigen teleskoop, blijkt ze te behooren tot de aan sterren,
sterrehoopen en nevelvlekken rijkste deelen van het uitspansel;
misschien is het wel het allerrijkste en meest gevarieerde.
De vooruitgang der fotografie, op den sterrenhemel toegepast

in den allerlaatsten tijd, heeft de mogelijkheid geopend, ook aan
hen die geen grooten Idjker bezitten, een denkbeeld te geven
van den schilderachtigen rijkdom van dat stukje sterrenwereld.
Wat wij hier zien, is slechts een oppervlakte van enkele

vierkante graden'aan den hemel. Maar honderden, ja duizenden
sterren en sterretjes van elke lichtkracht zijn eroverheen gestrooid,
en tusschen deze lichtende zonnen in — die op milliarden mijlen
van ons afstaan en sommige misschien nóg verder van elkaar —
zien we een paar plekken, waar betrekkelijk groote sterren in
groepen vereenigd zijn, vermengd met vage lichtsluiers. Deze
laatste vormen 't merkwaardigste van deze fotografie. De
bovenste is de beroemde

Drievoudige nevelvlek (Trifid
Nebula) door William Her
schel aldus genoemd. Ze werd
in 1764 ontdekt door den Fran-
schen sterrenkundige Mes
sier, evenals de andere nevel
vlek onderaan de plaat, en
ze worden ook wel als M. 20
en M. 8 aangeduid. De fo
tografie heeft den samenhang
van deze nevels met de om
ringende stergroepen evident
gemaakt, hoewel we ons niet
juist kunnen voorstellen van
welken aard zulk een band
kan zijn, die deze voorwer
pen bijeenhoudt over zoo
ontzaglijke afstanden.
M. 20 echter, ,,de Drie

voudige", is nog uit een
ander oogpunt merkwaardig.
W. Herschel beschreef deze
vlek in 1784 uitvoerig, als
een uit drie stukken bestaan-
den nevel, naar 't midden
helderder wordend, en met
een dubbelster in een don
kere opening in 't midden.
Zijn zoon John Herschel zei
•er in 1827 van, dat de ster
juist in de donkere ruimte
stond, gevormd door de sa
menkomst der spleten die de
Jichtmassa verdeden. Maar
in 1835 maakte dezelfde
waarnemer er een teekening
van, waarop de ster getee-
kend is als deel uitmakend
van de lichtmassa zelf. Zoo
hebben ook latere sterren
kundigen waargenomen, en
•de fotografie bevestigt het.
Maar het is in strijd met de
uitdrukkelijke bewoordingen
van den ouden Herschel en rWEE STERGROEPEN MET
ook van zijn zoon m vroe- STERRENBEELD DE
,ger jaren. Is deze vlek

veranderlijk? Sommigen gelooven het, en het zou een mysterie
te meer'zijn, hoe zulke massa's, welker samenstelling wij ter
nauwernood vermoeden kunnen, zoo sterk en zoo snel van
voorkomen kunnen \'eranderen.

HET MERKEN VAN VOGELS.
...der licbe Vugehug! (Hes unersclidpfiiche

inid uiiergründliclic Kapiut;!. . . . IIkinkiCII (iAIKK.WIJ weten van den trek der \-ogels nog maar heel weinig
en wat den meesten menschen er nog \'an bekend is,
hebben haast alle ornithologen uit de wereldberoemde
werken van Naumann, Bechstein, Gatke, de ,,Vogel-
warter" van Helgoland, e. a. overgesdireven, en,

soms onder eenigszins veranderden vorm. weer oncler de menschen
gebracht. En toch, er waren nog zooveel duistere punten in den
trek, waaromtrent men geen zekerheid kon krijgen. Toen begon
men er mede, vogels te merken met ringen, met liet doel. nadere
bijzonderheden uit het leven der soorten en van den trek te
weten te komen. Zoo meende men b.v. langen tijd dat de jonge
ooievaars, die in Denemarken uitgebroed waren, langs de Noordzee
naar Zuidelijker streken zouden trekken, en die meening lag ook
zeer voor de hand. Een Deensch leeraar, de heer Christian
iMortensen te Viborg \'oorzag een vrij groot aantal \'ogels (voor
namelijk ooievaars, spreeuwen, wouwen, talingen, slechtvalken en
buizerds) van ringen, en wist ten slotte door systematisch
onderzoek vast te stellen, dat de voornaamste ooievaarstrek
naar Egypte door Hongarije plaats vindt. De heer Mortensen.
die bijna geheel alleen stond voor deze omvangrijke taak, heeft,
zooals te verwachten was, niet zoo'n groot succes gehad als
degenen die na hem kwamen, en het merken op groote schaal
konden voortzetten. In de eerste plaats moet hier genoemd
worden de uitstekend ingerichte Vogelwarte Rossitten, gelegen
in Oost-Pruisen op de Kurische Nehrung, onder leiding van haren
eminenten directeur Dr. J. Thienemann. Den eersten Januari
1901 werd deze Vogelwarte door de Deutsche Ornithologische
Gesellschaft opgericht, voornamelijk met het doel, de kennis van
den vogeltrek te vermeerderen. De Kurische Nehrung is een
gebied, dat voor den trek jirachtig gelegen is. De groote vogel
troepen trekken bijna zonder uitzondering over het zoo gunstig
gelegen Rossitten. Geen wonder, dat Dr. Thienemann weldra op
het idee kwam, de vogels van ringen te voorzien, en hun
daarna weder de vrijheid te geven. Ook de oppervlakkige
lezer zal dadelijk inzien, dat door deze ring-experimenten de
ornithologische wetenschap zeer verrijkt kan worden. Wordt b.v.

