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Wenn aber von allgemeiner Nutzbarkeit uncl Vorzuge die Rede
ist , so kommen nur die Gesetze der Natur , nicht die der Menschen
in Betracht , indem sich diese vernunftmassig jenen unterweifen ,
and in Uebereinstimmung damit setzen missen. Dies kann and
wird geschehen. allenthalben , wo klare Begriffe uber Staats- and
Landwirthschaft in die Kabinette der Gesetzgebung eindringen.
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B ii geene tvetenschap heeft men meer tegen de
theoretische beschouwingen geijverd dan bij de
landhuishoudhunde , omdat men theoretische en
praktische landhuishoudkunde-niet genoegzaam onderscheidde, en niet begreep, hoedanigen invloed de
eerste op de laatste kan uitoefenen.
De theoretische landhuishoudkunde is de toepassing der wiskunde , natuurkunde , scheikunde,
geologie, kruidkunde en natuurlfike historie, voor
zoo verre die wetenschappen in eenig verband staan
tot het landelijk bedrijf , en de beschouwing van
hetgeen door de uitoefenaren der landhuishoudkunde verrigt wordt.
De praktische landhuishoudkunde is de kunst
om het land te bebouwen en het vee op te voeden
en te verzorgen.
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Be praktijk is de kunst , het handwerk, tot
welker uitoefening besloten wordt door theoretische
beschouwingen; er wordt dus eigentlijk geen landbouw gedreven zonder theorie.
Be theorie van den Zandman is gewoonlijk deze:
mijn vader ploegde, egde , zaaide en oogste; wanneer
ik op dienzelfden grond ploeg, eg en zaai, dan zal
ik ook oogsten ; en na deze theoretische beschou-

wing gaat hij tot de praktijk over, en doet zoo
als zijn vader en grootvader deden; maar loch niet
zonder landhuishoudkundige /tennis , al is dezelve
nog zoo beperkt.
De theorie van een ander is sonz4,ids daar mijn
buurman meer voordeel van het land trekt dan ik ,
zoo moet ik, om evenveel voordeel te hebben , zijne
handelwijze navolgen. Doet hi zulks en verklikt

hij diezelfde voordeelen , zoo zal hij door zijne
theorie tot eene betere handelwijze gekomen zy*.n,
hrij moet daartoe vooraf door eene theoretische
beschouwing den grond, de ligging , den staat
van vruchtbaarheid , enz. in overweging nemen ;
?demand zal beweren , dat zulks alleen als eene
praktische handelwijze te beschou-wen is.
Zoodanige theoretische beschouwingen kunnen algemeen genpmen worden, zoo men de landhuishoud-
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kunde van naburige gewesten en landstreken in
aanmerking neemt, en zoo men daarbij de verschijnselen volgens de welien der Natuur tracht te verklaren ,

zoo

km/it men tot de

ITUISHOUDICUNDE ,

THEORETISCHE LAND-

en deze moet het rigtsnoer wezen

bij de uitoefening van liet

LANDELIJK BEDRIJF ,

de

eerste bron van alle welvaart , en den besten steun
voor elk staatsgebouw.

De landhuishoudkundige Dennis is, volgens deze
wiize van zien , zeer algemeen verspreid, maar de
meeste landhuishoudkundigen vergenoegen zich met
een zeer gering gedeelte der wetenschap, omdat v.'
meenen niet meer noodig te hebben; en sommigen
gaan zoo ver, dat

zee)* de

mogely-kheid van nog lets

te kunnen leeren , ontkennen.
Door eene betere beoefening van de landhuishoudkunde , zal men leeren , om van den grond
meer voordeel te trekken en het landelfjk bedrfif te
verbeteren; hierdoor zal de welvaart toenemen en
liet volksgeluk vermeerderen. Het is om deze redenen , dat door Zijne Majesteit

WILLEM

I. het

onderwzys der landhuishoudkunde aan de Ifoogeschokn ingesteld is , en men mag, hopcn , dat
onder de regering, van Zijne Rad esteit onzc;z geeerbiedigden ironing eenmaal daaraan die ulibrei-
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ding zal gegeven worden, waarvoor hetzelve vatbaar is, opdat de bronnen van welvaart en yolksgeluk meer en meer verzekerd worden.
Bij het geven van de lessen over de landhuishoudkunde, waarmede ik alhier belast ben, heb ik
opgemerkt, dat een handboek voor deze wetenschap
mogelijk iets tot de meer algemeene beoefening van,
dezelve zal kunnen bijdragen. .Het was met dit
doel , dat ik de bearbeiding van zoodanig handboek ondernomen heb , hetwelk in twee stukken zal
uitgegeven worden, Welke elkander zoo spoedig
zullen volgen als maar eenigzins mogelijk is.
Ill hoop, dat ik door deze mijne poging , iets
moge bijdragen om de meest bestendige en duurzame bron van bestaan en welvaart to bevorderen.
UTRECHT,

September 1841.

C. A. ikusann.
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INLEIDING.

A. Repaling en doel van de landhuishoud-

kunde.
1. De landhuishoudkunde is die wetenschap, welke leert , planten en dieren aan te kweeken , en met
voordeel te gebruiken.
§ 2. Het doel der landhuishoudkunde is algemeen
of bijzonder. Het algemeene doel is, om in de be..
hoeften der menschen te voorzien. Het bijzondere
doel is, om van het kapitaal, hetwelk daartoe gebruikt
wordt , het meeste voordeel te trekken.
B. Van den aard der levende ligchamen.
§ 3.

Daar de landhuishoudkunde zich bepaalt tot
de vermenigvuldiging, verzorging en het gebruik van
planten en dieren, zoo is de kennis van den aard van
levende ligchamen vooral noodzakelijk.
§ 4.

Levende ligchamen noemt men de zoodanige

bewerktuigde ligchamen, waarin eene gedurige veran1

dering door opneming en afscheiding plaats vindt
zonder dat de acrd van ' deze ligchamen verandert ,
dat is, zonder dat er ontbinding of verrotting door
veroorzaakt wordt.
§ 5. Alle levende ligchamen hebben bestemde door
de natuur bepaalde algemeene vormen , welke door
voeding en afscheiding, ontwikkeld en onderhouden
worden.
C. Be levende ligchamen noemt men daarom bewerktuigde, omdat zij de werktuigen tot voeding

en

afscheiding bezitten. Zoodra het leven opgehouden
heeft noemt men dezelve bewerktuigde stof , welke
benaming gebruikt wordt zoo lang de ontbinding
voortduurt en tot dat alle bestanddeelen in zoo Terre
ontbonden zijn, dat zij tot de onbewerktuigde stoffen
moeten gebragt worden en daarvan ook in geen opzigt meer kunnen onderscheiden worden.
7. De bewerktuigde ligchamen onderscheidt men
in planten en dieren.
8. De groei of ontwikkeling van planten o pts tact
alleen van onbewerktuigde stoffen, zoodat door de
planten de bewerktuigde stof gevormd wordt.
§ 9. De . dieren leven voornamelijk van bewerktuigde
stoffen, en zonder deze is de.rzelver ontwikkeling en
voortdurend bestaan niet mogelijk.
10. Voor den groei van alle levende ligchamen is
het water en de dampkringslucht volstrekt onmisbaar.
Het water bestaat nit twee luchtvormige vloei-

stollen , uit zuurstof en waterstof. — Wan-neer men eene maat zuurstof met twee maten
waterstof te zamen yermengt , zoo vormen dezelve door verbrandthg- water; naar het . gewigt
berekend , bestaat een deel water uit Q889
zuurstof en 0,111 waterstof.
De dampkringslucht is een mengsel van 21 deelen zuurstof en 79 deelen ztikstof, waarbij nog
eene geringe hoeveelheid koolstofzuur in aanmerking komt , gemiddeld 0,0004 en eenige
waterdamp met andere vervlugtigde zelfstandigheden , als ammoniak , welke met het regenwater immer uit den dampkring wordt aangevoerd.
§ 11. In het algemeen bevorderen de warmte en het
licht den groei, en zij zijn voor bijna alle bewerktuigde
ligchamen noodzakelijk. In hoeverre hierbij ook de
electriciteit moet vermeld worden, is moeijelijk te be-slissen. Zeker is het, dat daardoor vele verbindingen
en ontledigingen geschieden en dat de werking der
warmtestof verschijnselen te weeg brengt, welke volkomen met de electrieke verschijnselen overeenstemmen. Welke het verband tusschen de onweegbare
vloeistoffen is , kan tot nog toe met Beene zekerheid
opgegeven worden; de ondervinding leert, dat door den
invloed van het licht scheikundige veranderingen in
de ligchamen plaats grijpen , maar waarom , en hoe,
is niet bekend.

1*
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C. Overzigt van de Landhuishoudkunde.
§ 12. De landhuishoudkunde verdeelt men in landbouw en veeteelt.
§ 13.

De landbouw bepaalt zich tot het aankweeken
van nuttige planten.
Vergelijk IJILKENs, Handb. van de vaderl. landhuishoudkunde, bl. 81, waar LAN DBOUW in nog
meer beperkten zin aangenomen wordt.
§ 14.

De veeteelt bepaalt zich tot het opvoeden van
,nuttige dieren.
Omdat deze twee gedeelten van de landhuishoudkunde meest te zamen bedreven worden, en
de veeteelt in het algemeen niet zonder landbouw kan plaats hebben , zoo worden deze
twee bedrijven te zamen meestal de landbouw
genoemd ; maar bij eene wetenschappelijke beoefening der landhuishoudkunde , is het doelmatiger , ieder bedrijf bij zijnen eigentlijken
naam te noemen. Be boschbouw en tuinbouw
zijn onderdeelen van den landbouw en kunnen zonder veeteelt gedreven worden. In
en bij groote steden wordt somtijds de veeteelt, afgescheiden van alien landbouw , bedreven,
§ 15. Tot den landbouw is het noodzakelijk, den grond
waarop de planten groeijen , te kennen ; de Dennis'

der gronden en derzelver invloed op den plantengroei
maakt daarom een belangrijk gedeelte van de landhuishoudkunde uit.
§ 16. In de eerste plaats moet men daarom de bestanddeelen en de natuurkundige eigenschappen van de
gronden kennen, en zoo de grond bebouwd zal worden, zoo moet men weten, door Welke middelen dezelve het best tot de bebouwing geschikt gemaakt
kan worden.
§ 17.

Men moet derhalve onderscheiden de bearbei-

ding van den grond en de bebouwing.
§ 18. Door de bearbeiding bedoelt men de verbetes

-ringvadeo.
§ 19. De vekbetering geschiedt door de wegruiming
van zelfstandigheden, door bijvoeging van andere,
of door de bewerking van den grond.
§ 20.

De wegruiming van zelfstandigheden is: van

water, van een gedeelte van den grond , van losse
steenen of van planten en derzelver overbligselen.
§ 21. De bijvoeging van zelfstandigheden is het aanvoeren en de vermenging met andere grondsoorten,
de aanbrenging van water of alb , en het opbrengen
van mestspecien.
§ 22. De bewerking van den grond is het losmaken,
het omwenden , het gely-kmaken of het zuiveren.
§ 23. De bebouwing , dat is , de plantenbouw , be-.
schouwt men in het algemeen , en in het bijzonder.
24. In het algemeen moet men daartoe brengen

zgafien , het planten , de verzorging en den
oogst.

het

25. In het bijzonder onderscheidt men den bouw
van graan-, van voeder- en handelgewassen , benevens het nut en het voordeel , hetvvelk ieder van dezelve verschaffen kan.
§ 26.

Ook bij de veeteelt komt de algemeene be-

schouwing en de bijzondere in aanmerking.
§ 27. In het algemeen komt de paring, de opvoeding
en de verzorging.
Be bijzondere veeteelt handelt over het rundvee, de schapen , de geiten, de paarden, de ezels ,
de varkens , het pluimgedierte en de bijen ; einde§ 28.

lijk van het gebruik en het nut, hetwelk men van
deze dieren genieten kan.
Sommigen brengen hiertoe nog de visschen , de

zijdewormen en bloedzuigers.
§ 29.

En eindelijk handelt de landhuishoudkunde

over de inrigting- , de huishouding en het bestuur.
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A. Over de kennis der grondsoorten.
§ 30. Door de kennis der grondsoorten verstaat men
de betrekkelijke verhouding en de scheikundige kennis der zamenstellende deelen van de ter bebouwing
bestemde gronden.
§ 31. De natuurkundige eigenschappen , welke men
nit deze kennis kan afleiden , maakt het mogelijk om
te bepalen, in hoeverre de grond voor bebouwing geschikt is, en welke middelen men het best kan aanwenden em denzelven te verbeteren.
B. Van den aard en oorsprong der beboutvbare gronden.

§ 32. De bebouwbare gronden bestaan uit min of
meer fijne onbewerktuigde zelfstandigheden, met eenige
bewerktuigde stoffen vermengd.
§ 33. De aard dezer onbewerktuigde zelfstandighe

den is zeer onderscheiden, en daarvan hangt ook
voor een groot gedeelte derzelver meerdere of mindere waarde af.
§ 34. Alle bebouwbare gronden zijn to beschouwen
als fijn gerolde of verweerde rotssoorten , welke door
groote veranderingen op de oppervlakte der garde
verstrooid, en gedeeltelijk door water overgebragt zijn,
waar dezelve thans voorkomen.
ilieruit kan men afleiden, dat de Geologie voor
den landhuishoudkundige van het grootste belang is , omdat zij ons den oorsprong der gronden leert ; en omdat men veelal de rotssoorten naauwkeurig onderzocht heeft , kan men
ook daarna de zamenstelling der gronden afleiden.
§ 35. De bewerktuigde stoffen zijn voortgekomen van
de natuurlijk , op die gronden voortkomende planten , of van dieren , welke zich aldaar opgehoudeu
hebben.
Be bebouwbare gronden zijn daarenboven niet
meer zoo als men die, door natuurlijke oorzaken ontstaan , beschouwt, omdat zij voor een
groot gedeelte reeds door menschen bewerkt
en bebouwd zijn, waardoor de verhouding
zoowel der onbewerktuigde als bewerktuigde
stoffen in die , gronden even als de innerlijke
waarde zeer veranderd kan zijn.
§ 36. Niet alleen komt de bovengrond in aanmerking,

maar ook derzelver diepte en de aard van den daar
onder gelegenen grond of de rotssoort , omdat zulks op
derzelver betrekkelijke waarde den grootsten invloed
kan uitoefenen.
C. Van de zelfstandigheden waaruit de

bebouwbare g
b ronden vooral bestaan.
§ 37. Bij het onderzoek van bebouwbare gronden komen vooral in aanmerking : zand, klei, kalk, mergel,

gips, bitteraarde , ijzeroxyde , bruinsteen , gerolde
steenen en steenstukken , pbtasch , soda , zwavel ,
phosphorus , eenige zouten en de overbliffselen van
.planters en dieren.
Geene van deze zelfstandigheden komt in de natuur geheel afgezonderd voor ; in alle grandsoorten vindt men eene meerdere of mindere
vereeniging of vermenging van dezelve.
B. Over het zand.
§ 38. Zand noemt men liarde doorschijnende, niet to
zamenhangende, meer of min fijne korrels, Welke bijna
geheel uit kieselaarde bestaan ; het zijn kwartskorrels, door het rollen en verbreken van deze in de natuur algemeen verspreide rotssoort voornamelijk ontstaan.

De kieselaarde is de verbinding van een eig,en
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aardig metaal, de kiesel, met de zuurstof. Men
kan deze verbinding beter kieselzuur noemen,
omdat zij ten opzigte van andere stoffen die
betrekking heeft.
§ 39. Door het zuivere zand te gloeijen, ondergaat
het geene verandering; deszelfs eigendommeNke zwaarte
is 2,7, het heeft geenen reuk of smaak , is in zuiver
water geheel onoplosbaar en ondergaat ook door hetzelve geene verandering.
§ 40.

Het zand is meer of minder grofkorlig , het

fijnste noemt men stuifzand , het daarop volgende
fijnzand , dan onderscheidt men nog duinzand , scherpzand , grofzand en grind.
§ 41.

Men onderscheidt het zand ook naar de kleuren
in witzand , geelzand , roodzand , bruinzand en blaauwzand. Het eerste is het zuiverste. De kleuren ontstaan door bijkomende zelfstandigheden, Welke er mede
gemengd of vereenigd zijn ; het geele , roode en bruine zand, ontleent zijne kleur vooral van ijzeroxyde en
het blaauwe zand , van plantaardige stoffen.
§ 42. In bijna alle soorten van zand vindt men eenige klei en kalk bijgemengd of daarmede vereenigd.

E. Van de Kiel.
§ 43.

De klei is eene fijne, niet korlige, op het gevoel

zachte, zeer te zamen hangende zelfstandigheid ; zij
bestaat uit eene verbinding van kieselzuur met aluin-
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aarde, waarmede nog eenig fijn zand en ijzeroxyde
gemengd is ; zij is ontstaan van veldspaat, kleischilfer schilferklei of van andere aluinaarde bevattende,
rotssoorten.
De aluinaarde is eene verbinding van een eigenaardig metaal (ALummum) met zuurstof. Het
voornaamste gedeelte van de klei is eene scheikundige verbinding van kieselzuur met aluinaarde , zoodat de kieselaarde in eenen geheel
anderen toestand is dan het zand.
§ 44. Leem is daardoor van klei onderscheiden, dat
de hoeveelheid kieselzuur met de aluinaarde verbonden , grooter is.
Wanneer men de klei scheikundig onderzoekt ,
vindt men daarin meer dan de helft. kiesel-.
zuur ; in de leem bedraagt de hoeveelheid verbonden kieselzuur bijna drie vierde gedeelte
van het geheel.
Be leem komt hoofdzakelijk als ondergrond in
aanmerking en dient vooral om daarmede
slechte gronden to verbeteren , of wel tot het
maken van yloeren , wanden en daken. Met
andere gronden vermengd, wordt zij als klei
beschouwd.
45. De klei vermengt zich gemakkelijk met water,
en eenmaal daarvan doortrokken, laat zij hetzelve niet
dan zeer langzaam door ; vochtig zijnde is de klei
kneedbaar en behoudt na het uitdroogen dezelfde ge-
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daante , zij krirnpt echter in , en bekomt daardoor
scheuren. Men kan de klei geheel uitdroogen, zonder dat zij tot stof valt, en door dezelve aan een
sterk yuur bloot te stellen , verkrijgt men ,harde ligchamen , welke alle eigenschappen van de klei verloren hebben.
46. Men vindt klei van onderscheidene kleuren ,
als bijna wit , geelachtig , roodachtig , graauw en
blaauw. Deze kleuren ontstaan voornamelijk van ijzeroxyde en bruinsteen : de twee laatste door de vermenging met de overblijfselen van bewerktuigde ligchamen.
F. Over den Kalb.
§ 47.

Als bestanddeel van de bebouwbare gronden

verstaat men door kalk, koolstofzuren kalk, welke
zeer op de oppervlakte der aarde verspreid is ;
geheele streken zijn met kalkbergen bedekt en het
ontstaan van kalkgronden is gemakkelijk daarvan of
te leiden.
Koolstofzure kalk is eene vereeniging van zuiveren
kalk met koolstofzuur.
§ 48. Door den koolstofzuren kalk te gloeijen wordt
het koolstofzuur afgezonderd en dan verkrijgt men
zuiveren kalk.
De zuivere kalk is eene vereeniging van een eigenaardig metaal (cALcium) met zuurstof.
De zuivere kalk is in water oplosbaar, en heeft
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geheel andere eigenschappen dan de koolstofzure kalk.
Be versch gebrande kalk valt , in aanraking met
den dampkring, langzaam tot stof, omdat hij
den waterdamp uit dezelve aantrekt en daarmede vereenigd wordt ; zulks geschiedt veel
spoediger , bijaldien men den kalk bevochtigt, wanneer er tevens veel warmtestof vrij
wordt.
In aanraking met de dampkringslucht neemt de
kalk op nieuw koolstofzuur op.
49. De kalk komt in sommige gronden in eene aanmerkelijke hoeveelheid voor,, hetzij in vereeniging met
klei en zand, en somtijds korlig als zand of wel in grootere stukken. — Het krijt is ook koolstofzure ka1k.
§ 50. Wanneer een grond door bijvoeging van een
sterk zuur opbruist laat zich daaruit het bestaan van
kalk vermoeden.
Alle zuren ontbinden den koolstofzuren kalk ,

en

hieruit kan men dus het ontstaan van andere
kalkzouten in den grond afleiden , alsmede den
invloed tot ontbinding van bewerktuigde stoffen.
§ 51. In water, waarin koolstofzuur opgelost is, is ook
koolstofzure kalk oplosbaar.
Hierdoor wordt de algemeene verspreiding van
den kalk in bijna alle organische ligchamen
verklaard.
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G. Van den Mergel.
§ 52. Be mergel wordt door de landhuishoudkundigen
afzonderlijk bij de grondsoorten vermeld , schoon hij
eigentlijk eene vereeniging is, welke hoofdzakelijk uit
klei en kalk te zamen gesteld is , en waarin men alle
die zelfstandigheden aantreft, waarvan bij de klei
melding gemaakt is.
De merge' is van de vroegste tijden bekend ,
omdat men er veel gebruik van gemaakt
heeft , om daarmede slechte 8ronden te verbeteren.
§ 53. Een kenmerk van den mergel is, dat hij, aan de
luCht blootgesteld , spoedig verweert ook neemt hij
het water gemakkelijk aan en gegloeid zijnde smelt
hij tot eene glasachtige stof te zarnen.
54. De aard van den mergel zoo als hij voorkomt is
zeer onderscheiden , men vindt hem van eene weeke
zelfstandigheid tot steenachtig hard. Be kleur is ook
zeer onderscheiden, hetwelk van de verschillende daarmede vermengde zelfstandigheden afhangt.
§ 55. Men vindt den mergel somtijds als bovengrond,
maar wel het meest als ondergrond en dan vooral in
de diluviale gronden.
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1-1

Van het Gips.

56. Het gips is eene vereeniging van zwavelzuur met
kalk en wordt door de scheikundigen zwavelzure kalk
genoemd. Ilet komt in de natuur voor als een gekristalliseerde zachte steen, welke bij het doorbreken
schilfert en waarvan dunne stukjes doorschijnend zijn.
Het gips heeft een' glasachtigen glans , en is wit of
grijs van kleur ; men onderscheidt het van kalk
daardoor,, dat het met zuren niet opbruist , en
van den mergel , omdat het in de lucht Teel bestendiger is.
Het gips is te zamen gesteitl. uit 33 deelen kalk,
46 zwavelzuur en 21 water.
Het zwavelzuur is eene verbinding van zwavel
met zuurstof.
§ 57. Het gips verliest door verhitting het kristal-water , maar wordt overigens niet ontleed ; bij eenen
hoogen warmtegraad smelt hetzelve.
Fijn gemaakte gebrande gips met water aangemengd , verhardt in korten tijd, omdat het water zich daarmede op nieuw Tereenigt ; het is
doze eigenschap, welke hetzelve geschikt maakt,
om er afgietsels mede te vervaardigen.
§ 58. Gips is in zuren. onoploshaar,, door loogzouten
worth het ontleed ; in water is het in eene bepaalde

verhouding oplosbaar.
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Een deel gips wordt in vijf honderd deelen water opgelost en deze oplosbaarheid neemt toe ,
wanneer koolstofzuur in water opgelost is.
§ 59. Het gips vindt men in lagen op onderscheidene
diepten en in sommige gronden met andere bestanddeelen vermengd, en in dien toestand is het van het
meeste belang voor den landbouw.
In Nederland vindt men het gips niet dan in
geringe hoeveelheid, met. de klei vermengd.
Het gips is hier te ko'stbaar, om hetzelve tot het
verbeteren van gronden aan te voeren ; maar
het belang van hetzelve in den landbouw is zoo
groat,` dat men het niet geheel moet voorbij
zien. Ook komt het in de turfasch voor,
en wordt daarmede op de landen gebragt.

I. Van de _Bitteraarde.
§ 60.

De bitteraarde, magnesia of talkaarde, is in de

natuur zeer verspreid ; schoon zij nergens het hoofdbestanddeel van de bebouwbare gronden uitmaakt ,
verdient zij toch als bijvoegsel daarvan gekend te
warden ; zij is een bestanddeel van vele rotssoorten ,
welke tot vorming der bebouwbare gronden aanleiding gegeven hebben.
De bitteraarde is eene verbinding van een eigenaardig metaal (MAGNESIUM) met zuurstof.
§ 61. De bitteraarde komt voor in verbinding met kie-
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selzuur hi de talk , met koolstofzuur in vele mergelsoorten en sommige kalksteenen , in verbinding met
zwavelzuur , in sommige bronnen.
Men heeft opgemerkt , dat de gebrande bitteraarde , voor den plantengroei nadeelig werkt ,
en daarom moet men bij de aanwending van
gebranden kalk voor den landbouw,, die
soorten vermijden , welke veel bitteraarde bevatten.
§ 62.

De bitteraarde vormt met zuren eigenaardig bit-

tersmakende zouten , -waardoor zij van andere aardsoorten onderscheiden wordt. Ook kan als kenmerk
dienen de oplosbaarheid van zwavelzure bitteraarde ,
omdat de andere aardsoorten , met zwavelzuur verbonden , minder oplosbare zouten vormen.
§ 63. Men heeft het aanwezen van bitteraarde , in
planten en dieren aangetoond , en derzelver algemeene
verspreiding in deze ligchamen map; tot de veronderstelling leiden , dat de meeste gronden eenige bitteraarde bevatten.
Zuivere bitteraarde komt in de natuur niet voor,
dan in zeer weinige gevallen in verbinding
met water.
Be koolzure bitteraarde is, even als koolzure kalk,
in water , wdarin koolstofzuur opgelost is, oplosbaar.

2
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K. Over de ijzeroxyden.
§ 64. Het ijzer is een alg-emeen in de natuur verspreid metaal, loch men vindt het immer in verbinding
met andere zelfstandigheden , en vooral in vereeniging,
met de zuurstof; in dien toestand komt het in bijna
alle bebouwbare gronden voor en wanneer de hoeveelheid groot is, noemt men die grondsoorten oker,
oer , of ijzererts.
Door het ijzererts met koolstof aan eene sterke
hitte bloot te stellen , verkrijgt men het ijzer.
Het eenige ijzer, hetwelk in den metaalstaat gevonden wordt, is dat der luchtsteenen.
65. Het-ijzer, hetwelk in eenen vochtigen dampkring
aan

deszelfs invloed blootgesteld is , wordt -spoedig

met eene laag ijzeroxyde bedekt, en eindigt eindelijk met geheel tot oxyde over te gaan , waaruit het
als van zelf volgt , dat het ijzer niet in den metaalstaat nabij de oppervlakte der aarde kan gevonden
w orden.
66. Met zuurstof kan het ijzer twee verbindingen
aangaan , waarom men onderscheid moet waken tusschen ijzeroxydul en ijzeroxyde.
67. Het ijzeroxyde gaat ook eene vereeniging aan
met het water en wordt dan hydraat van ijzeroxyde
genoemd.
68. Het ijzeroxyde komt ook voor in vereeniging

— 19 —
met ijzeroxydul ; zoo wordt het b. v. in den magneetsteen gevonden ; ook verbindt het zich somtijds me-t
andere oxyden, wanneer het ten opzigte van dezen
de plaats van een zuur bekleedt.
69. IJzeroxyde kan zich met alle zuren v erbinden ,
en zouten vormen, waarvan onderscheidene in de bebouwbare gronden voorkomen.

L.

ran den bruinsteen.

70. De bruinsteen is in de gronden niet zooveel als
i;jzer,, en in mindere mate in dezelve verspreid ; hij
komt echter in velen voor en meestal te gelijk met
het ijzer.
lie bruinsteen is eene verbinding van een eigensoortig metaal (MANGANIUM) met zuurstof.
Men kent onderscheidene verbindingen van het
metaal met zuurstof, en sommige van die
verbindingen bekleeden den rang van zuren en vindt men in verbinding met andere
oxyden.
In den bruinsteen is de grootste hoeveellieid zuurstof met het metaal vereenigd.
71. Ilet Manganium neemt in eenen vochtigen
dampkring de zuurstof op en oxydeert , zoodat in de
natuur ook alleen zoodanige verbindingen nabij de
oppervlakte der aarde kunnen voorkomen.
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M. Gerolde steenen en steenstukken.
§ 72. In de bebouwbare gronden zijn gerolde steenstukken niet voordeelig , meestal kunnen zij ten bewijze strekken, dat de aard van den grond niet van de
beste is.
§ 73. De steenen maken dikwijls de bebouwing moeijelijk en de opruiming van dezelve Yeroorzaaki meestal groote kosten.
§74. De steenen zijn van onderscheiden aard ; zij
zijn gerolde steenen, afkomstig van onderscheidene rotsen, of wel stukken; de laatste zijn meestal gemakkelijk
te verbreken en worden door den invloed van de lucht
veelal gemakkelijker ontbonden en kunnen in de gevolgen nuttiger worden voor den plantengroei. Kalksteenen kunnen yerzameld , gebrand en als kalk gebruikt worden.

N. Over de potasch.
§ 75. Potasch is eene zelfstandigheid, welke algemeen
gekend is , omdat zij tot vele einden gebruikt worth;
die, welke in den handel yoorkomt , verkrijgt men door
het uitloogen van houtasch , en deze verkrijgenswijze
zoude op zich zelve genoegzaam zijn om derzelver
groote verspreiding op de oppervlakte der garde te
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bewijzen , maar men weet daarenbo yen , dat zij een
zamenstellend gedeelte van vele rotssoorten uitmaakt
en daardoor ook van vele gronden.
De veldspaat en kleischilfer bevatten beide belangrijke hoeveelheden potasch, waarschijnlijk
verbonden met kieselzuur.
Door potasch verstaat men gewoonlijk koolzure
potasch , eene verbinding van koolstofzuur met
bijtende potasch, Welke eene vereeniging is van
een metaal (POTASSUM) met zuurstoL
§ 76. De potasch is in water zeer oplosbaar en kan
dus met hetzelve in de planten overgaan, en daar men
in deze immer potasch of soda aantreft , is het zeker
dat ook deze zelfstandigheden voor de planten
baar zijn.
Dit laat zich yerklaren , wanneer men aanneemt
dat zij bestemd zijn om met de eigenaardige
plantenzuren verbindingen aan to gaan.

0. Over de soda.

§ 77.

