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de plant zeer gemakkelijk te kweeken is en weinig 
zorg vereischt, schijnt zij toch betrekkelijk zeld
zaam te zijn. 

In de kassen van het koninklijk paleis alhier zijn 
een paar exemplaren te vinden. In bloei zijnde 
worden zij dan ook regelmatig naar het paleis 
overgebracht en wekken, naar ik hoor, dan ook 
steeds de aandacht en de bewondering van de 
koninklijke familie en de hofhouding. De plant ziet 
er als zij niet bloeit, als bijna, alle cactussen, al 
zeer onoogelijk uit. Haar naam, Cereus Grandiflorus, 
grootbloemige fakkel, dankt zij aan 't gebruik, dat 
in Amerika van de in olie gedrenkte stengels 
gemaakt wordt. 

De knop heeft van vier tot zes weken noodig 
om tot vollediger! bloei Ie geraken. De ontplooiing 
heeft dan op zekeren dag tegen zonsondergang plaats 
om in een paar uur tot den hoogsten bloei te komen; 
tegen den morgenstond van den zelfden nacht begint 
de bloem te verwelken en er is na eenige uren niet 
veel meer te zien van al dat heerlijks dan wat 
viezig kleverig slijm: nieuwe illustratie van het 
oude „Sic transit gloria mundi.* 

Onze sterescoop-opname, gemaakt door den heer 
Limburgh, ongeveer 8 uur 's avonds nadat de plant 
voor eenige minuten buiten de kas was gebracht, 
is zeer goed geslaagd. 

Behalve door het genot van hare eigen bloemen, 
kan men van de plant nog vreugde beleven wanneer 
men in kleine insnijdingen in de stengels Epiphyllum-
soorten inplant, die dan tot diep in den winter 
zeer schoone bloemen kunnen leveren. 

Ziedaar wat ik weet van den Cereus Grandiflorus, 
een plant die zonder hare bloemen geen aantrekkelijks 
biedt en daarom vermoedelijk zoo zeldzaam gekweekt 
wordt, doch die in bloei van werkelijk onvergelijkelijke 
schoonheid is. 
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EEN MOEILIJK TE VERDELGEN 
WESPENNEST. 

ik heb verbazend 't land aan wespen. Als ze zoo op me 
}• aan komen dansen en dreigend om me heen zweven, 
ni\] aldoor aanstarend met die groove oogen, dan bekruipt 
m\) altijd weer diezelfde angst, dat ze me steken zullen, 
die ik mü nog zoo goed uit mijn kinderjaren herinner. 

Wat was ik toon bang voor die beesten! Schreeuwend 
ging ik er voor op de vlucht en maakte voor één insect 
oen misbaar alsof er een heele zwerm op me neer zou 
.stryken. Geen wonder! Ik was zeer kleinzeerig en bewaarde 
de pijnlijkste herinneringen aan de keeren. dat ik gestoken 
was. „Gebeten" noemde ik het toen nahuirliik. 

Het kon dan ook soms zoo verraderlijk zijn, zoo echt 
gemeen en valsch, dat ik voor goed een afschuw kreeg 
van hun manier van doen. Eens mochten we op zolder 
balletjes bakken. Het was niet zoo'n nieuwerwetsche 
beschoten zolder als de revolutie-huizen van tegenwoordig 
hebben, maar een echte, ouderwetscho zolder, met hane-
balken, daksparren en latten, waar je de aangestreken 
pannen op zag liggen. In 't voorjaar liet de kalk van de 
onderste pannen goregeld los, zoo zaten de spreeuwen er 
onder te scharrelen, en door de kieren, die er zoodoende 
ontstonden, kon je 't jonge goe.1 in de nesten zien liggen. 
Maar nu waren we op zolder om balletjes te bakken, op 
een laag tafeltje stond alles knus opgesteld De kopjes 
met boter, stroop en suiker, het olielichtje, het bakpannetje 
en de ijzeren plaat, waar we het baksel op zouden laten 
stollen, echt gezellig bij mekaar. Ik geloof niet, dat we het 
goede recept hadden: tot echte stroopballetjes brachten 
we het nooit. We kwamen niet verder, dan tot een taaie 
bruine massa, waar je ontzettend lange draden uit trekken 
kon en dat geweldig kleefde aan vingers en tanden. 

