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Overneming van den inhoud^ ook hij gedeelten, is verboden.

TIR AU PIGEON
door Willy van der TakEr zat een duif op den nok van het dak, dat

even lager dan de terrassen voor het Casino in
Monte Carlo ligt. Vlak onder die terrassen loopt
de spoorweg door, en het dak was het dak van

een wacht- of signaalhiiisje: zv^art beroet en één van
de weinige leelijke dingen, die het prachtige uitzicht
van de terrassen oplevert, V'eer onder die spooi'weg
lag een stukje grasveld, zoo fluweelig en effen en glad
als een biljartlaken, alleen veel mooier en wanner van
kleur; en daar weer onder lag de zee, zoo intens,
schitterend en fel blauw als vergeetmijnietjes in de zon.
SI Tien uur in den morgen is vroeg voor Monte Carlo,
Er waren nog maar een paar menschen op de terrassen;
er woei een zacht, frisch morgenwindje; en de auif,
donzig grijs met een klein beetje wit en donkergroen,
zat zoo kalm en bedaard haar toilet te maken alsof ze
wist dat zij ruim den tijd had. Ze prikte langs haar
pooten, ze streek onder haar horst en buik de veeren
glad, ze klapte één voor één haar vleugels half omhoog
en stak er haar gravenden kop onder; toen vleide ze
ze zorgvuldig weer neer en aaide een paar laatste
overeind staande veertjes weer gelijk. Een paar maal
kirde ze zacht en tevreden en haar vriendelijke oo"^en
keken als met iets van appreciatie uit over de tin
telende zee en de blanke stad Monaco op de steile
rots aan den overkant; daarna verdiepte ze zich aan
weer met evenveel verliefde zorg en toewijding in
laar toilet als een ijdele vrouw 's morgens voor haar
h°ï 7 1 definitiefi3esloot, dat ze klaar was; het was ook half elf. toener beneden op het fluweelen grasveld beweMn^^
f  kleine wit en zwarte hond holde er kehtend i^nd, een paar mannen draafden er op en

eei, deurtjes klapten er open en dicht: de tirau pigeon werd geopend, de liefhebbers van het
duivenschieten die geen minuut wilden missen opc ezen mooien dag, hadden zich al voor het openiims
uui voor de deur geposteerd en wel een tiental teoelïd-

ep er nu het grasveld op, waar ook nog
kleine hond uitgelaten heen en weer holde en blaftegen de zon en de glinsterende golfjes §3 Svorduif, boven op den nok van het dak Ln iZt 1
huisje, met zachte, vleiende tevreden fkoerend, kw.em een eoort van „pmerkzaanfh!"7

-  1 kwn-k . ,„if af ,m .l' aai.le mi]enddemij» f l. „,.,.|M li.na.i mei liet
n: het was de oude. iiia.ft< ■< .';'V , was u ' .jjr ucnkhrauweii. <

die sne
w

omn: het
grijze haar jaim mi hier. dan daar fiad gezien
—""ird/speelzaah in de slraten van Monte (arlo,^  iiaai' huiiudun kw aru ni iiaai
nn de terrassen —, naai1  die }iel !rrra> ai>loot.
d

aan
en lagen .steeneii muur i r l • i LmT i iZijn oogen waren geri.-lil "J. de 'l"d: liij ld,. I Ma

vlak bmen het eignaaüniirje. uaar zi| ""M -«"d-
onrustig naar heneden zal f I,i|ken. H.| l.-.V l>"o,
te zijn; hij .sloeg op meiiiaiid aelit. maar klemde
zijn w^andefstok kramjiaehtig in zijn reelilerv ujst en
sloeg er een luiden, ongeduldigen rol lel mee op den
steencn muur. De duif kei^k hem een uogi^nhlik met
een half verwonderden, half veradiriklen 1)1ik aan.
Hij keek, verontwaardigd over liaar domheid, terug
en zei, terwijl zijn weiikhrauw en elkaar lujiia l aak
ten, zoo fronste hij ze, en terwijl hij ziiii rollcl oj)
den muur ongeduldig hervatte: ..(io awav l <»adan
toch weg! Vooruit! \ ooruit !" De <luil .-jireidde haastig
haar vleugels uit en vloog fladderend \M'g. over
de terrassen, over het ( asiiio, in dr richting van de
bergen; ze werd een steeds kleinere >tip tegen de
blauwe lucht en de EngelseJimau keek haa.r na. met
een glimlach om zijn mond en w<■nkhrau\^ en. Toen
draaide hij zich om en zette zieh naast mij op de
bank, S3 Renedcm was het someteii begonm'ii, 1 )e
kooitjes, waarin de duiven opgesloten zatem klapl<ai
onophoudeilijk, steeds vlogen de in de zon idinkmide
duiven op in de lucht, de blauwe lumiel en de \ rijheiil
tegemoet, steeds wtter klonk er een >ehot al-, ze no'f
geen twintig meter weg hadden kunnen v lie<mn.
ruischloos vielen de duivenliehainen neer. en 1 Hmm
.soms op het gras nog krampachtig te bewegen: zwij
gend, phchUsgetrouw kwam telken^ <le kleim> wit
en zwarte hond aansnellen, pakte z<- op in zi.n hek
met ae maitiale wenkbrauwen st or nx i
naar heneden te kijken. iJe duit en i i,.le„. t i',.!,", "t'"!!'.
in de minuut; de lucht wov UUt,,,. " ' '

,  111 aar
hij: „The beasts'

minuut tijd had
dat het legen niij^ was.

cmovv. 'dj ,ne een halvewendde hij het gez^ieUt n-1. Aerwerken.
een glimlach: ..En ,l,if zonder

even H met raak . p' maar
neden d, a.,i7|, ' , ''"RI kichk-rd,-.  het hondje Idafi l>e-

