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uit te gaan. en al geeft hij blijken van teleurstelling 
als ik me met kijken vergenoeg, en Coon en 'possum 
verder met rust laat, toch is hij altijd klaar om 
mee te gaan. 

En waar ^Slick* ook is, altijd brengt de doffe 
toon van de loop van een jachtgeweer waar op 
geblazen wordt, hem op een draf. Een van zijn tours 
de force is, de konijntjes door 'n behendige om
trekkende beweging recht op 't geweer af te drijven, 
een handigheid die enkele honden aangeboren schijnt. 
Hij is ook heel niet afkeerig van een kluitje, en ziet 
er volstrekt geen bezwaar in, maar vast aan 't wild 
te beginnen. 

Als ik naar m'n waschbeerenkreek ga, moet ik er 
altijd om denken mijn lantaarn uit te laten, tot ik 
een flink eind in 't bosch ben, om zoo m'n vriend 
Slick kwijt te raken. Maar aan Skunk heeft hij een 
broertje dood. Ik denk dat een van die dieren hem 
eens de volle laag heeft gegeven, want met hoe 
groote ijver hij ook boomgaten en holen op mogelijke 
possum of civetcat onderzoekt, een gat dat ook voor 
'n menschenneus naar skunk ruikt, wekt nooit zijn 
belangofelling. Ik heb hier nog geen levende skunk 
gezien, het is bij huiden en bij ruiken gebleven. 

De geur maakt niet die walgelijke indruk op me, 
die ze naar de verhalen moet hebben; alleen zooiets 
als sterke koffie en muskus gemengd, 't Verhaal 
gaat, dat 't eenige middel 't luchtje van je goed te 
krijgen, als je vstunk up" (opgestonken) bent, is, 
je kleeren voor 'n week te begraven. De geschiedenis 
meldt niet of ze dan 't opgraven nog waard zijn. 

In Californië heb ik later de skunk meer intiem 
leeren kennen, maar dat is voor 'n andere keer. 

A. L. HAGEDOOKN. 

EEN WEINIG ERVARING. 
Chilo cicatricellus Tr. 

oekt overal en gij zult allicht iets vinden, dat 
uwe moeite beloont. Dit is eene waarheid, 
zooals er in de wei loopen, wanneer het 

zoeken maar met ijver geschiedt en niet te kort 
duurt. Een goede „eato" zoekt en snuffelt dan ook 
altijd en in alle jaargetijden, 't Is wel eens ver
velend voor anderen, die in uw gezelschap zijn. 
Menschen, die er geen hoogte van kunnen krijgen, 
waarom ge voortdurend op boomen, achter hek-
palen, onder losse schors, langs schuurplanken, in 
poorthoeken kijkt, maken al spoedig de opmerking 
bij zich zelven — dat kunt ge ze aanzien — dat 
er geen vervelender kerels zijn dan de vlinderaars. 
Loopt het gesprek over het blijvend gedeelte, dan 

antwoordt ge: precies als bij de vlinders, daar blijft 
ook een gedeelte den winter over. Spreken ze over 
goedkoope eieren met Paschen, dan zijn ze er als de 
kippen bij om die dieren kwanswijs te verwenschen, 
wijl ze de griend van rupsen schoongehouden hebben. 
Kortom, 't draait altijd op uw lief hebberij uit. Onder
hands wordt ge evenwel beleefd op koolinspectie 
uitgenoodigd, daar kunt ge wel honderd vlinders 
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vangen en wel duizend rupsen van afhalen. Ja! de 
larve van Pieris brassicae L. is wijd en zijd be
rucht. En steeds geeft ge den weigemeenden raad: 
om den anderen dag wat chloorwater t u s s c h e n 
de planten te storten, dat hindert aan deze niet, 
helpt tegen wortelvernielers onder den grond en 
houdt de vlinders bij de kool vandaan. De scherpe 
chloorlucht heeft waarschijnlijk op vlinders dezelfde 
uitwerking als op menschen. Vermakelijk zijn ook 
dikwijls de vragen, die ge te beantwoorden krijgt. 
„Zeg eris meester, die witte kapelle, dat benne 
ommers van die ripses...?* Jawel Piet, maar de 
rupsen komen uit eieren, die door de vlinders onder 
tegen de koolbladeren afgezet zijn. ffJa, die gele 
dotjes. Toen je me dat vroeger ók al eris gezeid 
heb, ben ik ze geregeld kapot gaan wrijven en 'k 
mot zeggen, dat het goed helpt." 

Dezelfde Piet brengt u op een groot koolblad, een 
rups van een doodshoofd Acheronta atropos L. 