Maar lekker was het. Zoo schenen de wespen er ook 
over te denken. Al spoedig dansten er een paar om ons 
heen, en of wj) al met onze zakdoeken sloegen, 't hielp 
geen zier. Zo bleven hun aanvallen op onze lekkernij ver
nieuwen. Daar ging er een op den rand van een schoteltje 
zitten. Do sprieten in zenuwachtige bibbering, liep hy op 
de zoeternü toe. „Zet er een kopje over!" riep ik uit, en 
een oudere zuster, die wat kordater was uitgevallen, zetto 
den plaaggeest op die manier gevangen. Maar heelemaal 
er onder zat h\j niet. De rand van het kopje was juist 
tusschen borststuk en achterlijf geschoven : dit laatste stak 
dus buiten het kopje uit. Maar wj) vonden het niot noodig, 
de positie van het dier te verbeteren. Bl\j, van hem verlost 
te z\jn, zetten wjj onze suikorbakkerü voort, en dachten 
weldra aan niets anders, dan aan liet zoete werk. 

Toen allo kleefdraden opgesnoept on de besmeurde potjes 
en pannetjes zooveel mogeiyk schoongelikt waren, zouden 
we den rommel weer gaan opruimen. Want zoo werden 
we opgevoed, en goed was ' t : we mochten overhoop halen 
wat we wilden, als we alles maar weer netjes aan kant zetten. 
Ik zou het kopje van onzen gevangene drogen. Het was een 
trotsch gevoel, een van mijn aartsvijanden daar zoo weer
loos te zien liggen. Wat lag hij stil. Zeker al dood. Gestikt, 
dacht ik, want z'n kop lag immers onder het kopje. Of 
zou hy nog leven? Even voelen. Ik drukte met mijn 
vingertje tegen het roerloozo achterlijf..., ai! aul Kop en 
schotel vielen op den grond, en brullend van de pijn liep 
ik huilend de trap af. 't Is een heel dik en pijnlijk vingertje 
geworden. O. wat heb ik 't land aan wespen! 

Daar zijn heel wat jaren overheen gegaan. Ik ben al een 
eerzaam huisvader geworden, al zeg ik 't zelf, en 't zal 
niet lang duren of mijn beide dreumessen gaan balletjes 
bakken, al is 't dan op een beschoten zolder. Maar wat 
m\| met die gevangen wesp overkwam, staat me nog altijd 
levendig voor den geest. M\jn haat aan dit insect is gebleven. 

En nu had zoowaar een wospenkolonie het dak van mijn 
serre tot woonplaats vorkoren! Zeer listig had de koningin 
haar stichting onder dak gebracht. Do toegang liep tusschen 
twee spanten, waar hot dakje een hoek maakt, die door 
vorsten is afgedekt. Zoo bereikte zij een ruimte tusschen 
het dakbeschot on de aan de binnenzijdo daartegen ge
timmerde zoldering. Daar moet zü haar eerste nakomelingen 
grootgebracht hebben, om, toen deze oud en wijs genoog 
waren om op eigen vleugels de wereld in te gaan en een 
steun voor het huishouden te worden, daarna zelve het 
daglicht niet meer te zien, dan misschien in Aanwen 
schemerschijn oplichtend langs de spanten, en zich- uit-
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sluitend mot hot leggen vau eieren bezig te houden. Maai
de nakomelingen namen al spoedig in aantal toe, en weldra 
was het een af- en aangovlieg en een bedrijvigheid van 
belang. Sommigen gingen zonder aarzeling in en uit, als 
kenden zij den weg reeds lang. Anderen — de Benjamins 
van de kolonie — bleven eerst een poosje in de lucht staan 
staren op het vlieggat, dat zy zoo juist verlaten hadden, 
beschreven dan eenige steeds wijder en wijder wordende 
cirkels, om dan met een resoluten zwaai rechtsomkeert to 
maken en weg te schieten. 