•' ''l'i'hn,! eii.a.. 1" naar boven
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kijkeml heen en weer holde, vloog nog wat hooger,
wendde zieh toen in de richting van de stad, en
kwam over onze hooiden gevlogen. Haar ééne wiek
klapte moeizaam, hlijkhaar toch getroffen; midden
op het terras, vlak acliter ons, liet ze zich zakken en
hipte, schichtig links en rechts kijkend, tusschen de
wandelaars door. Ze bestec dden hooostens zeer ter-
loo{»s wat aandacht aan haar, en een paar keken er
lachend naar beneden naar den onhandigen schutter;
maar de kngelschnian zat al naast haar op zijn hurken,
haar vriendelijk toesprekend met een zachte, vlei
ende stem, waarnaar de duil allengs, met een
sehuin gehouden kopje, begon te luisteren. Hij stak
een langzame hand uit; de dnil werd in het minst
met angstig en liet zich gedwee opnemen. Er was
ook geen onrust in haar oogen, toen hij zich met
haar tusschen zijn handen w eer naast mij neerzette;
in de zijne, onder de borstelige w enkbrauw en, w as een
hall teedere, half triomfantelijke glimlach. ,,Tlie
beasts! zei hij weer. ,,Ze hebben hem in zijn vleugel
geschoten. Het is niet erg, maar als hii hier bliift
rondloopen vangen ze hem zoo weer. Ik ga hem
buiten de stad brengen, in de bosschen daar tegen
den berg op. Ik w eet een korte weg er naar toe. Gaat
u mee?" Er was nog tijd genoeg — ik ging mee.
Op de terrassen keken ze hem na, den keurigen ouden
Engelschman met zijn witte broek en donkerblauw^
jasje, die zoo moederlijk de duif in zijn armen droeg;
de promenade gingen w e langs, de hooge trap langs
het kleine kerkje bij de Condamine op, steeds oudere,
steeds vuilere straatjes daar boven in de havenbuurt
door tot in het hoogste gedeelte van de stad, waar de
boomen al tusschen de huizen door begonnen te
groeien en de huizen bijna geen huizen meer, maar
boschhutten waren; tot in de oude olijvengaarden,
waar (h- kronkelige boomen zich krampachtig in
grillige bochten wrongen en tallooze smalle paad
jes berg-op-berg-af versto})pertje speelden. Het rook
er naar tliijm, een paar hagedissen ritselden tus
schen de {)lanten door, een vogel floot hoog en
aanhoudend ergens een eind verder den berg op;
tusschen de w arrngestoofde steenen sjilpten de kre
kels zoo, dat de lucht van een eindeloos, fijn ge
zang vervuld was. Daar zetten we de duif neer tus-
schen de lage planten. Zij keek ons met één oog
vriendelijk aan, klapte even met haar ongekwetsten
vleugel en hi])te w eg. De Engelschman wreef tevre
den in zijn handen, lichtte zijn hoed op en zette
hem w at schuiner op het hoofd. Nog handenwrijvend,
met een glimlach op zij^i zonbeschenen gezicht, begon
hij door de olijvengaarden weer naar beneden af te
dalen, zorgvuldig zijn \\eg zoekende tusschen de
steenen en de boomstronken. Hij zei niets, maar het
was of er heelemaal over hem heen iets van een
triomfantelijk, even malicieus, maar overigens heel
goedaardig en breed glimlachje gespreid lag: het glim
lachje van wie zijn vijanden een kostelijke poets
heeft gebakken. 83 Toen we in de benedenstad be
landden, had hij mij drie maal met ,,niy dear aan
gesproken en stond hij erop, dat ik in het Cafe de
Paris een ko[)je koffie met hem zou gaan drinken.
Hij praatte ni<'t meer over de fliuf, maar de glimlach
bleef hem bij. Ten slotte bracht hij mij naar mijn
hotel; voor de deur nam ik alscheifl van hem en
stuitte bij den ingang op den dikken hotelier, die
niet zijn geweldigen romp zijn kolossaal gezicht
cn zijn machtigen, zwarten baard de toegang ver

sperde. Hij infornnxn-de met een zoo zwierige strijkatm
als zijn omvang hem toeliet of mademoiselle tevreden
w as over haar morgen, en ik bleef staan en vertelde
hem de historie van de duif en de Engelschman, om
dat ik het zoo ontroerend had gevonden. 83 ,,Daar?"
zei hij vragend, en wees naar de bergen reeht tegen
over het hotel, „daar heeft u de duif gebracht — u
en ce monsieur anglais?" 83 Ik knikte en zijn sluw^e
bruine oogen begonnen geamuseerd te glimmen, ter-
wijl hij daverend lachte. 83 ,,Ach mademoiselle, wat
jammer! Want ziet u, daar, juist daar, in die oude
olijvengaarden w orden altijd, een paar maal per week,
de duiven voor de tir au pigeon gevangen. Comme
c'est dróle — het is werkelijk te grappig!" 83 Ik
onderdrukte een opw elling om hem te slaan — dat
doet men nu eenmaal niet. Er kwamen andere gasten
aan, en hij liet me voorbijgaan. Terwijl ik de trap
opging hoorde ik in de verte nog zijn nagorgelenden
keellach — en het Averd me plotseling duidelijk dat
ik hem eigenlijk altijd een zeldzaam antipathiek
mensch had gevonden .. ..

HET BOEKJEHet is een stokoud boekje, acht blaadjes dik,
van het formaat van een almanak, en evenals
deze gebonden in een perkamenten bandje,
waarvan het achterblad het boekje met een

stevige lip diclitsluit. 83 Gedrukt te Deventer in het
jaar 1738. 83 Getiteld: „Prima puerorum institutio".
83 Bevattend de vocalen en de consonanten cn stil-

laben. En verderop gevuld met niets dan godsdien
stige leesstof in het Latijn: het Onze \ader, de Tien
Geboden, gebeden en spreuken en bijbelteksten. 83
Op het titelldad een houtsnede, wie weet hoe oud:
op den achtergrond van een lokaal, dat aan een stal
doet denken met zijn kleine getraliede ruitjes en zijn
groote tegels, staan cenige banken, waarop jongens
zitten; en op den voorgrond troont in onvergelijkelijke
waardigheid de magister, met de haret op het hoofd
en de teekenen van zijn waardigheid in de hand, en
vóór hem staat een jongen, die zijn lest opleest. Maar
verder is er weinig kinderlijks aan dit geleerde boekje.
Men zou zeggen, dat het altijd in de bihliolheek heeft
gestaan, dat het regelrecht van de pers naar de stoffige
planken met de lange rijen boeken is ovcrgcl)racht.
83 Maar aan de binnenzijde van het perkamenten
omslagje staat met groote, krullige kinderletters:

Harmannns

Johannes
Jordens 1776 (gehoren 30 Sept. 1766)
December.