„Assieblief móéster, wèr je moeder benaut van 
was, dèr zal je 't ók van weze, zegge ze wel eris! 
Pakk 'm maar gau an! hè 'n mensch zou d'r griezelig 
van worre!" 

Ge pakt hem aan. 
„En wat doe je d'r nou mee?" 
,/Eten geven. Piet, en over een maandje verpopt 

ie in den grond." 
„Benne dat van die lange bruine dingen, die je 

met 't èrepeldelleve wel oris deursteekt?" 
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„Ja Piet en als je die soms gaaf tegenkomt. .." 
,/k Zal ze voor je beware hoor! 'k Heb toch altijd 

m'n tabaksdoos bij me; dèr ben ik niet vies van. 
(Van de poppen, bedoelt Piet). Maar die ripse! bah! 
'k begrijp niet, hoe je ze zoo maar beet durreft te 
pakken. 

Een volgend voorjaar komt ge Piet weer eens tegen. 
„Zeg eris, meester, heit tie pop al gejongd?" 
„Ja Piet, verleden jaar October kwam er al een 

vlinder uit." 
„Bel stom alevel! en je zei dat 't wel Juni zou 

worre !* 
„Dat is waar, maar sommige poppen komen vóór 

den winter uit, vooral wanneer ze tegen een ver
warmde schoorsteen staan." 

„Ja, ja, da's te begrijpe, dan denken ze zeker, 
dat 't summer wordt! En nou j ' t zegt, verieê jèr 
heb je van Wulleme nest me nog een vlinder ge
kocht in October. Die was dan toch uit z'n eige 
uitgekomme!" 

„Precies, en die vlinder was de eerste, die ik zoo 
uit de natuur kreeg. Dat kwam, omdat het zoo 
lang warm weer geweest was." 

„Kwan! nou ga'k nog eris een deel ellebessen 
poten. Morrege móéster!" 

//Goeden morgen, Pieter!" 
Zooals u ziet, was die man lang niet dom, maar 

hij was tuinman en dus eenigszins met rupsen ver
trouwd, hoewel een andere mij stellig verzekerde, 
dat er in zijn tuin van een halve Hectare géén 
rupsen waren. Nooit op gelet, natuurlijk. Het wordt 
dus hoog tijd, dat er op alle scholen wat meer 
werk van de natuurlijke historie wordt gemaakt, 
en dat er op Rijksnoimaalscholen leeraren worden 
benoemd, die geen hekel hebben aan „allerlei onge
dierte". Dan zullen er veel vooroordeelen omtrent 
giftigheid van bloemen, kikkers en andere kleine 
dieren zoek raken. Ge zult het niet gelooven, maai
er is hier een onderwijzer, dien ge met een pad 
of kikker de sloot kunt injagen. En meen nu niet, 
dat er alleen op het platteland domme menschen 
wonen. O neen! Ge zendt een atropos-rups naar 
Rotterdam om er een kennis mee te plezieren. 
Natuurlijk heeft het beest groot bekijk van de stads

vrienden, waarvan er één zijn verbazing lucht met 
de woorden: „Wat een rups! en kijk, wat legt hij 
groote... eieren!" 

Doch met al die grappen zoudt ge het zoeken 
totaal vergeten. Ge gaat daarom met de tram tot 
aan de haven van Numansdorp, stapt uit, loopt die 
haven rond tot aan de overzij, loopt den dijk af, 
die haar omzoomt, en ge ziet het slootje voor u 
van Chilo cicatricellus Tr., de eenige, tot nu bekende 
en in 1Ü05 ontdekte vindplaats van die soort in 
Nederland. Ge doet dat in Juni, dan zijn de rupsen 
verpopt. Het is een micro, doch vrij wat grooter 
dan menige macro. De rupsen bewonen ronde 
stoelenmattersbiezen, Scirpus lacustris, en verraden 
hunne aanwezigheid door het geel zijn der planten. 
Nu zult ge dikwijls lange, groene rupsen met een 
bruinen kop ontmoeten, doch ge weet wel, dat ge 
die soort niet zoekt; zij huizen in alle slootplanten, 
behalve riet en noemen zich Nonagriasparganii Esp. 
Ook zult ge vele biezen zien met gele toppen, maar 
daarin komen witte maden van een snuitkevertje 
voor. Chilorupsen zijn geelachtig wit, soms met drie 
lijnen, en verpoppen rechtopstaand. De vlinder heeft 
een zilverwitten voorrand, vrij breed en heeft daar
aan zijn naam te danken, want cicatrix beteekent 
litteeken. De $$ varieeren nogal, sommige missen 
zelfs den geheelen band en zijn dan eenkleurig 
biuingrijs met aanduiding van een paar vlekjes. 
Deze moeten, volgens den heer Snellen, de type 
voorstellen. De j " ^ zijn iets kleiner dan de 55, meer 
zilvergrijs van kleur, met twee duidelijke vlekken. 
Zij wijken in vleugel vorm niet zoo af met de 55 als 
de gewone Chilo phragmitellus L., waar het j een 
rechten en het 9 een zeer schuinen achterrand 
bezit. En nu krijgt ge verlof ze te zoeken, doch 
wees met een zestal poppen tevreè, want het uit
roeien zou ons land een zeldzaam diertje kosten, 
dat de heer Snellen in 't geheel niet in Nederland 
had verwacht, ook in België schijnt het niet voor 
te komen. Het behoort tot Midden-Europa. Hetver-

