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grond, geheiligd door de herinneringen aan Linnaeus on 
aan diens arbeid. Terwijl ik met mijne hartelijke wenschen 
voor het welzijn van u en uw huisgezin namens het Neder
landsch Linnaeus-comité het gedenkteeken u overdraag, 
verzoek ik zeer hoffelijk u, Mevrouw Smidt van Gelder, 
thans tot de onthulling ervan te willen overgaan. 

Ik dank u. Mevrouw, dat gij die eenvoudige handeling 
wèl hebt willen verrichten. In onze schatting is het een 
daad van groote symbolische beteekenis. In later tijden 
zullen uw zonen dit gedenkteeken met liefde en eerbied in 
stand houden, alleen reeds omdat het hun Moeder was, 
die het op dezen gedenkwaardigen dag, in deze plechtige 
ure, zelve heeft ingewijd. 

Linnaeus! 

Elk land brengt heden U zijn lof en lied! 
Gij hebt uw taak volkomen afgeweven. 
Al wat ons oog op 't uitgestrekt gebied 
Der Schepping ziet, 
Hebt Gij zijn' rang in "t grootsch Geheel gegeven! 

Lang reeds heeft Tijd zijn kroon op 't werk gezet, 
Door heel de wereld luid geprezen. 
De wetenschap gaat voort met vasten tred, 
Op 't pad door U haar aangewezen. 

En hier, op Neerlands vrijen grond, 
Waar uw verheven geest zijn schoonsten werkkring vond, 
Do zaden voor den oogst van heel uw volgend leven, 
Herdenken wij 
Op 't eeuwgetij 
Van uw geboorte, Uw werk. Uw stieven, 

L i n n a e u s ! 

Verg. de cantate: Hulde aan Linnaeus, 1878. Woorden van A. J. de Buil. 

De foto's in dit stuk danken wij aan de welwillendheid 
van Dr. C. Kerbert. H. 

IN DEN TUIN VAN DEN BUITENMAN. 
(Vervolg). 

-j-Aen vervelend werkje, dat gieten! Nu, wanneer er helder 
j V ^ pomp- of regenwater gegoten moet worden, heb ik 

er gauw genoeg van. Echter niet zoo spoedig, wan
neer er — als bij de bestrijding van aardvlooien — over
vloedig water moet nederdalen; dan wordt de zeef van den 
gieter verwijderd, en kan men vuil slootwater bezigen. Elke 
gieter, dien ik schep, is een aquarim, bevattende een schat 
van waterbewoners. Daar zweven ze door elkander: water-
kevers, ruggezwemmers, schorpioenen, larven van juffertjes 
en van andere insecten. Deze diertjes een wijl gade te slaan 
geeft vrij wat afwisseling in het eentonige werk. Dit jaar 
was ik, alleen door het gieten, in de gelegenheid een ver
zameling te verkrijgen van de kokerachtige pantsers van 
phryganiden ; de eigenaardigste n.1. die, welke uit de huisjes 
van waterslakjes zijn samengesteld, trof ik in zeer groot 
aantal aan. Veelal was dit soort kokers stevig bevestigd 
aan de vindeelige blaadjes van Hottonia palustris. 

Kinderen vinden bovengenoemde jacht vermakelijk; trou
wens iedere jacht, welke ook, is voor een jongen een waar 
genot. Met graagte verslinden zij boeken mot jachtavonturen; 
veel liever nog nomen zij deel aan een kloppartij, als is het 
slechts een jacht op aardvlooien. Nog amusanter vindt de 
jeugd de jagerij met behulp van een met groene zeep be
smeerde plank. Voorzichtigheid is bij het toepassen van dit 
middel een vereischte; wordt de plank plotseling boven het 
bloemen- of groentenbed gehouden, dan komen tal van ver
schrikte springertjes in de kleverige zelfstandigheid terecht, 
waar zij in den letterlijken zin des woords om zeep gaan. 

Minder groot is de schade, welke de ritnaalden ons aan
doen, al kan die in sommige jaren vrij belangrijk genoemd 
worden. Het kan gebeuren, dat in een slabed een jeugdig 
plantje plotseling allen levenslust verliest, en als ware het 
door de vliegende tering aangetast, verdwijnt het in een 
paar dagen totaal; alloen een enkel bruin blad wijst de 
plaats aan, waar eens een malsche plant stond. 