De soda is ook algemeen bekend en heeft veel

overeenkomst met de potasch. Zij is een der Tamenstellende deelen van het keukenzout , en worth thans
daaruit in groote hoeveelheden fabrijkmatig verkregen. Vroeger verkreeg men de soda alleen door de
uitlooging van aan zee groeijende planten.
Door soda verstaat men de koolstofzure soda ,

— 22 —
bestaande uit eene vereeniging van zuurstof
met het metaal

SODIUM,

in verbinding met

koolstofzuur.
§ 78. Be planten , welker asch soda oplevert wan-.
neer zij aan zee groeijen , kunnen op eene andere
groeiplaats , waar de grond geene soda bevat , pot-.
asch verschaffen , en in sommige planten vindt men
soda en potasch beide.
79.

Ook vindt men de soda in eenige rotssoorten

en men kan die daarenboven vervv'achten in die gronden , welke eenmaal onder medevverking van de
zee ontstaan zijn.
§ 80. Het keukenzout is zeer verspreid, want niet
alleen in de zee, maar als steenzout en in zoute bronnen komt het op vele plaatsen in groote hoeveelheden voor.
Het keukenzout is eene verbinding van sodium
met chlorine en water. Bit zout is van een
veelzijdig nut in den landbouw en ook bij de
veeteelt ; aan de tegenwoordigheid van hetzelve wordt de soda in de planten vooral toe-.
geschreven.
Door de uitdamping van het zeewater wordt er
immer een gedeelte in den dampkring opgenomen en door de verplaatsing derzelve tot op
aanzienlijken afstand van het strand met het
water aan den grond medegedeeld.
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P. Van de Zwavel.
§ 81. Be zwavel is een enkelvoudig ligchaam , hetWelk zoodanig in de nabijheid van vuurspuwen-

de Bergen gevonden wordt , en in sommige steenen ,
waarvan de tusschenruimten met gekristalliseerde
zwavel gevuld zijn. Men vindt de zwavel oak
in verbinding met zuurstof, waterstof en metalen.
Met waterstof verbonden, komt de zwavel vooral
in bronnen voor , welke om derzelver geneeskundige eigenschappen genoegzaam bekend zijn,
en zich door de onaangename lu.cht gemakkeIijk Met ijzer verbonden, vindt
men de zwavel in de pyriten welke zeer
menigvuldig gevonden worden.
§ 82. Be zwavel kan zich in verschillende evenredigheden met de zuurstof verbinden ; van deze komt
vooral het zwavelzuur meer in aanmerking. Het
komt vrij in sommige -wateren van vulkanischen oorsprong voor , maar vooral in verbinding met andere
zelfstandigheden , zoowel met kalk als gips ,en met
bitteraarde als engelschzout.
§ 83.

In vele bewerktuigde ligchamen vindt men

zwavel , hetwelk men als een bewijs kan beschouwen
van derzelver algemeene verspreiding.
In moerassen welke veel bewerktuigde stoffen
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bevatten, ontwikkelt zich veeltijds eene groote
hoeveelheid zwavel-vvaterstofgas.

Q.

Van den Phosphorus.

84. De phosphorus is een enkelvoudig ligchaam met
zeer bijzondere eigenschappen ; bij de minste aanraking met zuurstof , verbindt hij zich met dezelve ,
waardoor het als van zelf volgt , dat deze stof niet zuiver in de natuur voorkomt. Het meest vindt men
eerie verbinding van phosphorzuur met kalk en somtijds met ijzer.
§ 85. Wanneer men nagaat, dat de beenderen van alle
dieren voor een belangrijk gedeeke uit phosphorzuur bestaan , dat dezelve in de urin voorkomt, dat
de zaden van de meeste grassoorten phosphorzuur
bevatten , dat het in de asch van bijna alle planten
is, kan men daaruit besluiten , dat de phosphorus in
de natuur zeer verspreid is.
R.

Van de overblijiselen van planten en dieren.

§ 86. Wanneer de voeding en afscheiding bij planten
en dieren opgehouden heeft , behooren zij niet meer
tot de levende ligchamen en worden derzelver overblijfselen beschouwd als bewerktuigde stof, tot welke
ook die zelfstandigheden behooren , welke gedurende
het levee nit die ligchamen worden afgescheiden.
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§ 87. De bewerktuigde stollen zijn derhalve aan den
invloed van de bestanddeelen onderling- en van alle
omringende stollen overgelaten. De veranderingen,
welke men daarbij waarneemt , kan men geheel aan
den invloed van natuur- en scheikundige verrigtingen
toeschrijveri.
§ 88. De plantaardige ligchamen bestaan hoofdzakelijk
in zuurstof, koolstof en waterstof, waarbij nog een
gedeelte stikstof moet gevoegd worden, benevens die
zelfstandigheden , welke van den grond door de planten opgenomen zijn, en in de asch wedergevonden
worden.
89. De dierlijke ligchamen bestaan uit zuurstof,
koolstof, waterstof en stikstof, benevens die onbewerktuigde zelfstandigheden , Welke van het voedsel
ontleend in het ligchaam voorkomen en daarvan ook
in de asch overblijven.
90. Wanneer de plantaardige en dierlijke zelfstandigheden volkomen droog zijn, ondergaan zij slechts
zeer langzaam eenige yerandering. Het is orn die reden, dat de mensch tot yerschillende einden van die
stoffen kan gebruik maken , voor dat zij tot eene
volkomene ontbinding overgaan.
§ 91. De overblijfselen van planten en dieren, ,welke men in de gronden vindt , zijn nimmer volkomen
droog. geweest , zij waren meestal geheel met vloeistof doortrokken en zijn aan den invloed van den
dampkring blootgesteld' geweest , waardoor zij in die
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omstandigheden yeikeerden , dat derzelver ontleding
spoedig konde volgen.
§ 92.

In de bebouwde gronden vindt men eene don.-

kerbruine, bijna zwarte zelfstandigheid, welke als het
overblijfsel van plantaardige en dierlijke stollen to beschouwen is ; zij bestaat uit zuurstof, koolstof en waterstof, maar de betrekkelijke hoeveelheid koolstof
is daarin veel grooter dan in de ligchamen, waarvan
zij ontstaan is.
§ 93.

Deze stof hebben de scheikundigen humus

genoemd, en door velen is dezelve ten onregte beschouwd als het voornaamste voedsel voor de planten. Dat het geene eigenaardige en gelijksoortige stof
kan zijn, volgt reeds genoegzaam daaruit, dat zij door
de zuurstof van de dampkringslucht kan ontleed Ivorden, zoodat daardoor , bij de vorming van water ,
de hoeveelheid koolstof in betrekking tot de andere
grondstoffen toeneemt.
§ 94.

Sommige gronden bestaan bijna geheel uit over-

blijfselen van planten , maar omdat die voornamelijk
onder water en bij minder vrijen invloed van den
dampkring gevormd zijn , zoo is de ontleding niet door
de zuurstof van den dampkring, maar door die van
het water yeroorzaakt ; de ontbinding van dezelve
gaat daarom veel langzamer. Men noemt die gronden veenen , en van dezelve verkrijgt men den turf.
Voor de bebouwing zijn de veenen weinig geschikt, en zoo lang zij als veenen blijven, waar-
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men den turf niet met voordeel ma] en

kan , van weinig waarde,

S. Van de natuurkundige eigenschappen der

Grondsoorten.
95. Bij de beschouwing der natuurkundige eigenschappen van de gronden komen in aanmerking derzelver zamenhang en verdeeldheid , de geschiktheid
om water op te nemen en door te laten , om meer
of minder warmtestof op te nemen en de kleur.
§ 96. Wanneer men deze eigenschappen van de voornaamste bestanddeelen van den grond kent , zal het
Diet moeijelijk zijn daaruit die van onderscheidene
mengsels of te leiden.
§ 97. Het zand is korlig , heeft geenen zamenhang ,
is min of rneer fijn. Naarmate het fijnder is, zal het
met water eenigen meerderen zamenhang verkrijgen
en hetzelve langer behouden; in het algemeen droogt
het spoedig nit , zoodat het zand ten opzigte der
vochtigheid zeer veranderlijk is , want ook last het
het water gemakkelijk door. Yergel. § 38.
98. Het zand neemt veel warmtestof op en behoudt
hetzelve Ianger dan de meeste andere gronden, door
welke eigenschap ook het verdarnpen van het water
nog bevorderd wordt.
§ 99. De kleur kan het opnemen van de warmtestof
hij het zand niet beNorderen maar deze hoedanig-
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heid moet men vooral aan de doorschijnendheid van
den zaadkorrel toeschrijven.
100. De klei is zeer fijn, heeft veel zamenhang, neemt
het water gemakkelijk op en behoudt het zeer lang;
eenmaal met water verzadigd laat zij het zeer langzaam door ; bij het uitdroogen krimpt de klei te zamen en yerkrijgt daardoor scheuren. Vergel. § 45.
Een zuivere kleibodem is daarom moeijelijk te bewerken ; zij is of te nat , of te droog en te
hard om bewerkt te kunnen worden.
§ 101. De klei neemt maar weinig warmtestof op en
verliest dezelve spoediger dan het zand , de kleur van
de klei heeft hierop den grootsten inyloed, de warmtpstralen worden voor het grootste gedeelte teruggekaatst en de ondoorschijnendheid belet het dieper
indringen.
§ 102. De kalk als bodem-bestanddeel is fijn, heeft
weinig amenhang , neemt veel water op en verliest het spoedig; met water heeft de kalk meer zamenhang dan zand en minder dan klei. De warmtestof neemt hij meer dan klei , maar minder dan zand
op en behoudt dezelve lang.
§ 103.

De mergel heeft minder zamenhang dan de

klei, neemt het water evenzeer aan, maar behoudt het
minder lang; ook neemt hij de warmtestof meer tot
zich, en behoudt die langer.
§ 104. De natuurkundige eigenschappen van het gips
zijn nagenoeg dezelfde als die van den kalk.
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§ 105. De ijzeroxyden komen niet zoo zeer om derzelver eigendommelijken toestand en eigenschappen, dan
wel om den invloed , welken zij op alle gronden uitoefenen , in ,aanmerking ; zij bevorderen in het algemeen den zamenhang en veranderen de kleur der
grondsoorten , waardqor in het algemeen die gronden
meer warmtestof opnemen en 'anger behouden.
§ 106.

De overblijfselen van planten , zoo als zij de

veenen vormen , hebben andere natuurkundige eigenschappen dan de humus; de veenen zijn immer vochtig en koud , maar alle veen kan door den invloed
van de lucht die veranderingen ondergaan , dat zij ,
wat derzelver eigenschappen betreft, kan gelijk gesteld
worden met de humus.
§ 107.

De humus of plantaardige stof heeft weinig

zamenhang-, is veel ligter dan de gronsdsoorten maar
neemt veel water op en behoudt het lang ; door de
donkere kleur, heeft, zij de eigenschap veel warmtestof
aan te nemen en lang te behouden. Het is door
deze stof vooral, dat de natuurkundige eigenschappen der gronden de meeste verandering ondergaan.
Schoon de humus zelve geen geschikt voedsel
voor de planten is , zoo heeft zij echter grooten invloed op de ontwikkeling en den groei
van dezelve.
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T. Over de verdeeling van de bebouwbare
Gronden.
§ 108.

Be verdeeling van de gronden worth afgeleid

van de voornaainste bestanddeelen en de natuurkundige eigenschappen. Eene natuurkundige verdeeling en
eene daarvan afgeleide benaming is wel niet moge; daarom moet men niet te yea aan de benaming
hechten.
De landhuishoudkundigen hebben onderscheidene
benamingen voorgesteld ; sommige volgens de
bestanddeelen en andere naar de yeldvruchten ,
welke daarop vooral gebouvVd kunnen worden ;
dan het is vooreerst nog beter de bekende en
gebruikelijke benamingen te volgen.
§ 109. De gronden worden vooral verdeeld in zandgronden, kleigronden , kalkgronden en yeenen , deze
bepaalt men verder naar den gewonen waterstand in
hooge en lage , en alle gronden, welke immer nagenoeg onder water staan, noemt men moerassen.
110. De zandgronden zijn: woeste gronden, welke tot
nog toe niet bebouwd zijn , schrale gronden -welke
weinig tot plantengroei kunnen opleveren en daarom
meestal slechts geschikt zijn tot het aanleggen van
bosschen , goede zandgronden, die namelijk voor bebouwing geschikt zijn en den arbeid en de onkosten
beloonen , en eindelijk vruchtbare zandgronden, welke
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door langdurige bebouwing zoo veel reeds in hunne
natuurkundige eigenschappen verbeterd zijn, dat zij
met genoegzaam voordeel bebouwd kunnen worden
en den arbeid ruim beloonen.
§ 111. De kleigronden verdeelt men in: zware kleigronden, die, welke zooveel zamenhang hebben, dat zij
niet dan met groote inspanning kunnen geploegd worden en in het algemeen beter geschikt zijn voor weidan houwlanden ligte kleigronden , de zoodanige ,
welke door bijmenging van andere grondsoorten en
humus beter bebouwd kunnen worden, en in zavelige
gronden, waarin veel zand voorkomt , zoodat zij niet
zoo scheuren en hard worden als de overige kleigronden.
§ 112. Kalkgronden, de zoodanige, welke hoofdzakelijk uit kalk bestaan, vindt men in Nederland niet ,
de kalk komt overal , maar in mindere hoeveelheid
voor, zoodat geene bijzondere verdeeling van dezelve
noodig is.
§ 113. De veenen verdeelt men in hooge en lage veenen , de eerste zijn diegene, welke hooger zijn dan,
de gewone waterstand de lage , welke ten opzigte
van den waterstand lager voorkomen ; de eerste geven
eene ligtere turf, waarvan de plantendeelen minder
ontleed zijn , de laatste9 bey atten meer koolstof
hebben veel minder van de plantenvormen behouden,
zij naderen daardoor meer tot de eigentlijke humus.
§ 114.

De gronden , waar eene geringe laag veen

in voorkomt , welke met meer aardsoorten gemengd
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zijn , noemt men veenachtige gronden ; deze growler'
zijn meestal moerassig of in de nabijheid van moerassen gelegen.
§ 115. wanneer de humus in bebouwde gronden in,
zeer groote hoeveelheid voorkomt , noemt men dien
grond tuingrond.
U. Over de omstandigheden, welhe op de va ruckbaarheid van den grond invloed hebben.

116. De vruch tbaarheid van den grond hangt behalve
van derzeiver bestanddeelen en natuurkundige eigenschappen of van den meer of minder diepen bovengrond,
van den aard des ondergronds , van de hoogte, betrekkelijk den gewonen stand van het water, van de rigting tot den horizont , of zij -vlak dan hellend is , en
naar Welke hemelstreek de helling afloopt , van de
luchtsgesteldheid en van den toestand der omstreken.
§ 117. De bovengrond kan veel water doorlaten, waardoor dezelve aan geheele uitdrooging onderhevig is ,
of het water niet genoeg doorlaten en daardoor van
to groote vochtigheid lijden.
§ 118. De bovengrond kan slechts eene dunlie la ag humus hebben , wanneer men zegt dat de bouwvoor
ondiep is, of wel in eenen tegengestelden toestand verkeeren , wanneer de bouwvoor diep is.
§ 119.

Door ondergrond verstaat men dat gedeel-
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te van den grond , hetwelk in de bebouwing niet begrepen is,
§ 120.

De ondergrond heeft op de vruchtbaarheid

den grootsten invloed , en verdient daarom zeer in aanmerking genomen te -worden ; want ook van denzelven hangt af, of het water daar gemakkelijk kan doordringen , of wel daardoor opgehouden. wordt.
§ 121.

De ondergrond bevat gewoonlijk geene be-

langrijke hoeveelheid humus, en is daardoor van den
bovengrond onderscheiden ; maar ook kan hij uit
andere grondsoorten bestaan en uit verschillende
te zarnengesteld wezen waardoor hij onderscheidene
invloeden op den bovengrond kan uitoefenen.
§ 122.

Van den ondergrond kan ook de keus der

beplanting of bebouwing afhangen ; door denzelven
kan men somtijds den bovengrond aanmerkelijk verbeteren ; maw; evenzeer kan men dezen in vruchtbaarheid en waarde doen verminderen , door den ondergrond om te werken.
§ 123.

Sommige ondergronden, wanneer zij in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde gronden voorkomen , zijn voor de vruchtbaarheid immer nadeelig,
b. v. oerbanken, leembanken, grof zand en veengrond.
§ .124. De betrekkelijke stand van het water heeft
den grootsten invloed op de vruchtbaarheid ; hooge,
het water doorlatende zandgronden zijn dikwijls alleen
om die reslen onvruchtbaar ; de gronden, welke het
water gemakkelijk doorlaten , moeten daarom, zullen
3
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zij

vruchtbaar zijn, niet te hoog boven den gewonen

waterstand wezen. Be .gronden , welke het water meer
behouden, kunnen hooger zijn , en zoo zij laag zijn, dan
heeft eene te groote vochtigheid eene ongunstige uitwerking op de yruchtbaarheid ; bij deze moet men daarom
zeer voor eenen goeden afloop 'van het water zorgen.
§ 125.

Wat de rigting tot den horizont betreft ,

kan men aannemen , dat de bijna vlakke in het alge'mem de verkiezelijkste Egging is, en wanneer de grond
hellende is , wordt dezelve voor de bebouwing mmder geschikt, naarmate dat de belling.. toeneemt. De
helling tegen over het zuiden, zuid-oosten en zuid-westen zijn de incest gunstige , omdat die gronden door de zonn.estralen het meest verwarmd worden, en daarom kunnen zulke hellingen ook voor
sommige vruchten bijzonder geschikt zijn. Bij eene
eenigzins sterke helling wordt de meest yruchtbare
garde niet zelden door het water medegeyoerd , en
bij deze is de bearbeiding en het aanvoeren van mestspecien rnoeijelijker en kostbaarder.
§ 126.

Dat de luchtsgesteldheid op de yruchtbaar-

heid eenen aanmerkelij ken invloed heeft , is algemeen
bekend ; de planter' hebben tot derzelver groei eenen
zekeren warmtegraad noodig , waardoor ook de grenzen,
waar binnen zij kunnen groeijen, als door de natuur bepaald kunnen beschouwd worden ; ook hangt de luchtsgesteldheid af van de betrekkelijk hoogere of lagere
Jigging van den grond ; de aard van den grond echter

oefent daarop ook zijnen invloed nit, naar mate dat hij
meerdere warmtestof opnemen en die langer behouden kan.
§ 127.

De toestand van de omstreken oefent eenen

invloed uit op de luchtsgesteldheid ; zij hangt dikwijls of van de nabijheid van berg-en en heuvels, van
bosschen, groote rivieren, moerassen , meren en de
nabijheid van de zee.
§ 128.

Wallen, omplantingen van boomen en hees-

ters, schuttingen enz. kunnen de vverking, van den
wind op enkele stukken grond verminderen en alzoo
ook invloed op den plantengroei uitoefenen.
129. Bergen en heuvels hebben invloed op de
luchtstroomen en kunnen daardoor op den warmtegraad
en de vochtigheid invloed uitoefenen, waardoor schijnbaar geNke gronden in vruchtbaarheid versehillen.
§ 130. De nabijheid van bosschen, groote rivieren,
moerassen , meren en de zee, veroorzaken immer eene
meer vochtige lucht, vooral zoo de heerschende winden daartoe nog bijdragen.
§ 131.

Eene vochtige lucht vermindert den warmte-

graad in den zomer, en matigt de koude in den winter.
§ 132. Geheel vlakke gronden zonder boomen zijn
meer aan de uitdrooging door den wind blootgesteld ,
en ligte gronden worden dan meestal to Teel uitgedroo8 d , waarom de omwalling en ornplanting voor
die gronden noodzakelijk is , en naarinate de warmtegraad gewoonlijk meer is, wordt zu.lks noodzakelijker.

3*
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Van den invloed der gronden op den
plantengroei.
§ 133.. Zullen de gronden voor plantengroei geschikt zijn, dan moeten zij los genoeg wezen, om
de wortelen toe te laten en de verspreiding., van de
wortelvezels niet verhinderen , en evenzeer in staat
-zijn aan de planten genoegzamen steun te verschallen.
§. 134. De grond moet genoegzaam vochtig zijn en
de vochtigheid behouden, omdat het water een noodzakelijk vereischte tot plantengroei is.
135. De grond moet ook de dampkringslucht
toelaten en genoegzaam koolstofzuur bevatten , hetwelk voor het plantenleven onmisbaar is.
§ 136. Overigens moeten in de gronden die stoffen .zijn, welke in het algemeen in de asch der plan:ten gevonden worden , en zonder welke eene plant
niet tot volkomene ontwikkelingi, — tot bloem en
vrucht, geraken kan.
137. Hieruit volgt derhalve , dat de zamenstelling van de gronden en de natuurkundige eig-enschap7
pen van het grootste belangji n , om de planten
tot volkomenheid te brengen , opdat zij zooveel nut
-en voordeel verschaffen , als waartoe zij verbouwd
worden. De gronden zoodanig. te bearbeiden , dat
,zij daaraan beantwoorden , is het doel van den landbouwer.
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§ 138. De aard van de gronden kan men afleiden
uit de soorten van planten , welke daarop natuurlijk
groeijen , en de vruchtbaarheid opmaken , door de
vergelijking der groeiwijze , van de daarop groeijende
planten , met die , welke op bekende grondsoorten.
voorkornen.

W. Van de wezentlijke en betrekkelijke waarde
van de gronden.
§ 139.

Door de wezentlijke waarde der gronden,

verstaat men die , welke van derzelyer zamenstelling
en natuurkundige eigenschappen en dus van de vruchtbaarheid afhangt.
140. De betrekkelijke waarde is die, welke door
Egging en omstandigheden bepaald wordt ; de we-,
zentlijke kan dus nimmer alleen in aanmerking komen,
en van hier de veranderlijke waarde.
§ 141.

Een stuk grond heeft meerdere betrekke-

lijke waarde, wanneer het in de- nabijheid van het
boerenerf gelegen is, en wanneer zich--,voor de bearbeiding gunstige omstandigheden voordoen, als goede,
wegen , vaarten enz. , waardoor het &pbrengen of de
aanvoering van meststoffen bevorderd wordt en -waar-,
door de voortbrengsels ook _met minder bezwaar vervoerd kunnen worden.
§ 142.

De nabijheid van steden , dorpen , de omwo-

nende bevolking, fabrijken, straatwegen, vaarten, woestQ.
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gronden, veenen, bosschen enz., kunnen de betrekkelijke
waarde van de gronden zeer veranderen , ook hebben
daarop de markten en handelplaatsen den ,grootsten
invloed.
§ 143. De betrekkelijke waarde hangt eindelijk nog
of van de gewone en in dien omtrek gebruikelijke
wijze van landbouwen; want hoe meer de landhuishoudkunde volmaakt is, zoo veel to meer zal ook
de grond in die gewesten waarde verkrijgen , omdat
dezelve afhangt van de opbrengst en de daaruit
ontstane voordeelen.

X. Over het scheikundig onderzoek der gronden.
144. Eene volkomen naauwkeurige ontleding der
gronden is alleen voor een' scheikundige mogelijk, maar
hetgeen een landbouwen gewoonlijk noodig heeft, kan men
door eenige minder moeijelijke onderzoekingen bepalen.
Die veel hier over lezen -vvil , kan daartoe nemen
die Bodenkunde, L4pzig 1837.
145. Alle gronden bevatten eeriige. vochtigheid ,
maar deze hoeveelheid is veranderlijk naar de gesteldCARL SPRE5GEL,

heid -van het weder , zoodat de hepaling daarvan voor
de scheikundige zamenstelling van geen belang is ;
de grond moet evenwel gedroogd worden , tot dat al
het water verdampt is , terwij1 men zorgen moet het
zoo to doen , dat de humus niet verbrand wordt. Een
klein gedeelte wordt vooraf gegloeid , met overgehaald
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water behandeld en met herkennings-middelen beproefd. Zoo zal men de oplosbare zouten reeds onderscheiden , en tevens weten of men gips zal vinden of
niet. Len weinig van het gegloeide kookt men evenzoo met chloorwaterstofzuur , en naar die verkregene
kennis zal men het onderzoek inrigten.
§ 146.

Van den gedroogden grond neme men dan

eene naauwkeUrig afgewogene hoeveelheid, deze kookt
men gedurende een half uur met overgehaald water ,
waardoor het zand zich zal afscheiden , hetwelk
men dan door afgieting van het vocht en herhaald
afwasschen , kan verzamelen, droogen en wegen (A).
§ 147. Het afgegotene vocht moet men door papier
filtreren en dan zullen daarin de oplosbare zelfstandigheden bevat zijn welke men dan door nit te
dampen verkrijgen kan, om nader te onderzoeken (B).
148. lletgeen op het filtreerpapier gebleven is (C)
moat men in twee gelijke hoeveelheden verdeelen ,
waarvan de eene helft gegloeid worth. Het verlies
door de verbranding is de hoeveelheid organische stof
en het koolstofzuur,, zoo hetzelve daarin voorkomt.
De andere helft wordt daartoe met eene bepaalde hoeveelheid chloorwaterstofzuur behandeld en door eene
naauwkeurige weging de hoeveelheid van het koolstofzuur bepaald, waardoor de hoeveelheid organische
stof gevonden is.
§ 149. Het gegloeide gedeelte (II) wordt daarna
in eene kleine glazen kolf met kokend chloorwater-
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stofzuur behandeld , waarna alleen het kieselzuur
zal overblijven (E) , en al het andere opgelost worden (F).
§ 150.

Het opgeloste (F) zal men dan met dub-

bel-koolzure potasch nederploffen en op een 111treerpapier verzamelen (G), waarna de bitteraarde in
de oplossing blijven zal, en daarna door te koken, kan
afgescheiden , verzameld en gedroogd worden (II).
§ 151. Het verzamelde (G) worth , nog vochtig
zijnde , met bijtende potasch gekookt , om de aluinaarde op te lossen , welke men uit die oplossing
door chloorwaterstofzure ammoniak nederploft (I) ,
ter vvijl men het van (G) onopgeloste andermaal verzamelt (K).
§ 152. Het onopgeloste (K) vvordt afgewasschen
e n daarna opgelost in chloorwaterstofzuur en door bijvoeging -van ammoniak het ijzeroxyde nedergeploft (L),
terwijl men na de afzondering daarvan den kalk met
koolzure potasch afscheidt (H).
§ 153. Men zal alzoo , na alles gegloeid en naauwkeurig gewogen te hebben , de volgende uitkomsten
erlangen.

J. Zand.
B. . Oplosbare zelfstandigheden.
2 X. . Organische stof.
2 F. Kieselzuur.
2 H.

Bitteraarde.

2 I.

Aluinaarde.
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2 L.

IJzeroxy de.

2 M.

Kalk.

Door eenige voorloopige proeven tracht men vooraf te weten, wat men vinden kan ; zoo zal men,
wanneer gips in den grond voorkomt, eenigzins anders moeten te werk gaan. Het medegedeelde dient
slechts tot een enkel voorbeeld.

H. HOOFDSTUK.
OVER DE YERBETERING DER GRONDEN.
- ..-.-:,-,--.

A. Over ontginning in het alg-emeen.
§ 154.

Door ontginning verstaat men die bewerkin-

gen, waardoor de woeste gronden, of die, welke slechts
geringe voordeelen opleveren , tot bebouwing geschikt
gemaakt en verbeterd worden, zoodat zij voor menschen
of dieren nuttige planten kunnen yoortbrengen en
daardoor meerdere opbrengst yerschaffen dan vroeger.
§ 155.

De woeste gronden worden aangelegd , tot

bosschen , bouw- of weilanden; hiertoe behooren : heivelden , duinen en hone veenen.
§ 156. Tot de ontginningen kan men verder rekenen' , de droogmakerijen , zoo wel van meren als moerassen , de indijkingen en het bebouwen Van aangespoelde landen.
Over de ontginningen verdient vooral nagelezen to
worden:

CARL SPRENGEL , die

Leicre von den

Urbarmachungen and Grundverhesserungen ,
Leipzig 1838.
Sommigen brengen nog tot de ontginningen het
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aanleggen van -vischvijvers , eendekooijen en
vijvers voor bloedzuigers.
§ 157.

De ontginning.en , welke ten doel hebben

om meerder voordeel van den grond te trekken, zijn :
het veranderen van bosschen in * bou-wgronden , het
verbeteren van 'slechte weiden of bebouwde gronden,
het aanvoeren van grond of het vlakmaken en verlagen
van denzelven , het af- of aanvoeren van water , het
aanleggen van dijken en waterkeeringen , het waken
van wallen omplantingen , muren of schuttingen ; in
het algemeen behoort hiertoe alles , waardoor de wezentlijke waarde van den grond vermeerderd wordt.
§ 158.

Voor dat men tot eenige ontginning over-

gaat , moet men 'vooraf de onkosten en voordeelen
naauwkeurig berekenen ; want indien de middelen
daartoe niet toereikende zijn , of de voordeelen te
onzeker , moet men tot geene groote ontginning overgaan. Men behoort ook de tegenspoeden , welke bij
het werk kunnen voorkomen niet voorbij te zien ,
omdat deze de onkosten kunnen vermeerderen , zoodat de ondernemer verpligt wordt zijn werk te staken.

B. Van de ontlasting van het water.
§ 159.

Dat op natte gronden de afleiding van het

water van het grootste belang is , wordt algemeen
erkend ; geene verbetering van zoodanige gronden is
mogelijk , zoo men niet vooraf voor de afleiding van
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het water gezorgd heeft , en zulks is dikwijls genoeg,
• om den grond tot meerdere vruchtbaarheid te brengen.
§ 160. Het droogmaken geschiedt, zoo daartoe gelegenheid bestaat, door afleidende kanalen , of andersdoor bedijking en eroogmaking.
§ 161. Een grond kan te nat zijn, omdat voor de
afleiding van het water in het algemeen in dat gewest
niet genoegzaam gezorgd is , of omdat men het van
hoogere streken afkomende water niet genoegzaam
afleidt ; ten anderen , door dat het regenwater daarop
staan blijft , hetwelk r zoowel van den ondergrond ,
als van den bovengrond kan afhangen ; de vochttheid kan ook ontstaan van -wellen , die daarin
voorkomen, of .omdat de grondsoort de eigenschap
bezit , om het water te behouden, al is deszelfs Egging hoog, in betrekking tot den gewonen waterstand.
§ 162.