Maar ik geloof toch, dat ze ondanks die vorkenning van 
het vlieggat en deszelfs naaste omgeving, toch wel eons 

Aan-zLcAt HoorsneRe. 

verdwaalden, tenminste het aantal wespenbezookers in 
serre, huis- en speelkamer nam met don dag toe. Hot was 
een gruwelijk koopje. Meermalen maakten die venijnig geel 
geverfde brommers ons aan 't schrikken. Ze kozen daar
voor bij voorkeur het uur van koffiedrinken uit, en niet 
zelden streek er oon neer op een boterham met jam, waar 
onzo jongens juiit hun tanden in wilden zotten, of je zag 
er een kuieren over den rand van een glas melk. 

Eens raakte er een verward in het haar van onzen jong-
sten zoon. De oudere broeder, zorgzaam als altijd, was er 
dadelijk bij, om hem van het gevreesd insect te verlossen. 
Hij moest het met een steek bekoopen. Gelukkig had ik 
ammonia liquida bij mü, on kon ik het euvel terstond be
strijden, zoodat de branderigo pijn dadelijk week en geen 
opzwelling intrad. Do angel zat er gelukkig niet in. Ik 
draag altijd ammonia liquida op zak in den zomer, en dat is 
me al menigmaal te pas gekomen. Het is vervat in een 
ebonioten kokertje, dat met een van schroefdraad voorzien 
dekseltje gesloten wordt. Een caoutchouc ring a (zie flg. 1) 
dient voor gasdichte afsluiting. Het dekseltje loopt aan de 
onderzijde uit in een stift, waaraan een sponsje h vastge
bonden is. Dit sponsje wordt in de vloeistof gedrenkt en 
daarmede kunnen do jeukerige en pijnlijke gevolgen van 
allerlei onheusche insectenbezoeken gemakkelijk bezworen 
worden. 

Maar al was ik nu nog zoo goed tegen wospensteken 
gewapend, mijn luüsgenooten kregen zooveel last van onze 
loges, dat het hoog tijd werd, zo de gastvrijheid op te 
zoggen. Dus stelde ik oen onderzoek in loco in, om na te 
gaan, op welke wjjze het nest het gemakkelijkst zou zijn 
te verdelgen. Op mijn teenen op de bovenste trede van de 
trapleer staande en de handen geslagen om de gootlijst, 
kon ik juist het vlieggat zien. Er was werkelijk moed voor 
noodig om me zoo dicht by mijn vyanden te wagon, te 
meer, daar ik me geen sluier voor het gelaat had gebonden, 
ofschoon ik wel de voorzorg genomen had, voor dit bezoek 
deftig mijn handschoenen aan te trekken. Wat een gewriemel 
6iJ dien nauwen toegang! Telkens gingen er wespen in en 
uit, zich de moeite niet gevend voor elkander uit te wijken, 
maar haastig over elkaar heenloopend. Daar do toegang 
omhoog liep, kon er geen sprake van zijn, er toor in te 

laten loopen. Het vlieggat af te sluiten mot oen prop in toer 
gedrenkt werk leek my niet doelmatig. Maar het gat was 
zoo nauw, dat het gemakkelijk met een stuk stopverf afge
sloten kon worden, en als ik daar doorheen dan oen püpje 
stak, waardoor een goede hoeveelheid zwavelether gegoten 
kon worden, dan zou ik mijn logos het vliegen wel verleeren. 

Veel tyd gunde ik my echter niet voor het onderzoek. 
Nog niet lang had ik staan kyken, of daar vlogen eenige 
wespon op mij af. Mijn moed zakte dadelijk in myn 
schoenen, en in groote overhaasting stolperde ik de trapleer 
af en viel op den grond. Als wespen kunnen lachen, zullen 
ze het toen zeker onbedaarlijk gedaan hebben! 