Ook half-volwassen planton kunnen nog op dezelfde manier 
verloren gaan. Als ge voorzichtig met een mesje de aarde 
rondom den wortel van het stervende gewas verwijdert, ziet 
ge weldra een of meer van die ellendelingen, die den dood ver
oorzaken. Het zijn geelbruine larven, rilnaalden. Zij laten 
zich niet vrijwillig arresleeron; wilt ge ze vangen, dan dient 
ge op te passen, daar ze niet, voor ge het weet, tusschen de 
aardkluiljes verdwenen zijn. Juist onder hel hart van de 
slaplant zijn ze het vernielingswerk aangevangen, totdat de 
dikke hoofdworlel aldaar bijna geheel is afgevreten. Daarop 
vreten ze niet zelden een kanaaltje in den wortel, die dan 
wel iels heeft van een dikke pijpesteel. Alle planten met 
dikke wortels, zooals b.v. de andijvie, zijn haar welkom. 
Trek een Sonohussoorl uit de aarde, en ge zult tusschen 
den hoofdworlel en de bijwortels zeker enkele koperwormon 
aantreffen. In hot peenljesbed zien we ze ook al liever gaan 
dan komen. Dat aardappelen eveneens een lekkernij voor 
onze gasten zijn, bemerkt go, zoodra ge eenige stronken 
uitsteekt: allicht zijn enkele knollen voor een deel opge
peuzeld, terwijl de ritnaald in de uitgevreten holte huist. 

Dit jaar en ook hot vorige mocht mijn tuin zich ver
heugen (?) in een groot aantal ritnaalden. Ik geloof wel, dat 
dit voor een deel mijn eigen schuld is en — eigen schuld 
plaagt het meest. In de Meimaand hebben de kinderen, ge
lijk bekend is, meikevers, die zij een draad aan een achter
poot binden, om de arme dieren daarna te laten vliegen. 
Ik had voor een paar jaar den kinderen het onmenschelijke 
hiervan onder hel oog gebracht en hun een «kunstenmakera 
leeren kennen, die gratis grappen uithaalde, zonder dat er 
van pijnigen sprake was. Dat was de kniptor. Ik liet hun 
zien, hoe aardig dit dier, op zijn rug liggende, zijn kop met 
het eerste deel van het borststuk naar boven richt, terwijl 
het midden- en achterborststuk met' achterlijf naar beneden 
buigt, hoe het vervolgens laatstgenoemde deelen opheft, 
waardoor hel voor- en middenborslsluk zoodanig op den 
grond komen, dat men »knip« hoort en het dier als een kat 
op zijn pooten terecht komt. 't Duurde niet lang, of elke 
schooljongen bracht één of meer «hansworstena mee. Ik 
vermoed, dat veel kniptorren ontsnapt zijn, en daar mijn 
tuin onmiddellijk grenst aan de speelplaats, ligt het voor 
de hand, dat de lorren in mijn humusrijken hof gevlucht 
zijn, er eieren gelegd hebben en het aanzijn gegeven hebben 
aan een massa «koperwormen.. Aangezien de larven, evenals 
de engerlingen, wel 4 jaar noodig hebben, eer ze volwassen 
zijn, kan ik nog heel wat plezier van hen beleven. 