83 Een kind, dat de data van eigen leven noteert,
omdat er voor hem niets helangrijker is. En onder
het woord „December" staat een golflijntje, dat on
handig met een pen is getrokken, en daaronder weer
één, iets kleiner, en zoo verder, tot de onderste punt
van den driehoek gevormd wordt door een stip. Zulke
versieringen hebben U en ik en duizend anderen óók
gemaakt, toen wij tien jaar waren, evenals de kleine
Latinist. Het boekje is plotseling ontroerend door
kinderlijkheid, het is er kostbaar door geworden, het
fluistert iets onuitsprekelijk melancholieks door het
dreunen van zijn statig Latijn, het glimlacht even,
héél uit de verte en hc<'l droef. 83 ,,Prima ])uerf)ium
institutio . ..." 83 En het kleine stndentje, dat zijn
naam erin heeft geschreven.
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HET KASTEEL MARQUETTE {VOORZIJDE). RECHTS HEEFT EEK' ROKDEEL GESTAA.K

Marquefte of het huis te Heemskerk
DOOR Mr. J

Soudic varen in vreemden landen
Ende dwingen tote minen handen
De lieden, ende mijn selfs lanl
Sonde bliven bnten miere bant ?IN deze verzen beschrijft Melis Stoke ons de mo

tieven, die in 1256 den Roomsch koning Willem
II van Holland ertoe geleid hebben om de West
friezen te beoorlogen, alvorens zich naar de heilige

stad te begeven ten einde de keizerskroon te ontvan
gen. SI Iedereen herinnert zich het slot van de hierop
ondernomen expeditie, hoe de ridderlijke vorst door
het ijs zakte, hoe hij den dood vond en te Hoogwoud
begraven werd en het is ook in onzen tijd wel de
moeite waard om deze treurige historie, in haar weer
gave door den middeleeuwschen dichter, treffend door
eenvoud, nogeens met aandacht te herlezen. SI Wat
aan den strijd tegen de Friezen is voorafgegaan, h
ons slechts gedeeltelijk overgeleverd. Stoke vertelt
daarover weinig, in tegenstelling met zijn veel uit
voeriger berichten (boek Hl vs. 537 evv.) betreffende
de tactiek, die door 's konings opvolger Floris V bii
het onderwerpen van de Friezen gevolgd is. welke
graaf immers het land wdst te bedwingen door den
aanbouw van sterke burchten op strategische punten.
1  j ons daaromtrent evenwel meer bekend. We vernemen dat de Roomsch koning reed.
lang tevoren op tegenweer bedacht is geweest teaen
zijn wederspanmge onderzaten, de Westfriezen lm

. Belonje

mers, verschillende schrijvers berichten, dat hij in
1246, oi althans omstreeks het jaar 1250. een zekeren
heer Hendrik (of Gerrit) hvX baljuw scha]) van Kenne-
merland niet het kasteleinscha]) van het door hem
gebouwde huis Heenisk.wk opdroeg Inmeven. een
jaargeld van 100 ponden, om dit huis ais bolwerk
tegen de Ir.ezen te ,lnen gel.n.iken en „n, l.nvendieii
van daar uit die Ir,ezen Wijvend te best.,ken. &1 \ aiidit boKierk (missehien lieel't ter [ilaalse zellk inie wel

kerk 7n "e in het bij Heenis-

Roomsch koniim'hleef d 1 • '^^or d^n
ge,dacht van heer Hendrik t!u j !T
van ziin laat.tn .jf t. h. totdat het door den dood
Meijne van Heemskerk."vrr"''' dementia of
van Oosthuizen, overt ouwe van Heemskerk envHii ijosttiuizen. ovenrin.r .. l iv n.

haar huwelijk met GihheH V dochter uit
van Noordeloos. niet nann^ ^
huwd met Arend Gerritz van ^ lanen. ge-hergen. De erfdochter van bl^
vas Magdalena. vrouw»- laatstgemeld echtpaar
kerk. Noordeloos en 'Zevenbergen. Heems-
Cornelis de Glinies ridd huwde met
-Itenker van k.!;: ^ies en
kinderen van den hehonO.r. i"'"- ^an <le veleen van den hekenden b ' ^
,tJan met de Lippen'\ ̂  a 4? Bergen oji Zoom
^et huis Heemskerk (onist,-' vererfde

•eeks dezen tij.l naar zijn
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bezitters ook wel Zevenbergen genoemd) op drie kin
deren van genoemden Cornelis de Glimes, n.1. op
Maximiliaan (overl. 1544), Cornelis, den bisschop van
Luik (overl. 1560) en Maria (overl. 1557), gehuwd met
Louis de Ligne, heer van Barban^on. SI Een klein
zoon van den laatstgenoemde, Carel de Ligne, graai"
van Aremberg, prins van Rebecque, zoon van Jan en
van Margaretha van der Mark, gravin van Aremberg.
verkocht het op 11 Juni 1610 voor f 125000,— aan
Daniël de Hertaing, heer van Marquette. Aan dien
laatsten heer, lid van de Ridderschap van Holland en
generaal in Staten-dienst, is uiteraard de huidige
naam van het goed te danken. Hij was gehmvd met
Eleonora de Hennin, zuster van den bekenden Maxi
miliaan, graaf van Bossu. SI De Hertaing's tweede
zoon, insgelijks Maximiliaan geheeten, moest zijn be
zit executoriaal zien veilen, waardoor Marquette in
1663 overging op Petronella barones van Wassenaer
Duivenvoorde, weduwe van Adriaan van der Mijle,
heer van de Mijle, Bakkuni, Dubbeldam, Bleskens-
graaf, enz. Haar eenige dochter, Maria Agatha. over
leed ongehuwd, waardoor vererving volgde op haar
nicht Willeniina Henr. van Reede, gehuwd met jhr.
Wigbold van der Does van Noordwijk. Voor den min
derjarigen zoon van het laatste echtpaar, jhr. Steven
van der Does, droeg toen de vader Marquette voor
f 25000,— over aan den Amsterdamschen burge
meester Mr. Joachim Rendorp (22 Mrt. 1717), wiens
slacht sedert eigenaar bleef, totdat door den dood

van jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette
(9 Dec. 1909), weduwe van Jhr. J. H. Gevers, haar
zoon jhr. mr. Hugo Gevers (burgemeester van Heems
kerk, overl. 1921) en daarmede diens familie in het
bezit kwam van Marquette. SI In de maand Novem
ber 1925 verliet de familie het kasteel. Nadien kwam
het leeg te staan en, gelukkig voor het dorp Heems
kerk, dat er een groote attractie méér door gekregen
heeft, de prachtige bosschen, het park, en later ook
het gebouw zelf, werden voor het publiek opengesteld.
Noordholland is immers verre van rijk aan zulke be
zittingen, gelegen in schittertmde natuuromgeving als
deze! SI Een breede oprijlaan leidt naar het, binnen
grachten gelegen, deftige kasteel. Door de poort be
reiken we een binnenplaats, waar een rechthoekig op
den voormuur staande vleugel een eenvoudige gevel
vertoont, versierd met bergsteenen pilasters, be
kroond door een fronton met het wapen Rendorp
onder een 9-parelige kroon en het jaartal: MDCCXLI.