zoo'n gemerkte vogel na den
herfsttrek aangetroffen of
buitgemaakt in het verre Zui
den, dan weet men, dat hij
en zij n soortgenooten daar hun
winterkwartier gehad hebben.
M'orden er voorwerpen gevan
gen dadelijk of eenige dagen
na het wegtrekken uit het va
derland, dan is daarmede de
richting van den trek bekend.
Ook of de vogels hunne oude
broedplaatsen weer opzoeken,
welken ouderdom zij berei
ken, of de jongen in de buurt
komen nestelen, waar zij uit
gebroed zijn, kortom, alle
mogelijke vragen, die nog in
het duister liggen, kunnen
door het ringen van vogels
opgelost worden. De genoem
de Vogelwarte geeft 4 typen
van ringen uit, en wel voor
\'ogels ter grootte van ooie
vaar, van meeuw, van kievit
en van spreeuw, roodborstje
enz. Zij zijn van aluminium
vervaardigd, dus van zeer
gering gewicht, en zoo ge
maakt, dat ze, na om het
loopbeen van den vogel te zijn
gelegd, gemakkelijk worden
bevestigd, door het o\-erste-
kende stuk (op de afbeelding
is een en ander duidelijk te
zien) met de vingers of een
buigtangetje om te buigen,
's Winters trekken deze vo
gels in massa's door, en wor
den dan door kraaienvangers
met slagnetten en lokvogels
vervolgd, om een karig stukje
brood te verdienen. Met deze
vangers stelde men zich in
verbinding, en zoodra een aan-
tal kraaien gevangen was,

NEl ELMASSA S IN HET werden hun snel de ringen om-
BOOGSCHUTTER. gelegd, de nummers opgetee-
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kend, en in de volgende minuut zijn ze weer vrij, en volgen hunne
kameraden verder op den trek. Op deze wijze zijn reeds gog
bonte kraaien van ringen voorzien, waarvan iii stuks, dus 12,2 %
weer in Rossitten terugkwam. De Noordelijkste plaats vanwaar
een ring werd ingeleverd, ligt ongeveer 30 K.M. van de stad
Savonlinna in Finland, op 61° 40' Noorderbreedte, het Westelijkste
en tegelijkertijd Zuidelijkste punt is Solesmes, in Noord-Frankrijk
(50° 12' N.Br.). De afstand van Rossitten tot deze beide plaatsen
bedraagt respect, goo en 1280 K.M. De langste termijn die
verliep van het oplatingstijdstip tot den dag dat de ring weer
binnenkwam, bedraagt op het oogenblik 5 jaar, 7 maanden en
8 dagen. Dit exemplaar (No. 123) werd den 12®" October igo3
op de Kurische Nehrung gemerkt, en den 20®" Mei igog ca.
30 K.M. ten Z.W. van Petersburg geschoten.
Kokmeeuwen (Larus ridibunclus L.) worden eveneens in groot