Een andere larve, de aardrups (Agrotis), nog menigvuldiger 
in onze tuinen voorkomende, is kalmer bij haar arrestatie 
dan haar confrater; wordt ze gesnapt, dan krimpt ze zich 
als een spiraal ineen van schaamte. Nu, ze mag zich wel 
schamen over de verwoesting welke ze aanricht. Haar uit
verkoren plant is de winterandijvie. Sommige der op do 
bestemde plaats gebrachte andijvieplanten, door aardrupsen 
aangetast, verloonen dezelfde ziekelijke verschijnselen als 
de sla, die van de ritnaalden te lijden heeft. Tot onze teleur
stelling zien we eveneens vele planten kwijnen, en dit is 
niet te verwonderen, als we er op lollen, hoe verschrikkelijk 
de larve een andijvieplant toetakelt. Beginnende aan het 
boveneind van den forschen hoofdworlel, tast de aardrups 
het hart van onze volhart winterandijvie aan, en den volgen
den dag reeds liggen de planten verlept op den grond. Men 
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moet zijn oogen goed den kost geven, om den schuldige te 
snappen: moeder Natuur heeft de larve zoo gekleurd, dal 
ze moeielijk van do aarde te onderscheiden is; het dier is 
n.I. aardachtig grauw gekleurd, en alleen de kop is wal 
donkerder. Bijna altijd gelukt het den ervaren zoeker, den 
onverlaat te snappen. Soms is hij weder op reis naar de 
naastbijzijnde plant. Houd die buren in het oog, en de mis
dadiger ontkomt niet. De tuinman, die de larve vóór 1904 
niet kende, zal zeer zeker kennis met haar gemaakt nebben 
in dien drogen zomer, toen tal van planten het onderspit 
moesten delven tegen twee machtige vijanden: droogte en 
aardrupsen. Bij velen kwam toen zoo goed als niets van 
andijvie terecht. Behalve deze groente hebben ook de aard
appelen van de larven te lijden. Laatst vond ik een aardappel, 
grootendeels uitgehold, aan de eene zijde bewoond door een 
aardrups en aan de andere door ritnaalden. Te midden 
van saamgeperste klei sluimert de bruine pop, die bij het 
bewerken van den grond niet zelden voor den dag komt. 
Het uiltje, dat uit de pop verschijnt, met zijn fraai geteekende 
aschgrauwe voor- en lichte achtervleugels, is dan ook lang 
geen zeldzame verschijning in onze tuinen; vooral in Juli 
en Augustus ziet men ze veel. 

Van nog een ander diertje wil ik mijn ervaringen mede-
deelen. 

Het jaar 1903 staat bij den toerist on den pensionhouder 
met een zwarte kool aangeteekend; ook de tuinman kan 
met weinig lof van dien regenachtigen zomer spreken. Bij 
mij mislukten de boonen totaal, en hoewel ik een stuk 
grond, groot 100 M2., voor de boonenteclt bestemd had, moest 
ik die groente even goed koopen als de Amsterdammer, 
die drie hoog woont. En wie bezorgden mij dat buitenkansje? 
Och, het waren maar zulke onnoozel kleine beestjes, velen 
hunner omtrent zoo groot en dik als do knop van een 
bakerspeld. Ge raadt den naam van dien kleinen en toch 
zoo grooten vijand: Limax agreslis, grauwe aardslak. Hoe 
hel kwam, dat het getal der vijanden zoo groot was, dal 
zo zulk een verwoesting konden aanrichten".' Daarvan was 
overmaat van vocht niet alleen de oorzaak, ook andere 
omstandighedni waren den slakjes dienstig. Op 't einde 
van Augustus laat ik een deel van mijn tuin bezaaien met 
winlerrogge. 'I Behoeft nauwelijks beloog, dat de rogge 
daar uitnemend wil groeien, veel beter dan op het vlakke 
veld. In April, soms reeds in de tweede helft van Maart 
is het graan 2 A 3 dM. hoog en kan hel afgesneden worden 
voor mijn geiten en konijnen, die zich het frissche groen 
zeer wol doen smaken. Zoodra ik met het voeren van dit 
groen aanvang, neemt de hoeveelheid melk, die de geiten 
geven, niet weinig toe. Minstens een paar malen kan de 
rogge afgesneden worden. In de eerste dagen van Mei 
wordt het perceel omgespit en voor boonenland gereed 
gemaakt. 

Aldus was gehandeld in Augustus 1902, welk jaar ook 
berucht is om zijn vochtigheid. De rogge groeide naar wensch, 
maar in het voorjaar vertoonden zich nog al gele bladen 
Ik meende stellig, dat dit veroorzaakt werd, doordal de 
rogge dicht gezaaid was, en de planten wat gedrongen 
stonden. Bij het afsnijden van hel groenvoeder evenwel, 
bleek al spoedig, dat er vele slakjes in overwinterd hadden, 
maar ik had niet kunnen vermoeden dat hun aantal eenige 
duizenden zou bedragen. In een tegen guur winterweder 
besohutten tuin, onder een dicht roggetapijt konden de slakken-
eitjes niet verloren gaan en bleven de slakjes tegen de 
vorst, die dien winter niet streng was, gespaard. 

