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vooral, dat de knoppen, meest de derde van boven, 
die naar de buitenzijde van de plant zijn gekeerd, 
niet worden weggenomen; dat geven de sterkste 
en vroegst bloeiende loten. Zoo'n in April of Mei 
gestekte tuchsia kan in Juli al een forsch bloeiende 
plant zijn. 

Ook uit het zaad van de glanzige, donkerpaarse 
fachsia-bes kunnen flinke planten opgekweekt worden, 
maar dat is een veel lastiger werkje dan het ver
menigvuldigen door stekjes. 

Zonder broeikasje is het haast niet te doen; want 
een temperatuur van minstens 70° F. is er toe noo
dig, als men veel kans op slagen wil hebben. Toch 
lukt het wel eens met een enkele van de uitge-

J[^ke rupsen van een kleinen, grauw-witten nacht
j e / vlinder zijn de voornaamste voortbrengers van 

«^ de zijde; 't zijn de spinseldraden, waarvan zij 
een tonnetje, een cocon spinnen, voordat zij in den 
poptoestand overgaan. 

Door den invloed van eeuwenlange kwecking door 
den mensch heeft deze //Zijdeworm" zijn ware natuur 
verloren; hij kan niet meer blijven zitten op de 
hangende en in beweging zijnde blaren vanden moer
beiboom, waarvan hij bij voorkeur leeft. Hij heeft 
ook het instict verloren, om zich onder de bladeren 
te verschuilen ter bescherming tegen de zonnestralen. 
Het wijfje blijft als vlinder onbeweeglijk zitten; te 
nauwernood kan het de vleugels bewegen en het 
mannetje loopt en fladdert wel om het wijfje heen, 
doch zich opheffen kan het niet, terwijl de wilde 
mannetjes zeker evengoed hebben kunnen vliegen 
als bij iedere andere vlindersoort. Zij leven beide 
slechts enkele dagen, den tijd benoodigd voor 
't bevruchten en afleggen der eieren. 

In het zuiden van Frankrijk vooral wordt de zijde
teelt op groote schaal gedreven. „Magnan", noemt 
men daar den gewonen zijdeworm en het vertrek, 
waarin hij gekweekt wordt, heet Magnanerie. 

Men brengt de eitjes van de zijderups in de Mag
nanerie om ze te laten uitkomen. Vroeger deed men 
dat door de warmte van versche paardemest ofwel 
door de temperatuur van 't menschelijk lichaam 
(n. m. onder de oksels van de armen 1). Thans stookt 
men die vertrekken op eene bepaalde temperatuur. 

De eerste zorg van den Magnanier (Zijdeteler) is, 
in het bezit te komen van goede eieren. Het 
vertrek, waarin ze worden uitgebroed moet zóó zijn 
ingericht, dat een geregelde luchtverversching kan 
plaats hebben; want dit is een eerste vereischte. 

strooide zaden; natuurlijk moeten ze onder glas 
blijven en als er van een broeikasje geen sprake 
kan zijn, moet lauw water veel goed maken en dan 
is het ook niet aan te raden vóór Juni uit te 
zaaien. 

De zaden ontkiemen nog al makkelijk, maar de 
meeste plantjes rotten bij mij steeds weg, zoodra 
ze vier blaadjes hebben, waarschijnlijk doordat de 
waterdamp onder de glazen te koud of te ongelijk
matig van temperatuur was. 

't Is te probeeren; maar wie niet goed tegen 
teleurstelling kan, doet beter het met stekken te 
beproeven. 

E. HEIMANS. 

De zijdetelers krijgen de eieren midden in den 
winter en bewaren die, in dunne laagjes uitgespreid, 
tusschen opgevouwen linnen, dat op een luchtige, 
doch niet vochtige plaats wordt opgehangen. 

Zoodra zich de knoppen van den moerbezieboom 
beginnen te ontplooien, wordt aangevangen met het 
uitbroeden der eieren. Daartoe legt men ze op bladen 
papier in zeer dunne laagjes op een tafel, die op 
het zuiden staat. Zóó laat men ze drie of vier 
dagen liggen, zorgende, .dat de zonnestralen er niet 
op kunnen vallen. 

Als de rups op 't punt is, uit 't eitje te komen, 
kan men met een sterk vergrootglas zien, dat zij 
met haar zwarten bek door de eierschaal boort. Op 
elk uur van den dag komen er rupsen uit, maar de 
meeste 's morgens tusschen 5 en 7 uur. 