aantal geringd, doch dit geschiedt eenigszins anders dan bij de
kraaien. Deze vogels broeden n.1. op Rossitten in dez.g. Möwen-
bruche en worden hier ook geringd. Men wacht, tot de jongen
bijna volwassen zijn, en legt hun daarna den ring om. Van de
616 stuks, welke van igo5—08 gemerkt werden, kwamen er 40
terug bij Dr. Thienemann, alzoo 6.4%. Een der resultaten was,
dat men te weten kwam, dat de meeuwen voornamelijk aan de
monden van de Po, in Zuid-Frankrijk en in Tunis hun winter
kwartier doorbrengen. Ook schijnen alle meeuwen niet weer op
hunne oude broedplaats terug te keeren. De voornaamste ring-
proeven, waarmede ook de schoonste resultaten
zijn bereikt, zijn die met de ooievaars (Ciconia
ciconia L). Het was te voorzien, dat deze experi
menten met goeden uitslag zouden worden be
kroond. Ten eerste kent ieder de groote witte vo
gels, en ieder let op hen, de groote ringen zijn reeds
op vrij grooten afstand zichtbaar, en ten derde
kunnen op deze breede ringen meerdere mede-
deelingen geplaatst worden, die van het groot
ste belang zijn, om de terugkomst te bespoe
digen. Proeven bewezen, dat de vogels niets
om het aanhangsel aan hun pooten gaven, en
ook, dat bij het merken van de jongen geen
gevaar van de zijde der oude vogels is te duch
ten. Dertien ringen kwamen alleen uit Afrika
weer in Rossitten terug, o.a. uit de buurt van
het Fittri-meer (bij het groote Tsadmeer), uit
Roseires aan den Blauwen Nijl bij Soedan,
van fort Jameson in Noord-Oostelijk Rho-
desië, uit de Kalahari-woestijn, en twee uit Basoetoland.
Deze laatste twee, bijna 9 maanden oude vogels, hadden een
weg afgelegd van gsoo a góoo (!) K.M. Ook op andere plaat
sen werden ooievaars buitgemaakt, zoodat de weg, dien zij
nemen naar het zwarte werelddeel, in groote trekken bekend
geworden is. Vaak komen de ringen onder de vreemdsoortigste
omstandigheden weer in Thienemann's handen terug; adressen
als: Herr Vogelwarte Rossitten, of: Monsieur Vogelwarte Ros
sitten no. 112 zijn hiervan bewijzen. Het is een lust, al de
berichten van de Vogelwarte te lezen, en te ervaren, welke
avonturen zoo'n eenvoudig aluminiumringetje doorgemaakt heeft
bij negers, Boschjesmannen, zendelingen enz., zelfs zijn er al
gemerkte ooievaars voor godheden aangezien.
Op het merken van de andere

vogels, zilvermeeuwen, storm-
meeu wen ,ruigpootbuizerden,zwa
luwen en verschillende andere
kleinere vogels, willen we niet ver
der ingaan. Vermelden we nog, dat
ieder, die zich voor deze zaak
interesseert, gratis en franco de
ringen van Dr. Thienemann be
trekken kan. Alleen verplicht hij
zich dan ook verslag van het
rnerken en van zijn bevindingen uit te brengen. In ons land
zijn de ringen te verkrijgen bij Dr. Oudemans, Paulus Potter
straat 12, Amsterdam, of (hoofdzakelijk voor ooievaars) bij den
heer H. C. Delsman te den Helder. Door de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland zijn reeds lepe
laars en purperreigers gemerkt in het Naardermeer. Een der
laatsten is gevangen bij Galais. Dezen zomer zijn de proeven
op grootere schaal voortgezet. Ik leg er nog den nadruk
op, dat een verstoring van het broedsel door het merken niet
plaats vindt, zooals proeven hebben bewezen. Belangstellenden
kunnen op franco aanvraag brochure en instructies krijgen bij
Dr. Thienemann.
Behalve op de besproken Vogelwarte wordt er in Europa nog

elders gemerkt. Het Natural History Department of the Aberdeen-
University merkt met groote ringen, waarop Aberdeen-University,
en rnet kleinere, waarop Abdn. Univ. Meer waarde hebben m.i.
de nngproeven van de Redactie van het maandschrift British
Btrds, die rnet drie soorten merkt, aden van het volle adres
voorzien : Witherbey, High Holborn, London -f het nummer.*) De
ornitholoog J. H. Gurney uit Norwich (Engeland) begon ring-
proeven met Jan van Genten op de Bass-rots. Het opschrift

Bass-Rock". De ,,Königliche Biologische Anstalt
auf Helgoland", de ..Königliche Ungarische Ornithologische Cen
trale in Budapest, en Mr. Tomlinson te Musselburg ,.ringden"
eveneens met goed gevolg, de laatste een groot getal spreeuwen.
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maken

slachten zijn er, zoo rijk aan ware bloemplanten, als
het i^eslaclit (\unpanula, tenvijl het ook nog de eigen-
schap bezit, dat bijna al zijn soorten zeer gemakkelijk

in de kuituur zijn. Daarbij kan men ze alle aan den eigenaaidigen
klokvorm van de bloemen gemakkelijk herkennen. Hoe .gioot
het aantal soorten is, dat men er van kent. vult met juistheid
moeilijk te zeggen, daar er ook in dit geslacht tamelijk \-eel xer-
warring heersclit en de eene schrij\-er als soort aanneemt, wat
de ander óf als een variëteit óf als een synoniem besch()uwt, In
de ,,Index Kewensis" ,het standaard-werk, dat in i8g-, door
J. Dalt Hooker werd geimbliceerd, worden er met minder dan
308 soorten van ojigegeven, terwijl de achtereenx olgens \ ei schenen

supjilementen \an dit werk er mede een aan
tal vermelden.

