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En nu nog iets over de afgezaagde kwestie van 
nut en schade. Sommige visschers beweren, dat 
de waterhoentjes schadelijk zijn, omdat ze veel 
vischbroed verdelgen. Nu mag je in deze dagen 
van verbetering van den vischstand en nieuwe 
visscherijwetten volstrekt niet aan 't vischbroed 
komen! Nu, het waterhoentje eet van alles en dus 
ook vischbroed. Maar het dier zoekt zijn voedsel 
de helft van den tijd aan de oppervlakte van het 
water en voor de rest op het land, zoodat het 
werkelijk aan de visscherij geen schade van eenige 
beteekenis berokkent. 

Je zoudt even goed kunnen beweren, dat de 
waterhoentjes verderfelijk zijn voor den tuinbouw 
want ze hebben hier eens in een moestuin een bed 
spinazie half kaalgevreten en ook kunnen ze het 
gras wegpikken en afscheuren geheel op de manier 
van de ganzen. 

Maar in de allereerste plaats zijn het insecten
eters en ik kan u verzekeren, dat ze ons onbetaal
bare diensten bewijzen door het verdelgen van 
duizenden en duizenden muggenlarven en eierleggende 
muggen of muggen, die zoo juist uit hun pophulsel 
te voorschijn komen. Het zal niet lang meer duren, 
of de ringelmug en de steekmug komen weer hun 
accijns van bloed eischen, en de malaria-mug ver
richt zijn sluipmoordenaarswerk. En wanneer ge 
dan uw jeukbobbels betast of de koude koortsrilling 
door uw leden voelt, denk er dan even aan dat 
vermeerdering van het aantal waterhoentjes, een 
onfeilbaar middel is tot vermindering van de mug
genplaag. 

JAC. P. TH. 
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UIT HET LEVEN VAN DEN BUNZING. 
it opstel zal zich bepalen bij het leven en 
^ff het verblijf van een bunzingpaar, in een 
boerenschuur en op het erf in den winter. 

Kom, stellen wij ons voor de maand November; 
grillig en guur is deze maand; kille koude en 
nachtvorsten kenmerken haar, terwijl soms over
dag een lief lachend zonnetje nog wat tracht goed 
te maken. Maar ook bijna zeker is het, dat deze 
maand ons heel wat nat bezorgen zal, afgewisseld 
door soms flinke hagelbuien. 

Alle handen reppen zich dan ook, om alles wat. 
de akker dit jaar heeft opgeleverd, voor den komenden 
winter beveiligd te krijgen. Ook voor het vee, dat 
tot op heden nog lederen dag naar het weiland, of 
ook wel naar 't bietenloof is geweest, is het opeens 
staltijd geworden; de nachtvorsten zijn gekomen, 
en dan is het met het buiten loopen gedaan. Nu 

is ook voor mij, den schrijver van dit opstel, de tijd 
aangebroken, dat ik mijn werkkring, tot ruim April 
niet verder behoef te zoeken, dan in den veestal, 
de schuur en op het boerenerf, omdat ik aangesteld 
ben bij den landbouwer tot veeoppasser, en wat daar 
mee in verband staat. 

Het is de eerste morgen, dat ik mij als naar 
gewoonte naar de schuur begeef. Zes uur 's morgens 
is alles nog in rust, alleen de paardenknecht is al 
in den stal present, omdat hij de paarden moet 
voederen en kammen, eer hij er het land mee in 
zal rijden. Na hem goeden morgen gewenscht te 
hebben, begin ik mijn eerste ochtendronde in een 
nieuw aangebroken staltijd. In den vetstal en 
koestal is alles in goede orde en reeds present 
(vetstal is de stal waar beesten gemest worden). 