Nu was hun doodvonnis onherroepeiyk geveld. Een vriend 
van my zon mij in hot beulswerk bijstaan. Hij had op zijn 
rommelzolder een paar glazen buisjes, die uitstekend voor 
het doel konden dienen. Het eene a was V-vormig, met een 
lang en een kort been. Het lange been was verwijd en 
kon dus de tuit van den trechter b (oorspronkelijk een 
reageerbuisje) omvatten. Beide samenstellende deelen wer
den met een ring van stopverf c aan elkaar verbonden. 
Wjj kochten wat zwavelether (een fleschje van 60 gram 
leek ons genoeg) en een bonk stopverf, en voorzagen ons 
van watten en van een penhouder om een gaatje in de 
stopverf te boren. Een tweede en hoogere trapleer werd 
geloend en met de andere gereedgezet, en zoo wachtten 
wy den avond af. 

Het werd een heldere nacht; de maan scheen met zoo'n 
scheef gezicht, dat zo kiespijnachtig trekt als ze gaat 
afnemen naar 't laatste kwartier. Toch had ik een kaars-
lantaarntje meegenomen. Natuurlijk hadden wij hand
schoenen aangetrokken en ofschoon geen sluier dragende, 
toch hals en achterhoofd sierlijk met een paar zakdoeken 
gedrapeerd. Ik zou het eigenlijke werk doen; myn vriend 
fungeerde voor handlanger. 

Do hoogere trap stelde mij in staat beter over den rand 
van de goot heen te zien. In den mane.-chijn zag ik het 
vlieggat. Daaromheen krioeldo het van wespen, die zeker 
een dutje in de open lucht onder de overhangende dak
pannen verkozen boven nachtlogies in het bedompte nest. 
Toen ik met mijn lantaarntje byiichtte, kwam er onrust in 
de menigte. Dus zette ik het in de goot, op armslengte 
van het vlieggat verwijderd. Mijn vriend was op de tweede 
trapleer geklommen en legde de moordwerktnigen in de 
goot (hy is wel een hoofd grooter dan ik en 
kon dat dus gemakkeiyk doen). 

Natuuriyk moest eerst die wespentroep 
onschadeiyk gemaakt worden, die als een 
garde d'honneur den toegang tot het wespen-
paleis bewaakte. Een prop watten werd met 
ether gedrenkt en die drukte ik tegen de 
wespen aan. Onmiddellijk kwam er onrust in 
de bende en ik vreesde reeds, dat wy een 
dom stukje hadden uitgehaald on de gestoorde 
en verstoorde dieren op ons af zouden komen, 
toen — poef! de prop watten in eens 
in vlam stond! Zeker had de wind 
de licht ontbrandbare etherdampen 
over de kaarsvlam doen strijken en 
ofschoon het lantaarntje wel driekwart 
meter ver van het vlieggat stond, was 
daardoor het brandje veroorzaakt. Dat was ons behoud. De 
wespen werden in vleugellooze insecten veranderd en zoo
doende onschadelijk gemaakt, terwijl de dood byna onmid-
deliyk volgde. Het was een groote vlam, die oplaaide uit den 
prop watten. Reeds begonnen de spanten neiging te vertoonen 
om mee te doen, toen do gloed verminderde on van de 
watten weldra niets meer over was dan eenig luchtig kool-
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spinsol, waar tal van vonkjes in de grilligste wendingen 
overheen liepen. 