Toen de Meidoorn bloeide werden de boonen in dit per
ceel, nadat het behoorlijk was klaar gemaakt, gelegd. De 
bodem was vochtig, er kwamen eenige heerlijke zonnige 

dagen, maar mijn boonen wilden niet ontkiemen; slechts 
hier en daar kwam een armzalig exomplaartje tusschen de 
kluiten kijken. 

Het spreekt vanzelf, dat ik een onderzoek instelde. En 
wal zag ik? In de zaadlobben van schier alle boonen zaten 
aardslakken; andere boonen waren reeds ontkiemd, hadden 
worteltjes, en de vernielallen zaten onder den grond te 
smullen aan de eerste versche blaadjes. Voorzichtig werd 
thans het bedorven goedje met de vijanden verzameld en 
vernietigd. Zooveel slakjes minder, dat zou helpen! meende 
ik. Reeds den volgenden dag lagen andere boonen, die vooraf 
in petroleum gedrenkt waren, op de bestemde plaats. Dal 
scheen te helpen, althans nu kwamen meer kiemplanten 
voor den dag. 't Meerendeel bleef echter weer achterwege, 
en was op dezelfde wijze onder den bodem vernield als 
vroeger de niet in petroleum gedrenkte. Wel hadden de 
slakjes de zaadlobben niet aangeraakt, maar het pluimpje, 
dat niet riekte, was hun dubbel welkom. 

De weinige planten, die boven de aarde stonden, hadden 
het hard te verduren. Nimmer had ik kunnen denken, dat 
een kleine vijand zoo machtig kon zijn. Overdag, bij droog 
weer, zaten de akelige diertjes verscholen onder kluitjes 
en in spleten in den grond; tegen den avond kwamen ze 
te voorschijn, kropen langs de stengels en knaagden aan de 
teere blaadjes. Wanneer de zon begon te dalen, en in den 
morgenstond gingen we op de slakkenjacht. «Platzak" keerden 
we nimmer huiswaarts; meestal bedroeg het getal buitge
maakte beestjes eenige honderden. De beide eerste keeren 
namen we de moeite ze te tellen, en telkens hadden we er 
in een flesch ongeveer 500 bij elkaar. De meeste diertjes 
waren ternauwernood I cM. lang en als ze even werden 
aangeraakt trokken ze zich samen tot een knopje van 
1 d. 2 mM. Enkele «reuzena bereikten de respectabele lengte 
van 3 t\ 5 cM. Zelfs dat «ontuig» kwam ons te pas. We 
hadden nl. een paar spreeuwen, welke te vroeg hun nest 
verlaten hadden, en die werden op de vette waar getrakteerd. 

We sloiiden zoo goed als machteloos tegenover het kleine 
goedje; mei moeite gelukte het ons, eenige planten te 
sparen. Een vrij breede kring van zout rondom de boon 
mocht lang niet altijd balen. De slakjes Inch zijn zoo klein, 
dat ze ongemerkt een planl wisten Ie bereiken: was hel 
niet over den grond dan toch tusschen aardkluiten in den 
grond. Versch gebluschte kalk strooien hielp evenmin af
doende. De regen, die bijna dagelijks hel aardrijk bevochtigde 
deed zouten kalk spoedig verdwijnen. Gras slruoien tusschen 
de 1 nen, hielp nog het best; doch als dit wal droog werd, 
gaven de slakjes de voorkeur aan hel frissche levende 
groen. Kortom, het was één lijdensgeschiededis; enkele 
boonen brachten het nog tot bloei, we hebben ook nog 
vruchten gezien, ja oen paar keeren konden we met moeite 
een maaltje bij elkaar scharrelen. 

Het zal den lezer nu niet moeielijk vallen, uit te rekenen, 
welk een schadepost de aardslakken bezorgden. Tweemaal 
»zaad«, een kan petroleum, een paar pond zout, ettelijke 
uren besteed aan de vangst, en ten slotte nog inmaakboonen 
koopen. Toch hebben de diertjes mij wat geleerd, al was de 
les duur. Met eigen oogen mocht ik aanschouwen, dat er 
duizenden slakjes op een stukje grond van circa 100 M2. 
kunnen voorkomen. Bovendien weet ik thans, dat geen 
boonen dienen verbouwd te worden in den «roggestoppeb. 