Ik begeef me naar de andere schuur, die aan den 
overkant van den weg gebouwd is. Na ook daar 
alles in orde bevonden te hebben, zal ik er toe 
over gaan, om het vee te voederen. In een hok, 
dat tot bergplaats van allerlei rommel dient, hoor 
ik onder het voederen der kalveren, een verdacht 
geluid. Het schijnt mij toe, dat hier in het donker 
ratten aan het spelen zijn; nadat ik eenige beweging 
heb gemaakt, is alles stil geworden. Maar iemand 
met onderzoekingsgeest wil weten, wat dat te be
duiden heeft. Ik zal, zoodra het licht is geworden, 
eens een onderzoek beginnen. Het is acht uur 
geworden, al het vee is van drinken en voedsel 
voorzien. Ik kan nu mijn nieuwsgierigheid niet 
langer meer bedwingen, en ga dus in genoemd hok 
kijken. 

Na er alles met de meeste omzichtigheid te hebben 
opgenomen, ben ik nog niet veel wijzer geworden. 
Alleen heb ik dit opgedaan, dat langs een balk, 
achter het gebint, een gat gevreten is. Dit gat 
voert naar een riooleering, die zoo naar een diepe 
sloot afloopt. Dit gat trekt mijn aandacht, en ik 
kom tot de overtuiging, dat dit wel het werk van 
een bunzing is. Tot mijn geluk zie ik mijn ver
moeden al eenigszins bevestigd, dooi>-dat in het 
mulle zand zich duidelijk de sporen van den bunzing 
vertoonen, een bewijs dus, dat hij de levenmaker 
is geweest. 

Het verkregen succes zal ik voor me bewaren 
als een gewichtig geheim; in mijn gedachten strijk 
ik de 60 centen van den jachtopziener al op. Ja 
wat nog meer wil zeggen, ik bereken reeds het 
bedrag, dat ik bij den voddenkoopman voor de 
huid zal krijgen, en Zeg dan in mijn gedachten; 
jongen, dat is een mooi buitenkansje. 

Maar ook hier leerde mij spoedig de ondervinding, 
dat men niet moet trachten de huid te verkoopen, 
eer de beer geschoten is. Na nog een paar weken 
geduld geoefend te hebben, ging ik er toe over, in 
dit hok een val te plaatsen, met een ei als lokaas. 
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Nog levendig herinner ik mij de verschillende 
morgens, dat ik met mijn lantaarn in mijn hand 
naar mijn val ging zien, maar jawel, het was ot 
in deze het geluk mij niet wilde dienen. Ik begon 
zelfs al te vreezen, dat het dier naar een andere 
plaats in de schuur verhuisd was. Doch dit ver
moeden was ongegrond, daar op zekeren morgen, 
toen ik bij mijn val ging zien, de bunzings mij 
haast over de voeten liepen, het bewuste gat 
in. Weg waren ze, aan graven of opsporen wilde 
ik niet eens denken, daar dit toch moeite te ver
geefs zoude geweest zijn, omdat ze naar alle kanten 
hun uitvlucht konden zoeken in die riooleering. 
Een ander middel dus verzonnen om ze te vangen. 
Een vriend van me gaf mij den raad, om een klem, 
eenigszins verborgen onder het mulle zand, voor 
het gat te stellen. Hij vertelde mij, dat hij op 
die manier er al eens een gevangen had. Ik deed 
dit, maar liet evenwel mijn val ook staan. Maar 
het gelukte mij niet, noch met klem, noch met 
val een der bunzings te vatten. Wat nu; ik was 
bijna ten einde raad, ik wilde ze wel vangen, maar hoe? 

Daar deed zich echter een mooie gelegenheid 
voor. Ze hadden 's nachts een kip vermoord; dus 
dat ze nog tegenwoordig waren, wist ik zeker, tot 
mijn geluk ot ongeluk, dat weet ik niet, dat zult 
ge straks hooren. De baas moest met Kerstdag 
hanenbout eten, nu was mij verteld, dat bunzings, 
zeer verzot zijn op de versche ingewanden van 
haantjes. Ik bewaarde ze dus, en na mijn val en 
klem beide eens goed gezuiverd te hebben, zoo 
dat ze weer frisch en zuiver waren, legde ik er 
dit lokaas in. Het is 's morgens vroeg, nog maar zes 
uur, ik begeef me naar de plaats, waar ik mijn 
klem en val heb staan. Maar ik heb de deur nog 
pas half open, of een verschrikkelijk geblaas en 
geschreeuw, doet me in het eerst haast eenigszins 
bedremmeld achteruit gaan. Doch ik overwin mijn 
vrees spoedig, want blijdschap maakt zich van mij 
meester, nu ik zie, dat mijn val dicht geslagen is, 
en er een groote baas van een bunzing in zit. Ten 