Men noemt ages, leeftijden, tijdperken van den 
zijdeworm de perioden van zijn ontwikkeling, die door 
de vervellingen van elkaar zijn gescheiden. De eerste 
tlge duurt 5 dagen; de tweede 4; de derde 0; de 
vierde 7; de vijfde 10 dagen. Wanneer de rupsen 
vervellen, eten zij niet, om echter na de vervelling 
de schade weer in te halen. 

Daar het voor de goede orde in de Magnanerie 
van belang is, dat alle rupsen tegelijk vervellen en 
dus ook gelijk verpoppen, tracht men dit te be
vorderen door de eerst uitgekomen rupsen te laten 
vasten, totdat de laatste zijn uitgekomen (van 
denzelfden dag natuurlijk!). Om te vervellen spint 
de rups het onderste gedeelte van haar lijf en pooten 
aan het een of ander voorwerp vast; de huid van 
't voorste gedeelte valt nu als een masker af en 
de rups kruipt uit die opening, terwijl de oude 
huid blijft liggen. Soms gelukt het haar niet, uit 
haar vel te komen en dan sterft zij. 

De Zijderups en haar ontwikkeling. 
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In den eersten age is de zijdeworm zwart en 
behaard; hij wordt bruin op 't oogenblik waarop 
de eerste vervelling begint. De opkweeking der rupsen 
begint met het neerleggen van moerbeS&entakjes 
met blaren op de uitkomende eitjes en weldra zijn 
de takjes met kleine rupsen bedekt. Beter is het 
jonge fijn gehakte blaadjes op een zeef te plaatsen 
en die op de uitkomende eitjes te zetten. De 
rupsen kruipen door de gaten in de zeef op de 
blaadjes. Zeer geschikt kan men inplaats van een 
zeef een stuk papier met gaatjes nemen en dat op 
de eitjes leggen. Het voordeel van stukjes van 
bladeren boven geheele, gave bestaat hierin, dat de 
rupsen liefst aan de kanten van de blaadjes eten en 
in 't eerste geval is er natuurlijk veel meer eetkant. 

In den tweeden age is de zijdeworm grijs, bijna 
zonder dons, wordt vervolgens geelachtig en op 
den tweeden en vijfden buikring komen halve maan-
vormige vlekken, croissants geheeten, te voorschijn. 

In den derden age is er geen enkel haartje op 
de rups te vinden; de kleur wordt hoe langer hoe 
meer dofwit. 

Om de rupsen versche bladeren te geven en om 
tevens de oude bladeren weg te halen zonder de 
rupsen aan te raken (délitage = verbedding) legt 
men frissche bladeren op een papier met gaatjes; 
de rupsen kruipen hierdoor op de nieuwe blaadjes 
en de oude bladeren kan men weghalen (enkele 
achterblijvers zullen er nog wel inzitten). 

In den vierden a,ge gaat men over tot hetgeen 
men splitsing noemt, dat is, men brengt de helft 
der rupsen op andere papieren met bladeren over, 
om haar meer ruimte en lucht te geven. 

De vijfde age is de vreetperiode der rupsen. Op 
den zevenden dag is haar honger niet te vezadigen. 
Op dezen dag verorberen de rupsen, die uit 30 gram 
eieren voortgekomen zijn, een verbazend gewicht aan 
moerbessenblaren, en het geruisch, dat zij met haar 
kaken maken, gelijkt een hevigen stortregen. In 
het laatst van dit tijdperk begint de montée. Men 
ziet nu de rupsen op de bladeren klimmen zonder 
ervan te eten en den kop in de hoogte steken; het 
lichaam wordt nu glazig, halfdoorschijnend van 
kleur-als eene zeer rijpe witte druif en zoo week 
als deeg. De ringen worden smaller en de huid 
van den hals krijgt rimpels. De zijde of de stof, 
waarvan de rups haar cocon spint, is eene zelf
standigheid, die een weinig zwavel bevat en groote 
overeenkomst heeft met sommige eiwitachtige stoffen, 
die in 't lichaam der dieren worden gevonden. Het 
is een vloeibare, kleverige stof, die in de lucht 
vast wordt en door twee lange klieren wordt afge
scheiden. De zijdekheren bevatten dus niet eene 
kluwen zijde, dat afgerold wordt, maar een vloeistof. 
Het vocht komt als draad te voorschijn uit den 
spintepel, die een kleine opening heeft en zich op 

de onderlip bevindt. Als de zijdeworm aan zijn 
spinsel beginnen zal, ziet men vaak een draadje 
zijde uit de opening van het spintoestel hangen. In 
de soorten, die gele cocons geven, kan men nu door 
de huid heen de zijdekheren als gekronkelde gele 
draden in het lichaam van de rups zien liggen. 