moeden mag gewettigd zijn, dat een plok aange
spoelde biezen de verspreiding van C. cicatricellus 
in de hand heeft gewerkt. Daarom moesten zulke 
exemplaren, in plaats van pothoofdplanten en -dieren: 
dwaalplanten of -dieren genoemd worden, evenals 
de planeten dwaalsterren heeten. 

ledere plaats in Nederland kan ze aanwijzen, 
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maar het hangt van goede waarnemers af. Hier te 
Numansdorp zoudt ge het volgend lijstje kunnen 
samenstellen: groene specht (inheemsch geworden 
1907-'08), hier geschoten, berustend in de ver
zameling van den burgemeester te Kapelle a.d. Usel; 
Sicophanta aurata (onb.); Lamia textor (1907); 
Necydalis major (onb.); Guldenboterbloem (1906); 
Heksenkruid (1904), tusschen de steenen glooiing 
langs het Holl. Diep, en de Natuur weet wat er 
nog te vinden geweest zal zijn, doch dit zullen 
we maar aan de ervaring van anderen ovei laten. 
Alleen wou ik u dit nog op het hart drukken: 
verzamel iets van den onmetelijken rijkdom aan 
planten en dieren die den Nederlandschen grond 
bewonen, de lucht bevolken, opdat ge van een reisje 
naar duin, hei of bosch inniger en leerrijker indruk
ken moogt meedragen dan die, welke de landstreek 
bij u achterliet. 

Numansdorp. A. DULFER. 

IN DEN TUIN VAN DEN BUITENMAN. 
(Vervohj van Idz, lltij. 

W anneer Ik mijn vee — geilen en konijnen — eens recht 
wil trakteeren, begeef ik mij naarde wildernis, om aldaar 

brandnetel, winde en geitepoot te verzamelen. Gewapend 
met een zoogenaamd liesoord, valt het ons gemakkelijk, in 
een ommezien een flinken voorraad te verkrijgen. Maar, 
die brandnetels raakt het vee toch niet aan! zult ge zeggen. 
Neen, zoo kersversch verkiest de geit ze niet. Laat ze een 
hall' uur, of nog beter een heel uur in het zonnetje liggen, 
werp dat goedje dan zoo warm gestoofd in de ruivel, en 
ge zult zien, dat het met graagte verorberd wordt. Vooral 
jonge »nettels«, die nog niet bloeien, zijn, op deze wijze 
voorgediend, een ware lekkernij. Ook des winters geeft de 
sik de voorkeur aan droge brandnetels boven het beste hooi. 
Neem hooi van een uiterwaard, dat zeker uitmuntend is, 
doe er wat gedroogde brandnetels door, en ge zult zien, dat 
deze l.-mlslrii liel oersl uitgezochl en gegeten worden. Ken 
geit is een zonderling in het kiezen van haar gerechten. 
Nu ik toch over haar spreek, wil ik een paar staaltjes 
rnededeelen. Zoo bracht ik haar eens een mandje met heer
lijke appel- en pereschillen, een bijzondere traclatie voor 
het dier. Omdat de bodem van het mandje slecht was, 
moest een Telegraaf zorgen, dat de inhoud niet verloren 
ging. Een paar happen van de Schillen waren weldra ver
dwenen; nauwelijks echter was een tipje van de krant 
zichtbaar, ol het dier rukte die er uit, waardoor de rest op 
den grond terecht kwam. 01' de geit hiervan schrok, of dat 
ze begreep, iets verkeerds gedaan te hebben, weet ik niet, 
maar ik zag haar met het groote dagblad in den bek naar 
een hoek van haar stal snellen, waar ze ongestoord letters 
kon eten. Ook wanneer ze, aan een paal gebonden, op een 
grasveld wordt geplaatst, is haar eerste werk, stukjes papier 
binnen haar kring te bemachtigen. Op een keer bracht ik de 
geit op de bleek en toen zag ik, dat nog wel andere dingen 
van haar gading zijn. Hoewel ik meermalen met do school
jeugd vraagstukken heb opgelost als deze: ))Een geit is aan 
een paal gebonden; de ketting is zoo lang, hoe groot is de 