. spoedigste deel ik ook mijn vangst aan den paarden
knecht mede, die dadelijk mee komt, om naar den 
gevangene te zien. 

Nu staan wij voor de vraag, hoe we onzen 
bunzing zullen dooden. De knecht doet mij den 
voorslag, den bunzing in een zak te schudden, en 
hem dan zoo in de sloot te verdrinken. We zullen 
tot dat doel de val naar buiten dragen, langs den 
kant der sloot. Maar nu we de val bewegen, is 
de woede van den bunzing ten top gestegen. Met 
wijd opengesperden muil gaapt hij ons aan, nog 
nooit zag ik voor mijn oog zulk een verschrikkelijk 
gezicht, het schuim spat hem uit den bek, het 
vuur vliegt hem uit de oogen, op zijn achterpooten 
gezeten, tegen de traliën der val opspringend is 

het bepaald voor iemand, die nooit den bunzing 
in zoo'n toestand zag, een angstwekkend gezicht. 

In der haast heeft de knecht den zak gekregen. 
Hem verdrinken zal niet noodig zijn, want nog 
nauwelijks hebben we de val, met de klep naar 
beneden in den zak, of ik hoor in het water een 
plof. De bunzing was weer vrij man; door een 
gat, dat in den bodem van den zak was, heeft hij 
het hazen pad gekozen, en met een wip is hij de 
sloot ingesprongen, en denkt wellicht: die het laatst 
lacht, lacht het best. 

Daar ligt dan nu mijn plan, ondanks al mijn ver
nuft en overleg, met één slag omvergeworpen. Of ik 
me ook al boos maak op den knecht, of ik ook al 
met een kwaad humeur, den zak oppak en bekijk, 
dit alles helpt niets, want met dat̂  al krijg ik toch 
mijn bunzing niet terug. Dit weet ik wel, dat ik, 
wanneer ik eenmaal nog eens een bunzing vangen 
mocht, ik met eigen oogen den zak wel zal onder
zocht hebben, eer ik hem er in zal schudden. 

Maar genoeg hier--over, want al haalden wij 
honderd maars bij elkander, de buit is en blijft 
weg. We zullen moed houden, misschien zal hij, 
eer de Lente in het land komt, toch wel ten doode 
gedoemd zijn, we willen het hopen. Maar het zal 
toch niet gemakkelijk gaan, denk ik; want slim en 
verstandig genoeg is hij. Ik zou tenminste meenen, 
dat hij op welke wijs ook, zich niet meer zal laten 
vangen. Maar we zullen het toch nog eens wagen 
en zien, wat ons in deze de ondervinding leeren 
zal. We leggen eon paar klemmen, een bij de 
strooklamp, een bij de houtklamp, en zetten een 
val in het ons bekend hok. Maar hoe of ik ook 
loer op gaatjes en op gangetjes, het is alles nul 
op het request. We zullen hem niet meer te 
pakken krijgen, want de tijd komt weer al zoo 
zachtjes aan, dat zij meer het open terrein tot 
hun verblijfplaats gaan zoeken. Doch hoe het ook ga, 
dit weet ik al vast zeker, dat ze toch altijd zich in 
de schuur ophouden,maar nu meer in de hooiafdeeling. 