De draad bestaat eigenlijk uit twee draden, daar 
de beide zijdekheren hun afvoerbuisjes eerst in of 
achter den kop doen samenloopen. Men kan door 
zeepwater dien draad in twee zeer fijne, bijna onzicht
bare draden splijten. 

Sommige rupsen krimpen tegen den spintijd ineen 
en dat is een teeken, dat zij een slechten cocon 
zullen geven ; zij worden zooals de zijdetelers zeggen 
tapijttverkers, dat is, zij zullen niet een ronden maar 
een platten cocon vormen. Zoodra de teler dit 
ziet, werpt hij de rups in azijn, haalt de zijdekheren 
eruit en breekt die in stukken. Er komt eene 
slijmerige stof uit, die zoo lang mogelijk uitgetrokken 
wordt en in de lucht verhardt tot een draad. 
Zoodoende krijgt men zeer sterke draden zijde, die 
gebruikt worden om den vischhoek aan het hengel-
snoer te verbinden en die men Florentijnsche draden 
noemt. 

In den wilden staat spint de zijderups waar
schijnlijk haar cocon tusschen de bladeren en takken 
van den moerbezieboom. In den tammen staat 
moet men haar de hulpmiddelen verschaffen, waar
tusschen ze kan spinnen, en gebruikt daartoe : brem 
heide, maagdepalm, stroo enz., of wat nog beter is 
een soort van laddertjes van kleine parallelloopende 
plankjes gemaakt, waartusschen ruimte is voor 
den cocon. 

De rups begint met hier en daar een draad aan 
te hechten; dit noemt men couche. Vervolgens be
weegt ze onophoudelijk heen en weer, en vormt 
zoo haar cocon uit één onafgebroken draad, die wel 
1000 el lang kan zijn (de rups legt dus in den tijd 
van 2 a 3 dagen met haar kop een weg af van 
duizend el). De eerste lagen zijn vlokkig, worden 
gemakkelijk weggenomen en vormen de zoogenaamde 
bourre, die, saamgesponnen met den afval der zijde 
bij het haspelen verkregen, den naam van floszijde 
krijgt. Vervolgens komt men aan de zijde die 
afgehaspeld moet worden en eindelijk aan het 
binnenste weefsel, dat als een vlies de pop om
geeft. 

De zijderups heeft 2 a 3 dagen noodig om haar 
cocon te maken en wordt dan veel korter en lichter 
door verlies van het gewicht der zijde. Na twee 
dagen, soms drie in den cocon gezeten te hebben, 
verandert de rups in een pop. Men zamelt dan 
de cocons in; daartoe maakt men ze los van de 
voorwerpen, waaraan zij vastzitten; doodt daarna 
de poppen in heete lucht (vroeger en thans nog wel 
in een oven, waarin pas brood was gebakken) en 
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daardoor drogen dan de cocons, die anders onbruik
baar zouden worden. 

De zevende age begint na het uitkomen der pop; dat 
is de volkomen toestand van het dier, de vlinder. 
Deze komt na vijftien tot twintig dagen na het ver
poppen uit. De pop van de zijderups heeft evenals 
alle ingesloten poppen aan den kop een blaasje, gevuld 
met een vocht, dat door den vlinder gebruikt wordt 
om de zijdedraden los te weeken en van elkander 
te verwijderen, om zich zoodoende een doorgang te 
verschaffen. Over 't algemeen zijn de poppen van 
de mannetjes kleiner en in 't midden dunner dan 
die der wijfjes. 

De beste cocons worden door den teeier bewaard 
om de vlinders, die ter voortplanting moeten dienen, 
te laten uitkomen. Deze cocons worden in eene 
kamer gebracht, waar de temperatuur ongeveer twintig 
graden is en men hecht ze vast, opdat de vlinders 
bij het uitkomen ze niet zouden meeslepen. De vlin
ders komen, evenals de eieren, meestal tusschen vijf 
en acht uur 's morgens uit. Men houdt de cocons 
in het donker, want de vlinders kunnen, daar het 
nachtvlinders zijn, het daglicht slecht verdragen en 
zouden zich met fladderen te veel vermoeien. Men 
zet de mannetjes en wijfjes afzonderlijk in een doos 
en brengt hen niet eer bij elkaar, vóórdat de vlinderö 
een geel vocht ontlast hebben. Men laat de wijfjes 
op linnen of papier haar eitjes leggen, die, eerst 
bleekgeel van kleur, na acht ïi tien dagen rood
achtig en eindelijk grijsrood en leikleurig worden; 
zij hebben in het midden een klein kuiltje. De eitjes 
bewaart men daarna in een niet warme kamer, 
daar ze de hevigste koude kunnen doorstaan. In de 
lente, als het warm begint te worden, brengt men 
de eitjes op eene koude plaats, om het te vroeg 
uitkomen te beletten. 