Het huis, dat overigens voor een groot deel een 17e
eeuwsche bomvorde vertoont, is dus blijkbaar in hel
jaar 1741 voor een belangrijk gedeelte door den toen-
maligen eigenaar. Mr. Pieter Rendorp. gemoderni
seerd. Dat het inderdaad zijn stichting is geweest,
wordt ons duidelijk bij het betreden van de ruime
vestibule, waar het stiu:"\verk aan Aveerszijthui de mo
nogrammen PR en AMP. derhalve de namen van Mr.
Pieter Rendorp en diens tweede echlgenooLe Agatha
Maria Pancras aangeven. (\ gl. Elias; .,De Vroed
schap V. Amsterdam . XL 779). In de 19e eeuv is de
voormalige linker vleugel door boin\ valligheid afge
broken en toen (1828) Is ook een stnk van het front
gesloopt. A oor de rest heelt men zich in dien tij<! be
perkt tot het meer bewoonbaar maken van het over
blijvende stuk. SI Over het interieur valt meer te
vermelden. Ofschoon natuurlijk een belangrijk ge
deelte van het meubilair door de eigenaars is ver
wijderd, maakt het geheel geen hollen, oiigezelligen
indruk, zooals zoo dikwijls het geval is bij een verlaten
kasteel. De balzaal, de kleine kamers met het mooie

uitzicht op de grachten, de verzameling prenten en
teekeningen van het kasteel in 0.1. inkt. (h> collectie
steenen kogels, enkele schilderijen, dit alles maakt,
onder deskundig geleide, het bezoek ten volle waard.
S! Weer buiten, op het Itinnenplein van Marquette
teruggekomen, zien ij dan iets zeer n^erk^\ aardigs. Dit
binnenplein strekt zich namelijk nog tientallen nieters
in Oostelijke richting uit, eer de gracht wordt bereikt.
Het heeft min of meer den vorm van e<Mi schiereiland

en is cirkelvormig beplant met zware, oude lindeboo-
men. een unicum in deze streken. Het zal den aan-
dachtigen beschouwer weldra duidelijk zijn, dat we
hier in het bijzonder historischeii grond betreden.
Want hier heeft het oude rondeel gestaan, de enceinte
met gekanteelden muur, voorzien van schietgaten.
Hier verhief zich de donjon, de machtige toren, die
volgens de schrijvers .,negen zolders hoog, een baak
verstrekt' in zee". SI Nu wordt ons tevens duidelijk,
dat het huidige kasteel Marquette slechts dat gedeelte
beslaat, wat in de middeleeuwen de voorburcht
(bailey) moet geAveest zijn. Schriltelijke bronnen uit
het midden der 15e eeuw bevestigen dit reeds (Kronijk
Hist. Genootschap IX. 1853. II, bl. 172 evv.) en de
talrijke 18e ceuAVsclui prenten doen ons zien, hoe
éérst de gracht tussclien voorburcht en romlcel Averd
gedempt. Avaarna bovengenoemde Mr. Rendorp, ge
heel ovcri^enkomstig den smaak van zijn tijd, de eei-

biedAvaardige stichting van den Roornsch
koning ging inrichten tot oranjerie met
volière met duiventoren en door er binnen
in ... . een vijver te graven! —Tenslotte
Avcrd die oude burcht, Avaarvan de grond
slagen zich nu nog in den liodem moeten
bevinden, in 1800 afgebroken. Een enkele
roode baksteen, van extra groot formaat,
treffen Ave hier en daar nog aan. 83 In den
laatsten tijd bestaat er toenemende be
langstelling voor onze middeleeuwsche
kasteden, getuige de publicaties over den
Leidschcn burcht, dien van Oostvoorne
en de opgravingen van het kasteel van
Egmond. Alle drie Avaren zulke burchten
rncL ringmuur. evenals de hier besclircven

J{et Huis u Heemskf.hk

stichting van den Roornsch koning Willem
H. Misschien zal ook daarom de archeo
loog eens op Mar(jU(Ul(i de spade in d<'n
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grond steken, teneinde ons inzicht
de voor Holland's wordingsgeschiedenis z
santé vroege niiddeleeu^ven!

meeuwen langs
HET STRAND

door Nor BinsbergenAl een paar dagen achtereen heeft de westei
storm op de kust gebeukt. En lieiiiemvd, wat
de storm ons gebracht heeft, maak ik op een
avond, ais ik meen dat het w^at iuuw t, de ui

rusting klaar, om den volgenden dag eens langs het
strand te gaan kijken. Inderdaad is het den vol
genden ochtend heel wat bedaarder en in een matig
eangetie peddelen wij tegen den wind in naar de
kust. We zetten onze fietsen in de schuur van den
jachtopziener, drinken een kop koffie en gaan daarna
het grindpad op in de richting van het strand. Aan
beide zijden van ons pad liggen de duinen, die nu
verlaten schijnen in de grijze winterdagen. Eeeii
voo'elgeluid is te hooren en vooral het geroep der
Avulpen, dat 's zomers zoo mooi is, missen wij nu.
Een enkele bonte kraai vliegt zwijgend over ons heen
en eenmaal stooten wij een ruigpootbuizerd op van
zijn prooi, bestaande uit een half afgekloven konijn.
Met zijn machtige wieken zeilt hij weg in de richting
van het donkere dennenboseh en blijft daar op een
vooruitstekenden tak waehten tot wij verdwenen
zijn, om daarna zijn verstoorden maaitijd voort te
zetten. Als wdj na een half uurtje den laatsten duin
top beklimmen, ligt plotseling de zee voor ons. Het
is bijna bladstil geworden en kalm rollen de golven
over het strand. In de verte bespeuren wij met onze
prisma's een zeekoet. Zeer zeker is het een teerolie-
slachtoffer, want bijna nooit komen deze vogels
buiten den broedtijd vrijwillig aan land. Een klein,
onbeduidend plekje van deze verraderlijke olie is
reeds voldoende om den vogel ten doode te doen op
schrijven. Ze kunnen zich niet meer voldoende in
vetten, zoodat het zeewater tusschen de veeren
dringt en ze hun drijfvermogen verliezen; langzaam
sterven zij dan van honger en koude. Het is altijd
een ellendig gezicht, wanneer je zoo'n vogel ziet
staan, wachtend op zijn dood. Recht voor ons, aan