Ge moet weten, dat het graan nu gedorscht is, 
dus er is al ruimte in de schuur, en daar houdt 
hij natuurlijk niet van. Om u even een kijkje te 
geven, op zijn nooit te verzadigen roofzucht, diene 
dit, dat ik, op een middag bezig zijnde, stroo af te 
gooien van de klamp, op eens verschrikt sta te 
kijken daar er wel dertig, veertig eierdoppen naar 
beneden vielen. Opeens komt bij mij natuurlijk de 
lust weer op, daar ter plaatse een onderzoek in 
te stellen, en nu haal ik uit de strooklamp te 
voorschijn: 2 doode kraaien, 1 duif, 2kippen,ratten, 
muizen, en meer dergelijk gadierte. Nu begon bij 
mij het vermoeden te rijzen, dat het bunzingpaar 
misschien wel eens hier in de schuur zijn nest 
zou kunnen hebben, dan zou de ontsnapping van 
de vorige keer nog tot mijn geluk zijn geweest. 
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In de eerstvolgende weken wijd ik mijn aandacht 
weer vaak aan het bunzingpaar; met de klem of 
val probeer ik niet eens meer, want dat is toch 
moeite te vergeefs. Neen ik zal trachten, hun 
plaats te vinden, waar ze misschien in dit voorjaar, 
met hun jongen voor den dag zullen komen. Het 

mijn vermoeden aan den knecht meegedeeld, aan 
wien ik terstond vraag, of hij mij helpen wil om 
het hooi op het dild te doen, dit zijn de zolders 
boven de veestallen. Hij zegt mij, dat dit te ge
vaarlijk is, er met ons beiden aan te beginnen, en 
stelt mij voor te wachten, tot na de middag, daar 
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vee, dat de boer gemest heeft, is verkocht, dehok-
kelingen zijn naar de weide, en ook het melkvee 
zal spoedig weer het genot er van hebben. Nu 
komt er voor mtj een werkje, waar ik dit jaar 
bijzonder op gesteld ben. 

Ge moet weten, dat ik nu in de schuur met 
de algemeene schoonmaak belast ben, nu het vee 
naar buiten is, het graan gedorscht, en in de 
schuur niets meer te vinden is, dan een klampje 
hooi, het overschot van verleden jaar. In alle hoekjes 
en gaatjes van de schuur, kom ik nu, om de 
spinnewebben en allerlei vuil van tusschen reten 
en gaten weg te halen. Dat ik onder mijn werk, 
nog vaak mijn gedachten wijd aan het bunzings
paar, zal voor den lezer, hoop ik, wel geen wonder 
zijn. Onder de verschillende werkzaamheden, die ik 
doe, behoort ook het schoonmaken der veekribben. 
Hierin ontmoet ik zoowaar den bunzing weer, maar 
mij heeft hij niet gezien. Ik zie, dat hij zich be
geeft, langs den wand der schuur, onder over 
de richels van wat men bij ons op Duiveland 
spanplaat noemt. Van daar begeeft hij zich in het 
reeds genoemde hooiklampje. 

Doodstil sluip ik nader, om te zien of ik niets 
bespeuren kan, en jawel, na een poosje gewacht te 
hebben, hoor ik duidelijk een gepiep. Nu is mijn 
blijdschap ten top gestegen, en waarom wel vraagt 
ge misschien? Zie; nu begin ik zeker te gelooven, 
dat de bunaing hier zijn jongen heeft. Spoedig 

het regent en wij dan de andere arbeiders maar 
voor het roepen hebben. Na het eten gaan we 
maar dadelijk aan den slag; ons geheele gezelschap, 
dat aan de vangst mede doet, bestaat uit zes per
sonen, allen gewapend met een vork of riek. We 
zijn nog maar even bezig, of daar vertoont zich de 
oude bunzing al; zeer driest en brutaal nadert hij 
ons; allen staan we met ons wapen gereed, hij komt 
recht op ons af, tot in onze onmiddellijke nabijheid; 
de knecht geeft hem een fikschen slag met de 
vorksteel; nu is er aan de woede van het dier geen 
grenzen, wel een meter hoog springt hij van den 
grond, op het hooiklampje, tusschen ons door. 