Nu was het oogenblik gekomen om het vlieggat met 
stopverf af te sluiten. Ik drukte de kleverige massa or 
tegen. Het was hoog tijd, want reeds kwamen een paar 
wespon naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. 
Daarop boorde ik met een penhouder oen gaatje door de 
stopverf en bracht daarin het uiteinde d van de glazen 
aanvoerbuis, zoodat de trechter recht omhoog stond. De 
stopverf plakte alles tot één geheel aan elkaar. Alvorens 
echter de ether in den trechter te gieten, doofde ik de 
kaars : de maan was voldoende om ons by te lichten. Toen 
goot ik de vloeistof in den trechter. Door het verschil in 
niveau liep zy natuuriyk bij d in den toegang tot het 
wespennest. Een oogenblik was het stil. Toen hoorden wij 
een zacht gebrom, dat aangroeide en zwol tot een dreigend 
geloei, en ons, hoewel wij ons veilig wisten, met ontzetting 
vervulde. Geleideiyk nam het af. Ons beulswerk was vol
bracht. . . . 

Den volgenden ochtend ging ik eens kyken naar de 
installatie. De glazen trechter piekte als een doorzichtig 
schoorsteentje parmantig omhoog. Eenige wespen vlogen 
er omheen en streken nu en dan op den rand van de goot 
neer. Dat waren zeker de nachtbrakers en pierewaaiers, 
die niet naar bed waren geweest, maar toch plichtgetrouw 
hun dagtaak wilden vervullen. Biykbaar begrepen ze niet, 
wat zonderlinge hindernis zich eensklaps tusschen hen en 
hun werk was komen stellen. Ik kon, ondanks myn 
wespenhaat, eenig medeiyden met deze yverige arbeidsters 
niet onderdrukken. Maar 't noodlot had het nu eenmaal 
zoo gewild! Toen ik later op den dag nog eens kyken 
ging, zag ik de wespen telkens in de goot neerstryken, 
een kort eindje wegvliegen en dan rechtsomkeert makend 
weer naar het gesloten vlieggat terugkeeren met een yver, 
als hing hun leven er van af. Een vaag vermoeden bekroop 
my, dat ik 's avonds op den trapleer staande, tot zekerheid 
bracht: de wespen waren bezig hun opgesloten makkers 
te verlossen en hadden reeds heel wat stopverf wegge-
knaagd 1 Nog een tweetal dagen zag ik ze in de weer, 
viytig af- en aanvliegend om het bovrydingswerk te vol
brengen. Toen was er geen meer te zien. Nog eens keek 
ik in de goot. In de stopverf was een tunnel geboord, 
maar by de opening lagen zieltogend de trouwe kameraden. 

H. N. DE F. 
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EEN MUSEUM VOOR DE JEUGD. 

Toen met do Paaschdagen de gure sneeuw- en hagelvlagon 
ons plan van een duin- of heidewandeling in duigen deden 
vallen, zochten we maar onze troost in onsmeerbeschutto 

„Artis" en toen het zelfs daar soms te bar werd, vonden 
we oen schuilplaats in de fraaie Musea dier stichting. We 
konden dan tevens de kinderen de fitis en de tjiftjaf aan-
wyzen, waarvan ze ons hadden hooren voorlezen en die 
zeker wel in de opgezette vogel-collectie zouden voorkomen. 
De bekende vogel groepen met hunne nesten en eieren. 
zoo kunstig door den heer Steenhuizen gearrangeerd, hadden 
natuuriyk 't noodige bekijks; ook de vlinders in hun dui-
zondkleuren-pracht, maar om 't meeste van al dat schoons 
te genieten moesten de kinderen worden opgebeurd, daar 
de vitrines voor hen wel wat hoog waren, en dan was het 
in de kasten langs de wandon, waar de honderden opgezette 
gevleugelde zangers huizen, op dezen Paaschdag eigeniyk 

vry donker, zoodat do jongens het zoeken naar die beide 
vogeltjes maar opgaven. Nu, van de 365 dagen van 't jaar, 
zal het voor de grootste helft wel redelijk donker zyn in 
verreweg de meeste onzer Nederlandsche musea. 