DE JONGE SrORMMEI VJV 01> HET IJS TUSSCHEN DE
KAl'M EEUWEN

I \
r . ^

VIHEGHEELD U.IN KAHM! El II

den rand van het water, staat een troepje mtMuiwen
en als we de kijkers daar op richten, zien we dat het
bijna zonder uitzondering zilvermeeuwen zijn: een
manteimeeuw^ en tw^ee stormineeuwnn zijn er bij.
Kapmeeuwen zien wij in den winter aan het strand
niet zooveel. Maar met de stornimeeuw<m moeten
we nu uitkijken, want bet kan In^st ge])euren. dat
wij de diieteemneeuw, die na den storm nog al eens
op het strand komt, er voor zullen v<Msiijten Dat
is nu eens een echte zeevogel. Ze brochm aileên oi,
steile rotsen onmiddellijk aan de zve. Het i. ,l'^
eenige meeuw, die zijn voedsel lux.fdzakeiijk uit
de o,,,„ zeebrt„p,datb,.s,aalui, ,,la„kl,,n-aii,.H,.iaan de oppervlakte van hel water r.Metende „r-a-
nisnien , dat zweniiiiend uil lirt w'A\i-r i ^
pikt. Sloütduiken en ioopend v, """''li "I'f-"-
cleze soort niet. Daaronl ir 'l'"'!
op de open zee en in dit geval z„„',l',!a '""'f-ptezen«■n „zeemeettw" knnnen spreken' wi • ^ n"
soorten lang niet het vev^il • 'A , amlereheef, de drilteennteeL" Aarte' v " ''V ^
IS een duidelijk kenmerk v. I'"K''l|'t'nlen. Ditvan de atonniteett"Tond, r ^'"7 'Ui-'" '
il« vogel in de hand Lwr Ti^? ^teen zoo goed als „ntbJeekt" V 7' '''' "' l'l'"-
vmterkleed aehter in den hal ,1" '''' " hij i,, l,etvleugels zijn bovenop iels d, ."'71-'".^ en „„k de
stormineeuw. De sehiinbaar .'"'""'l'-i' 'lan bij degesneden, doel. lang Sr f r'"»" ^ iets in-
meemv. die hier zeldzaatn i 'I '''' vorkstaan-
herkent .„en aan den """-hoint. IVze s„„rt
zwarten handvleugel (dl, "nr" " """"'l- "elu.el

ondervleueel I • maar A,. iets vanSehlegeü?:'do;':h,:lkj'^ veiueiri;;';-
ykugels nfe? '^dé'""

<Ionk;e:'°ï. '".i tlez„bovenkantden afgelooup^^ donkere, bijna' hiopt ö

=- ,.r. 'r ~~:;r'-7r ™.~
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noemde })Iaat broeden in hoofdzaak visehdiefjes,
kluten en een enkele strandplevier. Toen we de
plaat bezücliteiu loxameii ook de dwergmeeiiwen
luid alanneerend boven ons vliegen. We waren er
bijna al van overtuigd, dat Ave eieren van de meeuw
tjes zouden vinden, zóó onrustig gedroegen deze
zich. Maar hoe we ook zochten, niets, wat op een
dweriïmeeuwennest geleek. Later bleek dat ze ,,Ioos
alarm" hadden gemaakt, want toen Ave ons hadden
verscholen en de rust in de visehdiefjeskolonie terug
keerde, verdAvenen ook de {hvergmeeuAven en gingen
een eind verder aan het strandje rustig voedsel
zoeken. SI Behalve de genoemde soorten komen
er nog AÓer andere in ons land voor. HocAvel er nogal
zeldzame gasten onder zijn. maken Ave toch aan het
strand de meeste kans ze te ontmoeten. Ik zal ze
hier in "t kort even opsommen: Ten eerste de ZAvart-
kopmeeuAv. welke in i)roportie ongeveer tusschen
een gCAVone kapmeeuAv en de zilvermeeuAC staat.
Deze meeuAv. die eigenlijk nog geen Hollandschen
uaam heelt (zijn Latijnsche naam luidt: Larus Me-
lanocephalus Temm.), broedt de laatste jaren in ons
land. Dit jaar is het den heer Vijverberg gelukt,
het broedgeval fotografisch vast te leggen; de ge-

op 21 Januari 1911 op het strand te Egmond gevonden
Averd, bevindt zich in eenbuitenlandschecollectie En
het derde, 23 Maart 1918 op Texel gevonden, is in de
cclh clie van Artis te bezichtigen. Tenslotte de meest
zeldzame soort voor ons land; de geheel Avitte ivoor-
meeuAv. Hiervan is sleehts één exemplaar bekend,
gevonden in het begin van do 19o couw. Toch hcbljcii
^ve aan tiet. strand altijd I-cans een van deze tjizon-
dere soorten te zien. Vooral na een storm kunnen
Ave allerlei interessante ontmoetingen hebben. Onze
Avandeling leidt meestal langs het strand van Wijk
aan Zee naar Egmond en dan door de duinen terug.
Vóór alles trekt de aanspoellijn onze belangstellino.
Goed beschouAv-d heeft elke Hollander het juttim
iri zijn bloed en op de meest ongezette tijden kun je
niet aan het strand komen, ol er loopen altijd avcI
een paar menschen langs de vloedlijn te struinen.
Tusschen allerhande rommel liggen verschillende
d

noemde vogel Avas gepaartl met
ineeuAv. Dergelijke paringen van
komen nieter voor onder de
meeuAven. Verder degroote
burgemeester, een meeuw,
nog grooter daneenmantel-
nieeuAV. Het veerenkleed
heeft iets van dat van een
verbleekte jonge zilver-
meeuAv. doch de groote slag-
pennen zijn licht- en niet
donkerbruin.zooais bij deze
soort. De vogel Avordt vrij
zeldzaam gezien. In de
meeste gevallen zijn het
jonge exemplaren. Nog
weer zeklzamer komt de
kleine burgemeester hier
voor. Deze soort is slechts
drie maal aan onze kust
voorgekomen. Een opgezet
exemplaar van 1809 be
vindt zi' h in de eolha tic
vanhet Nat.Hist. Museum
te Leiden. Een ander, dat

een

tAveei'rlei

geAvone kap-
soorten

oode vogels, bijna zonder uitzondering teerolic
slachtoffers. Meestal zijn het zeekoeten, zAvarte zee
eenden, roodkeelduikers, enkele Jan van Genten en
Av at meeuAven, die Ave daar vinden. Maar de moge
lijkheid is voor iedereen hetzelfde, dat er iets bi-
zonders gevonden Avordt en juist daarom is zoo'n
tocht langs de kust zoo interessant: st(>eds Aveer hol
je naar een plek Avaar je iets meent te ontdekken
en voor je het Aveet, ben je aan het eind van den
tocht. In den Avinter geven ons de meeuAven een
Avelkonie afleiding, hoeAvel ik het niet best kan zet
ten dat ze zoo „huisdierachtig" doen. Ze loopen
tusschen de makke eenden en kippen in de hokken en
pikken, evenals musschen en spreemven, een graantje
mee. Ze laten ons tot op korten afstand naderen en doen
akelig traag. Vooral zilvermeemven kunnen met hun
lichte oogen zoo lodderig kijken. Neen, dan houd ik
meer van hen in den broedtijd, dan zijn ze veel Avilder
en actiever. In Januari begint dat al; de kapmeeuAveii
krijgen Aveer donkere koppen en bij de andere ver-
dAvijnen de bruine streepjes uit den hals. ZeAvordeii
steeds drukker en Avanneer Maart in 't land is, A^er-
dAvijnen ze meer en meer uit de steden. Urenlang
kunnen de zilvermeemven dan boven de outle broed
plaats ZAveven. Maar het wordt Avel Mei, eer je de
kanjers van eieren Aveer in de slordige nesten vindt.