Aan slaan en schreeuwen geen gebrek, maar 
niemand, die den bunzing den genadeslag heeft 
toegebracht. Hij heeft zich, langs den wand der 
schuur in het hooi laten zakken. Nu is voor een 
poosje alles stil geworden, we zetten dus ons werk 
maar weer voort. Daarop-^ens nadert ook de andere 
bunzing, maar niemand van ons komt in de gelegen
heid, hem een klap toe te brengen, want zoo schielijk 
als we hem zien, is hij weer vertrokken, en niemand 
weet waarheen. 

Ik stel aan de jongens voor, toch voorzichtig te 
zijn, want dat deze snuiter niet meer terug zal 
komen, laat zich begrijpen. Daar zie ik opeens den 
anderen bunzing loopen, met iets in den bek. Door 
de felle slagen, die er vallen op zijn kop en lichaam, 
is hij niet in staat, zijn vracht vast te houden, en 
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mèt dat hij over de pui springt, valt die hem uit 
den mond. En nu blijkt ons, dat het is een jonge 
bunzing, ter grootte van een halfvolwassen rat. 

Nu zijn we allen als verslagen over zoo'n sterk 
ontwikkelde moederliefde, onder zoo veel gevaren. 
Maar voor ons is het een zeer belangrijk nieuws; 
we weten dus nu zeker, dat hier de jongen zijn. 
Weer nadert de oude bunzing ons, maar gaat nu 
achteruit, zoodra hij merkt, dat wij hem zien. 

Wij zullen het jonge diertje, in een mand met 
wat hooi erin weg zettten op den dorschvloer. Geen 
der oude bunzings vertoont zich nu, alles is dus 
stil, we zijn druk aan het werk om maar spoedig 
het nest te ontdekken. Ik verwijder me even naar 
den dorsch vloer, om een vork te halen, maar wat 
zie ik daar: het kleine bunzingtje is uit de mand 
weg, ik kijk spoedig in het ronde, en zie in den 
koestal onder de kribbe het beestje liggen, de oude 
bunzing, die er bij zat, kiest op mijn komst het 
hazenpad. Maar wat is het toch een treffend voor
beeld van moederliefde, want nu ï i j meende, dat 
haar kind in nood verkeerde, heeft zij het toch maar 
spoedig gevonden, en ook verlost. 

Bij het hooiklampje is steeds alles druk aan het 
wroeten en werken, ik kom er ook weer bij, en 
deel den jongens mijn bevinding mede, we zullen 
nu de mand bij ons, onder toezicht houden, want 
wij kennen het spreekwoord; hebben is hebben, 
maar krijgen is de kunst. Daar vinden we het 
nest, een eenvoudig gat, zeer diep in het hooi, met 
een gaatje als toegang. Het stinkt hier vreeselijk, 
ik ben er spoedig bij, en haal uit het gat te voor
schijn, vijf jonge bunzings, en een in de mand is 
dus zes. We zullen ze allen bij elkaar doen in de 
mand, maar nu wij er mee aan het scharrelen gaan, 
begint dit goedje te piepen en te kermen. 

Dit is maar even begonnen, of de oude bunzing 
vertoont zich, hij nadert de mand, en was het niet 
geweest, dat een fluksche slag hem op de vlucht 
deed gaan, hij ware in de mand gesprongen. Nog 
verscheidene keeren, vertoont hij zich, maar niemand 
komt er toe, om hem zoo te kunnen treffen, dat 
hij dood is. 

