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Rafflesia's onder Palmen
(alias Aspidistra-bloemen in een aardenpot).
U klaagde dat de foto's, die voor D. L. JV. inkomen, voor
het grootste deel totaal onbruikbaar zijn of slecht reproduceeren. Misschien is deze iets boter, iedereen vindt ze
ten minste aardig. Bij gelegenheid wilde ik wel uw oordeel
erover hooren.
J. A. HONING.
Hier staat het.
H.

Aspidistra-bloemen, foto van J. A. Honing.
Een middel tegen stoukmnggeu .'.
Een jeugdige, oude, Nederlandsche dame, die in Mentone
woont en heel veel van ons tydschrift houdt, dat op
allerlei wijzen toont, maar niet genoemd wil worden,
zendt ons onderstaand berichtje:
Mosquitoes and Basil.
The mosquito plant, of which some account was given
in this journal the other day, is it appears, no now discovery.
Sir George Birdwood, the distinguished physician, psysiologist and botanist, and Oriental authority, sends an
interesting letter on the subject to the Londen "Times".
He says that this plant and allied basils have been
known ''from time immemorial" throughout India, as a
defence against mosquitoes and a prophylactic in malarial
districts. The Hindus recognize several species, such as
"wild Tulsi", "white Tulsi" or "black Tulsi", Krishma-tulsi
and Tulsi par excellence.
One or other of these basils is found growning everywhere in India especially about temples, and most of them
are grown in gardens; in farther India especially they are
planted upon andabout graves, and a decoction of the stalks
and leaves is a universal remedy in cases of malarial fever.
Sir George Birdwoord says that when the Victoria
Gardens and Albert Museum were established in Bombay
the men employed on these works were at first pestered
by mosquitoes and suffered so much from malarial fever
that, on the recommendation of the Hindu manager, the
whole boundary of the gardens was planted with holy
basil and any other basil at hand on which the plague of
mosquitoes at once abated and fever altogether disappeared
from the resident gardeners and temporarily resident masonsThe site of the gardens had before been one of the
worst malaria-stricken spots on the Island of Bombay. No
one in those days knew anything of "the mosquito-malaria
theory". Sir George himself used myrrh as a protection
against mosquitoes. "They never," he says, "came near
any bed in which a little myrrh was burned or a little
tincture of myrrh sprinkled when retiring for the night."
De hier genoemde holy Basil is zeer waarschyniyk de
heester: Ocymum sanctum, een labiaat, met lila bloempjes,
die lijkt op onzo grootbladige Veronica; de plant is aan
god Vishnoe gewijd. Bij ons wordt nog wel een Afrikaanscho
soort gekweekt; vóór de heerschappy der kinine als middel
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togen de intermitteerende koortsen veel gebruikt, n. m.
Ocymum febrifugum of Basilieknud. (Verleden jaar vond ik
op don Driesberg by Valkenberg een exemplaar).
Dat een of andere Ocymum-soort de muskieten ook bij ons
zou verjagen, is door proefnemingen zeer onwaarschijnlijk
gebleken. Het middel, datonzezomor-kwelgeesten, vooral in
Amsterdam, zou kunnen weren, is nog niet gevonden. Horretjes zetten blijft het parool!
E. Hs
Trekvogels in ' t land van Maas en Waal.
Het was op een Zondag in 't laatst
van Maart, dat ik lust kreeg weer eens
een wandeling van een uur of vier, vijf
te maken en besloot de Waal over te
yaan, omdat die streek meer afwisseling
geeft dan de Betuwe.
Half een 's middags begaf ik my op
weg. Dn lucht was bewolkt maar het
was toch aangenaam en zacht lenteweer.
Spoedig bereikte ik het veer, dat mij over
de rivier bracht. Een half' uur later had
ik het flinke dorp Wamol achter den rug
on sloeg een weg in, die by de Maas
uitkomt. Weldra bevond ik mij te midden
van de onafzienbare weilanden van deze
strook en wat ik hier alzoo zag, laat ik
in 't kort volgen:
Het eerste wat mijn aandacht trok,
was een groot aantal rietgorzen. Er vlogen
er duizenden bij mijne nadering van do
slootkanten op Het waren byna uitsluitend mannetjes en blijkbaar dus doortrekkers. Vervolgens bevonden er zich
verscheidene paartjes wilde eenden in de
slooten. Dat deze vogel hier veel wordt
gevangen, blijkt uit het aantal eendenkooien, die te midden van de weilanden
gelijken op oasen in de woestyn of
liever: boerdery'en in de prairie. Groote
wolken spreeuwen vlogen over de weiden heen en weer.
Overal zweefden loeuwerikken zingend door de lucht. Er
waren ook veel reigers en buizerden. Eon uur, nadat ik
Wamel verlaten had, bevond ik my in het dorp Alfen aan
de Maas. Ik volgde den rivierdijk tot aan de kerk en sloeg
toen een weg naar Drommel in. Ik kwam al gauw weer
tusschen uitgestrekt weiland, maar in een andere polder,
die grootendoels onder water stond. De droge gedeelten
waren als bezaaid met kievitten, die ook al op den trek
schenen, daar deze vogel hier niet in zoo'n groot aantal
broedt. Na ongeveer drie kwartier kwam ik te Drommel
en nu volgde een tamelijk vervelende weg tusschen huizen
en bouwland, doch leeds na een half uur bereikte ik het
veer en kwam om vyf uur thuis.
K.
Bitterzoet op water.
Een stukje van Solanum dulca
mara zette ik, by de kachel op
plantenwater. Spoedig vertoonden
zich kleine wratjes die tot wortoltjes uitgroeiden. Op den top is
sedert 16 Febr. de knop een stengoltjo met vele blaadjes geworden;
dit stengeltje is ruim 1 dM. lang.
A. HALLEMA.

Scherciiiiigi)!, 12 Maart.
Dwergmuizen gevaagd.
Reeds lang is het mijn vurige
wensoh geweest, om een paartje
dwergmuizen te hebben. Ik kon
deze lieve diertjes echter noch vangen, noch knopen. Zoudt u nu zoo
vriendelijk willen zyn mij in de
eerstvolgende aflevering i). L. N.
te antwoorden of n soms iemand
weet, die mij een paartje af present,
óf tegen billijken prijs zou willen
afstaan ?
Jo V. D. M.
Amsterria.m.
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