Is in eenig gewest niet genoegzaam voor de

afleiding van het water in het algemeen gezorgd, zoo
kan daarin door het gewestelijk bestuur,, maar
door enkele personen voorzien worden; zulks zal immer
eene zaak van algemeen belang zijn, het zij daartoe kanalen , sluizen, dijken of andere werken noodig zijn.
Het is voor iederen landbouwer van belang, den
stand , toe- voer en afloop van het water in
zijn gewest te kennen , om daarna ook zijne
verbeteringen in te rigten.
§ 163.

Blijft het regenwater op een stuk grond

staan , zoodat het daardoor nat en minder vruchtbaar
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worth, zoo kan men de afleiding van het water bey orderen , hetzij door opene gruppels en slooten, hetzij
door -waterleidingen onder den grond.
§ 164. In ligte gronden is het . gewoonlijk voldoende slooten te graven en daardoor aan het water afloop te versehaffen. Men maakt die slooten dan door
het laagste gedeelte, waardoor ook de toeloop van het
water bevorderd wordt, en men minder grond behoeft
te verwerken. Aileen bij zoodanige gronden , bij eenen
ondiepen en lagen bovengrond , kan het aanleggen van
gruppels in de weilanden van belang zijn.
§ 165.

Op zware gronden is het niet genoeg de-

'zelve door slooten te verdeelen. Men moet die landerijen nog daarenboven van gruppels voorzien, waardoor het regenwater gemakkelijk afgeleid worth
deze gruppels moeten tot aan de slooten zooveel afloop
hebben, dat het water ook daarin niet blijft staan.
In het jaar 1720 had men in Yriesland nog geen
grasland afgegreppeld , (UILKENs, Handboek van
Vaderlandsche landhuishoudkunde, § 281) en
thans zijn alle goede graslanden van gruppels
voorzien.
§ 166.

De waterleidingen onder den grond worden

vooral zeer door de Engelsche landhuishoudkundigen
aangeprezen, zij stellen die ver boven de gruppels,
ofschoon de eerste aanleg veel kostbaarder is.
§ 167.

Deze waterleidingen worden aangeiegd als

zeer diepe gruppels , welke men met onderscheidene

- 46 zelfstandigheden , als steenen,, sintels , takkebosschen ,
riet , stroo , enz. aanvult. De grofste gedeelten brengt
men onder in en dekt met het fijnste ; de bovenste
dekking moet imrner meer dan eene halve Ned. el
onder de oppervlakte zijn. Ook maakt men zoodanige kanalen in kleigronden , zonder eenige aanvulling
of dekking; men gebruikt daartoe een rond hout, hetwelk aan het dikste einde nagenoeg twee palmen middellijn heeft en aan het dunste twee a drie Nederl.
duimen minder. Men legt dit hout in de gruppel,
strooit er eenig zand over, en dekt dan met klei, Welke
vastgetrapt wordt ; vervolgens trekt men den boom met
een touw , hetwelk door eenen ring aan het dikste
einde van den boom bevestigd is, verder, oin het kanaal
op dezelfde wijze te vervolgen.
Men vergelijke :
SERRURIER Boerengoudmijn , bL 341.
Magaz. v. vaderl. landbouw,, IV. Deel ,
bl. 3S0.
LOUDON, Encyclopaedia of Agriculture, second edit.,
KOPS

London, 1831, p. 706.
SPRENGEL ,

die Lehre von den Urbarmachungen , S.29.

W. A. KREYSSIG, die Vertheilung des landwirthschaftlich nutzbaren Bodens, Braunschweig, 1840, S. 37.
Schoppen tot het maken van onderaardsche gruppels vindt men in bet kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht, N°. 574, 575 en 576.
§ 168. De waterleidingen onder den grond moeten
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immer in opene slooten uitloopen en vooral weinig afloop
hebben, omdat zij anders zoo veel te eeider verstoppen.
In bouwlanden zijn de onderaardsche waterleidingen ook daarom verkiezelijk , omdat zij bij
de bebouwing geenc hindernis opleveren.
§ 169.

Wan.neer de ondergrond het water niet ge-

noegzaam doorlaat , en als er wellen in den grond
gevonden worden, zullen vooral de bedekte .waterleidingen te verkiezen zijn ; men moet daartoe de
wellen nasporen en de rigting. van de waterleidingen
daar naar bepalen.
§ 170. Men gebruikt bij den aanleg van slooten en
aterleidingen dikwijls onderaardsche leidingen, om het
water onder dammen en wegen door te voeren. Hiertoe gebruikt men gemetselde rioolen , geboorde boomen, houten kokers , of tot dat doel gebakken potten, Welke laatste waarschijnlijk in de meeste opzigten het verkiezelijkst zijn.
§ 171.

De gronden, die het water vooral behouden,

zijn de veenen. Om van dezelve nog eenige vruchten te verkrijgen , moet het water daarvan worden
afgetapt. De meest gew one behandeling , om boekweit te kunnen verbouwen , is het aftappen van
het water en het verbranden van de bovenkorst.
Daar het Teen het water niet gemakkelijk outlast,
worden daartoe vele gruppels vereischt, Welke men dan
in ruimere slooten en deze in kanalen laat afwateren.
Hoe men de veenen behandelen moet , om daar-
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van het meeste voordeel te hebben , zal meer
bepaald aangewezen worden, wanneer over het
ontginnen van dezelve gehandeld wordt.
§ 172.

Van veel omyang , loch zeer belangrijk , zijn

droogmakingen door indijking; deze komen dan te
pas, wanneer er geen middel bestaat , om op eerie
andere wijze het water te weren of te ontlasten.
§ 173.

Zijn de landen zoo gelegen , dat dezelve bij

'den laagsten stand van het water droog loopen, zoo
kan men eene droogmaking alleen met dijken en sluizen hebben, en door het stroomen bij laag water de
landen droog genoeg houden.
174. Is de grond evenwel te laag, om het water
door sluizen alleen genoegzaam te ontlasten, dan moet men
tot andere middelen overgaan en wel tot watermolens.
De watermolens vooral zijn schepraderen of vijzels;
en de beweegkracht de wind of stoom.
-§ 175. Bij alle droogmakingen is het een vereischte , dat de dijken tegen den drang van het water
bestand zijn. Om het water tot aan de sluizen en
molens te leiden, heeft men in kleine polders daartoe eene molen-aar , waarin alle slooten uitloopen ; in
grootere heeft men daartoe meerdeie kanalen noodig.
176. Indijkingen komen in aanmerking bij aangespoelde , bij natuurlijk lage en uitgeveende landen,
bij meren en plassen.
Zoodanige indijkingen zijn van algemeen belang
en worden veelal door onderscheidene eige-
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naren te zamen ondernomen weshalve hieromtrent ook het toezigt van de regering noodig is.
Een belangrijk plakkaat hiertoe betrekkelijk, van
de Staten van Friesland van 1774 is medegedeeld in
bl. 161.
§ 177.

Ko p s,

Illagazijn v. landb., V Deel,

Het boren van afvoerende putten is een

nieuw middel tot droogmaking, het is eene eenvoudige aftapping, waarbij het water tot onderaardsche
ruimten geleid wordt. Men kan niet immer zeker
zijn in het boren., van zoodanige putten te zullen
slagen, antlers zoude deze handelwijze alle aanbeveling
verdienen.
In de nabijheid van arras heeft men eenen kleinen polder op die wijze drooggemaakt.

C. Van het wegvoeren van een gedeelte
van den grond.
§ 178.

Het wegvoeren van een gedeelte van den

grond kan de waarde van denzelven zeer vermeerderen;
dit komt vooral in aanmerking bij ligte gronden en
veenen.
§ 179. Hooge zandgronden, Welke het water gemakkelijk doorlaten en daardoor zeer droog zijn , kunnen
door afgraving verbeterd worden , doch in de meeste
gevallen zouden deze afgravingen te veel kosten , dan
4
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vooral in de nabijheid van groote steden kan men de
landen zonder kosten laten afzanden en zoo tot meer
vochtige gronden maken.
§ 180. Bij afzandingen is het van veel belang, de
bovenste laag of bouwvoor te behouden en na de
afzanding er op nieuw over te brengen. Ook moeten de afzandingen immer naar een bepaald plan, en
zoo gedaan worden, dat het in bebouwing brengen
de minste kosten veroorzaakt. Voor zandgronden kan
men aannemen dat zij nagenoeg 0,25 Ned. el boven
den gewonen waterstand moeten zijn.
181. Het is in sommige streken de gewoonte
nand in de stallen te brengen, en dit met de daarin
verzamelde mestspeci6n op de landen te voeren. Op
deze wijze kan men hooge streken langzaam afzanden
en de te laag gelegene aanhoogen en verbeteren.
§ 182. Van het hoogste belang is het wegvoeren
van den turf der hooge veenen maar niet alle
veenen kunnen afgegraven worden, omdat daartoe
noodig is, de mogelijkheid om het water of te tappen
en den gemaakten turf te vervoeren. De hiertoe
vereischt wordende aanleg van vaarten en sluizen
veroorzaakt dikwijls zulke groote uitgaven, dat men
niet met zekerheid de voordeelen kan berekenen en
dan kunnen zulke ontginningen tot groote verliezen
aanleiding geven.
183. Is de geiegenheid gunstig om het water te
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ontlasten en den turf te vervoeren, dan is het van het
grootste belang , naar vermogen het sicken van den
turf te bevorderen, om daarna den ondergrond tot bebouwing te brengen.
Over de veenen en het maken van turf, kan men
nazien , J. LE FRA.NCQ VAN BERKHEY Natuurlijke
Ilistorie van Holland, D. II, st. 1, M. 431.
§ 184. De bovenkorst van de veenen worth in de
afgegravene gronden ondergewerkt en met zand en
straatvuil yermengd ; alsdan worden deze gronden na
genoevame bevverking vruchtbare bouwlanden.
De veenkolonien in Groningen zijn de beste
bewijzen hoe nuttig deze ontginningen zijn. Zie
KOPS

Magazifn van landbouw,, II D., bl. 60.

Het straatvuil, hetwelk men in de Groninger
veenkolonien gebruikt , is een mengsel van
straatvuil , asch en beer.

D. Over het wegruimen van steenen.
185. Be steenen kunnen de bebouwing van den
grond zeer hinderlijk zijn en daarom doet men goed
dezelve te verwijderen ; loch het vervoeren van steenen is immer bezwaarlijk en daarom kostbaar. Veel
hangt in dozen of van de soorten van steenen en de
Egging van den grond.
In Nederland is de grond niet met zooveel steenen overladen als wel in andere landen, -waar4
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om men zelden in de gelegenheid komt, vele
steenen te moeten vervoeren.
§ 186.

Bij het omzinken van gronden, vvelke men

tot bosschen aanleggen, vindt men somtijds groote
hoeveelheden steenen , en dan is het van belang ten
minste de grootste weg te ruimen, hetwelk somtijds
zonder kosten kan geschieden , wanneer het vervoer
niet te bezwaarlijk is.
Somtijds zoekt men de steenen alleen met het
oogrnerk om die tot voordeel te verkoopen.
§ 187. De verzamelde steenen kunnen nuttig zijn:
tot het maken van bedekte waterleidingen , tot wegen,
om daarmede te vioeren , of aan stukken geslagen, om
wegen te verbeteren of te onderhouden.
188. Vele steenen kunnen ook dienen om den
grond daardoor te verbeteren, zulks is het geval met
de Gneis, Syenit en Granit, welke in de diluviale terreinen voorkomen, welke, klein geslagen, aan de zandgronden zoodanige zelfstandigheden mededeelen, als
waardoor de vruchtbaarheid zeer bevorderd wordt.
De steenen, welke op de heide bij .Imersfoort
gegraven worden, zouden voor een gedeelte zeer
goed tot dat doel kunnen gebruikt worden.
Vergel. C. SPRENGEL, die Lehre von den Urharma-.chungen, S.

159.
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E. Over het wegruimen van planten of derzelver

overbligselen.
§ 189.

In weinig bevolkte streken, waar het hout

zeer geringe of geene waarde heeft , brandt men somtijds geheele bosschen af, om die gronden tot bebouwing geschikt te maken. Dit geschiedt thans bijna
alleen nog in A'merika. Tot dat einde wordt de bast
aan den voet van den stam weggebakt , ten gevolge
waarvan de boomen sterven , waarna men het bosch
aansteekt. Be grond is alsdan door de asch zoo
vruchtbaar,, dat men daarop gedurende verscheidene
jaren tabak en turksche tarwe verbouwen kan.
§ 190.

Het wegruimen door verbranding bepaalt

zich in Europa alleen tot dun hout, heide en slechte
grassoorten.
Hoe men in sommige landen het hakhout kweekt,
om met de asch den grond tot bebouwing
geschikt te maken, kan men nalezen bij
C. SPRENGEL, die Lehre von den Urbarmachungen,
S. 392.
191. De heide wordt somtijds afgebrand , omdat
zij te hoop en te oud is, en om daardoor voor de kudden een verjongd gewas te verkrijgen, of wel, omdat
de grond daarna gemakkelijker kan bewerkt worden.
Van het zoodenbranden en roppen zal later gehandeld worden.
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§ 192.

Wanneer men bosschen tot bouw- of wei-

landen wil aanleggen , kan de wegruiming der boomen
op onderscheidene wijzen geschieden. Somtijds kan
men , door een touw boven in den top vast te maken,
met paarden , ossen of een' kaapstand , de boomen met
de wortels nit den grond doen vallen. Meestal zal
het echter noodig zijn , den grond om den boom weg
te graven en eenige der zijwortels door te hakken.
Men kan het ook aan den wind overlaten om de boomen te doen vallen. Als men in het laatst van October aan de oostzijde van het bosch begint met de
boomen te ontgraven en van eenige wortels te hevrijden , zullen de zuidwesten winden in November, dikwijls in weinige oogenblikken een geheel bosch doen
vallen, daar de eene boom in zijnen val den anderen
medenemen zal, zoodat men niets te doen heeft dan
de stammen af te zagen , de takken af te hakken en
alles op te ruimen.
§ 193.

Het meest is men gewoon de boomen af te

hakken ; dunnere boomen en die van de slechtste houtsoorten, hakt men gewoonlijk boven den grond; zvvaardere , en die waarvan het hart meerdere waarde
heeft, warden eerst aan den stam ontgraven en dan
laat men ze na de doorhakking van de meeste wortels ,
vallen. Men maakt het hout op, en vervoert de stammen.
Tot het vervoeren van zware boomstammen heeft
men een bijzonder werktuig, bekend onder
den naam van de niall(jan hetwelk bestaat
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uit twee hooge sterke raderen , voorzien van
eene as en eenen langen sterken boom, Welke
als hefboom dienen moet , om den boom te
ligten, nadat die met eenen ketting aan den
voorsten arm is vastgemaakt. Een model is
te zien in het kabinet van landbouwkundige
werktuigen te Utrecht, No. 287.
194. Wanneer het hout opgeruimd is , blijven de
stompen nog in den grond ; men kan die daarin nog
eenigen tijd laten of daaruit halen. Men laat de stompen somtijds om arbeid te sparen, nog eenigen tijd in
den grond en 'gebruikt dozen als vveide , totdat
alle stompen en wortels bijna vergaan zijn, wanneer
men met ploegen aanvangt ; doch hierbij is men dikwijls verpligt zeer lang te wachten en het ploegen zal
zelfs dan nog met groote bezwaren vergezeld gaan.
Doelmatiger is eene bebouwing met koren of voedergewassen, maar beter is het, de stompen dadelijk te rooijen.
§ 195. De beste wijze, om de stompen en wortels
uit den grond te krijgen, is door den bodem geheel
om te zinken ; hierbij kan men met voordeel gebruik
maken van werktuigen , daartoe geschikt , en wanneer
de stompen zeer groot en moeijelijk te behandelen zijn,
laat men die door buskruid springen.
Werktuigen om stompen te rooijen vindt men
afgebeeld in C.

SPRENGEL ,

die Lehre von

den Urbarmachungen , Taf. VI, Fig 9; eene

schroef, waarmede men de met buskruid
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gevulde opening kan afsluiten , is afgebeeld
Fig. 10.
§ 196. Ook kan een stuk grond benadeeld worden
door boomen , welke op de wallen of naastbij gelegene
gronden voorkomen zulks is vooral het geval , wanneer de bodem zwaar en vochtig is. De invloed van
zon en wind kan gunstig worden voor zoodanige landen en daarom is de opruiming der boomen belangrijk.

F. Over het aanvoeren en de vermenging van den
bodem met andere grondsoorten.

197. Alle gronden kunnen door bijvoeging en vermenging met andere grondsoorten verb3terd worden.
Het komt in dezen in het algemeen meer aan op de
natuurkundige eigenschappen , welke door vermenging
van yerschillende grondsoorten zoodanig kunnen gewijzigd worden, dat die gronden tot den besten staat van
vruchtbaarheid kunnen gebragt worden. De te ligte,
het water te veel doorlatende gronden, worden daarom
door zwaardere , meer zamenhang hebbende verbeterd. Be zware vochtige gronden daarentegen worden
door ligte, gunstig veranderd.
§ 198. De verbetering van den grond door bijvoeging
van andere gronden, is echter dikwijls aan groote en onoverkomelijke zwarigheden Terbonden men heeft niet
immer over andere grondsoorten te beschikken , en de
Terwgking daarvan veroorzaakt zooveel inspanning en
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kosten , dat men ze daarom nalaat. Voordat men tot
eene grondverwerking overgaat , moet men derhalve
vooraf de onkosten berekenen en daarmede de vermoedelijke voordeelen vergelijken.
§ 199.

Voor slechte gronden is iedere bepoting en

bebouwing reeds een middel tot verbetering , omda't
daardoor humus ontstaat , welke de natuurkundige
eigenschappen van den grond verbetert. Kale zandgronden kan men, door aanvoer van plaggen , Teen ,
mergel en klei, in staat stellen , om te begroeijen en
alzoo den nadeeligen invloed op naastgelegene bebouwde gronden voorkomen , zoodat deze bewerking dikwijls niet zoo zeer am den grond zelven , maar vooral
om de bebouwde gronden, van belang is.
§ 200.

Vindt men in de nabijheid van zandgronden,

welke men wil verbeteren, mergel , dan kan het aanvoeren en opbrengen van dezelve meestal met voordeel
geschieden ; die gronden worden daardoor belangrijk
en duurzaam verbeterd , zoodat deze handelwijze alle
aanbeveling. verdient. Evenzoo is het met het opbrengen van leem en klei , waardoor de grond minder aan
uitdrooging blootgesteld zal zijn, en de planten tot eene
meer volkomene ontwikkeling kunnen gera-ken.
Men rekent dat een halve palm mergel , leem of
Mei , in staat is een' slechten grond in eeneii
zeer goeden te veranderen. Door bebouwing
en hetgeen daarbij noodzakelijk is , wordt die
grond bestendig, beter.
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§ 201.

Het aanvoeren van zandgrond, welke veel

ijzeroxyde bevat , kan ook somtijds met voordeel
op zeer losse zandgronden geschieden , omdat de bodem daardoor meer zamenhang verkrijgen zal.
§ 202.

De opbrenging van pla 3gen en veep kan voor

eenen lossen zandgrond zeer nuttig. zijn , want door
den daardoor ontstanen humus zal de crond minder
uitdroogen.
§ 203.

Op zware kleigronden zal het zand veel tot

verbetering van de natuurkundige eigenschappen van
den grond bijdragen, vooral bijaldien die grand tot
bouwland bestemd is. Ilij zal daardoor beter bewerkt
kunnen worden en minder door vochtigheid den plantengroei benadeelen. De wortels der planten zullen
beter in den grond kunnen doordringen , meer voedsel
opnemen, en daardoor beter tot ontwikkeling komen.
§ 204.

De veengronden zijn voor den groei van

nuttige planten te vochtig en bevatten daartoe te weinig
onbewerktuigde stoffen. Wil men derhalve de veenen
bebouwen , dan is het van belang , om na de verbranding van de bovenkorst , daarop zand of leem , en
beter beide , aan te voeren , waardoor het verbouwen
vrij goed slagen kan.
§ 205.

Van alle grondsoorten , welke men tot ver-

betering van den grond gebruiken kan, is geene van
meerdere uitwerking dan de gips , waarom zij met
alle regt onder de mestspecien kan gerekend worden.
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G. Over het aanvoeren van water of silk
§ 206.

Daar bet water een -volstrekt vereischte voor

plantengroei is , zoo volgt .daaruit , dat de aanvoering
van water van zeer veel belang is , overal waar de
grond zonder dat to droog zoude zijn.
§ 207.

Zoo het water, waarover men beschikken

kan , daarenboven slib en andere vruchtbaarheid veroorzakende zelfstandigheden be yat , zal het voor de
verbetering van den bodem van nog meer belang zijn.
§ 208.

Aan de stranden van zeeen en oevers van

rivieren en meren , kan de aanslibbing gelegenheid
geven tot aanwinning van vruchtbaren bodem . , en
daartoe is dan een wel berekende aanleg van dijken,
kribben en sluizen dikwijis zeer bevorderlijk.
§ 209.

Het water kan van rivieren en beeken naar

de landerijen geleid worden, zoo de betrekkelijke
hoogte daartoe aanleiding geeft , of wel door werktuigen opgevoerd worden, hetzij door schepraden,
vijzels , ton- of kettingmolens of eenig ander werktuig,
hetvyelk naar omstandigheden bet doelmatigst en eenvoudigst geoordeeld wordt ; oak zal men somtijds van
het water van artesiaansche putten gebruik kunnen
maken.
Over de werktuigen tot dit einde gebruikt , kan
nagezien worden bij C.

SPRENGEL,

Urbarmachungen, Tdb. V, Fig. 7.

Lehre von den
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§ 210.

In het algemeen zal het water op de ligtste

gronden de meeste verbetering to weeg brengen, omdat deze gronden door gebrek aan water , minder
vruchtbaar zijn.
§ 211.

Men kan de landerijen geheel onder water

zetten of besproeijen, of wel den grond vachtig. maken.
§ 212.

Het geheel onderwater zetten doet men dan,

wanneer het water vele vruchtbaarmakende zelfstandigheden :bevat , en men zeker is den bodem, wanneer
het noodig is , geheel droog to kunnen maken.
Men vergelijke Ko p s, Magazijn van landbouiv, Deel
II, bl. 53. Berigt van eene Kunst-4rrosering
van een stub land bij .dssen in Drenthe, door

P.
§ 213.

HOFSTEDE.

Vele landerijen zijn door hare ligging als

van zelf aan het onderwater komen blootgesteld en
bij deze ziet men daarvan duidelijk de gunstige werking.
De uiterwaarden geven daarom zeer goed hooi
omdat het rivierwater die landen jaarlijks
vruchtbaar maakt.
Ook in polders ziet men somtijds gaarne , dat de
landen eenigen tijd onderwater staan.
214. De besproeijing der graslanden bij eenen
daartoe geschikten aanleg, heeft bijna ongeloofelijke
uitkomsten gegeven. Men moet daartoe den aanleg
zoo maken , dat men het land, zoo dikwijls zulks vereischt wordt , regelmatig kan besproeijen zonder dat
het water daarop staan blijft. De aanleg en het onder-
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houd van zoodanige graslanden kosten Teel, maar de arbeid en uitgaven worden door de opbrengst ruim beloond.
Men zie hierover F. VORLaNDER , Die Siegenische
Kunst-Wiese. Siegen 1837. A. VON LENGERKE, Anleituny zumprakt. Wiesenbau , Prag 1836. A. VON
LENGERKE,

Reise durch Deutschl. , Prag 1839. C.

SPRENGEL, die Lehre von den Urbarm. , S. 116.

§ 215.

Door kanalen onder den grond, even als die,

welke tot afleiding voor het water dienen , kan men
den grond vochtig maken ; daartoe is noodig eene
sloot, waarin het water kan opgeslo

ten

worden en

waardoor de kanalen vol loopen. Door de ontlasting
Tan een gedeelte van het water, zal men den grond
zooveel als noodig is kunnen opdroogen en ontlasten.
Deze wijze van bevochtiging van den grond is vooral
geschikt voor wei- en bouwlanden , omdat het vee
tlaarop geenen invloed heeft en de be-vverking van den
grond door niets belet wordt.
Vergel. C. SPRENGEL , Urbarmackungen , S. 145.
§ 216. De aanvoering van water kan ook dienen
tot het aanleggen van vijvers voor Tisch of voor bloedzuigers. Zoodanige vijvers kunnen, nadat zij vijf of
zes jaren gebruikt zijn, met voordeel bebouwd worden
en zullen daarna met meer voordeel andermaal tot
TischTij yers kunnen dienen. Zoodanige vijvers kunnen
zeer voordeelig zijn , wanneer men daarvoor goede zorg
.draagt en aan de visschen genoegzaam voedsel verschaft.
llierover kan men nalezen

HARTIG. ,

Lehrbuch der
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Teichwirthschaft ,

Cassel 1831, C. SPRENGEL, Ur-

harmachungen , S. 65.
§ 217.

De vischvijvers kunnen daarenboven nuttig

zijn als voorraad van water ter besproeijing van nabij
gelegene graslanden en Yelden ; zij kunnen gebruikt
worden om het vee te drenken en om de schapen te
-wasschen , en ook voor eenden en ganzen voordeelig
zijn en zoo het aankweeken van dit pluimgedierte
bevorderen.

II. Over het opbrengen der meststoffen.
Si 218. Door meststoffen in den rpimsten zin verstaat men alles, wat aan den grond medegedeeld wordt,
om den plantengroei te bevorderen en de opbrengst
van denzelven te vermeerderen.
§ 219. Een grond , welke begroeid is en waaraan
niets ontnomen wordt , zal gedurig in wezentlijke
waarde toenemen en dus meer en meer voor bebouwing geschikt worden.
220. Een bebouwd land behoudt niet alles , wat
daarop voortgebragt wordt : met den oogst ontneemt
men daaraan een gedeelte van beigeen het vroeger
bevatte en voor de bevordering van plantengroei geschikt was. Hieruit volgt daarom, dat een grond ,
waarop geen mest gebragt wordt, door bebouwing in
wezentlijke waarde afneemt.
221. De meststoffen moeten om deze redenen ver-
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goeden , wat aan den bodem ontnomen worth zal
dezelve niet in vruchtbaarheid afnemen. Even zoo
kunnen zij de vruchtbaarheid vermeerderen , zoo men
aan den grond meer geeft dan ontneemt.
Landbouwers die bun belang kennen, zullen om
deze redenen , nimmer mestspecien verkoopen
de ondervinding heeft geleerd, dat zij daardoor
tot armoede geraken, terwijl zij, die mest bijkoopen , rijk worden.
§ 222. Het opbrengen van meststoffen zal daarom
ook den grond verbeteren en is noodig bij de meeste
ontginningen.

III. HOOFDSTUK.
OVER DE BEWERKING VAN DEN GROND.

A. Over het vlakmaken van den grond.
§ 223.

Wanneer een grond, Welke door yooraf-

gaande ontginning voor bebouvving gereed gemaakt is,
niet volkomen ylak is , zoodat +er nog oneffenheden in
voorkomen, moet men die zooveel mogelijk wegruimen.
§ 224. Ook reeds in .bebouwing zijnde gronden kunnen in dat opzigt nog dikwijls verbeterd worden.
§ 225. Moet de grond ver vervoerd worden , zoo
gebruikt men, daartoe kruiwagens , of wagens en karren met paarden of ossen bespannen.
De kruiwagens moeten voor zoodanig werk niet te
groot zijn, omdat daardoor de arbeid verzwaard
wordt en in die evenredigheid minder voortgaat. Ook moet men planken leggen , om
daarover te kruijen , omdat anders de tegenstand te /eel is.
De wagens , waarinede men den grond yervoert ,
moeten niet te hoop zijn, omdat het opwerpen
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Van

den grond dan bezwaarlijk is. Het zoude

niet moeijelijk zijn den wagen, daartoe bestemd,
nog aanmerkelijk te verbeteren.
De karren zijn voor het boerenbedrijf geschikter,
omdat zij lager zijn en de grond niet behoeft
afgewerkt te worden , omdat de bak op de as
kantelt en dus storten kan.
Modellen van stortkarren vindt men in het kabinet van landbouwkundige werktuigen , te
Utrecht, No . 106, 107 en 635.

B. Over het losmaken van den grond en het
omwenden van denzelven.

C226. Onderscheidene werktuigen worden tot het
losmaken en omwenden van den grond gebruikt. Sommige van deze worden door inenschenhanden en kracht
bewogen andere door dieren.
§ 227. Het ioornaamste werktuig , waarvan de
mensch , zoo hij zelf het werk verrigten moet , zich
bedient, is de spade. Deze zijn van onderscheidenen
vorm en grootte , naar den aard van den grond, Welke
bewerkt moet worden.
228. Men gebruikt de spade tot alle vergravingen ,
tot het omzinken , en ook om het bouwland om te
spitten.
§ 229. Waar de landerijen zeer verdeeld zijn en
men dus van een in vergelijking klein stuk grond veel
5
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verlangt, is het ornspitten van den grond zeer gebruikelijk. -De grond wordt door de spade beter bewerkt
dan door den ploeg, ook zal de grond daardoor losser
worden.
230. Voorts gebruikt de landman den hak, om
den grond am te werken en los te maken, vooral
terwij1 de vruchten te velde staan.
§ 231.

Waar de landhoeven grooter zijn en paarden

of ossen tot het bedrijf gebruikt worden, dienen ook
doze tot de bewerking van den grond, door middel
van geschikte werktuigen.
In sommige landen gebruikt men ook de koeijen
en ezels tot dat einde, en zulks kan voor landbouwers, welke geene paarden of ossen hebben,
met voordeel nagevolgd worden.
§ 232. Be ploeg is reeds van zeer oude tijden in
gebruik ; doch die der ouden was waarschijnlijk niet
dat werktuig, hetwelk men that's ploeg noemt ; de
haak , welke hier en daar nog dient om den grcnd
om to wroeten, is meer in overeenstemming met hetgeen wij van het werktuig bij de ouden weten.
233. De haak is een zeer eenvoudig en onkostbaar werktuig, waardoor de grond zonder omwenden
losgemaakt wordt. Omdat hetzelve minder tegenstand
te overwinnen heeft , vereischt het ook minder kracht.
Bit werktuig verdient wel meer gekend te worden.
Be haak is uitvoerig beschre-ven in een werkje onder den titel: Der Meeklenhurgische Haien, von
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F. G.