cirkel, dien ze kan afgrazen?» — had ik het dier te dicht 
bij het goed geplaatst, dal Ie bleeken lag. Een zakdoek — 
gelukkig al half versleten — kon hot nog juist bereiken, en 
waarlijk, ook deze kwam tot mijn verwondering in den bek 
en in de maag van het beestje terecht! Soms vraag ik me 
af: lloe heb ik het met je'.' Ben je herbivoor of een omnivoor? 
Op het pad, dat van den stal naar de bleek leidt, liggen 
sintels, en nu en dan moet onze herbivoor ook daarvan 
snoepen. Bang voor nicotine is ze volstrekt niet: een kwart 
pmul tabak, haar voorgehouden, is in een oogenblik ver
dwenen. Zelfs vindt ze tabaksrook behaaglijk. Blaas het dier 
in den stal een weinig sigaren- of tabaksrook in het gezicht, 
en als een kenner van sigaren snuift het die op; zelfs krult 
het met welgevallen de bovenlip. Dit «kunstjes laat ik de 
gebaarde juffrouw wol oens vertoonen, om kinderen het 
gebit van een herkauwer te laten zien: de mond toch gaat 
zoo ver open, dat heel duidelijk is op te merken, dat de 
landen in de bovenkaak ontbreken. 

Zeilen verhuist de groote brandnetel naar bet bebouwde 
deel van den hof, overtuigd als hij is, dat men hem daar 
niet duldt. Zijn kleiner broertje, Urtica urens, echter zien 
we daar menigmaal. Die durft wel, en wie zou hem met 
zijn stekelige wapens niet vreezen. 

't Is jammer, dat zoowel de haag- als de akkerwinde tot 
de lastigste onkruiden behooren. Zij toch zijn een waar 
sieraad te noemen, niet alleen wat de bloemen, maar ook 
wat de bladen betreft. Veelal treft men ze tusschen de 
aardappelen in den tuin aan. Reeds terwijl dezen nog 
groen zijn, komt hier en daar een rose of wit winde 
bloempje tusschen het loof te voorschijn. Zoodra de ziekte in 
de aardappelen valt, ontwikkeld de winde zich verbazend, 
waardoor het doodsche weder spoedig een vroolijk aanzien 
krijgt. Er is meer: de heerlijke geur der lijnbloemen, op 
vanille lijkende, verdrijft voor een deel den onaangenamen 
reuk der stervende stengels. We zouden de Winde om dit 
alles moeten prijzen, als ze niet zoo verschrikkelijk kistig 
was. De wortelstokken in den grond en de stengels, die 
hot loof boven den grond omstrengelen, zijn bij het rooien 
erg hiuderlük. 't Is uiterst moeielijk, die «eindelooze» wortel
stokken in hun geheel uit den bodem te krijgen. Het beste 
middel om Convolvolus te bestrijden is wel, dat men in den 
zomer dikwijls de bovenaardsche stengels afhakt of afrukt: 
de levenslust der plant vermindert en ten slotte verliezen 
de wortelstokken de kracht, om nogmaals hot aanzijn aan 
een of meer stengels te geven. Heel vaak gebeurt bel dan 
echter, dat een stengel, heel mooi spiraalvormig opgerold, 
onder den bodem blijft, als of hij wist welk lot hem daar 
boven te wachten slaat. Indien men eenige jaren achtereen 
aldus tegen Winde optreedt, is er kans, dat men overwint. 

Algemeen heet de plant hier Lijn, een gepaste naam, vooral 
voor de haagwinde. Bevindt deze plant zich op den bouw
grond, en — wat nog al eens voorkomt — ver VMII een 
boom, staak of eenige andere verhevenheid, dan schieten 
de stengels meters ver over den grond, en lijken dan wel 
lijnen, welke dienen moeten om er het land mede te meten. 
Ware lastposten zijn beide soorten van Winde in boonen 
en vooral in don bessengaard. Zij omwinden b.v. rijk be
laden takken van een doornbessenstruik zoodanig, dat deze 
ter aarde nijgen en hel moeielijk valt, de vruchten te plukken. 
D zuil ii ook wel twee maal bedenken, voor ge de struiken 
zuivert, want als ge dit, doet, verliest ge niet weinig bessen, 
hoe voorzichtig ge het ook aanlegt. Daarom zien we Con
volvolus in den tuin liever niet, hoe schoon bloem en blad 
ook zijn. Een vergoeding voor de moeite, die lijn ons geeft, 
is, dat hot niet alleen een ware traclatie maar ook een 
uitstekend voeder voor geiten en konijnen is. 

Aegopodium woel wel een plaatsje uit te zoeken, waar 