l!\ l>Ey WINTER GEVEN DE MEEUWEN ONS EEN WELKOME AFLEIDING-
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MAROKKO
DOOH j. B. KobéFez ligt ongeveer 5U() km noordoostelijk van

Marrakesj in de uitloopers van den Middel-Atlas
en is een heuvelachtige stad, in tegenstelling
tot Marrakesj. dat in een vruchtbare vlakte, op

dertig km van den voet van den Hoogen Atlas ligt.
Van Marrakesj uit is Fez
langs twee routes te be
reiken. De oude gaal over
Casablanea, Raliat, Salé
en Meknes en is ongeveer
540 km lang, De nieuwe
autoweg strekt zich uit
langs de uitloopers van
den Atlas over Khenifra,
Asroe, Selroe en is onge
veer 500 km lang. Sefroe
is een der schilderachtig
ste stadjes in het Atlas-
gebied en moet men voor
al niet overslaan. Over
Casablanea en Rabat kan
men ook van den spoor
weg gebruik maken: in
het algemeen geve men
echter aan de bussen de
voorkeur, omdat deze veel
vlugger opschieten. Beide
verkeersmiddelen op deze
route komen te Fez-,,Ville Nouvelle

van circa 13.000 inwoners en

IN MAART ZAJN DE ZILVER
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en hier viel hij van de eem
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De Franschen noemen Fez h'ert men nooit
daarmee hebben zij gelijk. Marrakesj ..Het
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n  At'" noemen, zou ik
w'il-

geheel kennen.' Zooals de
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Fez

r.iinFeb en poëtisch:
^vA..■elt traditie. Is
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m einseh steuii])unt. en

vindt in de omgev ing van
Fez nog aquaducten uit
den Komeinseln n tijd. Nu

de heuvel-
d de hooge hui-

domineereii in
aehtigesiad

S WEER OP DE
PLAATSEK TE ZIEA

01 DE PROED-

der Arabieren, welker
dn'cl anders is. dan

zen

stijl
die te Marrakesj. S3 Ty

ge

 pisch is te Fez het labyrinth van duizenden nauwe
stad van circa 13,000 inwoners en bijna zuiver straatjes, die tusscben diMiooge. donkeie luizmi iooi-
Fransch. Men vindt er een ,.Grand Hotel ' met alle kronkelen en zeer dikwijls als doodloojx m « ^sl« g< n
E u r O p e e- eindig 1' n.

\ er

5^.

sehe com
fort, maar
ook vol
doende mid-
delgroote en
kleine ho
tels. Verder
zijn er uit-
s tekende
F 1' a n s c h e
restaurants,
bioseopen,
goede café's
en ook bad
huizen. Te
Meknes ont
moette ik
den verte
genwoordi
ger van een

grooteEuro-
p e e s c h e
ijzerfirma, die tegen mij zei: ,,Wat zoekt U in Fez?
Daar is immers niets te zien, nauwelijks een en
kelen Arabier!" De goede man was reeds twee keer
in het nieuwe Fez geweest, had daar snel een paar
klanten bezocht en was met den volgenden trein
verder gereisd. Hij was er zich niet van bewust, dat
Vijl km verder oostelijk Fez-Medina ligt, de eigenliike
stad, met 180,000 inwoners. Op deze wijze heeft" de
nmn geheel Noord-Afrika afgereisd, zonder ergens
eigenlijk een Arabische stad gezien te hebben. Den

EEN DER STADS

s
ne

zijn

ctH'ide-
-teegjes

z u o

POORTEN VAN EEZ

smal. dat
tw ee inen-

scben elkaar
slei'bt- met
moeite kun
nen passee-
ren. Si De
w non w ij k
der Arabie
ren bewijst.
<lal men met
een rijke en
zeker eens
zeer voor

name stad te
doen heeft.
Behalve de
tuinen van
bepaaldepaleizen, die men tegen entree of met legitimatie

beziclitigen kan. zijn er ook mooie openbare iiarken
Een sterke vestingmuur omgeeft nog beden de stad"
slechts aan de westzijde zijn de
en breede
de

,  , , ""'l" l'oorten verdwenen
..ad ,e

.eii „,-,T iiooi- ''iJ -"K
\ an het westen komend ^ zi n.
Mellah. de Jodenwijk. Do'or ' ^
ni

ez

ken in het ^-deelte m aar het i^èrvandmi S omt
ï^ultan
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DOORGANG MET OVERDEKTE INGAKG AAA DE MOELAY IDRIS-
MOSKEE TE FEZ

en zijn ambtelijke gebouwen met hun uitgestrekte
tuinen zijn en door een mooie, met mozaiek inge
legde poort komt men in het eigenlijke Fez Me
dina, de zakenwijk. De woonwijk met zijn villa's
en tuinen ligt in het Zuiden der stad op heuvel
hellingen. Buiten de stad vindt men nog een dorp
van Soedannegers. SI De zaken- of bazarwijk is
evenals in andere oude Marokkaansche steden naar
de beroepen in straten verdeeld. SI Fez Mellah heeft
geen bijzondere gebouwen aan te wijzen. De huizen
zijn er als in een kleine Spaansehe stad en waarsehijn-
lijk heeft, toen de Mooren uit Spanje en Portugal
verdreven werden en vele Joden mee vluchtten, de
toenmalige Sultan hen gastvrij opgenomen. SI Fez
Medina echter, met zijn oude traditie, heeft den kunst-
lievenden vreemrleling veel schoons te bieden in zijn
oude bouwwerken van zuiveren stijl. De stad wordt
beheerscht door twee gebouwen: het paleis van den
Sultan en de groote moskee Moelay Idris. Het paleis
van den Sultan, dat een tamelijk groote luimte be
slaat, is niet te bezichtigen: wel de tuin. Van buiten
ziet het paleis er als de meeste oriëntaalsche gebouw en
vrij haveloos uit, van binnen moet het echter met
groote pracht ingericht zijn. SI De moskee Moeky
Idris is een geweldig huizenblok en men krijgt het
idee, dat verschillende gedeelten ervan eeist succe.
sievelijk eraan gebouwd zijn. De toren is zeei laai
met mozaiek ingelegd, terwijl de ingangen cn P^oi
bogen met prachtig houtsnijwerk versierd zijn. Voor
zoover men de uitgestrekte l.idruimte overzien kan,
spelen hier de oordeelkundige piautsing der zuilen en
fijn houtsnijwerk een hoofdrol. Maai- zooals a les m
iV leven iwee zij.len 1 ft en wel dikwijls zoo, dat