VON BODDIEN ,

Oldenburg 1840. De haak

komt voor in het kabinet van landbouwkundige werktuigen, te Utrecht, No. 16.
§ 234. Be paarde-hak komt in werking veel overeen met den haak, want ook zij maakt den grond zonder
omwenden los. Bit werktuig dient vooral om den
grond tusschen de vruchten te bewerken.
De paarde-hak is afgebeeld bij

SERRIMIER,

Boeren-

goudmijn, Pl. III, en is te zien in het kabinet
van landbouwkundige werktuigen , to Utrecht,
No. 122, 123 en 637.
§ 235.

Be schoffel of rioelploeg , welke dient om

den ondergrond slechts to breken en te roeren, zonder
lien boven te brengen, moot ook hier vermeld worden.
Zoodanig een is voorhanden in het kabinet van
landbouwkundige werktuigen , te Utrecht, N°.
15 , en een grondroerder tot datzelfde einde
bestemd , vindt men aldaar , N o . 571.
Be exstirpator,, de scarrificator, de cultivator en vele andere verschillend zamengestelde werk§ 236.

tuigen dienen alien om den grond los te waken , van
onkruid te zuiveren , het zaad onder te brengen , of
om tusschen de op rijen staande vruchten te werken.
Zij zijn als zamengestelde haken of paarde-hakken te
beschouwen. Be Nederlandsche landbouwer maakt
daarvan nog weinigr. gebruik , ofschoon zij hem zeer
nuttig zouden zijn.
Zoo de landman de gelegenheid had, de proeven
5k
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met deze werktuigen te zien , zou hij waarschijnlijk ook daarvan wel een nuttig gebruik
maken.
§ 237. Een zoodanig werktuig, waardoor de grond
omgewend wordt, noemt men een' ploeg; hierdoor
verschilt het van den haak en overige werktuigen ;
wordt een haak van strijkborden voorzien, dan noemt
men hem een' hactkploeg
Een voorbeeld daarvan is de vAN

TIMENEN ' S haak-

ploeg, beschreven en afgebeeld in boven aange-

haald werkje van F. G. VON JIoDDIEN.
§ 238: De overgang van den haak tot den ploeg
van onderscheidenen vorm is duidelijk genoeg, door
de vergelijking van beide werktuigen ; en door onderscheidene toevoegsels en verandering is de ploeg eindelijk tot een eigensoortig werktuig overgegaan.
§ 239. De ploegboom met de daaraan verbondene
ploegschaar, het strijkbord, benevens den staart, zijn de
voornaamste bestanddeelen van den ploeg. Om het
doorsnijden van den grond to bevorderen, brengt
men daaraan nog een kouter en om den gang te
regelen en de diepte te bepalen een' voet , waarop
de ploegboom van voren rust. De ploegboom is
regt of gebogen. De ploegscharen zijn zeer onderscheiden in grootte en van gedaante. Het strijkbord
is vast of bewegelijk. Vele ploegsoorten hebben twee
ploegstaarten.
Het kouter is regt somtijds gebogen en in eenige

— 69 —
ploegen door eene ijzeren schijf vervangen. De voet
of zool is van bout en eenige met ijzer beslagen. In
sommige ploegen words zij door eene houten rol of
klein rad vervangen,
§ 240.

In sommige ploegen rust de ploegboom op

eene as tusschen twee raderen , hetwelk men dan
het voorstel noemt, waaraan de ploegboom met eenen
ketting of eenig ander middel gehecht is. — ilierna
kan men de ploegen onderscheiden in de eenvoudige
ploeg , de voetploeg en de radploeg.
De raderen van de radploeg zijn van gelijke
grootte of ongelijk.
Be ploegboom rust op de as , of op eenen daarboven geplaatsten toestel, waardoor dezelve
hooger en lager kan gesteld worden. Tot de
eenvoudige ploegen behooren de Schotsche en
Amerikaansche ploegen, afgebeeld in Maison
rustique du XIX siêcle , Tom. 1, Fig. 228,
229, 230, 231, 233, 234, 236. Voetploegen vindt men in het kabinet van landbouwkundige werktuigen , to Utrecht, No . 1, 4, 5
en 568 en radploegen N.. 10 , 11 , 12, 566
en 567 , en een model N. 600 ; en hiertoe
zal ook wel behooren de stuurploeg N o. 695.
§ 241.

De vereischten van eenen goeden ploeg zijn:

dat dezelve zoo eenvoudig mogelijk zij en van genoegzame sterkte , om weinig herstelling to vereischen.
IIij moet in het gebruik gcmakkelijk wezen, zoodat
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meer kracht vereischen , dan in verhouding van het
werk , hetwelk daarmede verrigt wordt. Hij moet
kunnen dienen om den grond tot verschillende diepten orn te wenden en zulks immer gelijkmatig doen.
Met denzelven moet de grond vlak doorgesneden en
volkomen gewend en losgemaakt worden.
§ 242.

Be meeste ploegen kunnen slechts naar eene

zijde den grond omwenden ; doch men vindt er ook,
die zoo versteld kunnen worden , dat zij zulks naar
verkiezing naar de eene of andere zijde doen.
Een model van zoodanigen ploeg vindt men in
het kabinet van landbouwkundige werktuigen
te Utrecht, No . 4, en eene afbeelding van den
Mechelschen ploeg bij vAii

AELBROECK ,

Land-

bouwkonst der Vlamingers , pl. V.

§ 243. Ook heeft men zamengestelde ploegen, met
twee ploegscharen op onderscheidene hoogten , om
twee voren te ploegen, of wel met meerdere ploegscharen naast elkander , om meerdere voren te gelijk te maken.
rusAfbeeldingen daarvan vindt men in Maison
.
tique du XIX sacle, Tom. I, fig. 254, 256,

257 en 258.
§ 244. Het Joel, waarmede men den grond losmaakt en omwendt, is, om denzelven met meer voordeel
-te kunnen bebouweri. Eene zorgvuldige bearbeiding
rnaakt hem geschikt , om goede vruchten te kunnen
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leveren en hiertoe komt in aanmerking om te weten:
de gesehikte tijd tot ploegen ; hoe diep men ploegen moet ; welke verdeeling en ligging van de oppervlahe de doelmatigste is ; in welke rigting men
ploegen zal , en hoe dikwijls het ploegen herhaald
moet warden.
§, 245. In ligte gronden kan men bijna altijd ploegen, wanneer zulks door de omstandigheden vereischt
worth. Bt; de bewerking van zware gronden moet
men met den toestand van den grond te rade gaan ,
omdat zoo wel een te drooge als een te vochtige
toestand de bearbeiding bijna onmogelijk maken. In
het algemeen mag men als regel aannemen, om den
grond te ploegen , zoodra de vruchten van het
veld zijn, want hoe meer de dampkring zijnen invloed op den grond kan uitoefenen , zooveel te meer
kan men van den grond verwachten. Ook door
spoedig te ploegen wordt de grond meer van onkruid
gezuiverd, omdat anders vele planten haar zaad iverspreiden, hetwelk later tot vermenigvuldiging van die
planten bijdraagt.
246. In het algemeen kan men aannemen, dat de
opbrengst bij eene diepe bouwvoor meer en zekerder
is ; maar hierbij komt in aanmerking hoe diep het
land vroeger bearbeid was , en hoe de aard van den
ondergrond is , in geval eene meer diepe bearbeiding
wenschelijk is ; eene meer diepe bearbeiding vordert
meer krachtsinspanning en ook meer lest , en het is
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immer aan te raden zulks liever langzaam dan in eens
te doen. Wil men den ondergrond boven brengen
zoo moet men zulks altijd voor den winter doen
of wanneer men het land ruim van mestspecien kan
voorzien en vruchten verbouwen zal, Welke gehakt
worden, of wel wanneer men den grond mesten en
braken kan. Is de ondergrond te dealt , om die in
de bouwvoor te brengen , dan is het beter den ondergrond slechts los te maken door den rioelploeg
of grondroerder.
Sommigen meenen, dat het in ligte gronden nadeelig zijn kan den ondergrond los te maken,
omdat zij vreezen voor eene te sterke uitdrooging maar daar kan men tegenover stellen, dat de wortels in zoodanigen grond dieper
indringen en daar minder van droogte te lijden zullen hebben, omdat de uitdrooging vooral
aan de oppervlakte plaats grijpt.
247. Wanneer men meer dan eens ploegt, moet
men niet tot dezelfde diepte ploegen , en in het algemeen moet de eerste ploeging het diepst geschieden;
alleen bij een stoppelland , hetwelk meer dan eens voor
den winter zal geploegd -worden , doet men de eerste
ploeging ondiep ; even zoo ploegt men niet diep , als
men de mest onderbrengt.
§ 248. Met den ploeg kan men het veld in akkers
verdeelen of wel hetzelve geheel ploegen. Op zware
gronden is het van belang, om het afloopen van het
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water te bevorderen , door het land aan akkers te leg..
gen. Op meer ligte gronden is zulks minder noodzakelijk en alleen dienstig bij zeer lage gronden , of
dezulke, welke eene diepe bouwvoor hebben. Ook
moeten zoodanige akkers met zorg aangelegd en goed
onderhouden worden.
§ 249. Be rigting, waarin men ploegt, is niet onverschilligr . Bij een land, hetwelk aan akkers ligt ,
welke eenigzins verheven zijn, is het het verkiezelijkste
den akker van het zuiden naar het noorden te legzen,
omdat anders de zon meer op de eene helft dan op de
andere haren invloed uitoefent. lleeft het land eenige
belling, zoo is men gehouden, om den afloop van hetzelve te bevorderen en daarnaar de rigting te nemen.
250. Het ploegen aan akkers is immer moeijelijker dan het vlak ploegen, en bij het vlakke land
kan men bij herhaald bewerken ook in de dwarste
ploegen en daardoor het fijn worden van den grond
nog meer bevorderen.
§ 251. Het meermalen ploegen verbetert den grond,
omdat de dampkring alsdan meerderen invloed kan
uitoefenen. Be grond wordt daardoor van onkruid
gezuiverd , de bewerktuigde stof met de aardsoorten
volkomen gemengd , en alles fijn gemaakt. Om deze
redenen kan het in sommige omstandigheden voordeelig zijn, sommige gronden te braken, omdat het immer
noodzakelijk is , tusschen iedere ploeging eenigen tijd
to laten verloopen , en , daar men veelal niet genoeg
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mest heeft en ook de werkzaamheden moet verdeelen,
is het braken niet zoo geheel of te keuren , vooral
op meer zware gronden welke door het herhaald
ploegen en bewerken veel verbeterd worden.

C. Over het gelijk maken van den grond.
§ 252. liij den tuinbouw maakt men den omgespitten grand gelijk door die te harken; zelden echter
maakt de landbouwer gebruik van dat werktuig.
§ 253.

De landbouwer gebruikt eene egge, om den

omgeploegden grond gelijk te maken en om denzelven
aan de oppervlakte nog fijner te maken. Zelfs wanneer hij den grond omgespit heeft gebruikt hij dit
werktuig tot dat einde , en wanneer hij Been paard of
os heeft , of die liever niet gebruiken wil, trekt hij
zelf de egge.
§ 254.

De eggen zijn zeer onderscheiden van vorm,

grootte en zwaarte ; de tanden zijn van hout of van
ijzer en staan of schuins of refit ; de ijzeren zijn
somtbds aan de punt eenigzins omgebogen.
255. De vorm is of vierkant of ruitvormig en somtijds driehoekig of rond. De meeste eggen bestaan uit
vier balken , -welke onderling verbonden zijn. Somtijds
slechts nit Brie en ook wel uit vijf. De balken van
eenige eggen zijn door kettingen verbonden en dus afzonderiijk bewegelbk , en somtijds worden twee eggen
op die wijze aan elkander verbonden.
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Onderscheidene eggen vindt men in het kabinet van
landbouwkundige werktuigen, te

No. 21
tot 31, en eene tuinegge , om door een mensch
Utrecht,

getrokken te worden, N o . 209. De ronde eggen,
welke ATITI1UR YOUNG gebruikte, zijn afgebeeld in :
LOUDON,

Encyclopaedic& of Agriculture, p. 1136.

256. De grootte en zwaarte der eggen moet berekend zijn naar den aard van den grond, waarop zij
inoeten gebruikt worden ; hoe zwaarder de grond is,
zooveel te zwaarder moet ook de egge zijn. In zware
gronden gebruikt men ijzeren tanden, terwiji in ligte
houten tanden voldoende zijn. Ook de rigting der tanden is daarnaar verschillend : in lisle gronden wordt
aan de tanden de meest schuinsche rigting gegeven.
In zeer zware gronden gebruikt men somtijds ,
om na de ploeging de kluiten te breken , in
plaats van eene egge, eene zware rol met
ijzeren punten , rol-egge genaamd. Dezelve
vindt men in het kabinet van landbouwkundige werktuigen , te Utrecht, N°. 573 ; eerie
afbeelding daarvan vindt men ook

Uit-

travels nit berigten aan, de Ned. Iluish. lilaatschappij , 1817,

negende stuk.

§ 257. De egge is voor den landbouw een belangrijk werktuig. Een hoofdvereischte van dezelve is ,
dat zij naar den aard van den grond berekend zij
en dat de tanden zoo geplaatst zijn, dat zij ieder
in eerie afzonderlijke lijn werken, waardoor het gelijk-
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maken van den grond moet verkregen worden. Het
is daarom niet onverschillig, hoe de egge aan het span
bevestigd is.
§ 258. Tot bet -Oak maken van den grond gebruikt
men somtijds ook de omgekeerde egge maar beter is
het , daartoe met eene horde over het land te slepen
en deze worden tot dat Joel bijzonder vervaardigd.
Eene of beelding daarvan geeft VAN AELBROECR, Werkdadige landbouw-lionst der Flamingers , pl. IX.
Eene horde komt voor in het kabinet van landbouwkundige werktuigen, te Utrecht, No. 108.
§ 259.

Ook kan men eene slede van planken tot

dat einde aan-vvenden , of eene, waaraan takken bevestigd zijn. Deze werktuigen dienen ook om de graslanden vlak te maken en de molhoopen te sleehten.
Sommige landlieden gebruiken daartoe de hekken , Welke tot afsluiting der toegangen dienen tot dat einde gemaakte werktuigen kan
men in afbeelding zien bij

VAN AELBROECK

pl. VIII en X. Twee slepen, zoo als die in
Zeeland en Drenthe gebruikt worden, zijn in
het kabinet van landbouwkundige werktuigen ,
te Utrecht, N°. 69 en 70 en eene sleep, onder den naam van mollenegge , van voren met
een ijzer voorzien , is beschreven door SERRURIER Boeren-gattdmijn en afgebeeld op pl. V;
een model daarvan vindt men in het landbouwk. kabinet, te Utrecht, No. 604.
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§ 260.

Tot het vlak maken dienen ook onder-

scheidene rollen , Welke zeer in zwaarte verschillen
en van hout , Steen of ijzer gemaakt zijn. Sommige
zijn van boven met eenen bak voorzien, om des noodig meer bezwaard te kunnen worden.
Eene houten en eene steenen rol zijn in het kabinet van landbouwkundige vverktuigen , te
Utrecht, No. 65 en 66 , en met eenen bak ,

om de zwaarte te kunnen vermeerderen, N o . 63.
Ook gebruikt men rollen als uit twee kegels
zamengesteld, am in de voren te rollen. Een
model daarvan vindt men in het kabinet
N o . 602. Deze en nog twee andere rollen zijn
afgebeeld in Dr. C. ZELLER, die nutzharsten and
neuern landwirthschaftlichen Naschinen-Apperate and Geriithe , 1 ste Lieferung, Tab. VI.
§ 261. Eindelijk client tot het viak maken van den
grond het molbord ; hiermede worden de hoogten

overal gemakkelijk weggenomen en de grond overgebragt waar zulks noodig is.
Molborden, zoo als in Noord-ffolland en Friesland gebruikt worden , zijn in het kabinet van
landbouwkundige werktuigen , te Utrecht, No.
67 en 68, en zoo als het in Vlaanderen gebruikt wordt , afgebeeld bij
pl. XV , en
ture , p. 82.

LOUDON ,

VAN AELBROECK ,

Encyclopaedia of Agricul-

IV. 1100FDSTUK.
OVER DEN PLANTENBOUW IN HET ALGEMEEN.

A. Over de planten in het algemeen.
262. Be planten zijn zoodanige bewerktuigde ligchamen , Welke geene vrijwillige beweging hebben
waarin geen bijzonder werktuig gevonden wordt, hetwelk de verrigtingen tot voeding en afscheiding bevordert , waarin geen eigentlijke omloop plaats vindt
en welke geheel van onbewerktuigde staffer 'even.
§ 263.

De meest eenvoudige planten bestaan geheel

en alleen uit zeer kleine celletjes welke , uit een
eigenaardig vlies gevormd, met eene vloeistof en eenige
vaste korreltjes gevuld zijn.
§ 264. De meer volmaakte planten bestaan uit cellen en vaten , welke in alle deelen gevonden worden
en welke door derzelver vereeniging en betrekkelijke
plaatsing de onderscheidene deelen en vorrnen van
deze ligchamen voortbrengen.
Alles wat tot de zamenstelling en verrigtingen
der planten behoort , kan pier slechts kortelijk
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venneld worden ;

zij ,

die claarvan meer verlan-

gen te weten , moeten de geschriften over de
Natuurleer der planten nalezen.
§ 265.

Het leven in eene plant is te beschouwen

als die toestand , waarin dezelve in staat is de verrigtingen tot voeding en afscheiding te doen. leder
plantencelletje kan men daarom beschouwen als met
een eigen leven begaafd , en hierdoor laat het zicli
yerklaren waarom de planten zoo zeer verdeeld kunnen worden en dat ieder gedeelte onder gunstige omstandigheden , volkomene planten kan yoortbreng.en.
§ 266.

Iedere plant bestaat uit deelen , Welke de

eigene werktuigen genoemd worden. Deze zijn de
-yodel., de steng en de aanhangsels. De voornaamste
van deze laatsten zijn de wortelvezels , wortelharen
de takken , de bladeren , bloemen en vruchten.
§ 267. Bij onderscheidene plantensoorten is de vorm
en ontwikkeling van de eigene werktuigen verschillend , en hiermede staan in verband de zoo zeer niteenloopende groei , ontwikkeling en levensduur der
planten.
§ 268.

Be planten worden naar derzelver levens-

duur verdeeld in : jarige, tweejarige en overblijvende.
Be jarige planten zijn de zoodanige, welke het eerste
jaar vruchten voortbrengen en dan sterven. De tweejarige zijn diegenen , welke niet voor het tweede jaar
rijpe zaden geven en daarna sterven. De overblijvende zijn de zoodanige, Welke, na rijpe zaden voort-
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gebragt te hebben , niet ophouden te leven. Be overblij vende planten verdeelt men in afstervende en
stammakende , tot deze laatsten behooren de boomen
en heesters.

B. Over de voeding der planten.
§ 269.

Alle planten worden gevoed door de haar

omringende zelfstandigheden , voor zoo ver deze door
de planten kunnen opgenomen worden. Dit voedsel
ondergaat door de verrigtingen van de planten-organen zoodanige veranderingen , dat het geschikt wordt,
de ontwikkeling van de planten te veroorzaken.
Ten onregte heeft men vroeger de humus of het
humuszuur beschouwd als een onmiddellijk voedsel voor de planten. Dat zulks niet zoo kan
zijn , is Yoldoende door

LIEBIG

bewezen in zijn

werk: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur and Physiologie. Braunschweig 1840. Alleen de onbewerktuigde zelfstandigheden kunnen als plantenvoedsel beschouwd
worden. Dit was ook het gevoelen van J. E. SMITH,
(Introduction to Botany, 2. Ed., pag. 5.)
Aileen datgene hetwelk in volkomene op§ 270.
lossing in het water voorkomt , kan tot voedsel in de
planten overgaan en wordt door de worteleinden opgenomen. De worteleinden zijn bedekt met menigvuldige kleine haartjes of celletjes , waardoor het
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intiringen der vloeistoffen mogelijk is, aihoewel er geene
eigentlijke openingen in waargenomen worden.
Dat de plantenvliezen zonder eigentlijke openingen de vloeistoffen onder bijzondere omstandigheden kunnen doorlaten , wordt door de
proeven van
bewezen.

DIITROCIIET,

(DIITROCIM,

over het Endosm,ose ,

Illemoires pour servir

it l'histoire anatomique et physiologique des animaux , Paris 183'7, Tom I, pag. 1). Door dit

Terschijnsel kan men ook verklaren , hoe de
plantensappen van cel tot eel medegedeeld worden en alzoo de geheele plant doordringen.
§ 271. Het water, het koolstofzuur en de ammoniak zijn de zelfstandigheden, welke men als tot
voedsel bestemd moet beschouwen en waarvan de
plantaardige stoffen gevormd worden. ilierbij komen
dan nog de oplosbare -zouten , welke in den grond
voorhanden zijn en waarvan sommige als voor de ontwikkeling der planten volstrekt noodzakelijk kunnen
geacht worden.
Alle deze zelfstandigheden worden door de wortelharen nit den grond opgenomen , en gaan
niet onmiddellijk uit den dampkring in de
planten over.
De vroeger algemeen aangenomene vooronderstelling , dat het koolstofzuur uit den dampkring
onmiddellijk in de bladeren en groene deelen
der, planten opgenomen werd, om door dezelve
6
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enticed te worden , is wel niet meer aan te
nemen , omdat zulks door Beene proeven kan
bewezen worden en strijdig is mdt hetgeen
men omtrent de yerrigtingen van de zamenstellende organen der planten weet. Het is
zelfs onwaarschijnlijk , dat het koolstofzuur immer door planten kan ontleed worden.
§ 272. Door het Endosmose dringen de vloeistoffen
in de planten , en de opklimming en verspreiding
van dezelve wordt bevorderd door de doorwaseming
en ontwikkeling van nieuwe plantendeelen. Alle levende deelen der planten zijn bestendig van vloeistoffen voorzien , zoodat alles, Wat doorwasemd en verbruikt wordt , gedurig moet vergoed worden.
Ilierdoor is het duidelijk , hoe de plantensappen
opklimmen en zich door de plant verspreiden,
zonder dat een wezentlijke omloop van dezelve
plaats vindt.
§ 273.

Voor alien plantengroei is het water on-

misbaar ; de grond moet daarom immer eenig water
bevatten en door regen en dauw moet die hoeveelheid onderhouden worden zal eene plant tot volkomene ontwikkeling geraken.
§ 274.

Het koolstofzuur is voor den plantengroei

even onmisbaar, en derzelver tegenwoordigheid in den
grond hangt van onderscheidene omstandigheden af.
De dampkringslucht bevat slechts een veranderlijk en
klein gedeelte koolstofzuur (jets minder of meer dan
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0,00004) wat daarin somtijds meer voorkomt, wordt
door den grond opgenomen. Door regen en dauw
wordt ook gestadig een gedeelte koolstofzuur aan
den dampkring ontnomen , en , door water opgelost ,
in den grond verspreid. Door de langzame Ontbinding van de bewerktuigde stof wordt gedurig een
gedeelte koolstofzuur aan den bodem medegedeeld ,
en een ander gedeelte kan afgeleid worden van de
zouten , welke in den bodem aanwezig zijn en in het
water opgelost worden.
§ 275. De ammoniak komt in sommige bronnen
voor en is ook een bestanddeel van sommige rotssoorten maar vooral komt in aanmerking , dat men de
ammoniak in het regenwater vindt , zoodat het daarin
uit den dampkring wordt opgenomen en aan den bodem medegedeeld de dampkring ontvangt bestendig
eene belangrijke hoeveelheid ammoniak, door de ontbinding van bewerktuigde stollen.
Men vergelijke LIEBIG , Organ. Chien. in ilirer
Anw. auf Agric. and Phys., S. 64.
276. Van de zelfstandigheden , door de worteleinden
opgenomen, ontstaat in de planten het eigentlijk voedsel
of die plantaardige stof, welke , na onderscheidene veranderingen ondergaan te hebben , tot de vorming van
de zamenstellende organen client.
De verandering van de plantensappen schijnt in
de cellen te geschieden.
De kern in de cellen en het plantenvlies hebben
6*
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op de vorming van de plantaardige stoffen den
meesten indoed ; zoo wordt b. v. het zetmeel
in de cellen gevormd en bewaard, tot dat het
verandering ondergaat , eene oplosbare stof
vormt, en daarna tot vorming van het plantenweefsel of andere plantaardige stoffen hijdraagt.
Waarschijnlijk wordt de eerste plantaardige stof
gevormd gedurende de ontleding van het water,
terwiji het koolstofzuur met de waterstof tot
die 'vorming zich , onderling vereenigen, en waarbij dan tevens de zuurstof van het water vrij
wordt. Deze kan, of aan sommige zelfstandigheden koolstof ontnemen, zich daarmede
vereenigen en daardoor andere plantaardige
zelfstandigheden doen ontstaan , of wel door
de luchtruimten en huidkliertjes in den dampkring ontlast worden. Ondei r de medewerking
der ammoniak worden de stikstof bevattende
-zelfstandigheden gevormd.
§ 277. De zelfstandigheden, welke in planten voornamelijk bestemd schijnen om als voedsel te dienen,
en het zamenstel der planten te vormen, zijn het zetmeel , de sulker, de gom , het plantenslijm , het eiwit
en de vette olien.

C. Over den plantengroei.
278. Door de voeding en afscheiding worden nieu-

— 85 —
we zamenstellende organen gevormd en ontwikkeld
en het is daardoor dat de planten groeijen.
§ 279.

Be vereischten tot den plantengroei zijn der-

halve die omstandigheden, waaronder de voeding en afscheiding bij de planten •olkomen kan plaats hebben.
§ 280.

De vermenigvuldiging der planten geschiedt

door twee middelen , door zaad en door verdeeling.
281. Iedere volkomene zaadkorrel bevat , behalve
de kiem , zooveel voedsel , als deze voor de eerste
ontwikkeling noodig heeft. Zoodra het plantenvoedsel de daartoe vereischte verandering ondergaan heeft,
wordt de kiem. ontwikkeld ; het pluimpje en de wortel
nemen yin omvang toe, tot eindelijk de plant het voedsel uit den grond kan opnemen.
§ 282. De vereischten tot \ontkieming der zaden
zijn : water , zuurstof en een warmtegraad overeen,
komstig den aard van de plant.
§ 283. Wanneer zich aan eenen wortel knoppen
en stengen ontwikkelen, of een gedeelte van eene plant
een' wortel kan voortbrengen, of wel met eene andere
plant, welke reeds een' wortel heeft, kan te zamen
groeijen, zoo kunnen daardoor de planten vermenigvuldigd worden. Hieruit volgt , dat de vermenigvuldiging der planten door verdeeling op zeer onderscheidene wijzen geschieden kan , omdat onder gunstige omstandigheden bijna alle gedeelten van de
planten wortelen kunnen voortbrengen.
284. Door de wortelen aan stukken te snijden
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kan men van deze dikwijls even zoovele nieuwe planten kweeken.
Pit geschiedt vooral , wanneer de wortel zooveel
voedsel bevat , dat hij nieuwe deelen kan vormen, waardoor het opnemen van ander voedsel
en dus de ontwikkeling en groei mogelijk worden.
§ 285.

Door steng of takken in den grond te leg-

gen of door deze met de eene of andere bestendig
vochtige zelfstandigheid te bedekken, kan men daaraan
dikwijls wortelen doen ontstaari en vervolgens van de
moederplanten afzonderen , one ze op zich zelven aan
te kweeken.
§ 286. Van afgesnedene gedeelten van steng of takken kan men, met de noodige voorzorgen te nemen,
meestal planten aankweeken, door dezelve in vochtige
garde te plaatsen, en , zoo noodig, door andere omstandigheden het uitdroogen van die gedeelten tegen
te gaan , wanneer zij of weinig vocht bevatten , of
ligt aan uitdrooging onderhevig zijn.
Be vereischten tot het aankweeken van stekken
zijn : dat de takken voedsel genoeg bevatten
om wortelen voort te brengen , dat de warmtegraad genoegzaam zij om den groei en de
ontwikkeling te bevorderen , en dat zulks kan
geschieden , voor dat de stek door verlies van
vochtigheid uitdroogt. Het is om deze rodenen , dat men de stekken voor de zonnestralen
beschermt of door dekking de doorwaseming
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vermindert of wel dezelve geheel in den grond
begraaft.
§ 287.

Ook brengen de planten somtijds zoodanige

gedeelten voort, welke veel voedsel in zich bevatten ,
en waarvan dus de ontwikkeling zeer gemakkelijk
volgt, zoo als b. v. met de bollen en knollen het
geval is , welke wijze van vermenigvuldiging ook eigentlijk niets dan eene verdeeling der moederplant is.
Sommige planten kunnen van de bladeren vermenigvuldigd worden , wanneer deze vlezig zijn
en dus niet spoedig uitdroogen. Zij strekken
vooral ten bewijze , dat alle deelen onder gunstige omstandigheden geheele planten kunnen
voortbrengen.
§ 288.

De vermenigvuldiging , door zamengroeijing

met andere planten, is, om de bewaring van vele
verscheidenheden, van het grootste gewigt. Zij kan niet
onbepaald bij alle planten onderling geschieden , want
die vermenigvuldiging is alleen mogelijk , wanneer
de planten eene , natuurlijke v.' erwantschap hebben.
Zij moeten tot hetzelfde geslacht of tot dezelfde natuurlijke familie behooren.
Drie handelwijzen komen daarbij in aanmerking ,
het zuigen , het enten en het oculeren.
Men kan hierover lezen bij &RIMIER , Fruitkundig Woordenhoek, en
Grefes.
§ 289.

THOM ,

Monographie des

Door het zuigen verstaat men die verme-
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nisvuldiging , waarbij een tak , welke zijn verband
met de moederplant behoudt , zoodanig met eenen
stam verhonden wordt dat dezelve daarmede kan te
zamen groeijen. Nadat zulks geschied is , wordt de
tak afgesneden en ontvangt deze het -voedsel door
den anderen stam.
Men noemt deze handelwijzen somtijds afleggen ;
loch zulks is ook op het inleggen in den grond
toepasselijk.
Het is een vereischte, dat die deelen , waarin
de meeste voeding en afscheiding voorkomen ,
met elkander in aanraking gebragt worden, en
dat deze door eene geschikte bedekking tegen
het uitdroogen beschermd worden.
Het zuigen is de meest zekere vermenigvuldigingswijze , maar heeft daarin een groot bezwaar
dat men immer verpligt is den wilden stam bij
den moederstam te poten en eenigen tijd te laten.
S 290. net enten is die kunstbewerking , waarbij
een afgesneden tak met eenen stam zoodanig in aanraking gebragt wordt , dat zij volkomen kunnen te
zarnengroeijen.
Eene volkomene aanraking en bedekking van het
afgesneden gedeelte is hierbij evenzeer eene
vereischte.
Het lasschen is eene bijzondere wijze van enten,
door sommigen daarvan te onregt onderscheiden.
§ 291. Het 'oculeren is die bedekking, waarbij
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een knop met een gedeelte van den bast op eene
andere plant overgebragt wordt , zoodat dezelve zich
daarmede vereenigen en ontwikkelen kan. De bast
van den stam wordt daartoe zoo ver losgemaakt of
weggenomen, dat die met den knop daaronder geschoven of in de plaats daarvan kan aangebragt worden.
§ 292.