Voor mijn kennismaking met de aardslakjes hield ik do 
groote naakte en huisjesslakken alleen schadelijk. Thans 
echter denk ik er anders over: de kleine vernielen veel 
meer dan de groote. Niet alleen komen deze laatste nooit 
zoo talrijk voor, maar zij hebben ook dit voor, dat ze ge
makkelijk te vangen zijn. 
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't Is bekend,dal de huisjesslakken des winters hun woningen 
afsluiten. Onlangs vond ik een paar dezer huisjes, luchtdicht 
door een dekseltje afgesloten. Wat mij verwonderde, was, 
dat de woningen heel dicht waren, zonder dat er iets van 
den heer des huizes te merken was. 

Rijswijk (G.J. B. J. v WAGENSVELD. 

(Wordt vervolgd). 

ONZE BUITENPLAATS. 
e zouden dan voor de eerste maal op onze buitenplaats 

logeeren. Reeds dikwijls waren we er geweest, maar 
we hadden er nooit geslapen en met het prachtige zomer
weer verlangden allen evenzeer buiten te komen. 

Nu moeten de lezers zich die plaats niet voorstellen als 
een heerenhuis met stalling enz., want het is slechts een 
houten huls, juist groot genoeg om een kleine familie 
primitief te herbergen; de omgeving echter is bosch en 
heide en by mooi zomerweer is men gauw tevreden met 
de huisvesting. 

Er Is een tuin ontgonnen waar bloemen en vruchten 
welig groeien. Er is een kweekerijtje aangelegd van naald-
hout en vrnchtboomen, dat na veel tegenspoed thans in 
uitstekende staat verkeerd en het Is ver genoeg van de 
stad, om geen last van onaangename menschen te onder
vinden. 

Toen wij op een heerlijken Juni-morgen naar buiten 
trokken was de lucht vervuld van bloemengeur en vogel-
gejubel; een diep blauwe zomerlucht met verstrooid witte 
wolkjes welfde zich over het lachende landschap. Wolken 
stuifmeel trokken over de roggevelden, bijen en hommels 
zoemden ons in de ooren, vlinders en insecten wiemeiden 
waarheen men de oogen wendde; de volle zomerweelde. 

Het werd warm en telkens van achter bosch en struik 
woei ons de koelte tegen, ryk beladen met de geuren van 
weilanden en dennebosschen. Late seringen stonden nog in 
bloei, jasmijn en gouden regen waren pas begonnen. 

De geur van het geschilde akkermaalshout deed ons 
ouderen aan de kinderjaren terug denken, en de eerste 
theerozen verkondigden, dat de werkelijke zomer was aan
gebroken. 

Ons huisje ligt onder hooge beuken, omringd door lager 
hout. Hoe jubelt de kinderschare, wanneer we daar aan
komen; hoe vluchten de konijnen, de hazen en fazanten 
wanneer ze ons zien, want bet is er een parades voor de 
dieren, ze achten zich daar veilig. 

Het huis ligt slechts een paar honderd schreden van den 
grintweg, maar is door hot bosch niet te zien; eenzaam is 
het er vooral 's avonds als het kindergedruisch ophoudt. 
In schemerdonker komen over een weiland de konijnen aan-
gehuppeld bij dozijnen, ook een enkele haas vertoont zich 
aan den rand van het hakhout, die in half duister een 
fabelachtige grootte aanneemt. Een lichte streep in het 
Noord-Westen wijst de plaats aan, waar de zon onderging 
en de geluiden van menschen, karren en paarden in de 
verte verstommen, een krekel piept nog zijn liedje als 
plotseling do nachtegaal invalt en alles overstemt wat zich 
nog durfde roeren, heerlijk klinken de heldere toonen, ver
sterkt door de weerkaatsing tegen het bosch; aangrijpend 
is het geluid in de stille nacht, het kost moeite te besluiten 
binnenshuis te gaan. 