naast een zeer ernstige ecu lachwckkende staal, is
dat ook het geval in de oude mosk<M^ Moelay Idris. De
Arabier is hartstochtelijk verzot o}) iiurwiMken eii
nergens vindt men onder de Arahiereii zooveel iiiir-
w erkverzanielaars als in Marokko. Nu heeft hlijl diaar
eens iemand de moskee een iiurAverk cadeau gedaan;
natuurlijk een Europeaan. En wel een goedkooj), een
,,niooi" uit het Schwarzwald of Zwitserland. Bij dit
eene geschenk bleef het niet en zoo hangen, staan
en liggen nu in een zijhal honderden iiurwvrken, die
men van de straat af in een zijhal kan zien (mi
bew onderen. Het zijn alle gesehenken van vriendelijke
Europeanen en Amerikanen. Zeer bezienswaardig
om hun fijne binnenarchitectuur zijn nog de beide
Medersa's (inheemsche universiteiten) Boe-Anania en
Attarine. Door fijn versierde poorten betreedl men
groote, rechthoekige hallen met zuilengangen. Aan
de oostzijde ligt een bidkleed. De vloer en tot hun
halve hoogte ook de wanden zijn geheel met mozaiek
en majolica ingelegd. De galerijen rondom zijn van
fijn geornamenteerd cederhout. A an (h> galerijen
leiden deuren naar heel kleine kamertjes, woonver
trekjes van arme studenten, die als monniken leefden
en wier hoofdstudie de Koran was. SI Tegenwoordig
is dit alles anders en bijna alle faculteiten der Fran-
sche universiteiten — vooral van de Sorbonne —
worden bezocht door welgestelde Marokkaansche
studenten. SI Fez krijgt zijn water op kunstmatige
wijze en oude waterraderen laten in de stad hun
zuchten en steunen hooren. S! Op de oostelijke hellin
gen liggen in een halven cirkel de kerkhoven der stad,
omgeven door olijvenbosschen. Op de heuvelkammen
staan de ruïnes van oude vestingwerken. SI Heeft de

IN FEZ MELLAH. DE .10 D EN If LJ K VAN VEZ
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BIJ DEN RINGMUUR OM HET SULTANS PALEIS TE FEZ

Stad Fez veel te lijden van sprinkhanenplagen, de
reiziger heeft wat uit te staan door de gidsenplaag.
Waar men ook gaat of staat, ovei'al dringen zij zich
op en vooral het paleis en de Moelay Idris spelen zij
als troeven uit. Maar beide zijn niet te bezichtigen!
Wil men zelfs den meest vasthoudende van dit gilde
van zich alschudden, dan vrage men onschuldigweg
naar den prijs om met hem de beide bezienswaardig
heden te zien en belooft hem de betaling na bezichti
ging. Dan verdwijnt hij zonder verder nog iets te
zeggen! S3 Meknes ligt 61 km westelijk van Fez en
IS met de autobus in een uurtje te bereiken. Het ligt
evenals laatstgenoemde stad tegen de uitloopers van
den Lagen Atlas. De oude stad zelf bestaat uit
twee gedeelten, de gkrabische wijk. die wat betreft
aanleg, stegen en huizen sterk aan de oude stad
Toledo herinnert en de oude Spaansche wdjk, welke
zich aansluit aan het Arabische gedeelte. De nieuwe,
cioor de Franschen gebouwde stad ligt op een plateau,

a 4 km van Meknes verwij-
d. ^ Zooals boven reeds

meegedeeld, zijn de voornaam-
bezienswaardigheden vane vnes het paleis en de tuinen

van Moelay Isniail, de prach
tige, met mozaiek versierde
poort van zijn voorvader El

ansoer, de wapenmagazijnen
en ce voor het grootste ge-
1 ee te reeds veimielde vesting
werken, en het museum. Tus-
bchen twee haakjes: ook Fez
lee t een aardig, klein museum,
a  in een kasteel onderge-

^acit is. SI De omgeving van
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bociete Anonyme-, dan kriiyn
„! terstond de sW},te zijde d"r
huropeesehe eidtunr te voelen
De boer, die zijn eigen huis ijt
is, trekt "ule snel door de niaat-
sehappij gebouwde en „iet .Ge
golfd plaatijzer bedekte barak
ken en moet in het seizoen van
s ochtends drie uur mt zons-
oiulergang \\erken. Aan het
einde der week kan hij van zijn
loon zijn levensbehoeften koo-
pen in de door dezelfde maat
schappij gevestigde winkels. Is
de seizoensarbeid afgeloopen.
dan wordt hij ontslagen, meest
al zonder een cent oj) zak. \"elen
t rekken dan ook naar de haven
steden om hier hun geluk te
probeeren. maar hier is thans,
evenals overal, misère troef. In
het beste geval w ordt hij koelie.
SI De b ransche regeering heeft
aan deze gevallen geen schuld
en ik lien ervan overtuigd, dat
geen andere staat zijn taak
hetei zou kunnen vervullen. Haar hulpvaardigheid,
welwillendheid en tact tegenover inheemschen is
zeel groot. Dit hoorde ik zelfs van een sjeik, die
kmo])a zeer goed kende. De grondoorzaak ligt in
<le mensehelijke hebzucht, die den zwakkere steeds
zal uitbuiten. De intellectueele Arabieren en
Berliers streven ernaar, de technische vindingen
der Enropeesche staten zoo snel mogelijk over te
nemen — w aarin zij veel handigheid toonen —, ten
einde deze ti'gen de indringers te gebruiken en de
superioriti'it van deze te breken. Hebben zii echter
eens al <leze technische wonderen van het Westen
overgenomen, die men hun bereidwillig brengt, dan
hebben zij het westersche ongeluk mee overgenomen
en hun paradijs verloren. En de mannen, die op
feestdagen een bedelaar, wien zij niets geven kun-
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nen ̂), ter verontschnldiging de hand kussen, zullen
verdwenen zijn.

Primula's voor de kamer
nooK G. Khomdi.ikONDER de vele bloeiende jilanten, die in den

winter onze kamers sieren, nemen de Primu

la's een vooraanstaande plaats in. Dat is geen
wmnder, als men bedenkt, dat ze zich van den

laten herfst tot het vroege voorjaar tooien met hun
prachtige bloemen, iets wat van Begonia's, Cyclamen
en Hortensia's niet gezegd kan worden. SI Het ge
slacht Primula bevat een paar soorten, die geschikt
zijn voor kaniercultnur, terwijl de overige — en dat
zijn er vele — uitstekend voor tuinheplanting zijn.