De afgezogen tak, het ent en de nit den

knop ontwikkelde tak behouden alle volkomen de
eigenschappen van de plant , waarvan zij genomen
zijn , schoon de groei eenigzins gematigd wordt en de
bloemen en vruchten eerder voortkomen dan bij planten, welke van zaad gekweekt worden.

D. Over de bevordering van plantengroei.
§ 293. Na de hewerking van den grond is er niets,
waardoor de landman meer den plantengroei bevordert , dan door de mestspecien waarom over
dezelve meer bijzonder gehandeld moet worden.
Men vergelijke § 218-222,

BAEHRENS,

die natiir

und Kiinstlichen Dlingemittel, Hamburg
1820, en

CARL SPRENGEL,

die Lehre vorn _Olinger,

Leipzig, 1839.

Het is vooral van de vermeerdering der mestspecien , dat men alle verbetering en uitbreiding van den landbouw moet verwachten,
Door daartoe alles te verzamelen ; door te
zorgen , dat er niets, hetwelk nuttig kan zijn
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verloren gaat, en ,
door het doelmatig aan to
wenden , zal men in het algemeen meer grond
kunnen bewerken en ook van denzelven meerdere voortbrengselen verkrijgen.
Men moet het zien , om het te kunnen gelooyen , hoe onachtzaam velen to werk gaan bij
de verzameling en de bewaring der mestspecien. Mogt men weldra hiertoe meerdere zorg
aanwenden , dan ook zal de landbouw meer
voordeel verschaffen.
4. Tam de Nestspeci'en.
294. Alle dierlijke en plantaardige stoffen , en vele
onbewerktuigde zelfstandigheden kunnen als mestspecien beschouwd worden, of, omdat zij de natuurkundige eigenschappen van den grond verbeteren, of
wel, omdat zij het ontstaan of de ontwikkeling van tot
de voeding noodzakelijke zelfstandigheden bevorderen.
Alle mestspecien kunnen in werking niet gelijk
gesteld worden, maar de verdeeling, Welke
men vroeger maakte , in voedende en opwekkende , komt niet te pas.
§ 295.

Tot de dierlijke mestspecien behooren : de

uitwerpselen van dieren en de doode ligchamen van
dezelve.
§ 296.

De uitwerpselen der zoogdieren zijn to on-

derschciden in Taste en vloeibare.
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Be eerste worden door vele landlieden beschouwd
als de voornaamste mestspecien , terwij1 zij de
laatste minder achten en _ voor een groot gedeelte laten verloren gaan, waardoor zij hunne
belangen zeer verwaarloozen.
297. Deze uitwerpselen , Welke, als mestspecien
gebruikt worden, zijn die der runderen, paarden, schapen en varkens, waarbij ook behoort die der menschen.
§ 298.

De uitwerpselen der dieren worden meestal

verzameld door eene vermenging met plantaardige
ligchamen , met plaggen of met grondsoorten , en de
beste landbouwers hebben gemetselde putten of gierbakken tot de verzameling van de vloeibare uitwerpselen.
Versche mest met onvergaan, stroo noemt men,
lange ?nest; wanneer het stroo in de mest vergaan is, of de mest met andere vergane zelfstandigheden of aardsoorten gemengd is, draagt
zij den naam van forte ?nest. De vloeibare
of met water aangelengde noemt men Bier.
§ 299. Be rundermest is de meest gebruikelijke ,
omdat het rundvee ook in andere opzigten het meeste
voordeel verschaft en de runderen betrekkelijk de
meeste mest geven. Ofschoon deze mest niet de
meest krachtige is, duurt zij het langst , laat zich
am derzelver vloeibaarheid beter dan paarden- en
schafienmest met bet stroo en andere plantaardige
stoffen vermengen , cn zij heeft daarbij het voordeel
dat zij op alle gronden voor alle gewassen nuttig is.,
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Overigens is de deugdzaamheid van deze mest verschillend mar het voedsel ; naarmate dit beter is, zal
ook de mest beter zijn. Ilierbij komt nog , dat , hoe
meer de vloeibare uitwerpselen met de mest vermengd
zijn , zoo veel te werkzamer men die zal bevinden.
300. De paardenmest is krachtig en heet , maar
de werking daarvan duurt slechts kort. Op hoopen
broeit zij sterk en ontvviklielt veel warrnte ; hierom
kan zij met voordeel op zwaren kleigrond en in veenachtige gronden aangewend worden. Bij den tuinbouw is zij nuttig voor te broeijen ; voor den landbouw Levert zij het meeste voordeel , wanneer zij
onder de rundermest vermengd wordt. Wil men de
paardenmest afzonderlijk bewaren , dan moet men
dezelve nat houden.
Be vochtige uitwerpselen van paarden zijn van veel belang , zoodat men ook voor het verzamelen van dezelve
de meeste zorg dragen moet. Naarmate aan de paarden
meer koren tot voedsel gegeven wordt, is de nest beter.
§ 301. Be schapenmest houdt men algemeen voor
de krachtigste ; zij is minder heet dan paardenmest ,
duurt Langer dan deze, maar minder dan de rundermest. De schapenmest laat men gewoonlijk in de
stallen totdat dezelve naar het land gevoerd wordt, omdat zij zich dan beter met het stroo laat vermengen en
zich beter houdt ; zij moet =fig- vochtig zijn ; strooit
men te veel, dan wordt

zij te

droop en schimmelt,

en verliest veel van hare vlugtige bestanddeelen ; is
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zij te vochtig , zoo trappen de schapen er te veel
door en hangt zij te veel aan. De schapenmest wordt
vooral voor den tabaksbouw veel gebruikt , en is tot
de meeste vruchten dienstig en vooral voor knollen
bijzonder aan te bevelen.
§ 302.

De varkensmest kan men onder de goede

mestspecien schikken , zoo men dezeive slechts met
genoegzame zorg verzamelt en aan de varkens goed
voedsel geeft; want dan staat zij ten minste gelijk met
de koemest, en is tot vele einden en vooral tot het
overmesten van weilanden zeer geschikt.
Over het algemeen zijn de varkenshokken te
vochtig, omdat men daarin te weinig strooit ,
en de mest levert minder voordeel , omdat
men voor die mest niet genoeg zorg draagt.
§ 303. De uitwerpselen van menschen, gewoonlijk
beer genoemd , is misschien van alien de werkzaamste en daar , waar de landbouw met de meeste zorg
gedreven wordt , verzliimt men daarvan het gebruik
nimmer. De werking van de beer duurt niet lang ,
waaron men dezelve vooral tot overmesten gebruikt.
Hiertoe wordt zij door yelen met water aangelengd
en anderen vermengen ze met grondsoorten of plaggen , en gebruiken ze dan om over te strooijen. In

China is het de bijna eenig gebruikelijke meststof;
daar wordt zij gewoonlijk met klei gemengd en gedroogd. In Frankrijk wordt zij ook gedroogd en
gemalen , en onder den naam van Poudrette ver-
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kocht: In sommige streken van .Belgie lreeft men
gemetselde- kelders in de landerijen , om de beer te
bewaren. Men weet daar ook zeer goed , dat de beer
beter is , naarmate de menschen beter voedsel en meer
vleeschspijzen gebruiken.
Wanneer men nagaat , hoe veel nut door de beer
in de veenkolonien te weeg gebragt wordt, inoet
men zich verwonderen , dat er zooveel voor
den landbouw- verloren gaat.
§ 304.

Tot de dierlijke uitwerpselen behooren verder

die der vogelen, waarvan de hoeveelheid zelden belangrijk is, maar om derzelver bijzondere deugdzaamheid
niet molten verwaarloosd worden. Van deze komen
vooral de hoender- en duivenmest in aanmerking.
§ 305. De hoender- en duivenmest zijn krachtige
en heete mestspecien. Als men nagaat , dat deze
dieren zich vooral met zaden en .somtijds met kleine
dieren voeden , kan men de voortreffelijkheid van die
mest ligt nagaan. Men zoude mogelijk meerdere voorzorgen bij de bewaring van die mest kunnen nemen ,
en daarvan nog meer voordeel hebben , indien men de
hokken strooide en voor eene matige vochtigheid zorgde. Vooral tot den tabak- en vlasbouw gebruikt men
gaarne de duivenmest en tot overmesting is zij voor
vele vruchten zeer nuttig.
§ 306.

Alle dierlijke uitwerpselen , welke tot mest-

specien aangewend worden , veroorzaken humus, waardoor de natuurkundige eigenschappen van den grond
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verbeterd warden en vermeerderen de hoeveelheid koolstofzuur en ammoniak zoodat zij bevorderen en verschaffen alles wat tot het plantenleven vereischt wordt.
Omdat de ammoniak vooral aanzienlijk is in vloeibare uitwerpselen , zoo volgt daaruit, dat men
daarop zooveel mogelijk moet acht geven , opdat er niets van verloren ga.
§ 307. Alle dierlijke stoffen kunnen met nut als
meststoffen gebruikt worden ; alle doode ligcliamen en
alles .W-at daarvan kan genomen worden , is nuttig
om den plantengroei to bevorderen , en ofschoon in
het algemeen de hoeveelheid van die stoffen gering
is, zoo moet men daarvan evenwel het gebruik niet
verzuimen , zoo daartoe gelegenheid is.
Zeer veel dierlijke stoffen , welke voor den landbouw van groot belang zijn , gaan nog in Nederland verloren , misschien omdat men er
de waarde niet genoeg van inziet.
308. In de nabijheid van de zee worden de landen
somtijds met visch bemest , wanneer men dezelve niet
met meer voordeel kan verkoopen. De vischgrom
wordt aldaar algemeen met nut als meststof aangewend. De Tisch , wanneer men groote hoeveelheden
op eens heeft , hetwelk vooral met den haring het
geval is, wordt meestal zonder eenige voorbereiding
vlak onder geploegd. Wordt de visch of de prom van
tijd tot tijd verzameld, dan vermengt men die met anderen afval, als asch , stroo , planten en met grond , in
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daartoe bestemde kuilen , totdat alles genoegzaam vergaan en de tijd daar is, om het over het veld te brengen.
§ 309.

De meikevers komen somtijds in zoo groote

hoeveelheden voor, dat zij, na in kokend water gedood
te zijn, met nut tot bemesting kunnen gebruikt worden.
Aileen te Kuik en St. Jgatha zijn in 1839 meer
dan 20,000 Ned. Ponden Meikevers verzameld.
(Algemeen. Verslag wegens den staat van Landbouw in 1839 ,

202).

§ 310. Vleesch , bloed , ingewanden , beenderen ,
hoomen , hoeven , haren , wol, vederen , leder , enz.
zijn alle voortreffelijke mestspecien

zij

verschaffen

ammoniak en bevatten vele voor het plantenleven
nuttige zouten , zoodat zij daardoor vooral veel tot
voeding en ontwikkeling der planten bijdragen, waarom zij in het bijzonder de aandacht van den land-bouwer verdienen. Ofschoon vele van deze zelfstandigheden tot andere einden kunnen gebruikt worden ,
is het echter zeker , dat vele daarvan nog dikwijls
geheel verwaarloosd worden en verloren gaan.
§ 311. De drie eerstgenoemde zelfstandigheden
gaan ligt tot bederf over en moeten daarom met eenige zorg behandeld worden. Gestorvene of gedoode
dieren kan men, na dezelve van de huid beroofd to
hebben , met kalk- bestrooijen en met aarde bedekken , wanneer reeds na veertien dagen de ontbinding
genoegzaam zal zijn om den aardhoop te openen en
de beenderen uit te halen. Het overige wordt dan
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met goede aarde vermengd en verder nog eenigen
tijd op 9enen hoop gelaten en omgezet , om daarna
kort voor den zaaitijd vlak ondergeploegd of tot overrnesting gebruikt to worden. Het bloed kan men
met heet gemaakten grond vermengen en zoo droogen,
wanneer het den plantengroei zeer bevordert.
Het vleesch kan ook, voor den landbouwer nuttig zijn , om daarmede varkens, honden en
kippen te voeden , en daartoe is het meestal
voldoende , het onder water to bewaren.
Ook kan men het vleesch aan kleine stukken
hakken en met gehakt stroo over het veld
brengen, wanneer daarin eene menigte maden
zal ontstaan, waarna men alles onderploegt.
§ 312. Van alle deze zelfstandigheden zijn het vooral de beenderen , waarvan men in den landbouw het
meeste nut getrokken heeft , omdat men daarvan
groote hoeveelheden heeft kunnen verzamelen. Zij
hebben dit voor , dat men met eene betrekkelijk geringe hoeveelheid de vruchtbaarheid zeer kan bevorderen , behalve dat het vervoer daarvan minder bezwaar oplevert , dan van vele andere mestspecien.
De beenderen , waarmede men mesten zal, moeten gebroken of fijn gemalen zijn; van de gebrokene moot
men jets meer gebruiken , maar deszelfs working duurt
dan lang.er. Het meeste voordeel verschaffen zij op ligte
gronden, doch daarbij moot men nimmer het gelijktijdig gebruik van gewone mestspecien nalaten , omdat
7
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zij in verbinding met deze het meeste voordeel opleveren. Op zware gronden gebruikt men het beenderrneel , daar de gebrokene op die gronden to weinig aan
den invloed van de darnpkringslucht zijn blootgesteld.
Zie ENKLAAR, de vriend van den Landman, II Deel,
M. 211, 631 en 767. III Deel, bl. 321. IV Dee',
bl. 49 en 707. Handelingen van het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, in

Noord-Braband, I Deel, III st. Beendermaling
en heenderhemesting, door A. MARTINI VAN GEFFEN.
In Engeland heeft men in den laatsten tijd
Mina ongeloofelijke hoeveelheden beenderen tot
bemesting aangewend ; men heeft die van alle
landen ingevoerd en ook uit Nederland is eene
belangrijke hoeveelheid oTergezonden , waardoor de landbouw in ons Vaderland zeer benadeeld is, want daarmede had men eene groote
oppervlakte gronds kunnen ontginnen , hetwelk
in de gevolgen veel grooter voordeel zoude opgeleverd hebben , dan hetgeen door de Engelschen voor die beenderen betaald is. Later,
wanneer men de waarde der beenderen kent ,
zal men zich over diem uitvoer beklagen.
Ook de beenderkool is eene belangrijke mestspecie,
Tooral nadat dezelve tot het klaren van siropen
in de suikerraffinaderijen gediend heeft, of wanneer men die kool met bloed en andere dierlijke
stoffen vermengd heeft, waarvan groote hoeveel-

— 99 —
heden in Frankrijk bereid worden , alleen om
door den landbouwer gebruikt te worden.
§ 313.

Tot de plantaardige mestspecien behooren :

levende planten en alles wat van de planten voortkomt,
en tot geen nuttiger einde kan aangewend worden.
§ 314.

Wanneer levende planten tot bemesting ge-

bruikt worden, noemt men zulks eene groene bemesting,
en als de gewone hoeveelheid mest niet in evenredigheid
is met de uitgestrektheid van den grond , is dezelve
zeer nuttig , want daardoor vermeerdert de hoeveelheid humus en wordt datgene , hetwelk de grond in
dien tijd nit den dampkring opgenomen en aan de
planten verschaft had , aan den bodem teruggegeven
en kan voor het daarop volgende gewas ruttig zijn.
§ 315.

Alle , op de te bebouwene gronden weelde-

rig en spoedig groeijende planten , kunnen tot eene
groene bemesting verbouwd worden. De planten,
welke daarvoor algemeen opgegeven worden , zijn witte lupinen (Lupinus albus L.) , wikken (Vida sativa L.), spurrie (Spergula arvensis I.) , gemeene
reinvaren (Tanacetum vulgare L.) , gemeene alsem

(Artemisia vulgaris L.), boekweit , rogge , haver ,
lucerne, esparcette, knollen, Ma yer en vooral 'de brem

(Genista scoparia LAm.).
De Quinoa of peruviaansche rbst (Chenopodiurn

Quinoa TV.) zal waarschijnlijk zeer geschikt zijn
tot groene bemesting, en verdient daartoe der aandacht van de landbouwers aanbevolen te worden.
7k
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Bij ecne groene bemesting moet men zich niet
voorstellen alle andere mestspecien te kunnen
ontberen, rnaar men kan met minder mest
meer van den grond verwachten en overal den
aard van denzelven verbeteren , en dus ook
voor het vervoig dien bodem met meer voordeel
bebouwen. — De tijd, de onkosten en de arbeid , zonder opbrengst besteed, moeten echter
niet voorbij gezien worden.
§ 316.

Ilet onderploegen van de ter groene bemes-

ling planten, moet immer geschieden voor
dat zij rijpe zaden gemaakt hebben men doet het
gewoonlijk als dezelve bloeijen, en rolt of sleept die
vooraf, zoo zulks noodig is , om door bet ploegen
de planten te kunnen onderbrengen.
§ 317. Het scheuren van graslanden behoort ook
hiertoe, even als bet gebruik van waterplanten tot de
verbetering van den grond. De planten uit moerassen
en vijvers en zelfs het zeewier,, kunnen met zeer veel
nut als meststoffen gebruikt worden.
§ 318.

Alles wat overigens van planten voortkomt ,

en Beene betere bestemming heeft, kan en moet tot
de mestspecien gebragt worden. ilet stroo, hetwelk
niet door het vee gegeten worth, dient ter verzameling van dierlijke uitwerpselen en wordt daarmede
vermengd. Tot dat zelfde einde vvordt de heide afgeplagd en de &nen in de stallen gebragt, de bladeren van boomen , dun rijs , biezen , riet, kaf, de
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zoden van wegen en *alien , zaagsel , lompen , gebruikte run , veep , turf, turf kool , houtskool , ja
zelfs alle onkruiden kunnen met voordeel gebruikt
worden. Een naauwlettend landbouwer laat niets verloren gaan.
319. in het bijzonder verdient nog vermeld te
worden het gebruik van lijn- en raapkoeken tot bemesting, omdat men daarvan in Vlaanderen, in
sommigen streken van .Engeland en Frankrijk veel
gebruik maakt en een groot voordeel ondervindt.
lien moet nimmer het versche meet over het zaad
strooijen , maar immer veertien dagen voor de
zaaijing het land overstrooijen. Tot overmesting
wordt het meel met Bier vermengd, en , na eenigen tijd zoo gestaan te hebben, gebruikt.
320. Tot de mestspecien behooren ook alle onbevverktuigde zelfstandigheden , waardoor de natuurkundige eigenschappen van den grond kunnen verbeterd
worden, en die, welke men als voor het plantenleven noodzakelijk heeft leeren kennen.
Van de aanvoering en vermenging van grondsoorten
is reeds melding gemaakt, zoodat bier alleen van
diegenen moet gehandeld worden, welke eerie
bijzondere bereiding tot dat einde ondergaan.
§ 321. In de eerste plaats komt als mestspecie
de kalk in aanmerking. Iiij verbetert den grond, en
is voor den groei en de ontwikkeling van vele planten volstrekt noodzakelijk , en komt in ligte gronden

-102-meestal in zeer geringe hoeveelheid voor , zoodat
men door bijvoeging daarvan veel tot vermeerdering
van de opbrengst kan bijdragen. Als mestspecie gebruikt men den ongebluschten kalk , welken men zoo
lang laat liggen , dat hij van zelf ontbindt. Men
neemt dan den kalk zuiver,, zonder vermengin g , of
wel , na denzelven vooraf met vruchtbaren grond vermengd to hebben. De hoeveelheid , welke men gebruikt, is zeer verschillend; somtijds honderd, ja twee
honderd mudden op de bunder,, doch wanneer de
kalk duur is , kunnen tiers mudden kalk reeds eene
belangrijke verbetering aanbrengen , maar dan moet
men het gelijktijdig gebruik van andere mestspecien
niet nalaten.
Hiertoe behoort ook gebragt to worden de zeepzieders-asch , welke voornamelijk uit kalk bestaat met eenige onoplosbare zouten , welke in
de potasch en kalk voorkomen,
Eindelijk meet hierbij nog vermeld worden de
kalkpuin , welke bij afbraak en verbouwing
voorkomt , en die voornamelijk door den kalk
werkt.
5 322. De gips is eene der nuttigste mestspecien
voor alle peuldragende planten ; zij brengt daarbij zooveel voordeel aan , dat zelfs daardoor de grootere onkosten ruim beloond worden. Daar zij in stukken
voorkomt , moet dezelve vooraf gemalen en daarna
over de vruchten gestrooid worden. De noodige hoe-
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veelheid wordt zeer ongelijk opgegeven, en hierin zal
men immer naar evenredigheid van den prijs moeten
to virerk gaan. Van vier honderd tot duizend Ned.
ponden rekent men dat voor eene bunder vereischt
worden. Volgens

LIEBIG

zoude de gips daarom zoo

voordeelig zijn , omdat de koolzure ammoniak daardoor ontleed wordt en zwavelzure ammoniak ontstaat,
welke niet weder door den dampkring opgenomen
wordt, maar tot voedsel voor de planten terug blijft.
Somtijds komt ook de zwavelzure kalk als een
overblijfsel in fabrieken voor, en kan dan met
voordeel als mestspecie gebruikt worden,
323. In den laatsten tijd heeft men de gebrande
of geroosterde klei zeer als meststof aangeprezen.
Men maakt van die k1ei ballen, welke vooraf gedroogd,
en dan, hetzij in daartoe gemaakte ovens , of wel op
hoopen met turf en hout geroosterd en daarna fiju
geinaakt worden ; ook kan hiertoe de afval der steenbakkerijen dienen , ofschoon deze, volgens sommigen,
te hard gebrand is ; zware gronden worden daardoor
zeer verbeterd , omdat hierdoor het indringen der
dampkringslucht bevorderd wordt ; maar ook op andere gronden , zelfs op veenen en heidevelden , heeft
men de aanwending daarvan nuttig bevonden.
geroosterde kid neemt veel lucht in derzelver porien
op ; met haar wordt ook eene belangrijke hoeveelheid ammoniak aan den grond medegedeeld , en de
kalk en potasch, welke in de klei voorkomen , wor-
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den meer geschikt tot de oplossing , zoodat de vruchtbaarheid van den grond om deze redenen belangrijk
km). toenemen.
In krland en Schotland gebruikt men tot bemesting veel geroosterde klei; ook in Duitsch-

land heeft men daarmede -vele proeven genomen.
Over het roosteren van leem en klei kan men
nazien: C.

SPRENGEL

die Lehr° von den Ifrhar-

machungen, S. 182, 349, Tab. V, Fig. 12 mid

Tab. VI, Fig. 11.
Men mag veronderstellen, dat het fijnmalen van
steenpuin van genoegzaam belang kan zijn tot
de verkrijging van eene dergelijke mestspecie, en dat zulks met voordeel zal kunnen
geschieden.
324. Het keukenzout kan men ook tot de zeer
nuttige mestspecien rekenen. gebruik daarvan is
zeer oud en in vele landen algemeen. In China is
het na de beer de .voornaainste mestspecie. Door
velen is het echter als onnut en schadelijk opgegeven,
hetwelk men daardoor verklaren moet, dat bet zout,
oplosbaar zijnde ligt in to groote hoeveelheid kan gebruikt worden. Op eene bunder moet men niet weer
don twee a driehonderd Ned. ponden op eens gebruiten; en, daar het onbelaste zout niet duur is, kan
men daarvan veel nut verwachten. Men meent opgemerkt to hebben , dat niet alleen de planten na
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deze bemesting beter groeijen , maar ook dat het daarvan verkregene voedsel voor het vee voedzamer is.
In Engeland wordt het tout, tot bemesting
bestemd, met roet vermengd om d.aardoor
alle bedrog van de belasting voor te kornen.
Ook zal het zeewater, in eene niet te groote
hoeveelheid over het land gebragt , als mestspecie nut kunnen doen. Het verdient misschien wel in dat opzigt beproefd te worden.
325. De zwavelzure potasch zwavelzure soda en
zwavelzure ammoniak zijn voortreffelijke mestspecien ;
en zoo men die zonder te groote opoffering kan verkrijgen, verdienen zij aanbevolen te worden, te meer, omdat
men daarvan in vergelijking zeer weinig noodig heeft.
Als overbligselen van sommige fabriekrnatige bereidingen komen deze stollen voor , en ofschoon
zij dan veelal niet volkomen zuiver zijn, kunnen zij zeer 'geed ter bemesting dienen. In
de chloorfabrieken houdt men zwavelzure soda
over , en in de steenkoolgasfabrieken kan men
eene belangrijke hoeveelheid zwavelzure ammoniak verzamelen.
326. De salpeter , of wel de verbindingen van
salpeterzuur met potasch , soda , ammoniak of kalk ,
zijn ook voortreffelijke inestspecien ; alleen kan men
dezelve minder gebruiken wegens de kostbaarheid. De
salpeterzure soda wordt thans in groote hoeveelheden
nit Zuid7inzeriha aangevoerd en in Engeland veel
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als mestspecie gebruikt , vooral op ligte gronden. Van
al deze soorten is de salpeterzure ammoniak wel de
beste tot bevordering van vruchtbaarheid maar ook
de duurste ; echter behoeft men geene groote hoeveelheid. Van salpeterzure soda gebruikt men honderd vijf en twintig Ned. ponden op de bonder,
Verge'. Journal des Connaissances usuelles , Dec.
1840, pag. 257. ENKLAAR, de vriend van den
Landman, V Deel, hi. 472. 4nnales de l' agriculture Francais° , 4 Serie, Tom. IV, pag. 43.
327. De potasch en soda zijn zoo nuttig tot de
bevordering van plantengroei, dat men ook deze zouten
onder de mestspecial tellers moet. Kleine hoeveelheden
kunnen belangrijke veranderingen op de planten te
weeg brengen , en moffelijk zullen zij de uitgaven tot
aankoop ruim vergoeden.
328. Als eene zeer belangrijke 'mestspecie verdient
nog vermeld te worden de asch , welke hoofdzakelijk
van drie onderscheidene stoffen voorkomt , als : van
hout , turf en steenkolen. Deze hebben betrekkelijk
als mestspecie Diet dezelfde waarde: de houtasch kan.
,men voor de beste en de steenkolenasch voor de minst
goede houden. Daar deze aschsoorten vooral die bestanddeelen bevatten , welke vroeger door de planten
opgenomen waren, zoo kan men daaruit reeds afleiden , dat zij andermaal voor den plantengroei nuttig
kunnen worden. Daar de houtasch meer oplosbare

zelfstandigheden bevat , die voor het plantenleven noo-
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dig zijn , zoo last zich daardoor verklaren , waarom
zij het spoedigst haren invloed uitoefent. Waar zij
echter in belangrijke hoeveelheden voorkomt, krbgt zij
meestal eene andere bestemming en kan' dan met meer
voordeel gebruikt worden, Zij komt evenwel veel voor
onder de andere asch namelijk die van den turf.
Plantenasch is daarom zoo nuttig, omdat zij potasch
of soda in eene aanzienlijke hoeveelheid bevat.
De turfasch is eene in Nederland niet genoegzaam
gewaardeerde mestspecie. Vooral de zuivere droog
bewaarde asch is bijzonder geschikt om den plantengroei te bevorderen. Men kan zich daarvan in

Braband en Flaanderen overtuigen , waar men de
ffollandsche turfasch als eene onmisbare mestspecie
beschouwt. Het is om de asch droog, en voor den
uitvoer naar buitenlands te bewaren, dat in sommige
steden van ons vaderland aschschuren gebouwd zijn.
Waarom wordt de asch, welke men hier gebruikt,
ook niet droog bewaard en gebezigd ? dan is zij dubbel zoo goed als de uitgeloogde waarvan bijna alle
oplosbare zouten nutteloos verloren gaan.
Be steenkolenasch wordt veel minder geacilt , dan
de turfasch zij is echter ook nog eene nuttige mestspecie. In Flaanderen wordt zij tot dat einde gezift
en het fijnere gedeelte voor turfasch verkocht. Do
sintels worden dan somtijds gemalen en ook tot mestspecie aangewend , indien men daarvoor geene betere
bestemming beeft,
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Over het nut van de turf asch verdient nagelezen
to worden : De nieuwe wjze van Landbouwen
IV stuk, Li. 198; KOPS, Magazfin van Landbouw,, II Deel, hi. 453, III Deel, hi. 433; V
Deel bi. 371 en 437/ Het afbranden der hooge
veenen , en het roppen geschiedt vooral met
het doel om de asch als xnestspecie te gebrui-,
ken en kan daarom ook bier vermeld worden.
§ 329. Als eene der krachtigste mestspecien kan
men het roet beschouwen , hetwelk daarom door de
schoorsteenvegers naauwkeurig verzameld en duur verkocht wordt. Wanneer men de zamenstelling daarvan nagaat en de fijn verdeelde koolstof en ammoniak
bevattende zouten in aanmerking neemt , is derzelver
werkzaamheid niet moeijelijk to verklaren.
§ 330. In het algemeen kan men aannemen , dat
alle zouten, welke kalk, bitteraarde, aluinaarde, potasch , soda en ammoniak tot hunne basis bezitten ,
voOr den plantengthei nuttig kunnen zijn , en dat
daarom alle mengsels van zoodanige zouten , in eene
behoorlijke evenredigheid aangewend, als mestspecien
gebruikt kunnen worden , wanneer de humus niet
ontbreekt, om behalve het koolstofzuur,, hetwelk
door den dampkring verschaft wordt, tot de vorming
van hetzelve bij to dragen, naarmate het door de
plantenwortelen opgenomen wordt.
331. Eindelijk komen nog in aanmerking de gem.engele mestspecien , de zoodanige namelijk, waarvau
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men de zamenstelling minder naauwkeurig kan nagaan,
of welke men met opzet uit vele stoflen zamenbrengt
en daarom in sommige landen den naam van compost
dragen.
§ 332. In de eerste plaats dient vermeld to worden
het zoogenaamde straatvuil, alles wat van de straten
verzameld worth, en hetwelk vruchtbaarder is, naarmate de steden meer bevolkt zijn, en de menschen in
een korter bestek bij elkander wonen.