Ik pikerde er 's avonds over, hoe op die manier voor 
onze jeugd toch vrij wat schoons niet tot zyn recht komt, 
toen ik toevallig in handen nam het laatst verschenen 
Jaarverslag der Smithsonian Institution to Washington, 
een iyvig, mooi boekdeel, met zeer verschillende, belangrijke 
artikelen en met tal van interessante plaatjes. En daarin 
vond ik iets, dat zoo wonder wel zich aansloot aan wat ik 
daarjuist had zitten bepoinzen, dat ik er met een enkel 
woord van moet gewag maken. Het betreft de beschrijving 
van een door don secretaris van dat instituut gesticht lokaal 
of museumzaal, waarin ten behoeve van kindei en tal van 
bezienswaardige zaken op het gebied derNatuuriyke Historie 
zyn bijeengebracht. 

De secretaris der beroemde „Institution", de heer Dr. S. 
P. Langley, die reeds meer tentoonstellingen in 't bizonder 
voor kinderen had gearrangeerd, noemt zyn stichting: „The 
Children's Room" en heeft daarin verzameld al wat uit de 
natuur naar zyn meening de aandacht van hot kind het 
meest zal boeien, tot waarnemen en nadenken stemmen, 
tot verdere studie opwekken en waarvan de kennis hot 
kind, eenmaal volwassen geworden, gelukkiger zal maken, 
Dr. Langley waakte voor overlading; koos uit de rgko Natuur. 
hetzy uit de levende, hetzy uit de levenlooze, de meest 
frappante dieren, planten of voortbrengselen; voorzag die 
van korte, duideiyke beschryvingen en etaleerde dit alles 
op eene wyze dat kleine bezoekers of bezoeksters, in 
beknopt bestek, op gemakkeiyke wyze, de wonderen der 
Natuur zouden kunnen beschouwen, leeren kennen en lief-
kry'gen. De lezing van het artikel in 't Jaarverslag, doet 
vanzelf de zucht slaken : bestond or voor onze schooljongens 
en meisjes ook maaar oen dergeiyk zaaltje, waar zy, die 
niet of slechts hoogst zelden in de gelegenheid zyn in 
Artis of in een anderen plant- of dierentuin of museum van 
natuuriyke historie die wonderen uit do Natuur te be
schouwen, op hunno vryo middagen telkens kondon binnen-
loopen om een uur, of langer, rustig te kunnen waarnemen 
en zich vertrouwd te maken met het intieme leven van 
planton, insecten, vogels en andere schepselen. 

Welk een gnnstigen invloed heeft meerdere kennis van 
do plant- en dierenwereld op het kind, vooral op dat uit do 
minder ontwikkelde klassen van het volk, by wien. ondanks 
het boven alle lof verheven streven der hedendaagscho 
onderwijzers, nog maar al te dikwijls een zekere ruwheid 
jegens plant of dier van zyn gebrek aan liefde en gevoel 
voor die schepselen getuigt. Er is geen sprake van, of men 
is op den goeden weg; het wordt van jaar tot jaar beter, 
maar helaas nog voel te dikwijls rukt de ruwe hand de 
teere bloemen en knoppen noodeloos af, of verplettert do 
lompo laars het kleine torretje op den grond, om van do 
wreedheden jegens kikkers en dergeiyke stakkers maar 
niot eens te sproken. 

Wy willen aannemen, dat in hoofdzaak domheid en onwe
tendheid en geen gewilde wreedheid de oorzaken daarvan 
zyn, maar juichen dan des te luider iedere poging toe, om 
voor die onwetendheid het licht der kennis te laten schynen 
en meenen dat een der beste middelen ter verspreiding 
dier konnis en ter opwekking van liefde voor' de Levende 
Natuur zulk een schouwlokaal zal kunnen zyn. Laten wy 
in 't kort mededeelen wat er te zien valt voor de Washing-
tonsche schooljeugd. 

De zaal in kwestie is van niet te groote afmeting (veel 
ruimte zou een omvangrijke collectie eischen en dit is niet 
de bedoeling). Het is een vrooiyk, licht en luchtig lokaal, 