Bekend is het, dat de zijderupsen sedert eenigen 
tijd door een epidemische ziekte, voorheen/)e6nwe, nu 
muscardine geheeten, bezocht worden, die duizenden 
doet sterven. Er is in de eerste ilges niets van die 
ziekte te bespeuren; eerst in den vijfden ège open
baart ze zich. De rups, die tot nog toe als naar 
gewoonte met gretigheid gegeten heeft wordt plotse
ling dofwit van kleur; hare bewegingen worden 
trager; zij wordt week en 't duurt niet lang of ze 
sterft. Zeven uur na den dood is ze roodachtig van 
kleur en stijf geworden; 24 uur later komt er een 
witte uitslag rondom deq kop en over de ringen 
van 't lichaam en weldra is het, alsof de rups 
geheel met wit poeder bestrooid is. Deze meel-
achtige stof is van een kleine paddestoel, die zich in 
het vetlichaam van de rups ontwikkeld heeft en nu 
spoordragers naar buiten zendt. 

Om goede zijde te verkrijgen, wil ik nog even 
herhalen, is het noodig, dat men de poppen geen 
tijd laat om uit te komen en den cocon te door

boren. In de groote kweekingen worden zij gedood. 
Men doet dit", behalve door middel van ovenwarmte, 
door damp van kokend water, heet water, vergiftige 
gassen, enz. Als de poppen zoodoende gedood zijn, 
kan men de cocons afhaspelen. Daartoe werpt men 
de cocons in warm water, waardoor de soort van 
vernis, die den draad omhult week wordt en oplost, 
daarna kan men den draad zonder breken afhas
pelen. Vervolgens gaat men over tot 't haspelen 
der zijde, waarbij verscheidene draden bij elkaar 
vereenigd worden, die dan een enkelen draad vormen, 
welke tot strengen gewonden wordt, om ten slotte 
tot eene zijden stof geweven te worden. 

Hier volgen nog eenige wenken voor den amateur-
zijdekweeker. 

Breng de eitjes der zijderups niet te vroeg in de 
warmte. Half Mei is voor ons doel de geschikste 
tijd. Leg ze daartoe niet in de zon, doch in eene 
warme kamer. Tot opkweeking der jonge rupsjes 
kan men de wijze toepassen als hierboven (papier 
met gaatjes) beschreven, doch ook kan men de 
rupsjes wel voorzichtig op de punt eener *pen of l 
van een potlood nemen en ze zoo op de stukjes der 
bladeren leggen. Later kan men ze wel met de hand 
overleggen. 

De rupsen behoeven niet in eene gesloten doos 
geborgen te worden, daar er weinig kans bestaat, 
dat ze uit de doos zullen kruipen. Eene kartonnen 
doos is zeer geschikt, om de rupsen in op te kweeken. 
De oude bladeren en do uitwerpselen der rupsen 
steeds uit de doos verwijderen. De rupsen nooit in 
de zon zetten! 

Wanneer de zesde age gepasseerd is, dient men 
eiken dag op te letten of de rupsen nog niet gaan 
spinnen. (Te zien aan den draad zijde, die uit den bek 
hangt, zie hiervoren I) De rupsen, die gaan spinnen, 
haalt men uit de doos en zet hen in een gewoon peper
huisje. Dit hangt men open en bloot rustig tegen den 
wand der kamer en stoort de rups niet, daar ze anders 
wellicht den draad zou afbreken. Heel mooi kan 
men in zoo'n peperhuisje het maken van den cocon 
gadeslaan! Na acht dagen kan men den.cocon 
afhaspelen. 't Gemakkelijkst is, den cocon eerst te 
ontdoen van de ruwe floszijde en hem daarna in 
lauw water te leggen. (Laten liggen onder ' t afhas
pelen!) Door 't ontdoen der floszijde vindt men in de 
meeste gevallen den draad wel en dezen windt men 
maai- op den haspel. De pop in het vliesje, dat 
overblijft, is nog levend en komt zeker nog uit, 
hoewel ze in lauw water gelegen heeft. De draden 
kleven nu op den haspel aaneen, doordat de cocon 
in lauw water gelegen heeft, terwijl men prachtige 
golvende zijde krijgt, als men de pop //droog" 
afhaspelt, maar het vereischt nogal veel handig-
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heid en ondervinding, om dan den draad te vinden! 
De zijde bewaart men 't mooist, door een stren-
getje met een knoop in 't midden ervan te maken! 