Ilet Amsterdamsche straatvuil worth, om derzelver
vruchtbaarheid bevorderende eigenschap, bijzonder geroemd, en tot op groote afstanden
vervoerd.
§ 333. De stadsbagger. De met grachten doorsnedene steden hebben dikwijls vele daarin uitloopende
sekreten en rioolen , waardoor daarin veel verzameld
'wordt, hetwelk nuttig is als mest. Het uitdiepen van
die grachten is noodig, en de bagger beloont in dezen
ruim de moeite ; want nadat dezelve een' winter overgelegen heeft en omgewerkt is , is het eene voortreffelijke mestspecie , waardoor men den grond tevens
duurzaam verbetert.
§ 334.

Waar men de asch niet droog bewaart

wordt dezelve met het straatvuil vermengd , omgezet
en doorgewerkt , zoodat die ascii eigentlijk een cornpost is. De zoodanig gemengde asch is voor den landbouw van veel belang, en het gebruik daarvan neemt
bestendig toe , naarmate er meer grond ontgonnen
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wordt en men het nut van die mestspecie meer en
meer inziet.
§ 335, Een mengsel van allerlei stoffen , welke ter
bemesting nuttig zijn , met aarde , bagger , slootmodder , zoden of plaggen vermengd , noemt men eene
pluis of staal; hierin verzamelt men alles , wat bij elkander kan gebragt worden , met bijvoeging van eenige
dierlijke mestspecie , zonder daarin eenigen bepaalden
regel te volgen; dit is dan ook een waar compost.
Zoodanige hoop moet nu en clan omgewerkt worden,
om de vermenging te bevorderen. Doelmatig is het
hieronder de asch en den kalk niet weg te laten, waardoor de pluis in waarde toeneemt ; alles vergaan en
fijn zijnde , kan zeer goed tot overmesten gebruikt
worden , zoowel op gras als op andere gewassen.
Van het verzamelen en bewaren der Iflestspecien.
§ 336.

Het verzamelen en bewaren der mestspecien

is van reel belang , omdat men , door lets in dezen
te verzuimen , reel verwaarloozen kan en de waarde
der mestspecien , door eene slechte verzorging veel
vermindert.
§ 337.

Alle vlugge en oplosbare deelen der mest-

specien zijn voor den plantengroei van veel belang
maar het is daarom niet altijd even gemakkelijk , het
verlies daarvan te voorkomen: hiertoe worden bijzondere inrigtin t7g en en veel zorg vereischt.
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S 338. W_anneer het -vee geweid words, verzamelt
men zelden de mest, maar zij blijft meest op het land;
ook wordt somtijds het vee, vooral de schapen en de
jonge runderen , in perken opgesloten , om zoo doende
het land te bemesten. De perken worden dagelijks
verzet, totdat de geheele akker bemest of overgemest is.
Deze handelwijze heeft hare voor- en nadeelen ; de
eerste zijn: dat men daarbij de onkosten van het verwerken en vervoeren uitwint , het stroo hespaart en
ook van de urin niets verloren pat, alsmede dat een
te losse grond vastgetrapt wordt ; de nadeelen zijn :
dat de mest , aan de lucht blootgesteld , droogt en
veel verliest, hetwelk ook daaruit blijkt , dat men zelden Langer dan een jaar het nut van deze bemesting
opmerken kan.
Bijzondere omstandigheden, zoo als de afstand der
bebouwde landen , de wegen , de tijd van het
jaar en het weder , de toestand der veldvruchten en gebrek aan geschikte mest tot overmesting , kunnen het perken van het vee nuttig
en doelmatig maken.
§ 339. De grootste hoeveelheid dierlijke mestspecien wordt in de stallen verzameld en de behandeling is versehillend naar de inrigting van dezelve, en
deze is gewoonlijk onderscheiden naar de bestemming
van de mest en de soort van 8ronden , welke tot de
landhoeve behooren. Op de klei wordt de mest dagelijks uit -tde rundvee- en paardenstaillen verzameld
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en mar den mesthoop gebragt. Op zandgronden
vooral laat men het tee eenen geruimen tijd op de
mest staan, waardoor dezelve met hetgeen tot strooijing dient en de Tloeibare uitwerpselen door elkander getrapt en zoo vermengd worden, dat de mest
reeds kort is als zij nit de stallen genomen wordt.
Deze mest is dan ook reeds minder voor sterke verhitting en gisting vatbaar,, en zal dus op den mesthoop minder verliezen. Het is in zoodanig,e stallen,
dat men vooral met plaggen strooit en daarvoor zijn
die stallen bijna noodzakelijk.
340. Zoo men de paardenmest niet tot broeijerijen of eenig bepaald einde afzonderlijk moet houden,
is het immer doelmatig, die met de rundermest te
vermengen, en, zoo men • compost maakt , kan zij
ook geschikt daarbij gebragt worden. VVanneer men
de paardenmest afzonderlijk bevvaart , gaan altijd Teel
van derzelver vlugge deelen verloren.
§ 341. De schapenmest laat men steeds in de kooijen of stallen , totdat zij vervoerd zal worden. Er
behoort eenige ondervinding toe , orn deze mest in
derzelver voordeeligsten toestand te verkrijgen : zij
moet matig vochtig gehouden worden , zonder al te
week te zijn.
§ 342.

De varkensmest laat men ook gewoonlijk in

de hokken en let daai-op meestal niet genoeg ; zij is
clan te nat, omdat men de gewoonte niet heeft daarin
veel te strooijen.
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343. De mestvaalt en de vloeistoffen , welke daaruit vloeijen , worden meestal met te weinig zorg behandeld , want niet zelden ziet men* eene mestvaalt
aan zon , regen en wind blootgesteld , en zoodanig
geplaatst , dat alle vloeistoffen , welke daarvan afloopen , in slooten en vaarten gaan en als geheel verloren kunnen geacht worden. Be eerste verbetering
is een gierbak , waarin alle vloeistoffen kunnen verzameld worden. Het gebruik van denzelven neemt
jaarlijks toe , omdat men het nut daarvan leert inzien. Een gemetselde ringmuur en steenen yloer is
eene tweede verbetering; eindelijk , zal men de mestvaalten met een dak moeten voorzien. Het beste
van alles zal zijn , de mest in eene geheel geslotene
schuur met gemetselden vloer en wanden te brengen
en daar te bewaren , totdat zij naar het veld moet
gebragt worden. Een gierput mag daarbij niet ontbreken , opdat met hetgeen daarin verzameld wordt ,
de mestvaalt kan bevochtigd worden , hetwelk door
middel van eene pomp en eene geut gemakkelijk geschieden .kan ; in dien gierput moeten dan ook de
secreten uitloopen en al het waschwater verzameld
worden. Met zoodanige inrigting zal er weinig van
hetgeen nuttig kan gebruikt worden, verloren gaan.
Wanneer men de ringmuren van de mestvaalt
tot genoegzame hoogte optrekt , zal men zonder zeer groote kosten daarover een Dornsdak
kunnen aan brengen.

8
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. Van de aanwending der inestspecien.
§ 344.

Be bestemming van de mestspecien is ,

0111

op. de akkers , op de weilanden, in de boomgaarden ,
of in de boomkweekerijen gebragt te worden , ten
einde daardoor den groei van nuttige planten te bevorderen.
§ 345.

De aanwending van de mestspecien is ver-

schillend naar 'derzelver bestemming. Eene mestspecie , welke geheel of grootendeels uit oplosbare of
vlugtige bestanddeelen bestaat , moet men niet op-.
brengen dan wanneer men daarvan een' dadelijken
invloed mag verwachten. Andere, welke langzamer
werkt , kan men vroeger aanvoeren.
§ 346.

De mest, welke van de vaalt aangevoerd

is , moet altijd zoo gelijkmatig mogelijk over het land
verdeeld worden, en het is van belang, dezelve nimmer lang op hoopen te laten liggen, waardoor eene
ongelijke bemesting ontstaan zal, omdat de oplosbare gedeelten op die plaatsen vooral aan den grond
zullen mededeeld worden, ten nadeele van de overige
oppervlakte. Het is dus van belang , de mest zoodra mogelijk uit te strooijen, maar ook alzoo moet
zij niet 'anger blijven liggen dan noodig is hoe eerder dezelve vlak ondergeploegd is , zoo veel te minder gaat er van -verloren , want bij de uitdrooging
zal de dampkring vele vlugge deelen in zich opne-
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men , welke ten nutte der planten konden strekken ,
als de mest ondergeploegd was.
§ 347.

Uit het bovengemelde volgt ook , dat het

immer van belang is, kort voor den zaaitijd de bemesting
te doen ; hierdoor kan men ook verklaren, waarom de
overmesting met deze mestspecien dikwijls minder voordeelig bevonden is, en even zoo is het duidelijk, waarom de lange mest op 'late gronden minder voordeelig
is , terwiji deze op zware gronden dezelve losser maakt.
§ 348.

Tot overmesting zijn vooral de drooge, niet

vlugtige en de vloeibare mestspecien , welke gemakkelijk in den grond opgenomen worden, te verkiezen,
benevens die , waarvan de oplosbare en vlugge deelen
vooraf met aardsoorten vermengd- zijn.
§ 349.

Be hoeveelheid van de mestspecien hangt

of van den aard des gronds , van de vruchten, welke
men bouwen evil, en van den voorraad , waarover men
beschikken kan. In het algemeen kan men aannemen , dat , hoe meer mest men kan aanvoeren , zoo
veel te meer voordeel de landbouw verschaffen zal, en
een afwisselend gebruik van onderscheidene mestspecien zal daartoe veel bijdragen.

E. Over de bevezAging en en omplanting en van
beb ouwde landen.

350. Voor zooveel zulks mogelijk is moeten de
landen door afscheidingen beveiligd en verdeeld wor8*
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den, opdat het vee de gewassen niet benadeele en
de voor hetzelve bestemde kampen niet verlate.
§ 351. Op hooge gronden geschiedt zulks door
gruppen wallen , heggen, muren, schuttingen , ras. terwerk , horden en hekken.
Versehillende omheiningen en afsluitingen zijn
beschreven en afgebeeld in Naison rustique du
XIX siecle, Tom I, pag. 357 etc.
352. Op lagere gronden verdeelt men de landen
gewoonlijk door slooten, en voorziet de toegangen met
dammen of bruggen met hekken. Deze wijze van
afscheiding is in de meeste opzigten de beste , en de
afwatering der landen wordt daardoor bevorderd; het
onderhoud is weinig en de daaraan besteede arbeid
wordt door den modder en de waterplanten beloond; het
vee heeft gelegenheid om te drinkers en is in zoodanige
landen meer verzekerd dan bij de meeste omheiningen.
De slooten hebben nog dit voordeel , dat zij de vochtigheid van de_ lucht vermeerderen en dus meer
vocht door dauw en regen aan de planten op die
landen verschaffen, waardoor tevens de hoeveelheid
koolstofzuur en ammoniak in den grond vermeerderd
wordt.
353. Be heggen en beplante wallen zijn niet
overal even nuttig. Op gronden , welke het water
niet gemakkelijk doorlaten en daardoor vooral door
te , groote vochtigheid lijden , zooals zware klei- en
veengronden , zijn alle omplanting-en of te keuren , om-
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dat het voor deze voordeelig is, dat zij nergens voor
de zonnestralen gedekt zijn en dat de wind daarover
vrij waaijen kan.
§ 354. Op ligte gronden, die vooral wegens droogte
met minder voordeel kunnen bebouwd worden , zijn
de omplantingen zeer nuttig en bijna volstrekt noodzakelijk omdat daardoor de invloed van droogende
winden gedeeltelijk belet wordt, terwijl de doorwaseming der boomen nog jets kan bijdragen om aan de
lucht eenige vochtigheid to verschaffen. Be met boomen beplante opgeworpene wallen zijn daarom op
zandgronden zeer voordeelig; , en, omdat het hoot van
tijd tot tijd gehakt kan worden , is deze grond niet
als verloren to beschouwen. Ook is het van belang
de landen niet te groot te maken , omdat de wallen antlers dezelve niet genoeg beschutten. Om deze
reden is eenige boschgrond in de nabijheid voordeelig
tot de bebouwing van min vruchtbare gronden.
Somtijds plant men op de wallen opgaande boomen , hetwelk door sommigen zeer afgekeurd
wordt , vooral omdat de wortels zich dan somtijds verspreiden en bij de bestelling hinderlijk
kunnen zijn; daarom maakt men in Vlaanderen de wallen eene halve Ned. el lager dan
het land en plant de opgaande b oomen daardoor zooveel lager.
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F. Over het zaafjen.
355. De keuze van het zaaizaad is gansch niet
onverschillig ; het is daarbij een regel, dat men altoos
bet beste zaad neme hiertoe moet het volkomen rijp
zijn. De grootste en zwaarste korrels , welke een
goed voorkomen en geene oneigenaardige lucht hebben , zijn van hare soort gewoonlijk de beste , het
zaad moet met zorg bewaard zijn, opdat het ook
in dien tusschentijd niet veel geleden hebbe. Van vele
zaden is het doelmatig dezelve in de zaadhuizen te laten.
§ 356. Het zaaizaad moet zuiver zijn , dat is : niet
vermengd met zaden van onkruiden , en het moet
overigens de geschiktheid om te kiemen niet verloren hebben, waarom men , zoo men hier niet zeker
van is , het vooraf moet beproeven.
Om zich van de geschiktheid van het zaad om
te ontkiemen te overtuigen, kan men vooraf
een bepaald getal korrels zaaijen en daarna
de evenredigheid bepalen; komt slechts b. v.
de helft op , zoo moet men de dubbele hoeveelheid zaad nemen.
§ 357, Men moet zoo veel mogelijk zelf het zaaizaad winnen, omdat men dan alle voorzorgen kan
gebruiken ; men kan dan een gedeelte van den oogst
laten staan, am volkomen rijp te warden, het met
zorg van alle onkruid zuiveren en goed bewaren.
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§ 358. Be verwisseling van zaaizaad kan aMeen dan
te pas komen , wanneer men het zelf niet goed winnen kan , of daartoe de noodige voorzorgen niet nemen wil.
De voordeelen , Welke sommigen door zoodanige
verwisseling meenen verkregen te hebben , laten 'zich daardoor verklaren , dat de grond ,
tot het aankweeken van het een of ander gewas minder geschikt zijnde , ook niet dan slecht
zaaizaad geven zal , maar wie zijne belangen
wel kept , zal immer trachten door meerdere
zorg goed zaaizaad te kweeken en daardoor
zeker tot betere uitkomsten geraken.
Men leze wat hieromtrent voorkomt in De nieuwe
wij ze van Landbouwen, IV Stuk, hi. 178; KOPS
Illagazijn van landbouw,, VI Deel, hl. 87; A.
TIIAER , Grundsatze der rationellen Landwirthschaft , Band IV, S. 8.
§ 359. Om het zaad vooraf te laten weeken , ten
einde daardoor de ontkieming te bevorderen , is in
het algemeen niet aan te bevelen , maar of te raden,
omdat in drooge gronden de kiem dan ligt daarna
verdroogen kan en in vochtige gronden zoodanige handelwijze als overtollig te achten is.
Moeijelijk kiemende zaden , bij voorbeeld : steenvruchten , kan men in nat zand bewaren tot zij
openspringen en dan voorzigtig uitpoten.
§ 360.

Ifet wasschen en weeken van het koorn
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voor de zaaijing , en de behandeling van hetzelve met
kalk, gier en onderscheidene zouten, om daardoor het
ontstaan van brand-aren te voorkomen , schijnt door
de ondervinding niet gebillijkt te worden ook kan
men daarvan het verband niet nagaan.
Hierbij verdient nagelezen te worden wat uit
TUNER ' S

Annalen des Ackerbaues rnedegedeeld is

in Kops, Nagazijn van tandbouw, IV Deel, bl. 566.
A.

TUNER

Einleitung zur Kenntniss der engli-

schen Landwirthsch,aft, Dritte Aufl. Erster Band,
S. 364.
Uittreksels nit de berigten van Leden, Correspondenten en Departementen der Nederlandscke "Waalechappij, ter bevordering van Nifverheid , 1835 ,
M. 18.
§ 361. Tot de ontkieming iA het geen vereischte ,
dat het zaad met grond bedekt worde, maar de omstandigheden zijn dan gewoonlijk gunstiger , omdat
het minder aan uitdrooging blootgesteld is ; ook zal
er dan niet zoo veel zaad verloren gaan, hetwelk
anders door vogelen en ongedierte opgegeten wordt.
In zware werkt men het zaad gewoonlijk minder
diep onder dan in ligte gronden , hetwelk om dezelfde
redenen te verklaren is.
§ 362. Alle zaad moet op den rrieest geschikten
tijd gezaaid worden; men zorge lien nimmer te laten voorbijgaan ; het best is bij stilte en betrokken
yacht te zaaijen.
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§ 363. Het zaad wordt met de hand of met werktuigen gezaaid ; groote zaden , of die , welke op eenigen afstand van elkandet moeten geplaatst worden
legt men met de hand op de plaats zelve , andere
worden over het land regelmatig uitgestrooid.
364. Tot het uit de hand zaaijen behoort veel
oefening , om het zaad gelijkmatig uit te strooijen.
Het zaaizaad draagt men in een laken , dat over den
schouder is vastgemaakt en waaruit men telkens zoo
veel neemt , als men voor eenen worp noodig heeft.
Somtijds rnaakt men gebruik van eerie mand , welke
men met een' riem of een zeel over den schouder hangt.
Daar het goed zaaijen veel invloed op den oogst
heeft, zoo moet men het nimmer toevertrouwen
dan aan iemand die zulks goed verrigten kan,
vergel. THAER Grunsiitze der rationellen Landwirthschaft , B. IV, S. 20. Zaaikorven en een
zaaischepel van stroo zijn in het kabinet van
landb. werkt., te
§ 365.

Utrecht, N°.

125, 126, 127.

De hoeveelheid van het zaad hangt eerstens

van de deugd van hetzelve af, en ten anderen kan
men als bijna algemeenen regel aannemen , dat men
meer zaad gebruiken moet , hoe kouder de luchts0-esteldheid en hoe schraler het land is.
§ 366.

Het zaad wordt met den sleep of met de

egge ondergebragt. Hoe fijner het zaad is , hoe minder het behoeft ondergewerkt te worden ; een sleep
is daarom voor Mein zaad voldoende , terwij1 grower
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zaad overgeegd en zoo ondergebragt wordt. Sommigen evenwel verkiezen het zaad vlak onder te ploegen , opdat daarvan niets boven blijve, en omdat daartoe minder arbeid vereischt wordt, dan tot het eggen.
Met den exstirpator kan men het zaad zeer goed onderwerken en hij verdient daartoe bijzonder aanbevolen te worden.
§ 367.

Daar het gelijkmatig verspreiden van het

zaad den goeden bouw bevordert en tevens zaaizaad
bespaart , zoo heeft men getracht zulks met werktuigen te doen.
§ 368. Menigvuldig zijn de voorgestelde zaaimachines ; velen daarvan hebben evenwel niet aan de verwachting beantwoord , en anderen zijn te veel zamengesteld , dan dat men daarvan eene algemeene toepassing kan verwachten ; niet alleen dat zij te veel kosten , maar ook hebben zij niet die stevigheid , welke
voor landbouwkundige werktuigen zoo noodig is.
Eenige meer eenvoudige hebben beter -voldaan en zijn
daarom hier en daar,, en ook in Nederland , in
gebruik gekomen.
THAER

is van gevoelen, dat het bespaarde zaai-

zaad de onkosten voor aankoop en onderhoud
ruim dekken kan. (Grundsatze der rationellen
Landwirthschaft , Band IV, S. 104).
Onderscheidene zaaimachines zijn beschreven en
afgebeeld in : De nieuive wijze van Landbouwen , uitgegeven door cen Genootschap van lief-
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hebberen van den Landbouw, , II Stuk, pl. VIII;
III Stuk, pl. X en XI. JOHN SINCLAIR , the
Code of Agriculture, pl. 9. LOUDON Encyclopaedia of Agriculture , p. 408-12, and 809.
'liaison rustique du XIX siecle , Tom. I, pag.
ZELLER , Die nutzbarsten und neuern
landwirthschaftlichen Maschinen-Apparate und
Geriithe , 1838, 1"e Lief. Tab. V und VI.

213-217.

Men vindt eenigen op het kabinet van landbouwk.
werkt. , te Utrecht, No . 118, 533, 652,
699 , 572 , 115, 116, 120, Sommige vverktuigen , welke hier vermeld kunnen worden ,
dienen alleen om voren te maken., ten einde
daarin te zaaijen hiertoe dienen N o. 109,
110 , 110*, 111 en 112. Een zaaihoorn of
bus , zoo als in de Groninger veenkolonien
gebruikt wordt , No . 113, is bestemd om het
zaad in de voren te brengen. Zie Kois, Hagazjn van landbouw,, V Peel, bl. 222. Zie verder A. NUMAN lets voor Landbouwers over het
zaaijen op rijen , Groningen, 1827.
369. Daar men met deze werktuigen op rijen
zaait , zoo 'evert dit het voordeel, dat men de landen beter kan schoon houden en het ook met werktuigen doen kan , hetwelk onmogelijk is bij eene andere wijze van zaaijen. Deze wijze van bouwen noemt
men het drillen , en verdient vooral voor Foote hoerderijen aanbeveling , want daar kan het voordeel van
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die handelwijze , de daardoor veroorzaakte uitgaven
ruim ver8oeden.
JETHRO TULL

was de eerste , die het drillen in

Engeland invoerde.

DUHAMEL DU MONCEAU

prees deze handelwijze in Frankrijk aan ,
CHATEAUVIEUX

in Zwitserland, en eenige lief-

hebbers van den landbouw in Nederland , in
een werk, onder den titel: De nieuwe wifze van
Landbouwen. Zie ook DUHAMEL DU MONCEAU,
Elements d'Agrieulture, Paris 1763, Tom. II, en
SERRURIER Boeren goudmijn, hl. 370-424.
Op zeer zwaren bodem is het drillen niet altijd
uitvoerbaar en op ligten zandgrond loont hetzelve niet genoeg , zoodat men op de vruchtbare tusschensoorten die bouwwijze met het
meeste voordeel kan toepassen (A.

THAER, Grund-

siitze der rationellen Landwirthseltaft, Band
IV, S. 100.)
§ 370. Na het zaaijen is het op ligte gronden doelinatig het land to rollen, waardoor de zaden meer
in aanraking met den grond komen , gemakkelijker

de noodige hoeveelheid vockt opnemen en daarom
gelijkmatiger opkomen.
Bij den tuinbouw is men gewoon , met hetzelfde Joel den gezaaiden grond met plankjes,
welke men onder de voeten bevestigt to
trapper'.
§ 371.

Terstond nadat het zaad besteld is , moet
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men het veld nagaan en in orde brown en daarbij
de noodige voren maken , opdat het water alloop
hebbe en nergens kan blij yen staan.

G. Over het planten.
Zoodra men de planten door gedeelten ver-

§ 372.

menigyuldigt , of wel, planten van de eene plaats
naar eene andere, overbrengt , zoo noemt men die
handelwijze het planten of het poten.
§ 373. Het poten of planten doet men op regelmatige afstanden, welke moeten bepaald worden naar
den aard van de planten en van den grond; want
ook hier geldt de regel , om de afstanden grooter to
nemen naarmate de grond vruchtbaarder is.
Als de grond vruchtbaar is groeit iedere plant
meer uit dan op schrale gronden, en neemt
daarom meer plaats in.
§ 374.

Het planten doet men op zeer onderschei-

dene wijzen hetgeen men poten wil legt men in de
ploegvoor of in daarvoor gemaakte gaten , of wel
men graaft kuilen, welke men met grond aanvult ,
terwiil de planten daarin gezet worden.
Wat overigens bij het planten in acht genomen
worth, zal bij de beschrijving der gewassen
vermeld warden.
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11. Over de verzorging van het gezaaide oi
geplante.

§ 375. Nadat men gezaaid en gepoot heeft, vorderen de planten echter eene gestadige zorg, opdat derzelver opbrengst aan de verwachting beantwoorde.
§ 376.

Daar ook de van zelf voorkomende plan-

ten , welke men onkruiden noemt , aan den grond
voedsel ontnemen , en daardoor de gebouwde vruchten benadeelen, moet men zooveel mogelijk zorg draGen, de landen schoon te houden.
De hoeveelheid onkruid hangt af van de soort
van grond , van de voorafgegane bewerking
van het land, de zuiverheid van het zaaizaad,
van den toestand der nabijgelegene landen en
van de soort en den toestand der mestspecien.
De onkruiden komen of natuurlijk op die landen voor , of zijn en worden daar met de nuttige zaden in den grond gebragt , en kunnen
dus door onzuiver zaaizaad zeer vermeerderd
worden.
Ook moet men bij het mest maken immer letten op
de zaden van onkruiden , daarbij alles wat veel
van zoodanige zaden bevat , liever afzonderlijk
houden en voor de weilanden bestemmen.
De onkruiden met overblijvende wortelen en onderaardsche stengen , waarvan velen zich door
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de verdeeling daarvan vermenig.vuldigen , zijn
de schadelijkste en het moeijelijkst orn uit te
roeijen.
Eenige van de meest voorkomende planten, welke
als onkruiden beschouwd worden, zijn Duist ,
Vossestaart (flopecuris agrestis L.), Struisgras (Igrostis silica venti L.), Langgras (dr-

rhenantherum avenaceum, .BEJvv.), Krop-aar
(Dactylis glomerate L.), Dravik (Bromus secalinus L.), zachte Dravik (Bromus mollis
L.) , wilde Haver (Ivena fatua L.), Dolijk
(Lolium temulentum L.) welke ondet het
koorn, wast en waarvan men zegt, dat het zaad
nadeelig is voor menschen en dieren ; Puingras , Kweek Gigropyrum repens , .BEAri-71,
een der lastigste onkruiden , omdat de onderaardsche steng overal weer uitloopt , zoodat
men daarvan het.. land zooveel mogelijk moet
schoon houden ; men is somtijds alleen daarom
verpligt het land te braken ; Walstroo (Galium .4perine L.), vooral in heggen en somtijds ook in het koorn ; het is een zeer lastig
onkruid ; Paarlkruid , Steenzaad (Lithosper-

mum officinale L.) , vooral onder de garst
vindt men dit zaad menigvuldig, het is moeijolijk van het koorn of te zonderen ; wild
Steenzaad (Lithospermum arvense L.) is zeer
algemeen in bouwlanden ; Ossetong (Lycopsis
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arvensis L.), vooral op bebouwde zandgronden ; Slangebruid (Echium vulgare L.); kleine Winde (Convolvulus arvensis L.) slingert
om het koorn en is als schadelijk onkruid
beschouwen ; groote Winde (Convolvulus se-

pium L.) is dikwijls voor heggen zeer nadeeKamperfoelie (Lonicera Periclymenum L.)
is vooral nadeelig in de bosschen en beplante
wallen; wilde Melde (2triplex patulum L.);
Ganzevoet (Chenopodium album L.); Kraaijebek (Scandix Peden L.); wilde Kervel

(Chaerophyllum sylvestre L.); Muur (A?sine media L.), een der meest verspreide onkruiden; zachte Bies (Alums communis L.),
vooral in lage en slecht verzorgde weilanden ;
Schaapszuring (Rumex icetosella L.); Bits

(Polygonum Persicaria L.); Duizendknoop
(Polygonum aviculare L.); wilde Boekweit
(Polygonum tataricum L.) wordt dikwijls
in zoo groote menigte onder de boekweit gevonden dat daardoor de opbrengst aanmerkelijk benadeeld vvordt ; zwarte Winde (Polygo-

num Convolvulus L.), omdat het eene klimmende plant is, benadeelt zij daardoor vele
andere ; Engelsehe Steenbraak (Scleranthus

annuus L.) komt zeer algemeen in bebouwde
gronden voor ; Nagelbloem, Bolderik (4ros-

lemma Githago L.), een hoog opschietend
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onkruid , vvelks zaden zeer tot de onzuiverheid van het koorn bijdragen, en waaraan sommigen nadeelige eigenschappen toeschrijven ;
blaauwe Braambes (Rubus caesius L.); getneene Braambes (1?ubus fruticosus L.), beide
soorten beschouwt men als lastige onkruiden
in heggen en wallen; Klaproos (Papaver Rhoeas

L.), Teel in koornlanden ; Ridderspoor (Delphinium Consolida L.); Boterbloem (Ranunculus acris L.) , een schadelijk in weilanden
algemeen verspreid onkruid ; Akkerhanepoot

(Ranunculus arvensis L.), algemeen in bouwlanden ; gele doove Netel (Galeopsis Tetrahit
L.); Ratelen (Iihinanthus Crista-galli L.)
komen voor in vochtige weilanden en worden
voor een zeer schadelijk onkruid gehouden ;
Paardsbloem , Zwartkoorn (Melampyrum ar-

vense L.) komt vooral op kleigronden voor,
en is zeer nadeelig, omdat het zaad aan het
meel eenen onaangenaam bitteren smaak mededeelt en in het tarwebrood kenbaar is aan de
zwarte vlekken ; Boerekers (Thlaspi arvense
L.) Herderstas (Thlaspi bursa-pastoris L.) ,
Herik, Krodde (Sinapis anvensis , is een
der schadelijkste onkruiden, de olie bevattende
zaden behouden zeer lang de geschiktheid om
te ontkiemen , en de plant ontneemt zooveel
voedsel aan den grond , dat de nuttige planten
9
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daardoor geheel onderdrult t worden Aardaker

(Latyrus tvberosus sehadelijk onkruid
ill bebouwde kleigronden, hetwelk zeer diep

in den grond doordringt en daarom niet gemakkelijk uit te roejjen is ; wilde Wikken (Vi-

cia Cracca L.), Nitzen, rinkel Wikken (Vida

saliva L.), Melkdisiel (Sone/tits arvensis L.),
Ganzedistel (Sonchus oleraceus L.) , Akkerkool (Lapsana

e012iniiilliS L.),

gekrulde Piste'

(Canduus crispus L.), Mouasdistel, kale Jonker
(Cirsium palustre ,

SCOP Velddistel (Civslum lanceolatum, ScoP.), Akkerdistel (Cir-

sium arvense Scor.) Al deze distels zijn zeer
lastige onkruiden , zoowel in bouw- als graslanden , en , omdat het zaad zich gemakkelijk
Ter Terspreid , moeijelijk geheel te verdelgen.
Somtijds gebruikt men bijzondere houten tangen
om de distels uit te trekken , deze komt voor
in het kabinet van landbouwk. werktuigen, te

Utrecht, No . 85 ; of steekijzers, aldaar N o . 82,
83, 84, en een werktuig, tot dat einde bestemd,
No . 645 ; ook slaat men de distels dikwijls,
voor dat zij bloeijen , met den sikkel af. Hodblad (Tussilago Farfara L.) , eon sehadelijk onkruid in de bebouwde kleilanden , hetwelk zeer diep in den grond dringt ;

(Jlatricaria Ckamo);iella 1.) een onkruid
hetwelk somtijds

zaadvelden inneemt
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wilde Kamille (Intitemis arvensis L.) , stinkende Kamille (inthemis Cotula L.); Koornbloem (Centaurea eyanus L.) , een zeer
schadelijk onkruid in bouwlanden ; Hop (liztmulus lupulus L.) , zeer schadelijk voor het
houtgewas van heggen en wallen; Hermoes,
Paardestaart, Unjer, (Equisetum arvense L.),
een der schadelijkste onkruiden voor weilanden , hetwelk zeer diep door den grond dringt,
en zich spoedig. verspreidt ; vele middelen zijn
daartegen aangeprezen, als : het overstrooijen
van kalkpuin, het gebruik van varkensmest en
het gestadig overrollen van het land. Wanneer
men dit onkruid overwonnen heeft en .het niet
van naburige landerijen wil zien overkomen
moet men vooral zorg dragen, dat de slooten
zeer diep gehouden worden. Zie Ko ps, Naga-

zijn van landbouiv, II Deel , hi. 452, en V
Deel, hi. 235.
377. let schoon houden van onkruid geschiedt
op onderscheidene wijzen, naar den aard van de gewassen en de wijze waarop die besteld zijn.
§ 378. Het met de hand, of met kleine werktuigen
uittrekken van het onkruid noemt men wieden. Deze
bewerking is zeer nuttig, maar veroorzaakt altijd groote onkosten, welke echter door de meerdere opbrengst
steeds ruim beloond worden. Zoodra echter eenmaal
de gewoonte van te wieden ingevoerd is, vindt men
9*
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het minder bezwaarlijk, omdat de geoefende arbeiders
daarmede beter voortgaan.
In Vlaanderen heeft men algemeen de gewoonte
om de landen te wieden , en men weet daar
niet antlers , of het is even noodzakelijk als het
ploegen en eggen.
§ 379.