Het meerendeel der Campanula's behoort in
de gematigde of halfwarme streken x'an het
Noordelijk halfrond tehuis, wat niet wegneemt,
dat er in Duitschland ongeveer een dertigtal
soorten \'an voorkomt, en er in ons land een
achttal van wordt aangetroffen. In de pas x'er-
schenen ,.Flora van Nederland" van H. Heukels
worden toch vermeld : C. roiundijoha. rapitncit-
Inides, Trachclium. latifulia. paiithi. Rapuncidiis,
persicifolia en glomerata. X'an deze komt de
eerste zeker het veelvuldigst voor. Men -eindt
ze vooral op drogere zandgronden, doch ook
op oude muren wordt zij veelvuldig aangetrof
fen, waar zij dan, met haar blauwe klokjes,
somtijds een schilderachtig effect maakt.

Bekijkt men een geopende bloem \-an een
Campanula eenigszins nauwkeurig, dan staat
verbaasd geen of slechts \-erdroogde o\-er-

blijfselen van de meeldraden te x'inden. Eigenaardig is dan
ook het bevruchtingsproces x'an deze bloemen. Hierx'an zegt
,de heer Heukels in zijn reeds vermelde Flora: ,,De 3 korte
Stijltakken liggen eerst tegen elkaar. De stijl is bezet met
lange haren en is in den knoptoestand dicht omgeven door de
5 helmknopjes, zoodat, als deze naar binnen openspringen en
de stijl voortgroeit, deze haren het stuifmeel medenemen. Nu
eerst opent zich de bloem. De meeldraden verschrompelen en
trekken zich aan den x'oet der bloem terug, zoodat bijen, die in
de bloemen rondkruipen, aan hun lichaam stuifmeel x'an den
stijlborstel ontvangen. Daarna komen de drie stijltakken open,
de binnenzijde van deze draagt de stemjieljiujiillen en komt om

streeks o]i de j-ilaats te liggen,
waar zich eerst de stijlborstel
bex'ond, zoodat nu bij insecten-
bezoek kmisbestuix-ing x'erze-
kerd is.

Blijft dit echter uit, dan kan
do(n- het omrollen der stijltakken
zelfbestuiving plaatshebben. Dit
omrollen gaat soms zeer X'er,
want terwijl de takken bij C.
Rapunculus i—if spiraalwinding

komt het bij C. persicifolia tot il—2 en bij C. paiula
en C. rapuncnloïdes zelfs tot meer dan 2 xvindingen, en daarbij
wordt door het stempelweefsel het stuifmeel van den stijlborstel
aangeraakt".

Deze bijzonderheid vermelden wij. wijl zij lang niet algemeen
bekend is en ons meermalen werd-gevraagd, hoe'het toch moge
lijk is, dat deze planten zooveel zaden gex-en, terxvijl de meel
draden x'erdord zijn. De helmknopjes zijn dus rijp, reeds x-oor-
dat de bloem zich opent.

Een der fraaiste soorten van het geslacht Campanula is zeker
die xx-ier naam hier boven vermeld staat, en verxvondering mag
het zeker eenigszins baren, dat zoo'n gemakkelijk te kweeken en
prachtige bloemplant met m lederen tuin, groot of klein xvordt
aangetroffen.

De Campamda Medium behoort oorspronkelijk in Zuidelnk
Europa thuis, doch gaandeweg is zij ook in Noordelijker streken
gevonden, hoewel zij m ons land nooit verwilderd is Reeds x'óór
den tijd van Linnxus was deze plant onder den naam van Medium
bekend en de groote plantkundige, die haar tot het geslacht Cam
panula bracht, nam dezen geslachtsnaam als soortnaam aan Omdeze reden moet dan ook de soortnaam, in dit gexaT nS ÏÏt
hoofdletter geschreven xvordenAangezien haar bloemen tot' de grootste van het -eslacht be-

iboSMltr' den „aam Grootbfctmige Klokjesbloem , xxelke naam echter met juist is, aangezien
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de bloemen van Campanula van Houltci nog aanmerkelijk groo-
ter zijn.
Hoewel deze bloemplant dus i'eeds meer dan twee eeuwen

bekend is, geraakte zij, wonder genoeg, toch niet zeer verspreid.
In het jaar 1870 toch zeide Vilmorin in zijn toen reeds verschenen
,,Fleurs de ])leine terre" van haar; ,,De toutes les Campanules,
cultivces dans les jardins, celle-ci a les ileurs les plus grandes et
les plus belles. C'est une jdante bien ancienne, dont on a un jieu,
et a tord, délaissé la culture, iiour d'autres, qui sont bien loin
d'avoir son mérite ornemental et sa rusticité." Hieruit blijkt
dus wel, dat deze plantenkenner haar ook als zeer aanbe\'elens-
waardig beschouwde, doch ook, dat zij toen nog zeer weinig ge
kweekt werd.