Nu zullen we een hondje halen, dat er voor 
bekend staat dat het een bunzing aandurft. Nog 
maar pas heb ik hem bij me op den dorschvloer, 
en heeft hij de jonge bunzings in de mand bespeurd, 
of hij wordt onrustig, de haren rijzen hem te berge. 
Het schijnt, dat hij zich boos maakt op zijn vijand, 
den bunzing. Ik zal de kleintjes nog maar eens 
laten schreeuwen, teneinde de komst van den 
ouden bunzing te verhaasten. Maar hiermee dien 
ik voorzichtig te zijn, want de hond maakt zich 
op de kleintjes ook boos, hoewel ik hem door ge
baren te kennen geef, dat dit niet noodig is. De 
oude bunzing laat nog al een tijdje op zich 

wachten; zou hij soms bemerken, dat er een hond 
op den dorschvloer is, ik geloof het zeker. Want 
de vorige keeren, was de oude op het geringste 
geluid der kleintjes voor den dag gekomen, en nu 
heb ik wel al vier vijf maal mijn spelletje herhaald, 
en nog zie ik hem niet. Ik begin ongerust te 
worden, dat hij niet meer komen zal. Ik zal de 
kleintjes nog eens flink laten piepen, in de hoop, 
dat hij dan wel te voorschijn zal komen. Ja, daar 
komt hij door de leege ruimte der schuur, rechtuit 
op zijn doel af; de hond heeft hem nog maai- even 
bespeurd, of hij maakt zich voor het duel gereed. 
De hond wipt over de pui heen, in de leege ruimte; 
nu krijgt de bunzing den hond in 't oog, hetgeen 
hij te kennen geeft door luid te schreeuwen. Hierop 
maakt de hond zich woedend, en bespringt zijn 
vijand met een juisten sprong. Hij vat den bun
zing in den bek, schudt hem hevig, slingert hem 
in de hoogte, en het is met hem afgeloopen, hij 
heeft opgehouden te leven. Den hond zal ik voor 
zijn flink optreden beloonen met een hapje worst, 
hetgeen hij wel verdiend heeft, zou ik meenen, en 
het ia ook aanmoedigend voor een volgende ge
legenheid. 

We zullen nu onzen buit in triomf naar den 
jachtopziener brengen, ten einde de premie te ont
vangen. Een en ander brengt in ons dorp nog al 
wat menschen op de been, daar het regende, en 
ze dus niet naar het land waren, om te werken. 
En men diene niet uit het oog te verliezen, dat het 
geen alledaagsch geval is. 

Nu verkeer ik voor mij weer in de meening, dat 
we ook nog wel den vader van het gezin zouden 
vangen. Ik haal dus mijn val weer maar eens 
voor den dag, welke ik bij de strooklamp neerzet, 
en ook zet ik een val op de plaats, waar het nest 
geweest is. Nu wordt bij mij de hoop steeds leven
diger dat, wanneer we als lokaas er eens een paar 
jonge bunzings in legden, de vangst gemakkelijker 
zou gaan, ofschoon ik niet weet, dat dit lokaas 
beter helpen zal dan jonge haantjes-ingewanden. Ik 
breng des 's avonds mijn plan ten uitvoer, en spreek 
er natuurlijk met niemand over. Den anderen morgen 
ben ik al vroeg uit de veeren, teneinde naar mijn vallen 
te gaan kijken. En jawel hoor, hij zat er in. Spoedig 
den knecht geroepen, en hem verteld wat er gaande is, 
hij staat natuurlijk versteld te kijken, dat ik dat op 
die manier gedaan heb. Hij zegt mij lachend, nu 
toch voorzichtiger te werk te zullen gaan, eti wat 
nauwkeuriger den zak te onderzoeken dan van den 
winter. Ik antwoord dat dit niet noodig is, daar 
ik er al voor gezorgd heb, een goede bij de hand 
te hebben. 

Aan blazen en schreeuwen van den bunzing, 
ontbreekt het weer niet. Dit is dus afgeloopen, maar 
wat zie ik nu in mijn val, de beide jonge bunzings 
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die ik er gisterenavond in legde zijn weg. Zeker 
opgegeten. Wat zou den vader hiertoe bewogen 
hebben ? 