Het wieden moet immer geschieden, zoodra

het onkruid groat genoeg is om uitgetrokken te worden, floor dat het op nieuw zijne zaden kan yerspreiden ; men moet het niet op den akker laten ,
omdat een gedeelte dan ligt weder voortgroeit en zaden geeft ; maar het liever in den stal of op de mestvaalt brengen.
Wanneer de vruchten op sommige gedeelten te
dik staan , kan men bij het uitwieden ook
een gedeelte daarvan uittrekken.
§ 380. Is het wieden- door omstandigheden onmogelijk , zoo kan het voor zulke landen nuttig zijn
dezelve to eggen , hetwelk 'vooral te pas komt bij
wintervruchten, welke hiervan daarenboven het voordeel hebben , dat ook de bovenkorst eenigzins gebroken wordt. Het komt in dezen vooral er op aan ,
den geschikten tijd daarvoor waar te nemen.
Somtijds is het land in den winter opgeyroren ;
alsdan doet men goed hetzelve eerst te rollen en na eenigen'tijd te eggen, waardoor men
minder gevaar zal loopen, om de vruchten te
ben.adeelen,
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381. Vruchten , welke op afstanden geplant zijn,
kan men laten behakken en daardoor het land schoon
rnaken; dit heeft een dubbel voordeel , omdat tevens
de grond bewerkt wordt en dus meer aan den invloed van de dampkringslucht wordt blootgesteld. Het
behakken kan men zoo dikwijls herhalen , als het
onkruid op nieuw aangroeit.
Door het behakken worden de landen van on.kruid gezuiverd, zoodat sommigen in deze wijze
van bouwen het middel zien, om daardoor het
braken of zomervagen geheel te kunnen nalaten.
§ 382. Kan then met een paard zonder nadeelen
tussehen de rijen gaan, dan kan men ook andere
werktuigen tot het schoonhouden en bewerken van
den, grond gebruiken , als ligte ploegen., .paardehakken , cultivators en andere, welke tot den drilbouw
aanbevolen zijn.
§ 383. Het omspitten kan nuttig_ zijn tot vernietiging van onkruid en tot bevordering van den groei ,
zoodat het door sommigen bij vele vruchten aanbevolen wordt vooral bij de houtteelt komt deze handelwijze bij zonder in aanmerking.
384. Tot de verzorging behoort ook de overmesting, dat is : om, tervvijl de plan ten groeijen, aan dezelve nog meer voedsel te verschaffen , hetwelk voora[
te verwachten is van niet zeer vlugtige of opgeloste
thestspecien. — Het overstrooijen met asch , oplos-
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bare zouten , compost en het overgieren zijn daartoe
bijzonder nuttig.
§ 385.

Bij de houtteelt behoort hiertoe het hak-

ken en snoeijen ; de bosschen moeten nagezien en
uitgedund worden , de opgaande boomen snoeit men,
vooral de vruchtboomen , om aan dezelve die]." norm
te geven , -vvelken men verkiest, en om het dragen van
vruchten daardoor te bevorderen ; de heggen moeten
gesnoeid en geschoren worden, om ze digt ,te houden
en niet hooger te laten opschieten dan men verkiest.
§ 386.

Eene andere zorg, en misschien de moeijelijk-

ste van alien, is de wering van het ongedierte. De landman gal daarom gedurig den staat van zijne gewassen
naauwkeurig nagaan, en zoo hij hier of daar bespeurt, dat
het ongedierte de overhand neemt en belangrijke schade
te vreezen is, daartegen gepaste middelen aanwenden.
De hazen en konijnen benadeelen dikwijls het
jonge houtgewas door den bast of te vreten ,
en zij -brengen ook schade aan vele veldvruchten. toe : kool , knollen , spurrie en boekweit
kunnen zij somtijds geheel afeten. Het beste
middel om de konijnen te vernietigen is, door
dezelve te schieten of met de fret te vangen.
In

Magazijn van landbouw,, IV Deel, bl.
385, wordt opgegeven dat het planten van linzen (Ervum Lens L.) nuttig bevonden is om
Kors,

de konijnen te doen sterven.
De moiler' veroorzaken het meeste nadeel , door

---- 135 --het omwroeten van den grond en door het maken van hunne loopgraven, yvaarom zij de wortelen alkna8en en de planten in den grond
trekken, hetwelk zij ook vooral doen tot het
maken van hunne nesten. Daar zij voornamelijk van kleine gedierten leven, zijn zij daardoor meer nuttig dan schadelijk. Men vangt
de mollen met knippen en strikken, en tracht
hen vooral uit te graven terwijl zij werken
ook heeft men houden , die op deze jagt afgerigt zijn. Zij , die daar mede weten om te
gaan, kunnen op die wijze - zeer velen vangen.
Onderscheidene soorten van ratten en muizen,
the veel graan verteren , benadeelen daardoor
den landbouwer. Van deze is de Yeldmuis
(Hus arvalis L.) somtijds eene ware plaag ,
daar zij in zoo groote hoeveelheden komen opzetten, dat zij alles verteren en geheele landen kaal eten. Zij houden zich gaarne in het
koorn op , buigen de lialmen om en eten de
aren uit. In de weilanden eten zij de graswortelen en knagen deze af, zoodat die landen bijna geheel kaal worden. Zij verdwijnen
somtijds op eens, vooral door groote yochtigheid en koude. Ifet beste middel schijnt wel
te wezen , dat men gaten van een palm wijd
tot in het water boort, waardoor yelen daarin
y alien en verdrinken. Sommigen hebben aan-
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geraden, de weilanden herhaalde malen te rollen tot vernietiging van dit ongedierte.
Ook vele vogelen kunnen den landbouw benadeelen , door het zaad uit den grond en de
aren te pikken , en de vruch ten te vernielen
en op te eten. Hiertoe behooren de duiven,
kraaijdn, spreeuwen, musschen en andere. Door
er nu en-- dan onder te schieten en tegen
hunne roofzucht te "waken , moet de Landman
zich zooveel mogelijk voor schade beveiligen.
De vogelen eten ook vele schadelijke kleine
dieren en zijn daardoor waarschijnlijk even
nuttig ; hierom zou het nadeelig kunnen worden , dezelve al te veel te vernietigen.
Slakken (Lirnax agrestis GMEL. , L. ainereus
GMEL., L. albus L., L. rulus L.) kunnen ook
den landbouwer groote schade veroorzaken.
Somtijds komt hij in de noodzakelijkheid zijne
koornvelden te moeten omploegen , omdat zij
alles afgevreten hebben. Het bij nacht
en het overstrooijen met asch , kalk of roet ,
heeft men daartegen nuttig bevonden.
De meikever (frielolontha vulgaris F ABR.) veroorzaakt veel nadeel aan de boomen , en de keverworm aan de veldgewassen , daar deze de
wortels afeten , zoodat men somtijds algemeene
maatregfelen tegen dit nadeelig insect heeft moeten nemen. Men vangt de kevers door des mor-
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,ens vroeg de boomen te schudden en dood'
dezelve dan met kokend water. Be keverworm
laat men achter den ploeg opzoeken en in

Zwitserland laat men de varkens en ganzen
daarachter volgen , om dezelve op te eten.
Het besluit van den (Jitvoerenden Jlaad van
Z vvitserland , ter vernieling van Neikever.s.,

van 19 Jug. 1802 , komt vertaald voor in
KOPS, Nagazijn van Landbouw, III Deel, hi. 371.
Onder de schadelijke insekten moet bijzonder de
aardvloo oleracea LIM.) vermeld worden. Het zijn de pas ontwikkelde spruitjes, waaraan zij zooveel nadeel toebrengen ; vele planten
worden daardoor geheelreten , zoodat er
akev
niets overblijft, dan op nieuw te zaaijen. Een
voldoend middel tegen dezelve kent men niet;
het overstrooijen met kalk, asch, zaagsel en het
overgieren, wordt veel beproefd. Somtijds zaait
men eenige knollen onder de klaver, om daardoor
de laatste te behouden. De veenmol (Gryllo-

talpa vulgaris vernietigt vele planten,
door de wortelen of te vreten.
Eindelijk veroorzaken vele soorten van rupsen
groot nadeel. Ook daartegen is niet veel te
doen ; het opzoeken van de eijeren en de nesten bij de ontwikkeling is zeer aan te raden,
loch somtijds zijn zij zoo spoedig verspreid ,
dat alles in weinige dagen kcal gevreten is.
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I. Van den Oogst:
387. Zoodra de planten tot die ontwikkeling gekomen zijn, dat zij rijp of rijp genoeg zijn, om met
het meeste nut en voordeel verzameld te worden , geschiedt de inoogsting.
§ 388. Daar de aard en bestemming van de voortbrengselen zeer verschillend is, zoo worden ook daarnaar vele omstandigheden gewijzigd.
389. Het gras en de voedergewassen worden gemaaid. Het koorn en eenige handelgewassen afgemaaid of met den sikkel of de zigt afgesneden. De
wortelgewassen worden of pitgegraven of uitgetrokken.
Pe boomvruchten worden meest met de hand geplukt
of afgeschud.
390. Het gras maait men zoodra de meeste soarten in vollen bloei staan ; wacht men langer , totdat
_ de zaden tot riipheid komen , dan verliest het hooi in
voedzaamheid, en de zaden Welke bij het droogen
uitvallen, gaan van den oogst verloren. De Noedergewassen worden afgemaaid, naardat de behoefte het
vordert, en als het droop moet gewonnen worden , doet men zulks als de planten beginners te
bloeijen.
391. Het koorn snijdt men voor dat het volkomen rijp is. Zoodra de kleur genoegzaam aantoont ,
dat de meeste groei voorbij is en de korrel bij het
onderzoek niet weer week en zacht is ; wacht men
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larger, dan wait het uit , en gaat er te veel koorn bij
de inoogsting verloren.
Het afrnaaijen van het koorn veroorzaakt de
minste kosten., maar het kan niet zoo goed
bewerkt -worden dan het gezigte , hetwelk
regelmatig op hoopen gelegd en dan aan
schoven gebonden wordt. Het afsnijden met
den sikkel kost nog meer aan arbeid en heeft
alleen dit voor , dat men het ook door wrou,
wen en jongens kan laten doen.
Maaimaciines zijn beschreven en afgebeeld door
LOUDON, Encyclopaedia of Agriculture, pag. 421.
392. Het Bras en, het koorn verzorgt men op het

weld, totdat het volkomen droog is, en brengt het
bij gunstig weder naar huis , om het daar te bewaren , totdat het verder bewerkt moet warden; alleen
het koolzaad, en somtijds de hoekweit, worden door
de landbouwers op het weld gedorscht.
§ 393. Men bewaart het koorn in schuren of in
bergen. De eerste zijn .het doelmatigst , maar vorderen weel meer tot de oprigting. De laatste zijn
van onderscheidene inrigting, somtijds wordt de schelf
wan boven slechts met riet of stroo gedekt , of -wel ,
heeft men een beweegbaar dak , tusschen palen opgehangen ; dit is de meest gewone inrigting der graanbergen in Nederland.
Een model van een' vierroedigen koornberg
met de schroef, stool en spil, kan men zien
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in het kabinet van landbouwkundige werktuigen , te Utrecht, No . 639 van een' Engelschen. koornberg, N o . 699, en van eenen met
vier kappen aan eenen standaard , N o . 681.
Men zal die kappen of daken doelmatig en
zeer ligt kunnen maken, bijaldien men daartoe neemt dun geteerd bordpapier,, hetwelk
men op latten spijkeren kan. Zoodanige zamenstelling kan ook in andere opzigten voor
gebouwen , -tot den landbouw bestemd , dienen. Zulke daken zijn zeer nuttig, omdat het
stroo , hetwelk men daarvoor anders gebruikt ,
voor voeding en mestmaking verloren pat.
§ 394. De bewerking, welke het koorn vervolgens
ondergaan moet , is het dorschen. Dit geschiedt of
met vlegels uit de hand , Of door het daarop loopen
ofendoor
ossen , daartoe bestemde
van paarden
werktuigen.
§ 395. Ilet dorschen uit de hand met vlegels is
de meest gebruikelijke , omdat daartoe niets anders
noodig is dan een dorschther,, -welke hard genoeg is
om tegen de slagen bestand te zijn. De landman
heeft daarmede voor zich en de zijnen des winters
werk, en zeker is het , dat het stroo daarbij het minst
te lijden heeft.
Zoo men daggelders daartoe moet aannemen , is
die wijze van dorschen de meest kostbare.
§ 396.

Het uittrappen van het koorn door het vee
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kan men alleen met een goed gevolg doen , wanneer
het koorn goed rijp is en gemakkelijk uitvalt. Het
best is die handelwijze bij de dorsching van het oliezaad en de gierst, bij andere vruchten worth het
stroo te Neel vertrapt.
§ 397. De dorschmachines hebben het voordeel ,
dat men minder arbeiders noodig heeft en het koorn
in N eel korteren tijd schoon hebben kan. Zij zijn
zeer onderscheiden van norm en zamenstel; ook om
die reden is de uitgaaf tot de aanschaffing zeer verschillend. Wat de beweegkracht betreft, daartoe
gebruikt men paarden , ossen , stroomend water en in
Engeland zelfs stoorn.
Tot de incest eenvoudige werktuigen behooren de
dorschrol, beschreven en afgebeeld in Kops,
illagazijn van Landbouw,, IV deel, bi. 518; het
werktuig van A. T. VAN RIJNBERK beschreven
en afgebeeld in het Tijdschrift ter bevordering
van Nifverheid, V Deel, 2 st., bl. 224; het is
voorhanden in het kabinet van landbouwk.
werktuigen, te Utrecht, N o . 655; een model,
van een Schotsch doischwerktuig , kan ma
aldaar vinden No. 609.
Onderscheidene andere hiertoe bestemde werktuigen zijn beschreven en afgebeeld in Maison
rustique du XIX siècle, Tom. I, pag. 333-342.
§ 398. Na de dorsching moet het stroo weer aan
bossen eebon den worden en dan blijft er nog over
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het koorn te zuiveren , hetwelk men doet door het
te wannen , dat is : door het op eene tochtige plaats
in eene vlakke mand op te schudden , waardoor het
stof daaruit vliegt. Door het dan op eene zeef te
werpen, wordt het overige Tull daarvan grootendeels
afgezonderd. Een ander middel is : het werpen van
het koorn ; hiertoe gebruikt men eene houten schop,
waarmede men het om zich werpt. Het zaad Tait
dan het digtst bij den werkman , het kaf verspreidt
zich verder en laat , zich gemakkelijk afzonderen. Doch
beter en doelmatiger is het gebruik van den kafmolen, waardoor het koorn meer volkomen ge wand wordt.
Een kafmolen is in het kabinet van landbouwk.
werktuigen, te

Utrecht , N°.

163, en een mo-

del van eene verbeterde inrigting N°. 500, te
vinden.
§ 399. Het bewaren van het koorn is niet zoo
zeer de zaak van den landbouwer, als van den koopman. De landman bewaart datgeen, hetwelk hij voor
zijne behoefte noodig heeft en daarom brengt hij het-.
zelve op eenen luchtigen zolder , welke ruim genoeg
is , om daarop het graan van tijd tot tijd te verwerken.
Het o-verige, wat betrekking heeft tot den oogst
en de verzorging der Truchten. , zal bij de
bijzondere beschrijving der planten vermeld
worden.

V. 1.100FDSTUK.
OVER DEN PLANTENBOUW IN HET BIJZONDER.

A. Verdeeling van de planten, waarover
vooral in de landkuishoudkunde gehandeld wordt.

399. Nen verdeelt de planten, waarover vooral
bij de beschouwing van den plantenbouw in het bijzonder moet gehandeld worden , in :

halmgewlassen

Graangewassen:

peulxruchten :

dopvruchten :

tarwe,
rogge,
garst,
haver,
gicrst,
Turksche tarwe,
kanariezaad.
I erwten,
wikken.,
cicers,
platte erwten,
platte cicers,
linzen,
paardeboonen,
witte boonen.
boekweit,
quinoa.
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voederkruiden :

Voedergewassen : voederknollen :

grassoorten,
klaver,
luzerne,
esparcette,
spurrie,
kool.
aard app den,
aardpeeren,
aardakers.

knollen,
koolrap en,
rutabaga,
voederwor telen : mangelwortels,
peen,
pastinaken.
koolzaad,
Chineesche rad ijs,
Witte mosterd,
huttentut ,
olieplanten :
papaver,
f zonnebloem ,
madia.
meekrap,
wouw,
'Handel gewassen : verfplanten :
weede,
verfduizendkuoop,
saffloers.
hop,
mosterd,
specerijplanten : komijn,
koriander,
karwei.
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spinplanten:

Handelgewassen: nijverheidsplanten :

boomen :

vlas,
hennip,
zijde-plant,
brandnetel.
tabak,
cichorei,
kaardedistel,
riet,
biezen.
opgaande boomen,
hakhout,
heggen,
vruchtboomen,
moerbezieboom.

Deze verdeeling is nuttig, omdat daardoor sommige algemeene beschouwingen niet bij alle
soorten vermeld behoeven te worden ; dock
omdat eenige planten ook onder andere afdeelingen kunnen overgebragt worden, moet men
aan de verdeeling niet te Teel waarde hechten.
Ifetgeen tot den eigentlijken tuinbouw behoort
is te e'igenaardig, om bij den weer algemeenen
landbouw opgenomen te worden, pn kan beter
in afzonderlijke werken behandeld worden.
§ 400. Door graangewassen verstaat men die planten, Welke vooral om het meel, hetwelk in de zaden
bevat is, verbouwd worden. Zij zijn daarom voor den
mensch bijna onmisbaar omdat zij de grondstof voor
het brood en vele andere spijzen opleveren. Ook
10
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zijn zij bij de voeding van vele nuttige dieren van
het grootste belang, zoowel om het koorn, als om
het stroo. Bit laatste is voor den landbouw van zooveel nut, dat het slechts zelden naar waarde geschat
wordt.
§ 401. Be graangewassen worden verdeeld in halmgewassen waartoe gebragt worden : alle koornvruchten , welke tot de familie der grassen behooren ; in
peulvruchten , welke ook eerie natuurlijke familie
maken, waarvan alle bloemen de vlindervorrnige gedaante hebben ; en in dopyruchten , waartoe gebragt
worden zulke meelbevattende zaden, waarvan de planten tot andere familien behooren.

5 402. Door voedergewassen verstaat men die planten , welke niet oin het zaad, maar om andere voedzame gedeelten gebouwd worden , en vooral gekweekt worden , om in de behoefte van het vee te
voorzien. Floe meer eene landstreek bewoond is, van
zooveel te meer belang is de zorgvuldige bouwing
van deze ge*assen.
§ 403. Be .voedergewassen verdeelt men in: voederkruiden , dat zijn de zoodanigen, waarvan het
kruidachtig gedeelte, het zij versch, het zij gedroogd,
tot voedsel verbruikt wordt ; in voederknollen, -welke
zoodanige aanhangsels of liever gedeelten van steng
of wortel zijn , waarin eene groote hoeveelheid zet-,
meel (stijfsel) verzarneld is, en daarom vooral bijzonder tot voedsel geschikt zijn ; en in voederwortelen,
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welke zoodanige tweejalie planten zijn waarin het
voedsel het eerste jaar van den 8roei in den wortel
verzarneld wordt en alsdan ook tot voeding voor menschen en dieren geschikt is.
404. ilandelgewassen zijn de zoodanige, welke
vooral gekweekt worden om te verkoopen , ten einde
daardoor voordeel te genieten. Zij leveren voor de
landhuishoudkundigen bijna geen ander dan geldelijk
voordeel op , waarom zij het land uitputten en den
vee-stapel benadeelen. Maar bier staat tegenover ,
dat de landman door meer geld te verdienen in staat
gesteld wordt mestspecien aan te koopen, en zijn bedrijf met voordeel vol te houden.
§ 405. De handelgewassen kan men verdeelen in
olieplanten, welke voornamelijk om de olie , die in
de zaden voorkomt , gekweekt worden; in verfplanten , welke bestemd zijn om tot verfstof te dienen ;
in specerijplanten , welke om derzelver vlugge specerijachtige bestanddeelen gekweekt worden ; in spinplanten, Welke om de vezelstof hoofdzakelijk verbouwd worden , ofschoon vele om de zaden ook tot
de olieplanten kunnen gerekend worden ; in nijverheidsplanten , waardoor de niet houtachtige planten,
welke in de yorige afdeeling niet behooren , bedoeld
worden, maar tot de uitoefening van bijzondere bedrijven vereischt worden , en bestemd zijn ; en in
boomen welke of om het hout , of om de vruchten ,
of om de bladeren geteeld worden.
:10*
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B. Over de halingewassen.
§ 406. De halmgewassen zijn jarige grassoorten. De
gansche ontwikkeling van de plant is bestemd, om de
zaden voort te brengen en daarin het voedsel voor
een volgend gewas neer te leggen. Zoodra de zaden
volkomen gevormd zijn, sterft de wortcl en de halm.
Ilet is om het voedsel, hetwelk voor eene volgende plant in het zaad gevormd is, dat de
rnensch deze planten verbouwt. Hij gebruikt
zulks tot zijn voedsel of geeft het aan die
huisdieren , voor hem nuttig zijn. Deze
ineelbevattende zaden noemt men koorn , en
daarom den bouw, waardoor dit zaad verkregen
wordt , den koornbouw, en van hier dat men
het te veld staande gewas dikwijls het koorn
noemt.
407. yet is onzeker,, van waar de koornsoorten het eerst voortgekomeri zijn , weshalve men dezelve niet antlers dan in gekweekten toestand kent.
Men vergelijke Tijdschrift van Nijverheid, VI
Decl, I stuk. Nasporingen en bijdragen betreffende den oorsprong , de geschiedenis , het Vaderland, de Geographische en Physische verspreiding , de vruchtbaarheid en de soorten van
eenige in Noord-Nederland gekweehte graven,
door J. J.

BRUINSMA.

§ 408. De meeste planten ondergaan door kwee-
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king eenige verandering , en zoo komen onderscheidene vormen voort , waarvan sommige veranderlijk ,
maar andere meer bestendig zijn. De verscheidenheden bj de gekweekte planten moeten daaraan toegeschreven worden.
§ 409. Bij de koornsoorten worden ook menigvuldige verscheidenheden beschreven , als belangrijke verdienen vooral vermeld te worden de zomer- en wintergranen.
Zomer- en winterkoorn zijn niet wezentlijk van
elkander onderscheiden , maar alleen door kweeking tot vrij bestendige verscheidenheden gebragt. Zullen de jarige planten overwinteren ,
zoo is het een vereischte , dat zij tegen de
winterkoude in die streken bestand zijn. Wanneer deze zoo laat gezaaid worden , dat zij
voor den winter niet doorschieten , komen zij
eerst het volgende jaar tot vrucht. Zij groeijell langzamer en verspreiden de wortelen meer
door den grond , waarom zulke planten gewoonlijk naderhand meer uitstoelen en betere
vruchten geven.
Daar hier alleen over de meest gebruikelijke verscheidenheden, zonder dezelve naauwkeurig te
bepalen , kan gehandeld worden , zoo kunnen
diegenen , Welke daaromtrent meer verlangen
te weten , nalezen N. C. SERINGE , Monographic
des Cereales de la Suisse, Berne 1818.
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J. METZGER, Europiiische Cerealien, Heidelberg
1824.
J.

W. KRAUSE

Abbildung und Besch,reibung allei-

bis jetzt bekannten Getreidearten, Leipzig 18351837.
J.

METZGER

die Getreidearten und Wiesengriiser,,

Heidelberg 1841.
Met behulp van deze werken zal men de gekweekte soorten en verscheidenheden 'waarschijnlijk met meerdere zekerheid kunnen bepalen dan wel gewoonlijk geschiedt, en dan
mag men verwachten dat de verwarring minder zijn zal, want tot nu toe kan men op de
hier en daar bij de vermelding gebruikte namen weinig staat maken.
410. Niet alle,koornsoorten kunnen overal op alle
gronden met goed gevolg verbouwd worden , en dan
nog mar na eene geschikte afwisselin 5.5 der gewassen.
Om in dezen meer to willen, dan waartoe de grond geschikt is, zal steeds meer na- dan voordeel opleveren;
een goed landbouwer moet daarom zijnen grond kennen en weten , waartoe dezelve op dien tijd in staat
is. itij moet daarbij van zijnen kant niets verwaarloozen , wat tot de bewerking en verzorging behoort
en dan mag hij op eenen gelukkigen oogst hopen.
Wanneer men in het algemeen de berigten der
landlieden nagaat wordt immer alle tegenspoed aan het weder toegeschreven, en men
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gaat van de veronderstelling nit , dat de landbouwer niets verwaarloosd lieeft. Die zich
van de waarheid dezer aanmerking wil overtuigen , vergelijke, de Uittreksels van de beriven aan de Ned. Iluish. Aiaatsch. en nu de
Haatsch. ter bevordering der Nijverheid.
Het is van belang, dat de landman leere inzien,
dat het mislukken van de veldvruchten ook
door zijne verkeerde en ondoelmatige behandeling kan voortkomen , want dan mag men
verwachten dat hij naar middelen zal omzien , om zich voor schade te wachten en in
dezen kan hij veel leeren door de landhuishoudkunde te heoefenen.
n. Van de Tame.

§ 411. Onder alle koornsoorten mag men met refit
de tarwe als de voornaamste vermelden ; zij geeft het
beste meel en dus ook het beste brood, en overal ,
waar zij met goed gevol8: kan verbouwd worden
verdient zij de eerste plaats.
412. Van de tarwe (Triticum) , die als koorn
gebruikt vvordt , onderscheidt men zeven soorten , als:
Gewone tarwe (Triticum vulgare
Gezwollen tarwe (Triticum turgidum L.).
Harde tarwe (Triticum durum DEsr.).
Poolsche tarwe (Triticum polonicum L.).
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Spelt (Triticum spelta L.).
Zetmeel tarwe (Triticum amyleum SERINGE),
Eenkoorn (Triticum

monococcum L.).

1. Van de gewone Tarwe.

§ 413.

A>are

De gewone tarwe of weft (Triticum vulonderscheidt de landbouwer in zomer-

en wintertarwe. Van deze heeft hij witte en roode.
Deze verscheidenheden zouden eene meer naauwkeurige bepaling vereischen, maar die zijn vooreerst nog niet zoo gemakkelijk op to geven.
De verscheidenheden , Welke henoemd zijn naar
de gewesten , waar zij verbouwd worden , zijn
geheel onbepaald en dit kan alleen door
lange gewoonte in den handel eenige waarde hebben.
De gewone tarwe zal onder de algemeene benaming van tarwe vermeld worden, en de overige
door bijvoeging der soortsnamen onderscheiden worden.
§ 414.