Vier jaren later verscheen een Duitsche bewerking van dit
boek en daarin werd deze zin onveranderd door Grönland en
Rümpler overgenomen, zoodat hetzelfde ook voor Duitschland
scheen te gelden. Toen door de bewerkers echter tien jaren daarna
een vervolg er op werd uitgegeven, zeiden zij daarin: ,,dat deze
soort ̂ in den laatsten tijd door nieuwere variëteiten \'errijkt
werd ' waaruit wel blijkt, dat men toen eenigszins de aandacht
aan haar is gaan wijden. Nu men
in den laatsten tijd begonnen is
haar te \'ervroegen en in bloem
werken te gebruiken, mag ge
rust aangenomen worden, dat
zij burgerrecht verkregen heeft,
hoewel zij voor tuinversiering
toch nog lang niet zoo algemeen
:gebruikt wordt als zij wel \-er-
dient.

Veel kosten behoeft men aan
•deze Campanula niet te besteden.
Een pakje zaden kost niet meer
■dan één dubbeltje en daaruit
kan men een zeer groot aantal
planten kweeken.

De geschiktste tijd Jom haar
te zaaien is omstreeks 'half Mei.
Het best doet men het op een
rabat in een voedzamen, doch niet
al te zwaren tuingrond, die
vooraf behoorlijk gespit en bemest
werd. Daar de zaden betrekke
lijk fijn zijn, doet men goed ze
wijd uiteen te strooien of nog
beter met wat zand of gestampte
rijst te vermengen, waardoor
men voorkomt, dat de korrels te
dicht opeen komen te liggen.
Het zaad behoeft slechts weinig
gedekt te worden en kiemt, wan
neer het weêr niet al te droog
is, tamelijk snel. Zoodra de
zaden opgekomen en de plantjes
behoorlijk hanteerbaar zijn, moet
men ze uitdunnen, zoodat zij op
een onderlingen afstand van on
geveer 15 c M. komen te staan.
Doet men dit op een regenach-
tigen dag, en worden de plantjes,
die te veel zijn, voorzichtig op-
.genomen, dan laten die zich zeer
goed verplanten. Men belioeft
nu niet meer te doen, dan ze vrij
van onkruid te houden en de
rampanula's zullen krachtige ro-
setten, van langwerjug eironde
bladeren, die aan den voet in een
langen gevleugelden bladsteel
uitloopen, vormen.

Verder komen deze planten het eerste jaar niet, het zijn toch
J5.g.n. tweejarige planten, die dus het eerste jaar een roset van
bladeren vormen, dan een tijd rusten, het tweede jaar doorgroeien,
bloemen en vruchten maken, en dan afsterven.

Wil men er een bloemvak mede beplanten of wel ze op een jdek
plaatsen, waar geen gelegenheid was om ze uit te zaaien, dan
moet dit begin October geschieden. Bij het verplanten moet
•er echter op gerekend worden, dat zij een jren- en slechts weinig
zijwortels hebben, zoodat zij voorzichtig en diep uitgestoken
worden. Let men daar niet op, dan wordt de lange penwoitel
beschadigd en valt de aarde er af, waardoor zij vrij steik zullen
lijden. Van het voorzichtige verjdanten hangt veel van het
welslagen af. Werkelijk mooie planten yeikiijgt men echtei,
wanneer zij rustig blijven staan, waar zij uitgezaaid werden,
waartoe zij dan in het voorjaar minstens op 25 cM. onderlingen
.afstand moeten uitgedund worden.

Het is niet noodig de Campanula Medium te dekken, aangezien
:zij volkomen winterhard is; wil men het toch doen, omdat zi] we-
licht op een erg koude plek staat, dan is het voldoende w at ta '-
ken om haar heen te zetten; meerdere bedekking is beslist af te
raden. , , ,

Vroeg in het volgende voorjaar knapt men de planten wat
op, de rotte bladeren worden er afgesneden en ook kan men ze
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nu wat gieren, door er een geultje omheen te maken, dat met
vloeimest gevuld wordt. Siwedig zal men dan zien, dat zij gaan
doorgroeien.

