S M A R A G D H A G E D I S .
knoppen. Mijn plan was te trachten ze te beschermen, doch
ik ben er van terug gekomen:
lo. omdat ik wilde zien hoe zü zich houden zouden.
2o, omdtit zulke ingepakte takken spoedig de aandacht
van de schooljeugd zou trekken en dan weten wij, dat de
onderzoekingsraaniei van schooljongens soms al te ruw is.
De wüze raad: ,,Onderzoek alle dingen en behoud het
goede," wordt te vaak, te sterk door hen nagekomen.
Dus ik liet het nu. Toen het vooijnar aankwam, verdwenen
er allengs eenige knoppen. Zij vielen ongeopend af. Toch
zag ik er eenige zich ontwikkelen, maar zij brachten het
niet verder, dan dat de vorm en kleur te zien kwam. Ik
vond ze den volgenden dag op den grond.
Op een goeden dag, kwam de Gemeente opzichter mü
waarschuwen dat een bloem zich geopei d had. Jawel, daar
prijkte een prachtige zacht lila-kleurige bloem met gele
keel, purpere stippen en strepen.
De buis is wyd geopend en de zoom vüfdeelig en sierlijk
omgeslagen. De bloem doet het meest denken aan een
Streptocarpus bloem en verspreidt een heerlüken geur.
De heer Sturing was zoo beleefd op mijn verzoek het
photographisch portret van de bloem te maken, die ik den
lezers hierbij aanbied. De stand van de bloem heeft iets
geleden, doordat het maken van het portret niet dadelük
kon geschieden doch de afbeelding is zeer duidelük, zelfs
de haren op de bloemkroon zijn goed zichtbaar.
Wat zou zulk een boom toch een sieraad voor onze
parken zün, als de bloemen tot hunnen ontwikkeling kwamen
als bü de Catalpa's.
Een gekleurde afbeelding (hoewel niet fraai) vindt men
in het bü de huidige tuinbouwers weinig bekende tijdschrift
Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
aanmoediging van den Tuinbouw jaargang 1846—1847.
De bloem is in werkelü'kheid veel fraaier •) dan de plaat
weergeeft, mogelük ligt het verschil aan de twee later te
noemen variëteiten.
Zooals 't met alle planten het geval is, heeft ook deze
boom eenige andere namen o. a. Bignonia Thhz. Incarvillea
tomentosa Spreng en Paidownia tomentosa. Koch.
Volgens bovengenoemd tüdschrift was de boom reeds in
1683 door Kaempfer ontdekt, doch pas in 1784 voor 't eerst
goed b.schreven door T h u n b e r g in zü'n Flora japonica,
met dit verschil met de werkelükheid dat Thunberg zegt,
dat hij in Augustus—September bloeit. Waarschünlijk had
hü slechts nabloeiende exemplaren gezien. De latere mededeelingen van Von Sieboldt, dat /$ m. April bloeien, komen
meer met de werkelijkheid overeen en met de eerste mededeelingen van Kaempfer.
In Japan wordt de boom 30—40 voet hoog en w c r d t h e t
hout gebruikt door schrü'nwerkers.
De voortteeling geschiedt of door wortelstok of door zaad,
dat zeer klein en gevleugeld is.
Door zaaiïng waren in 1844 reeds twee variëteiten bekend
namelü'k:
P. imp. var. japonica en P. imp. v. chinensis. Het is deze
laatste, die in onze kweekerüen bekend staat als P. imp.
hort. Paris en afkomstig van China.
Het stuk in gemeld Tijdschrift bevat vele merkwaardige
aanwüzighuen. Toen de voorwerpen in 1836 uit China
ingevoerd werden was de belangstelling niet groot, terwijl
ook de Japansche voorwerpen in 1844 niet meer dan 4
(vier) koopers vonden, die bü name genoemd worden.
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') Deze jaarboeken zijn aanwezig in de bibliotheek der
Ned. Maatsch. voor Tuinbouw- en Plantkunde.
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SMARAGDHAGEDIS.
^ n het begin van de zomervacantie reed hier te
l Amsterdam iemand rond met een kar, waarin
slangen, hagedissen, schildpadden etc. werden verkocht voor zeer geringen prijs. Een massa schoolkinderen, ook ouderen, konden niet nalaten, van
deze gelegenheid gebruik te maken een of ander
diertje te koopen, enkelen uit natuurliefhebberij,
anderen „voor de mop." Zoo ook een kennis van
me, die een smaragdhagedis kocht alleen omdat
„hij 't beestje zoo leuk vond." Ongeveer een week
later vertelde hij me, dat 't diertje nog leefde, en
antwoordde op mijn vraag, wat hij 't te eten gaf,
en waar hü 't bewaarde: „Och, zoolang maar in
een sigarenkistje; wat ik 'm geven moet weet ik
nog niet." Een week later opperde hij zelf 't plan,
't diertje maar te laten loopen in 't Vondelpark,
wat echter niet gebeurd is, daar het „mooie kind
der zon" in z'n donkere gevangenis van honger en
gebrek was omgekomen. Verschrikkelijk veel spijt
had nu m'n kennis het dier gekocht te hebben,
edoch, 't dier was dood. Een ander kocht „voor de
aardigheid" een schildpadje, met 't zelfde gevolg,
dat 't omkwam van gebrek. Zoo meerdere gevallen.
En nu wilde ik alle ware natuurliefhebbers wel verzoeken, om dezen straathandel niet te steunen, door
exemplaren te koopen aan een kar, waar een groote
menigte hagedissen in een kleine doos zitten opgesloten, en hieruit alleen bevrijd worden om in de
meeste gevallen van gebrek om te komen; slechts
een enkele maal, om te verhuizen naar een mooi,
ruim terrarium. De ware natuurliefhebber zal zich
zeker de moeite wel getroosten, z'n diertjes te
bestellen. Een goed adres b.v. is dat van den heer
Sciarone in den Haag.
Een wenk nu voor hem, die in 't zelfde geval
verkeert als m'n kennis van de Smaragdhagedis,
n.1. een dier te bezitten, waarvoor hij geen zeer
goede plaats heeft, of waarvoor hij den tijd mist,
om er z'n zorgen geheel aan te wijden. Hij late
nooit zoo'n diertje loopen op een plaats als 't
Vondelpark, waar 't toch stellig en zeker zal omkomen, of wat nog erger is, in handen raken van
jonge kinderen. Laat hij 't liever schenken aan Artis
of 't zenden aan een of ander natuurliefhebber.
Namen en adressen genoeg in Be Levende Natuur.
J. GODEFROY JE.