Weer naar den jachtopziener met onze bunzing, 
die er het pootje afhakt, en mij 60 cents ter hand 
stelt, er bij zeggende, dat dit dan toch een mooie 
vangst is. En door die woorden kwam ik op het 
idee, deze geschiedenis te beschrijven en er een 
plaatsje voor te vragen in D. L. N. Ik mag hopen, 
dat ik in een der afleveringen mijn opstel nog eens 
lezen mag, om er dan nog eens aan herinnerd te 
worden. 

Oosterland (Z.). J. P. DE VIN. 

ORCHIDEEËN. 
et is geenszins mijne bedoeling hier eene com-
pleete beschrijving dezer belangwekkendefamilie 
te geven,dat zou ondoenlijk zijn; maar ik wensch 

iets mede te deelen omtrent de herkomst en ver
menigvuldiging, alsmede enkele cultuurbijzonder-
heden der exotische Orchideeën, die voor velen 
wellicht interessant wezen zullen. 

Wat een Orchidee is, behoef ik wel niet meer te 
zeggen; dat kan men trouwens in elk leerboek der 
plantkunde naslaan. De Orchideeën zijn ongeveer 
over de geheele aarde verspreid, maar de meeste en 
ook de fraaiste soorten vindt men in de tropische 
en sub-tropische gewesten, en het zijn dan ook 
voornamelijk deze soorten, die hier en elders in de 
kassen gekweekt worden. 

Het is niet veel langer dan een eeuw geleden, 
dat men in Europa met de cultuur der Orchideeën 
begonnen is, al liet deze cultuur zeer veel te wen-
schen over, zoodat de meeste planten weer te gronde 
gingen. Men was meestal van oordeel, dat de Orchi
deeën een enorm hooge temperatuur noodig hadden; 
daarbij was de kunstmatige verwarming der kassen 
door middel van rookkanalen zóó slecht, dat zich 
daarin allerlei schadelijke gassen verspreidden. 

In 1774 kende Linnaeus, de eerste, die zich met 
Orchideeën bezig hield, 109 soorten, die hij aan
vankelijk samenvatte in één geslacht, Epidendrum 
(d. i. op de boomen groeiend). 

Eerst omstreeks 1850 is er een groote omwente
ling in de geschiedenis der Orchideeën gebracht, en 
wel voornamelijk door Linden, die op zijne reizen 
door Zuid-Amerika deze planten in hun natuurstaat 
heeft nagegaan en bestudeerd. Thans groeien en 
bloeien de Orchideeën in onze kassen even goed als 

in hun geboorteland, en het aantal liefhebbers, naast 
handelskweekers, die zich met deze aantrekkelijke 
cultuur bezig houden, is zeer groot. 

Men kan de Orchideeën in twee groote groepen 
verdeelen: de epiphytische- en de aard-Orchideeën. 
Tot de eerste groep behooren verreweg de meeste 
Orchideeën; de tweede omvat o. a. de Cypripediums, 
en, zooals bekend, de soorten der gematigde zone. 

Het zijn de bloemen der Orchideeën, die deze 
familie voor ons zoo aantrekkelijk maken, want de 
planten zelf maken door hunne dikke schijnknollen 
en harde, leerachtige bladeren een stijven indruk. 
Dit neemt niet weg, dat er ook sommige soorten 
met prachtig geteekende bladeren bestaan, zooals 

Cattleya citrina. 

enkele Gyprypfediums, Phalaenopsis en bovenal de 
Anaechtochilus, welke laatste uitsluitend om hunne 
bladeren gekweekt worden en ook onbeduidende 
bloemen bezitten, echter nog al lastig in de cultuur 
zijn. 

Daar de vermenigvuldiging der Orchideeën door 
middel van zaad vele moeilijkheden biedt, laat men, 
om nieuwe planten te verkrijgen, ze rechtstreeks 
importeeren uit hun geboorteland. Met de geïmpor
teerde planten handelt men doorgaans als volgt: 

Direct na aankomst worden de planten uit de 
kisten gepakt, liefst op eenigen afstand der kassen, 
daar met de Orchideeën ook veel ongedierte mee 
komt. 't Best haalt men alle planten er uit en ver-