Primula obconica is ongetwijfeld
een van de mooiste soorten voor

kaniercultnur; haar treft men
dan ook het meest aan. Aan
vankelijk kwciïkte men slechts
de fl(;ts-rose kleuren, thans ecdi-
ter is het kleurengamma enorm
uitgebreid, terwdjl de alzonder-
lijke bloemen ook beduidend
grooter zijn giwvorden. Prachtig
is de P. grandiflora aiba nova,
met sneeuwwitte bloemen, voor

al tijdens de Kerstdagen is juist
de Avitte kleur zeer in trek.
Lachskönigin is fijn zalm-rose;
Meteor donker zalm-rood ;Coeru-

lea lichtblauw^ en de (iigantea
Aalsmeer's Roem is donkerrose-
rood en zeer rijkbloeiimd. Het
is echter jammer, dat het juist
de P, obconica moi^t zijn, dii'
bij sornmigi^ immschen geweerd

Ij J'Icii M<iliinnttic(laiui niiijr, waiiiK'fi
liij (Ic mi)sk<'c hinncnfiiial. iiixli iiiifT''-
wasM'lu'ii '/ijii. luicli liij lii'bhi'ii.
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wordt, terwijl ze ook in
wordt —^—
de Primula n.1. een huiduitslag

rwiji ze ook in de mees
toegelaten. In enkele ge

„ 1 „.^,1 iimVliiii«Jucr

buitKS

de meeste ziekenhuizen niet
en veroorzaakt
anneer men de

vormen zieh op de huid

te zieKciinLii^^^"
vallen veroorzaakt
 Wanneer men de

men,
plan

 nijpt men
ten

plant met de hand aanraaxvi, —
hlaasachtige opzwellingen, die wel niet gevaarlijk en
ook niet van langen duur zijn, maar door hevig jeuken
toch veel last veroorzaken. De uitslag zet zich soms
ook op andere lichaamsdeelen voort. De ontsteking
wordt veroorzaakt door een uitscheidingsproduct van
de haren, die in grooten getale op bladeren — vooral
aan den onderkant — en stengels zitten. Het uitschei
dingsproduct is een gele vloeistof, een aetherische
olie, waarin groote en
kleine kristallen voorko
men, die als prisma's in
de huid dringen, en zoo

veroorzaken,

algemeen
ontsteking
sa Over het

koim-n de liloemen w

huis verlangen ze in den w
zuiden, vlak voor het ven.
niet te hoog zijn, zoo van

.  • eerst nioel rnen flinke
,  ";VT,men de bloemen wei.kweeken. lat» i ^ standplaats op het

ister. De temperatuur mag
50 tot 55 F. geeft de be.ste

.  , I I .i.jn l>ren"'en vve naar lieverApril al te veel plagen, <Ian mex j.,
voor een venster op het
zoo spoedig verbranden.
zon direct weg. Hoewe

dat de bladerenoosten; niet d
doch de bloemen zijn in de

men de beste planten

wordt het gevaar voor be
smetting echter sterk
overdreven, de meeste
menschen toch zijn er ge
heel inunuun voor. Krijgt
men een of andere huid
uitslag, dan wordt het
maar direct aan de Pri

mula's geweten, terwijl ze
er meestal part noch deel
aan hebben. Sa In mijn
jarenlange, practische er
varing heb ik, noch mijn
personeel, die er toch juist
dagelijks mee om moeten
gaan, ooit hinder gehad
van ontsteking, zelfs heb
ik nog nooit een collega
ontmoet, die niet met
deze Primula's durfde te

werken. Evenwel, er
zijn nu eenmaal men
schen, die er zeer vatbaar
voor zijn; zij moeten na-
luurlijk gummi-hand
schoenen aantrekken,
eventueel de handen met

alcohol wasschen. Sa De

vermenigvuldiging ge
schiedt door middel van
zaaien, dat het geheele

O — ------

noeg

geen

jaar kan gebeuren. Wenscht men echter planten
voor ̂ vinterbloei, dan dient men vi'oeg in het voor
jaar te zaaien. Dit moet men in het donker en op
warmte doen; verspenen en oppotten, kortom de ver
zorging, moet heel nauwkeurig zijn, zoodat men in de
kamer niet veel kans van slagen heeft. In het voorjaar
kan men beter een paar jonge plantjes in stekpotten
koopen, die men dan zelfverder kweekt. Na ontvangst
zet men ze in een vorstvrij broeibakje, om ze, zoodra
ze de potjes volgeworteld hebben, in Geraniumpotten
over te zetten. SI Primula's hebben een hekel aan
versche bladaarde — vooral als die aarde veel eiken
blad looizuur) bevat, waardoor ze gele bladeren krij
gen. Beter is het om gewone tuinaarde te nemen, en
die met wat turfmolm en oude koemest te vermeneen
Ze moeten tepn te felle zonbestraling besehemid
woiden, termji men ze in den zomer zoo koel moge
lijk kweekt. De knoppen, die zich reeds 's zomers vor-

kweekt door ze jaarlijks
te zaaien, kan men ze ook
heel goed overhouden. Na
den bloei in April-Mei
gaat men de watergift iets
verminderen, om ze na

half Mei buiten te zetten.
De oude grond verwijdert
men. terwijl men haar
van nieuwe, voedzame
aarde voorziet. De groote
bladeren kunnen tijdens
de verpotting geru.^^t afge
plukt worden: in den zo
mer vormen zieh nog ge-

nieuwe. Heeft men

broeibak, dan kan

men ze na deze behande
ling ook met pot en al
buiten ingraven, liefst op
een licht schaduw-plekje.
Tegen September mogen
ze dan weer naar binnen.

Zoo bekend als de P.

obeoniea is. zoo onbe

kend is de P. sinensis.

die toch zeker niet min
der mooi is. P. sinensis
is in cultuur vrijwel gelijk
aan de obeoniea, alleen

verdraagt ze iets meer
zonlicht, want houdt men
haar te donker, dan rekt
de plant zich. w aardoor ze
los boven op den pot komt
te staan. Ze groeit trou
wens ook altijd iets naar
dus niet het oppotten

rekening meé houden. Het hart van de plant moet
iets onder den grond komen. SI De dubbelbloenüge
varieteiten worden inee.stal door stekken of scheuren
verinenigvuldigd „at echter in een kas moet ge-
sctiieden. Ze verdragen een i
dan de obeonica-s. erveiiTorrakei^^f'''' "'"'P'"''''™''
ook geen uitslag, reden temeer "■jonge plantjes ™n aan te scLff™ ^VT'' w*"™ Pf'
kw-eeken ze nog wel, en zullen èr t di, v, "
gaarne een paar leveren F zeker
op in geraniumpotten «m .p ?bak in te graven Den + daarna m den koudenen 's nacht? met een I-Lmafaf/ït "
ze s zomers ook zoo knfri ^^^ekken. Hoewel men
verdient het toch aanheveliC^ ' kweeken.
te honden Ook onder P ^

daar moet

ze steeds onder glas
wo
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boven toe

ordig prachtige kleuren aan"^'^