Uit het midden der rosetten ontwikkelen zich nu de hoofd
stengels, en wanneer die een lengte \-an ongeveer 1 M. bereikt
heldien, doet men wel ze aan een er achter te plaatsen stokje
te binden, daar zij anders gevaar loopen Ihj zwaren regen of wind
om te vallen. In geen geval moet men er ecliter meer aan binden,
daar deze jilanten zich zelf vormen. Spoedig zullen de hoofd
stengels zicii gaan vertakken. Van onder vormen zij zijtakken,
die jo c.M. lang kunnen worden, de volgende blijven
iets korter, waartloor de jilanten een zuiver jiiramidalen vorm
\-erkrijgen. te meer. daar de zijtakken, die aanvankelijk rechtop
stonden, door het gewicht van de bloemen eenigszins naar be
neden zakken, en de onderste zijtakken zich dikwijls ook weer
vertakken. Ook de bloemen staan van onder oji langer stelen
dan van boven. Bladeren worden aan de stengels niet \'eel aan
getroffen, alleen aan den \a)et der \-ertakkingen. de onderste zijn
nog tamelijk groot, doch gaandeweg worden zij kleiner om van
boven in kleine schutblaadjes te eindigen.

Aan ieder der takken ontwik
kelt zich nu een groot aantal
bloemen, die naar l)o\"en gericht
staan, doch ieder oj) zich zelf
volkomen vrij blij\'en. Staan
de jdanten in vollen bloei, dan
zijn het zuix^ere bloemjiyramiden
van ruim (lo cM. hoogte, sier
lijk en los. een sieraad overal
waar zij staan.

De bloemen \an deze Cam
panula zijn. zooals de afbeelding
duidelijk aantoont, zuiver klok-
\-ormig. ongeveer 4 cM. lang en
3cM. lireeci. de zoom is eenigszins
ingesneden en vormt een vijftal
eenigszins omgebogen slippen.
De bloemkroon staat oji het on-
derstamlige \-ruchtbeginsel. waar-
o]i zich vijf x'rij krachtig ont
wikkelde kelkbladeren bexanden.

De kleur der bloemen was van
de oorsjironkelijke soort donker
blauw, doch zij varieërt zeer
sterk, zoodat men tegenwoordig
lichtblauw, donker- enlichtroode,
witte en zelfs gestreejMe ver
scheidenheden heeft. In een zelf
de zaaisel komen gewoonlijk een
groot aantal xmricteiten x-oor.

Een zeer aardige x-ariëteit
komt meer in het Ihjzonder x'oor
onder den naam Campanula
Medium calvcanthema. De kelk
bladeren zijn bij deze doorge
groeid en hebben het x'oorkomen
en de kleur x'an de bloemkroon
aangenomen. Somtijds is deze
x-ergroeiïng erg onregelmatig,
zijn de kelkslijqien alleen maar
aan den x'oet te zamen gegroeid,
doch aan den rand x'rij gebleven.
Wij hebben er echter xvel ge
zien. xvaaraan de x-ergroeiïng x ol-
komen xx'as en de bloemkroon
door een breeden ronden kraag
omgeven xx-erd. ..Koj-) en schotel"
hoortlen xvij ze xx-el noemen, een
naam. die den x-orm x'olkomen
xveergeeft. Een x-erscheidenheid

met gevulde bloemen durx-en xvij, als minder mooi, niet aanbex-elen.
Welk een fraai gezicht een x-aas ojilevert, xvaarin een aantal

afgesneden takken x-an deze Campanula geplaatst zijn, kan men
aan box-enstaande afbeelding duidelijk zien, en xvanneer xvij er
dan nog bijzeggen, dat de afgesneden bloemen in water lang
frisch blijx'en. dan zal ieder wel toegeven, dat het ook een snij
bloem van den eersten rang is.

Zooals xvij reeds zeiden, laat de Campanula Medium zich ook
tamelijk goed x-ervroegen. De zaden xvorden daartoe omstreeks
half Juli in zaadtesten, in een kouden bak gejilaatst, uitgezaaid.
Nadat de kiemplantjes een jiaar keer x-erspeend zijn. kan men ze
ieder afzonderlijk in x'rij groote jjotten uitplanten. deze potten
xx'orden in den x-ollen grond of xvel in een kouden bak ingegrax'en.
Veel bedekking behoeft men ze des xvinters niet te gex'en. Om
streeks Februari zet men dan de potten in een koude kas. zoo
dicht mogelijk bij het glas. Iht de rosetten zullen zich dan gaande-
xveg de bloemstengels vormen, en naarmate die zich ontwikkelen,
laat men de potten zakken. Geeft men nu de planten x-ooral geen
xvarmte. xvat zij niet x'erdragen. dan zullen de bloemen geregeld
ontluiken en een xveek of zes bloeien x-oor die. xx-elke op den x'ol-
len grond staan. Voor hem. die x-eel bloemen moet verxverken,
leveren zij dan. x-ooral x-oor vaa.sbouquetten, een prachtig mate
riaal op. Verzenden laten zij zich echter niet. aangezien de bloe-



456 buiten. 17 September 191U.

men zeer teer zijn en dadelijk smetten.
Hoe ook gebruikt, voor vakbeplanting

of alleen staande, voor tuinversiering of
in vaasbouquetten, steeds zal de Campa
nula Medium de meest mogelijke voldoe
ning geven. Heeft men haar eenmaal
aangeschaft, dan zal men ze niet licht
meer willen missen, maar haar telken jare
in grooter getalen aankweeken.^'5

E. Tn. W.

Foto L. Dcstnan Cz.