Een haspel voor liefhebbers, die zürupsen kweeken. 

De poppen bergt men in eene doos en laat ze 
dan maar uitkomen, waarna men vlinders krijgt, 

die weer tal van eieren leggen voor 't volgend 
voorjaar, daar elke vrouwelijke vlinder minstens 
300 eieren legt in den tijd van twee uur! 

Als de rupsen uitkomen, eer er moerbezie-
bladeren te krijgen zijn, kan men ze den eersten 
tijd ook wel met blaadjes sla voeden. Het is echter 
niet aan te bevelen de rupsen geheel met sla groot 
te brengen, daar ze dan nooit flink sterk worden en 
geen mooie zijde leveren. In ons lartd (Drente) is 
een proef genomen om zijderupsen groot te brengen 
met bladeren van de schorseneer, welke proef uit
muntend is gelukt! Men heeft slechts enkele planten 
noodig, daar de afgetrokken bladeren dier plant zeer 
spoedig door nieuwe werden vervangen. 

Een haspel, hier afgebeeld, is met weinig moeite 
te vervaardigen. 

Amsterdam, 20 Februari 1900. 
M. VRIJ , 

Aan onderstaand adres zijn zoolang de voorraad 
strekt, eieren van de zijderups gratis verkrijgbaar, 
C. Vrij, ,/Nieuwe Schoolvereeniging," Vondelstraatl2, 
Amsterdam. 

P l a n t e n in d e K a m e r . 

fot de vele middelen, die wij aanwenden om 
onze kamers een gezellig aanzien te geven, 
dient voorzeker ook het gebruik van planten 

te worden genoemd. Vele van onze kamerplanten 
echter sleepen een kwijnend bestaan voort, juist 
omdat ze moeten dienen voor verfraaiing van een salon 
en hun daarom een plaats wordt aangewezen, om 
hier een donkeren hoek te vullen of ergens anders 
weer op een tafeltje, van alle licht beroofd, met stof 
bedekt, als een meubelstuk te figureeren. Het is 
dan ook een feit dat velen hun planten meer als 
meubelstukken beschouwen, die nu eenmaal in een 
salon hooren, dan wel als levende wezens wier 
bestaan aan bepaalde voorwaarden gebonden is, name
lijk: licht, lucht en warmte. Dergelijke plantenlief
hebbers hoort men dan ook altijd klagen: „la. onze 
kamers willen geen planten goed blijven. Ik geef 
het op met het verzorgen van planten; ze zijn toch 
binnen kort weer bedorven," enz. Voor den waren 
plantenliefhebber echter willen wij in eenige opstellen 
onze ervaring betreffende het kweeken van planten 
in de kamer ten beste geven. Wij zullen daartoe, 
alvorens tot de behandeling der voornaamste kamer
planten in ' t bijzonder over te gaan, eerst de be
handeling van planten in de kamer in ' t algemeen 
bespreken. 

Lucht, licht en warmte. 
Met deze factoren heeft de plantenliefhebber 

hoofdzakelijk rekening te houden. Frissche lucht 
is voor planten, evenals voor al wat leeft, een eerste 
levenskwestie. Waar die niet aanwezig is, daar is 
geen plantengroei mogelijk. Men plaatse zijn planten 
dan ook liefst in kamers, die geregeld gelucht worden. 
In den zomer door eenvoudig de ramen op te schuiven, 
zonder te veel tocht te veroorzaken. In den winter 
echter wordt het lastiger. Bij vorstig weer gaat dat 
volstrekt niet. Het eenige middel zou dan zijn om 
alvorens te luchten, de planten eerst zoolang in een 
ander vertrek te plaatsen of een vertrek dat met 
onze plantenkamer in verbinding staat, eerst flink 
te luchten en daarna de verbinding open te stellen, 
zooals dat met kamers en suite, zeer goed kan. 

Is versche lucht voor planten noodzakelijk, behoor
lijk licht is dat niet minder. Nu heeft de eene 
plant meer licht noodig dan de andere. Planten met 
leerachtige bladen hebben veel minder licht noodig 
dan planten met viltachtige of behaarde bladen en 
vooral bloeiende planten. Deze laatste plaatse men 
zoo dicht mogelijk bij het raam. Met betrekking 
tot het licht zijn in den winter de kamers, die op 
het Zuiden liggen, het meest geschikt; terwijl in de 
zomermaanden de andere kamers te verkiezen zijn, 