De rust is echter van korten duur; reeds om 2 uur in 
den morgen worden we gewekt door kirrende tortelduiven, 

die in het open vensterraam gaan zitten en verbaasd zijn 
menschen te vinden, waar ze meenden dal, hun rijk was. 
Eenige oogenblikken later hoorden we getrippel op het dak 
en daar begint de groote lijster of merel zijn helder ge
kweel, de ekster schettert in de hoogste boomen, en nu 
begint het geroep van koekoek eerst in de verte en latei-
al dichter en dichter by, tot hy op 't laatst ook op ons 
dak schijnt te zitten, dra komt er nu een tweede koekoek 
bij en na een kwartier is het zulk een oorverdoovend con
cert van koekoek, lijster, ekster, duiven en andere vogels, 
dat ik myn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen kan, 
om eens buiten te gaan zien waar al die rustverstoorders 
zitten. Vier koekkoeken vlogen bij mijn verschijning op; 
de eksters en merels echter bleven zitten en lachten mij 
uit. Zulk een morgen vergeet ik mijn heele leven niet. 

In de buurt leven alle vogels van Nederland, die in het 
„Vogeljaar" van Jac. P. Thijsse voorkomen, uitgezonderd 
natuurlijk de strandloopers, maar zelfs wilde eenden broeden 
er in de sloten tusschen de dennebosschen. Gelukkig het 
kind, dat in zulk een omgeving de natuur kan leeren kennen 
en waardoeren, wat al illusie's schept zich daar het jonge 
menschen-leven, wat al herinneringen behoudt hy uit zulk 
een heerlyken tyd. 

Het is Zondagmorgen en we zullen een reeds dikwyls 
uitgestelde wandeling maken door dennebosschen en voet
paden, die we vroeger ontdekt hebben. We komen aan 
een kruispunt van zandwegen, een wel bekende plek waar 
we menigmaal onder de schaduw der beuken ons neer
vlijden, hier vinden we een hoefyzer door een boerenpaard 
verloren, een prachtige gelegenheid, om het aan een paal 
te spijkeren en sprookjes te vertellen van hoefy'zers en 
van kruiswegen, die in de sprookjeswereld zulk een grooten 
rol spelen. We wandelen verder door berkenhout en komen 
aan het verlaten huis, zooals wij gewoon waren een kleine 
boerenwoning te noemen, die verborgen voor de wereld 
sinds 4 jaren onbewoond was. Het huis zag er betrekkelijk 
goed onderhouden uit, een groot stuk heide met verspreide 
struiken was biykbaar vroeger akkerland geweest, nog 
zichtbaar aan de greppels die er door liepen. Een verwaar
loosde perzikboom en een wynstok afgezakt van de muur, 
vermolmde hekjes en overblijfsels van een bloementuin 
waren evenzooveel vraagteekens voor ons allen. Sinds 
eenige weken hadden we deze plek niet bezocht en waren 
niet weinig verbaasd de houten vensterluiken geopend te 
vinden en naar binnen glurend te zien dat er menschen 
woonden Het vreemde van 't geval was echter dat we 
geen levend wezen zagen, maar op de tafel stonden de 
resten van een ontbyt en er stonden een paar rieten stoelen 
en een petroleumkooktoestel op den grond. 

Het begon nu-echt op een sprookje te geiyken, maar er 
was helaas niemand, die ons opheldering geven kon. Op 
de drukte die ons gezelschap nu maakte kwam dra honden-
geblaf en spoedig daarna de eigenaar van den hond, een 
boer, die ons medeelde, dat de meneer, wien het huis toebe
hoorde, aan twee heeren uit Amsterdam vergunning had 
gegeven daar eenigen tijd te wonen; ze gingen 's middags 
in het dorp eten, maar zijn vrouw maakte hun kamer in 
orde, bracht hun melk en eieren. Op myn vraag wat die 
heeren daar uitvoerden kreeg ik ten antwoord, dat het 
voor de studie was, dat ze den heelen dag in 't bosch 
zaten en in de slooten om planten en dieren te zoeken, 
waaraan niets bijzonders was. Het was biykbaar de man 
te geleerd en „ze vat de everdassen moar zoo met de 
vingers an", vertelde hij my met afschuw, want hagedissen 
waren in zyn oogen giftige dieren. 

Om eens nader met die geheimzinnige heeren kennis te 
maken, ging ik er een paar dagen later heen, maar vond 