HET HANDEKENSKRVID.

LISKS EEN „SCHUIMBEESTJE \

ORCHIDEE EN
SCHUIMBEESTJE.

TAMMER genoeg zijn de meeste, op
I  onze breedten groeiende orchideeëir,
I  in ons land groote zeldzaamheden.
^ Wie niet zoo gelukkig is, in Zuid-
Limburg te wonen, heeft alleen kans, er
een aan te treffen in een vochtige duin
vallei (ook al een zeldzaamheicl tegen
woordig!), of anders in een moerasje of een
drassig stukje weiland. Op plaatsen als de
laatstgenoemde groeien inderdaad nog
tamelijk algemeen drie soorten van moeras
orchideetjes, n.1. Orchis maculata, incar-
nata en latifolia. Het gemakkelijkste en
het meest te vinden is de laatste, n.1. het
handekenskruid. In veel opzichten een
merkwaardige plant! Haar vreemden naam
heeft deze orchidee te danken aan het
tweetal knollen, die onder aan den sten
gel in den grond te vinden zijn, en die,
door een aantal vingervormige uitsteeksels
eenigszins aan den vorm eener hand herinneren. Op den eersten
knol teert de plant dit jaar; deze is dan ook zacht, rimpelig en
uitgezogen. De tweede is voor de volgende lente bestemd en voelt
hard en massief aan. Boven den grond verheft zich een krachtige,
holle stengel, versierd met een 3 tot 6-tal, meestal sierlijk zwart
gevlekte bladen, die aan den top een aar draagt van uiterst fraaie,
lila-purper, roode, rose of soms witte bloemen. De jihoto is ge
nomen naar een zeer lichtgekleurd exemplaar. Het loont alle
moeite, deze bloemen wat nader te bekijken. Allereerst merken
wij op, dat er slechts één krans van bloembekleedsels is, bestaande
uit zes blaadjes. De vijf bovenste nijgen zich samen en vormen
den zoogenaamden helm, het onderste is veel grooter, drielobbig
en heet de lip. Deze lip loopt uit in een holle, honigvoortbren-
gende spoor. Alle bloemblaadjes zijn gezeten op een gedraaid
steeltje, dat bij nader onderzoek het vruchtbeginsel blijkt te zijn.
De wrong in het vruchtbeginsel ontstaat, doordat de bloem in
den knop met den lip naar boven ligt en zich bij het ontluiken
omwendt. Allermerkwaardigst is de bestuiving bij het hande-
kenskruid. Wie hiervan meer wenscht te weten, kan niet beter
doen, dan met een grasstengeltje denzelfden weg te volgen, dien
de tong van een honigzoekend insect in de bloem aflegt, dus
linia recta de spoor in. Voert men deze bewerking bij een bloem
uit, dan zal men bij het terugtrekken een of twee knotsvormige,
op dunne steeltjes rustende voorwerpjes op het grassprietje zien
kleven, die zich na eenige oogenblikken naar voren ombuigen.
Deze lichaampjes zijn de stuifmeelklompjes van de orchidee, die
van onderen van een soort van gom voorzien zijn en daardoor aan
het binnendringende sprietje zijn blijven zitten. Ga nu met het
zelfde voorwerpje weder een bloem van het handekenskruid bin
nen. Indien gij het een beetje handig gedaan hebt, zult gij de
stuifmeelklompjes kwijt wezen. In hun omgebogen stand raak
ten zij n.1. juist den stempel der bloem aan en zijn hieraan blijven
hangen. De inmiddels opgedroogde gom van het steeltje heeft
ze niet langer op het grassprietje vast kunnen houden en zij heb
ben hun bestemming kunnen volgen en de bevruchting tot stand
kunnen brengen. Vervang nu in uw gedachten uw grasstengel
door een insectentong en het zal u duidelijk worden, dat het han
dekenskruid een inrichting bezit voor het verzekeren van kruis
bestuiving, zóó merkwaardig, dat we haar wedergade schaars
zullen aantreffen. Het zaad van het handekenskruid is fijn als
stof en het gaat uiterst lastig, een plant daaruit te kweeken.
Hoogstwaarschijnlijk kan deze orchidee zich alleen ontwikkelen,
als er tevens bepaalde soorten van bacteriën in den bodem aan
wezig zijn, en daarom zal de cultuur in een bloempot of bloemen-
bak wel haast altijd mislukken.
Op onze illustratie links zien wij aan een der grassprieten een, uit

kleine blaasjes bestaanden, op speeksel gelijkenden, groeten drup
pel vocht, met zijn bewoner, die zich juist gereed maakt zijn ver
blijf te verlaten. Het is een ,,schuimbeestje" in zijn omhulsel \'an
..koekoeksspog". Dit kleine insect, tot de orde der wantsen be-
hoorend, is bij ons zeer algemeen op tal van ]flanten te vinden. De
jonge dieren omhullen zicli met hun uitwerjiselen (liet koekoeks
spog) en blijven hierin tot hun laatste \'ervelling. Dan c'erlaten
zij hun vochtige verblijfplaats, om er nimmer in terug te koeren.
Door hun opzuigen van ]ilantensap zijn ze natuurlijk schadelijk
voor den landbouw. Aan den biesstengel, rechts van de
orchidee, ziet. men een langwerpig voorwerpje zitten. Dit is
een cocon van een allerfraaist vlindertje, prachtig zwart-

E

groen met rood geteekend, en veel voor
komend O]) drassige weiden, Zygaena tri-
folii, het kla\-ervlindertje. Ten slotte ver
melden wij nog, dat de witte kringen
rondom de grasstengels links, ontstaan zijn
door de woekering van een of ander para
sitisch zwammetje. Het zijn te voorschijn
komende sporen, die weer andere planten
zullen besmetten, zoodat men op sommige
jilaatsen haast geen onaangetast gras
sprietje kan \-inden, een voorbeeld dus,
dat onder de planten groote epidemieën
even goed en zelfs nog \-eel vaker voor
komen dan onder de menschen.

L. Dorsm.vn Czn,

DE MORPHO
EPISTROPHIS.

EX der meest symjiatliieke figuren
in de Grieksche mythologie is
wel die van de godin Aphroditc,
Reeds door geboorte en afkomst
staat zij in betrekking tot de

drie deelen \'an het Heelal. Haar oorsprong
is uit den hemel. Zij is geboren in de
zee, en de aarde ontving haar met al de
pracht en weelde, die slechts de lente
geven kan. \'andaar, dat zij \-ereerd werd
als A. Urania, die in den hemel thuis be
hoort; als .A, Pandemos, die het land en
alle x'olkeren beheerscht, en als A. Euploia,
de godin van de zee en de scheepvaart. In
deze drie hoedanigheden had zij ook drie

tempels op het voorgebergte Knidos in Klein-Azië. Óp andere
plaatsen weer vereerde men haar als Aphrodité Epistrophia,
die de harten der menschen bestuurt en ze liefde of afkeer
inboezemt. Deze eigenschap der godin, de harten te kunnen
bêkoten, heeft aanleiding gegeven, dat men een der fraaiste en
grootste vlinders van de tropische gewesten aanduidt met den
naam IMorpho epistrophis.
De Morphiden, meerendeels reusachtig groot en prachtig getee

kend, bewonen in meer dan 40 soortenden Oost-Indischen Archi
pel en Zuid-Amerika. Op een vrij aanzienlijke hoogte, gewoonlijk
niet lager dan 6 M., zweven zij als dagvlinders in grooten getale
boven de open plekken en de wegen van de Braziliaansche
tttniden 'en maken een diej^en indruk op den aandachtigen be
schouwer, die in verrukking gebracht wordt door hun sierlijke
wendingen, sneller dan die eens vogels, en door hun prachtige
teekening. Ze fladderen door de straten der steden, verleven
digen de bloemtuinen en zoeken het gezelschap der menschen,
waar zij door het openstaande venster naar binnen vliegen, om
een visite aan de bloemen te brengen.
Een der fraaiste is de pas genoemde Morpho epistrophis.

De bovenzijde der vleugels is schitterend parelmoer wit, aan de
randen afgezet met zwart gekleurde halvemaantjes en zwarte
vlekken. De costa en sub-costa, benevens de dwarsader ̂ •an
de middencel zijn mede zwart afgezet. Het geheele aderstelsel
der vleugels is duidelijk te onderkennen. De onderzijde der
achtervleugels is geteekend door zes wit gekemde met een gelen
cirkel omlijste oogen, die wegens de doorzichtigheid der vleugels,
gemakkelijk aan de bovenzijde waargenomen kunnen worden.
Dat is ook het geval met de zwarte stippen, twee groote en
één kleine, van de voorvleugels.
Een groot aantal van deze schoone kinderen der Natuur

tegelijk in hun vlucht waar te nemen, moet een zeer prachtigen
aanblik opleveren. p. Fr.-^nsen Jz,

Fciff B. Ft'ekgrs. DE MORPHO EPISTROPHIS.