De Tarwe vereischt eenen zeer vruchtba-

ren grond , waarom zij op goed bewerkte kleigronden vooral het best voortkomt. Ook kan men op
vruchtbare zandgronden tarwe bouwen , zoo zij vochtig en met de meeste zorg tot dat koorn voorbereid zijn,
415. Tot de voeding en ontwikkeling van de
tarwe wordt reel van den grond vereischt : hij moet
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in genoegzame hoeveelheid bevatten al wat tot de
17 orming van die plant noodig is en het in dien toestand opleveren , dat het door de wortelen kan opgenomen warden. Hierdoor laat het zich verklaren,
waarom men slechts zeer zelden tweemaal na elkander met goed geyolg tarwe kan verbouwen , en dat
de gewassen , welke vooral dezelfde zelfstandigheden
tot derzelver groei en ontwikkeling noodig hebben , als
slechte voorvruchten voor de tarwe te beschouwen
zijn ; hierom is het niet goed de halmgewassen op
elkander te laten volgen.
Wanneer men alleen in overweging neemt , dat
tot den groei en de ontwikkeling van de tarwe
eene belangrijke hoeveelheid kieselzure potasch
noodig is, zoo laat zich daaruit afleiden , dat
de grond eenen geruimen tijd noodig heeft, alv orens dat verlies genoegzaam hersteld is , en
even zoo is het met vele andere bestanddeelen,
welke in het stroo en het koorn voorkomen.
Men vergelijke hieromtrent de belangrijke opmerkingen van

LIEBIG ,

in zijn werk : Die or-

ganische Chentie in ihrer Anwendung auf Agricultar and Physiologie.
Het is echter niet waarschijnlijk , dat de planters
stoffen afscheiden , waardoor derzelver groei op
die plaats vooreerst zoude verhinderd worden.
De veronderstelling , waarvan men in dezen
uitgaat , is van alien grond ontbloot en het is
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te verwonderen , dat een man als

LIEBIG

zoo

jets aanneemt (aangeh. vverk , bl. 145); maar
het laat zich daardoor verklaren dat hij alles
als scheikundige beschouwt , zonder den acrd
en de zamenstelling van de planters te kennen.
§ 416. Het is niet onmogelijk , dat men door de
juiste kennis van datgene , wat de bodem noodig heeft,
het middel vinden zal, om denzelven jaarlijks zoodanig
te mesten , dat men met goed gevolg op denzelfden
grond bij voortduring tarwe zal kunnen bouwen ; dock
tot zoo lang is het noodzakelijk , den grond den tijd
te laten. , totdat dezelve zich zal hebben hersteld ;
en dus of te braken Of met bebouwing van andere
gewassen of te wisselen. De eene grond wordt spoediger uitgebouwd dan de andere en heeft evenzoo
langeren tijd noo.dig om zich te herstellen ook kan
men door deze meststof spoediger dan door gene tot
dat herstel geraken. Zoodat in het algemeen mag
aangenomen worden dat men tarwe kan bouwen
zoodra de grond in de behoefte van de plant kan
voorzien.
Na de eerste invoering van den drilbouw in En-

geland , meende men daardoor het middel gevonden te hebben , om zonder mestspecien
aanhoudend tarwe te kunnen bou-wen. Door
den afstand tussclien de rijen , en gedurige bewerking , Bing het zoolang goed , totdat men
den grond geheel uitgebouwd had. Spoedig
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is men daarom tot het gebruik der mestspecien en de afwisseling der gewassen terug gekomen en toen heeft de drilbouw het theeste
nut aangebragt.
§ 417.

Is de grond zeer vruchtbaar, dan kan men

daarvan de beste tarwe vervvachten , zij verdraagt de
versche stalmest minder goed dan oude en hierom is
het braken, vooral met mest, de groene bemesting,
waartoe men het onderploegen der klaver- en graslanden rekenen kan , of het sterk mesten van de voorvrucht voor de tame het verkiezelijkst.
Zuiks laat zich hierdoor verklaren , dat alles ,
wat met de stalmest op het land gebragt
wordt, eenigen tijd noodig heeft, alvorens het
geschikt is om tot voedsel te kunnen verstrekken, en omdat de invloed der dampkringslucht
op zware gronden minder is dan op ligte,
maar op de eerste langer dan op de laatste
kan waargenomen worden.
§ 418.

'\Yanneer men tarwe zaaijen wil, zoo kan

men niet genoeg op het zaad letten: men nezne immer de meest volkomene tonde en zware korrels en
zorge vooral het van alle mogelijke onkruid gezuiverd
te hebben. Voor zware gronden neemt men witte f
voor meer zavelige roode tarwe, omdat de °ridervinding geleerd heeft, dat deze daar beter voortkomi.
§ 419.

De wintertarwe zaait men het best in het

begin van October, ofsciioon sommigen daarinede reeds
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met September aanvangen. Wanneer men te vroeg
zaait , loopt men gevaar dat dezelve gedurende den
winter te veel te lijden heeft ; men moet zich naar
tijd en omstandigheden weten te schikken, en de eene
grond verdraagt beter eene yroege bestelling dan de
andere.
Men acht het beter om zaad te zaaijen , hetwelk
men een jaar over bewaard heeft dan zullen
de onvolkomene korrels niet ontkiemen en vele
zaden van onkruid tevens niet voortkomen.
Het in water afWasschen is daarom vooral nuttig , omdat men dan nog veel ligte korrels en
zaden van onkruiden daardoor kan afzonderen.
§ 420. De hoeveelheid van het zaaizaad wordt
zeer verschillend opgegeven ; in het algemeen kan men
aannemen , dat men te veel zaaizaad gebruikt. Op
zware gronden kan een en een half mud goed zaad
voor een bunder toereikende geacht worden, terwij1
men op ligtere gronden een half mud meer gebruiken moet. Bij den drilbouw is een mud meer clan
toereikend.
Het denkbeeld , dat men veel moet zaaijen om
Teel te oogsten , kan men te algemeen toepassen , daar men eigenlijk van den grond niet
meer verwachten moet dan hij voeden kan.
De ondervinding bewijst overal , dat men aan
de planten, om goed te groeijen, de noodige
ruimte laten moet : op een te digt gezaaid
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land zullen de planten zich onderling benadeelen, spillig opgroeijen , neerslaan en. weinig koorn voortbrengen. Is het koorn daarentegen dun gezaaid, dan zullen de planten
meer uitstoelen , steviger opgroeijen en meer
zaad geven. Hierin is dan ook vooral het
voordeel van den drilbouw te zoeken , welke
voor de tarwe in het hijzonder aanbeveling
verdient.
§ 421.

De tar we moet diep genoeg ondergebragt

zijn ; zij verdraagt eene vrij sterke bedekking, waarom men op ligte gronden de tarwe dikwijls onderploegt. Bij het gebruik van zaaimachines kan men
het op eene regelmatige diepte in den grond brengen , hetwelk een wezentlijk voordeel is.
§ 422.

Van het grootste belang is het, de tarwe

in het yoorjaar,, zoodra het onkruid begint uit te
groeijen, scherp te eggen, hierdoor zal men aan het
gewas geen nadeel toebrengen, maar daarentegen deszelfs groei en ontwikkeling zeer bevorderen. Het
to pen (het afslaan van de bovenste bladeren) en het
afweiden van de tarwe verdient algemeen afkeuring.
§ 423.

Het wieden N an de tarwe is van zooveel

belang, dat men zulks niet genoeg kan aanbevelen;
want alsdan wordt het nuttige voedsel niet door onnutte planten opgenomen en de groei en ontwikkeling ,
van de tarwe in alle opzigten bevorderd.
SCILWERTZ

zegt : » dat diegene , welke daar een-
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» maal mede bevredigd is , en het gevolg. van
» gezien heeft , het niet meer nalaten kan."
424. Sommigen behakken de tarwe en zulks verdient alle goedkeuring, maar vordert veel zorg en
vertrouwde arbeiders.
Het zaaijen op rijen levert in dit opzigt het groote
voordeel, dat men het land kan schoon houden en den grond omwerken.
425. De tarwe is door verschillende omstandigkeden aan mislukking onderhevig. Als het weder
gedurende den winter en het voorjaar ongunstig is,
kan zij doodvriezen , hetwelk echter zelden gebeurt.
Meestal is de landbouwer te spoedig beslo ten tot het
omploegen , want veelal herstelt dezelve zich later
genoegzaam. De tarwe heeft dikwijls veel van ongedierte te lijden , alsmede van den honigdauw , de roest
en den brand , welke evenwel op de meest vruchtbare velden het ininst voorkomen.
Be brandaren hebben gedurig de aandacht
der natuuronderzoekers tot zich getrokken.
Men houdt dezelve 'voor een eigenaardig plantenvoortbrengsel maar hetwelk men waarschijnlijk aan de vroegtijdige ontaarding van
den zaadkorrel moet toeschrijven. Indien de
plant niet datgene yerschaffen kan , wat
-tot de ontwikkeling van het zaad noodig is ,
hetwelk men dan verwachten moet, wanneer de grond door niets terug ontvangt , wat
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hij, door de voortbrenging van vroegere koorngewassen verloren heeft. Door den grond te onderzoeken en onderscheidene mestspecin aan
te wenden , zal men het best dat kwaad verhinderen.
Voor dat het zaad volkomen rijp , doch tot

§ 426.

genoegzarne ontwikkeling gekomen is , begint men
met den oogst ; wacht rnen langer , dan verliest men
te veel koorn en acht men het minder voor den hanctel , orndat het reel niet zoo goed en wit is. Bij
de inoogsting wordt de tarwe gezigt , omdat zij daarbij
het minst te Iijden heeft ; hierna wordt zij aan bossen gebonden en opgezet om te droogen. Zoodra
het weder gunstig. is , voert men dezelve Haar buis.
Ook de verandering van kle-ur , welke men bij
den halm waarneemt, is een kenmerk , dat zij
tot genoegzame ontvvikkeling gekomen is ; doch
het beste bewijs is, dat de korrel Beene vloeistof weer bevat ; maar geheel met eene kneedbare zachte stof gevuld is.
§ 427.

Naarmate het land vruchtbaar is, de be-

werking doelmatig en goed geschiedt , en de omstandigheden van het weder gunstig zijn , kan de opbrengst
aan koorn en stroo zeer verschillen ; hij veel koorn
zal men doorgaans minder stroo inzamelen en orngekeerd.
De opbrengst hangt dus van zoo vele omstandigheden af, dat bet zelfs moeijelijk is , dezelve
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gemiddeld op te geven. Misschien moet men
die tegen vijf en twintig mud van het bunder
berekenen , wanneer men goed land en goede
behandeling mag veronderstellen.
428. Zomertarwe levert niet zoo T eel en geeft
een minder zwaar koorn , waarom dezelve veel minder verbouwd wordt dan wintertarwe. Men zaait
dezelve vooral wanneer het winterzaad inislukt is en
men het noodzakelijk oordeelt , hetzelve onder te ploecren of wanneer men door de voorvrucht of andere
omstandigheden niet in staat geweest is , het land voor
den winter te bestellen.
§ 429. De zomertarwe vordert even goed land als
de wintertarwe, nog meer mest, en is gewoonlijk meer
aan brand onderhevig.
430. Men moet de zomertarwe zoo vroeg mogelijk zaaijen , om dezelve den tijd te laten om uit
te stoelen ; voor het overige is de behandeling gelijk
als die der wintertarwe.
Het is van zomertarwe, dat men het stroo verkrijgt
om daarvan hoeden te ylechten , maar daartoe
moet het op eene bijzondere wijze gekweekt worden. Men zaait het zeer digt op schraal land,
en wanneer men vreest , dat het stroo te dik
worden zal, wordt het afgemaaid om op nieuw
uit te stoelen. Voordat bet koorn bloeit wordt
het stroo gemaaid , met zorg uitgezocht en
dan op linnen uitgelegd en sedroogil , terwij1

— 161 —
men het gedurig nat maakt en het aan de
zon blootstelt. Met eenige inspanning zoude
men zoodanigen tak van nijverheid ook we!
in Nederland kunnen invoeren , waartoe voor
eenige jaren reeds pogingen aangewend
431. Het voornaamste bij den tarwebouw is : de
zorg , dat het land in staat zij die vrucht voort te
brengen, en het is beter , dat men liever andere gewassen verbouwe, wanneer men niet vertrouwen mag,
dat de grond het noodige voedsel voor de tarwe verschaffen kan.
2. Van de gezwollen tarwe.

§ 432. De gezwollen tarvve (Triticum turgidum L.)
heeft vele verscheidenheden , die vooral in Engeland
verbouwd worden , en Welke ook wel verdienen meer
in Nederland ingevoerd te worden.
Het is waarschijnlijk tot deze soort , dat men de
knobbel-, 'is- en reuzentarwe moet brengen.
433. Be verbouwing geschiedt in alles zoo als de
gewone tarwe, zij vereischt ook de vruchtbaarste gronden en moot vooral als winterkoorn verbouwd worden.
§ 434.

Be graankorrel is groot en levert meel ,

het welk zeer hoog geschat wordt.
3. Van de harde tante.

§ 435.

Be harde tarwe (Triticum durum

DEW.)

onderscheidt zich bijzonder door de ruwe kafnaalden
en driekantig hard , bijna hoornachtig zaad ; zij wordt
it
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in Italie veel verbouwd en daar vooral tot de bereiding van de Macaroni gebruikt.
436. Zij moet even als zomergraan op vruchtbare gronden gekweekt worden , en heeft den minsten tijd van alle tarwesoorten tot hare ontwikkeling
noodig.
4. Van de Poolsche tarwe.

§ 437.

De Poolsche tarwe (Triticum polonicum

L.), is kenbaar door hare groote kelkschubben ; zij
heeft over het algemeen eenen gemakkelijk to onderscheiden vorm. Men vindt haar veel in Spanje en
ook somtijds in Nederland.
§ 438.

Deze tarwe gelukt zelden goed als winter-

koorn , maar verdient als zomergewas alle aanbeveling daar het koorn zwaar en het meel zeer goed is.
Tot de verbouwing is een vruchtbare goed gemeste
grond noodig.
§ 439.

Be Poolsche tarwe geeft veel en goed stroo

hetwelk in alles kan gebruikt worden als het tar-

westroo.
5. Van de Spelt.

§ 440.

De spelt (Triticum Spelta L.) kept

men door de van elkander verwijderde aartjes , en,
even als de volgende soorten van tarwe , door het
omhulsel waarmede het zaad na de dorsching bedekt blijft ; zoodat zij eerst gepeld moeten worden ,
voordat men ze tot meet malen kan. De spelt wordt
vooral in Zwitserland , IF-mien/berg , Zwaben
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Frankenland , in (le Ilijnprovineien, aan de Maas,
en in _Nederland in Noord-Braband, onder Heusden
en aan den Maasdfj1., verbouwd.
Zie : Staat van den Landbouw, 1819, bl. 24.
§ 441.

De spelt wordt vooral als winterkoorn ge-

zaaid, ofschoon ook sommige soorten als zomerkoorn
kunnen hehandeld worden. De spelt heeft verscheidenheden met en zonder kafnaalden , even als de gewone tarwe.
§ 442.
.

De spelt kan op eenen ligteren grond dan

de tarwe verbouwd worden , maar zij vordert evenwel eene goede bemesting ; ook kan zij na vruchten verbouwd worden , waarna de tarwe niet zoude
slagen.
§ 443.

Tot de zaaijing is eens zooveel koorn noodi3

dan voor de tar we ; voor het overige is de behandeling en verzorging dezelfde. De opbrengst aan koorn
kan men gemiddeld op veertig mudden van het bunder rekenen. Het stroo is steviger en harder dan het
tarwestroo en wordt daarom tot voedsel minder geschikt geacht , ofschoon men het evenwel als zoodanig
gebruiken kan.
Het meel van de spelt is het fijnste van alle
meelsoorten en wordt voor uitgezochte spijzen
en banket vooral aangewend.
Het zoogenaamd griesmeel wordt van spelt gemaakt.
11 *
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6. Van de zetmeeltarwe.

§ 444.

De zetmeeltarwe (Triticum am yleum &—

BINGE) werd vroeger met spelt tot eene soort gere-

kend. Zij wordt vooral in Italie , Sepanje , Zwit-

serland , het zuiden van Frankrfjk en Wurtemberg
verbouwd.
§ 445.

Deze tarwesoort kan als zomer- en winter-

graan verbouwd worden , loch in het laatste geval
loopt men gevaar dezelve bij ongunstige winters to
verliezen. Zij groeit het best op vruchtbaren grond ,
loch levert ook op slecht land een tame]ijk goed gewas , zoodat men dezelve nog daar verbouwen kan ,
vvaar de tarwe mislukt.
§ 446.

De zetmeeltarwe levert een meel , waaraan

men vele goede eigenschappen toeschrijft. Het stroo
is hard, en moet, tot veevoeder gebruikt , gesneden en gebroeid worden. Het laat zich goed tot
dekstroo gebruiken.
7. Van het eenkoorn.

§ 447.

Het eenkoorn (Triticum monococcum L.)

wordt weinig verbouwd en is ook meest slechts voor
veevoeder geschikt.
§ 448.

Het is een winterkoorn , hetwelk vroeg ,

liefst voor Augustus , moet gezaaid worden. Het groeit
op schralen, zelfs steenachtigen grond, en geeft N eel en
dun hard stroo , hetwelk voor veevoeder ongescbikt ,
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maar zeer goed om te strooijen is en ook gebruikt
wordt tot dekking.
. Van de rogge.
449. Be rogge (Secale cereale L.) is na de tarwe het belangrijkste koorn , en maakt in vele gewesten het verkrijgen van brood mogelijk , waar men het
antlers zoude missen. Het is in Nederland algemeen
in gebruik, en het grootste gedeelte der inwoners kan
zich geen ander brood verschaffen.
In Noord-Braband, wordt jaarlijks zeven twaalfde gedeelte van het bouwland met rogge bezaaid ; zie Uittreksels nit de berigten aan de
Nederl. lttaatsch. ter bevordering van Nijverheid , 1838, bl. 20.
§ 450. Door de kweeking heeft men eenige verscheidenheden ' van rogge verkregen , maar dezelve zijn
zeer onbestendig en gaan spoedig tot de gewone soort
terug, zoo de grond niet door bijzondere eigenschappen bijdraagt tot het behoud van die verscheidenheden. De stoelende rogge (Secale cereale multi-

caule) is wel de voornaamste ; voorts heeft men winter- en zomerrogge.
451. Overal , waar de grond te schraal is voor
tarwe , bouwt pen rogge , en het is voor den landman beter goede rogge dan slechte tarwe te verbouwen. Alle zandgrondcn , en zelfs veengronden, kun-
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nen bij Gene behoorlijbe bewerking rogge voortbrengen; de meer vruchtbare beloonen beter, en op zavelige
gronden groeit de rogge zeer goed; op zware kleigronden heeft men deze vrucht dikwijls zien mislukken.
Men vergelijke : J.

BURGER

Lehrbuch der Land-

wirthschaft, vierte Auflage, II Band, S. 30.

§ 452. De rogge vordert op gelijke gronden minder
most dan tarwe , en in vruchtbare gronden, wanneer
zij met andere gewassen afwisselt , behoeft voor de
rogge niet gemest te worden. Tot de bebouwing
van schrale gronden met rogge is de bemesting onmisbaar. Als de grond van zichzelven niet veel tot
de voeding van de plant kan bijdragen , zoo moet
het voedsel hoofdzakelijk van de mestspecien voortkomen , en dan is ook de voorvrucht van minderen
invloed op het gewas ; alleen moet daardoor de grond
niet al te los gemaakt zijn, omdat dezelve dan te veel
onderhevig is om uit te droogen en datgene door te
laten , hetwelk antlers tot voeding zoude bijdragen ;
on! welke redenen het herhaald ploegen voor de rogge dikwijls nadeelig is ; het is zelfs goed den grond
ten minste Brie it vier weken na de ploeging te laten liggen , voor dat men zaait.
Wanneer men aanneemt , dat het voornaamste
gedeelte van bet voedsel voor de plant van de
rnestspecien voortkomt, en dat men voor iedere
hestelling met rogge mesten moet , dan kan
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men op denzelfden grond jaren achter elkander met coed gevolg rogge verbouwen kan.
Door de plaggenmest, welke men gewoonlijk
op die landen brengt wordt de bodem jaarlijks vernieuvvd. In het algemeen op ligte
gronden , waar de invloed van den dampkring
meer werkt , is het dikwijls mesten noodzakelijk , omdat alle bewerktuigde stollen daarin
spoediger vergaan , en de oplosbare gedeelten
gemakkelijker opgenomen worden.
§ 453.

Tot de bemesting van het land , waarop

men rogge zaaijen wil, kunnen de meest onderscheidene mestspecien gebruikt worden ; door gewone stalmest zal de verbetering niet van langen dour wezen
beter zal men dat oogmerk bereiken door het ge-

bruik van asch, straatvuil, weedasch, mergel , leem ,
beenderen, enz. met dat van dierlijke mestspecien te
vereenigen. Wanneer de bouwvoor van roggeland zeer
ondiep is , zal dikwijls de mest zelfs niet toereikende
kunnen zijn voor den leeftijd van de plant en dan
moet men in het voorjaar het land nog eenig vermogen bbzetten , door over te mesten, daar men anders niet dan eenen zeer schralen oogst kan ver-vvachten.
§ 454.

Voor het zaaizaad moet men immer ook

de beste en zwaarste rogge nemen , welke behoorlijk
van alle vreemde zaden gezuiverd zijn moet. De hoc-

— 168 —
veelheid welke voor een bunder noodig is , kan
men op anderhalf mud bepalen. Het zaa.d moet niet
te diep ondergebragt worden, waarom men het onderploegen afkeurt ; beter is het gebruik van de egge
tot dit einde , en velen oordeelen het nuttig , daarna
met de rol over het land te gaan.
§ 455.

De winterrogge moet niet te laat besteld

worden; men zaait die het best voor de tarwe als
het weder gunstig en het land tijdig omgewerkt
is kunnen worden ; is zulks het geval niet, dan is
het beter daarmede te wachten. Als de omstandigheden het niet antlers toelaten , kan men tot in December rogge zaaijen.
§ 456.

Op ligte gronden is het nuttig , de rogge

in het voorjaar te rollen en eenigen tijd later, als het
onkruid voortkomt, met eerie ligte egge over te werken. Op meer zware gronden is het eggen alleen
voldoende.
§ 457.

De rogge is aan veel minder ongemakken

onderhevig dan de tar-we , alleen is het Nan veel belang , dat de bloeitijd gunstig zij. Sterke wind en
aanhoudende regen zijn dan zeer nadeelig.
458. De kleur van het stroo en het uitvallen van
eenige zaadkorrels , wanneer men tegen de aren slaat
toonen den tijd aan , dat de oogst moet aanvangen.
Be opbrengst van rogge rekent men gemiddeld
op twee en twintig mudden van het bunder.
§ 459. De zomerrogge bouwt men vooral op meer
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vruchtbare gronden , maar de opbrengst daarvan kan
nimmer met de winterrogge vergeleken worden , zoodat men Beene zomerroge bouwt dan wanneer de
omstandigheden het niet anders toelaten. Om deze zooveel mogelijk den tijd tot de uitstoeling to laten ,
zaait men dezelve immer zoo vroeg mogelijk.
Zomerrogge geeft van alle halmgewassen , Welke als zomervruchten verbouwd worden , het
meeste stroo , waarom dit gewas voor voeder
en mestmaking belangrijk is. De opbrengst
aan stroo kan men gelijkstellen met die van
de winterrogge.
460. Be rogge is voor de bewoners der zandstreken van het grootste belang, vooral om het stroo ,
hetwelk zooveel tot het welslagen van den landbouw
in die streken bijdraagt.

Van de garst.
§ 461. De garst (Ifordeum) , welke men als graanvrucht verbouwt, onderscheidt men in drie soorten, als :
Gewone garst (ffordeum vulgare
Zesrijige garst (ffordeum hexastichon L.).
Tweerijige garst (Hordeum distiehon L.).
Van deze soorten heeft men eenige verscheidenheden , waarvan sommige als winter- en andere als zomervrucht verbouwd worden.
Baardgarst (Ifordeum Zeocriton L) en hemelsche-
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garst (Hordeum coeleste VIBORG.) , zijn Beene
bijzondere soorten , maar als verscheidenheden
te beschouwen. Sommigen meenen, dat alle
tot eene soort moeten gebragt worden. Vergel.
LOUDON,

Encyclopaedia of Agriculture, p. 823.
1. Van de gewone garst.

§ 462. Gewone garst wordt zeer algemeen verbouwd.
Zij verlangt eenen lossen viuchtbaren bodem. Zij
groeit evenwel op zeer onderscheidene gronden , doch
is daarnaar ook zeer verschillend in opbrengst.
463. De wintergarst bouwt men vooral op kleigronden , nadat het land gebraakt is , ,of na koolzaad ,
aardappelen , mangelwortel , knollen , boonen , klaver ,
of groene bemesting met wikken. Volgens sommigen
verdraagt zij niet best de versche mest. Anderen
zaaijen dezelve op de mest en ploegen ze daarmede
under. Zij moet vroeg besteld worden, opdat zij
voor den winter nog goed uitstoelen kan.
§ 464.

Tot het zaad moet men de beste van on-

kruid zuivere garst nemen het is zelfs doelmatig dezelve af te vrasschen , om daardoor het aanhangende
zaad van onkruiden af te zonderen. De hoeveelheid
zaad rekent men voor een bunder op twee en een
vierde mudde.
§ 465.

Het zaad moet goed en vrij diep onderge-

bragt zijn , waarom door velen het onderploegen -verkozen. wordt.
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Het onderbrengen met den cultivator is ook zeer
goed. Doelmatig is het om de garst op rijen
te bouwen , waardoor ook het schoonhouden
van het land bevorderd , want het hakken van de wintergarst is noodzakelijk ; kan
zulks nu met den zamengestelden paardehak
gebeuren , zoo is zulks in alle opzigten nuttig.
§ 466.

De zomergarst zaait men in April. Zij kan

op ligtere gronden verbouwd -vvorden , maar moet
toch genoegzaam voedsel in den bodem vinden.
§ 467.

Eene goede diepe bewerking is een ver-

eischte, indien de garst goed slagen zal ; dit zaad
ploegt men gewoonlijk ook onder ; wil men het met
de egge doen , zoo gebruikt men de slepende , dat
is : met de punten achterwaarts. , Van veel belang is
het , den grond daarna te rollen , waardoor het algemeen ontkiemen bevorderd en het te veel uitdroogen
van den grond belet wordt.
§ 468.

Het wieden is bij de garst zeer noodzake-

lijk , vooral wanneer daaronder Teel herik (Sinapis

arvensis L.) groeit , waardoor dit graan somtijds geheel onderdrukt wordt.
§ 469.

De garst is zeer aan het uitvallen onder-

hevig , waarom men den geschikten tijd van den
oogst vooral moet waarnemen. Men moet daarom de
garst tijdig zigten of maaijen , en als ze opgebonden
is , kan men haar eenige dagen op het veld laten om
te droogen en na te rijpen. Lenige regen zal dezelve
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niet benadeelen , mar het is van belang goed weder
waar to nemen tot het naar huis brengen.
Men rekent bij eenen goeden oogst gemiddeld
dertig mudden van een bunder.
2. Van de zesrijige garst.

De zesrijige garst (Hordeum hexasti-

§ 470.

chon L.) wordt vooral in de polders als wintervrucht
verbouwd. Men onderscheidt dezelve gemakkelijk door
de regelmatig zesrijige verdeeling van de aar,, terwij1
de gewone garst slechts vierkantig is.
Deze wintergarst zaait men ook wel in

§ 471.

Maart en dan wordt zij Maartsche garst genoemd.
Men heeft van deze garst twee y erscheidenheden ,
eene met lange en eene met korte aren.
De korrel van deze garstsoort is klein. . Het is
vooral van dezelve dat men de geparelde garst
maakt.
3. Van de tweertyge garst.

§ 472.

De tweerijige garst (Hordeum distichon L.)

kan daaraan gemakkelijk herkend worden, dat de kafnaalden alle in twee rijen staan. Men kan, die met
goed gevol8- op vruchtbare zandgronden yerbouwen‘,
ofschoon zij op zwaarderen grond nog meer beloont.
Men heeft van deze garstsoort vele verscheidenheden.
§ 473.

Deze garst wordt alleen als zomergewas
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verbouwd. Zij heeft zeer weinig tijd tot hare volkomene ontwikkeling noodig.
Het is deze soort , welke in die noordelijke gewesten verbouwd wordt , waar geene andere
granen tot rijpheid komen.
In vele streken wordt van het meel zeer goed
brood gebakken.
De grootste gort wordt van deze garstsoort gemaakt.

Van de haver.
§ 474.

De haver (Avena) verdient in vele opzigten

de aandacht van den landbouwer. Men onderscheidt
daarvan voor den landbouw drie soorten , als
Gewone haver (iivena sativa L.).
Turksche haver (.Jena orientalis SCHREB.).
Zandhaver of even (Jvena strigosa SCHREB.).
Van de twee eerste soorten komen vele verscheidenheden voor , vooral bepaald door het al of niet voorkomen van kafnaalden en door de kleur der zaden.
1. Van de gewone haver.

§ 475.

De gewone haver wordt het meest algemeen

verbouwd. Zij groeit op bijna alle gronden en van
claar wordt aan dezelve wel Bens een al to slechte
grond aangewezen.
Omdat eene plant op eenen slechten grond groei-
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jen en zaad seven kan , moet men daaruit
niet opmaken, dat men dezelve bij de verbouwing op zulkq gronden , zonder genoegzame zorg , ook met voordeel kweeken kan ;
alle planten hebben , om tot eene volkomene
ontwikkeling te komen , meestal meer voedsel
noodig , dan de grond geven kan, waar zij
als van zelf voortkomen.
§ 476.

Men kan na alle vruchten haver bouwen ,

zoolang er nog voedsel in den grond is , en het onkruid niet te N eel de overhand genomen heeft.
De haver heeft vooral veel te lijden van de kweek
of het puingras (Igropyrum repens BEAvv.),
en de herik (Sinapis arvensis L.).
§ 477.

De bewerking van den grond voor haver is

onderscheiden naar de voorvruchten en den aard van
den grond , maar omtrent hetgeen voor de haver het
doelmatigst is , zijn de gevoelens van velen zeer verdeeld : sommigen meenen , dat men voor haver nimmer
meer dan eenmaal moet ploegen ; dit is goed na behakte vruchten , wanneer het eenmaal ploegen voor
den winter voldoende is , na herfstknollen en mislukte omgeploegde wintervruchten , wanneer men niet
anders dan in het voorjaar ploegen kan ; maar in het
algemeen verlangt de haver een' goed bewerkten grond,
waarom het driemaal ploegen voor dezelve zeer nuttig
is. Het best is den grond voor den winter tweemaal
te ploegen : Bens vlak en de tweede maal diep. Indien
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men voor de haver mesten wil, kan dezelve reeds bij
de eerste ploeging ondergebragt worden.
§ 478. De hoeveelheid van het zaad en de wijze
van bestelling is verschillend naar den grond ; op zware
gronden zijn twee en een halve mud zaaikoorn voldoende ; op zandgronden neemt men Brie mudden.
Zvvare gronden ploegt en egt men na den winter nog
eens , zaait daarna en egt het onder. Op ligte gronden egt en rolt men in het voorjaar en ploegt het
zaad vlak onder. Op alle gronden is het noodzakelijk ,
na de zaaijing zwaar te rollen ; op kleigronden egt en
sleept men daarna , want dan mag men het beste gewas verwachten.
Het zaaijen van haver op rijen is op vruchtbare
gronden zeer aan te bevelen : men zal daarbij
beter stroo en meer graan inoogsten en het
land gemakkelijker van onkruid kunnen saloon
houden en Teel minder blootgesteld zijn aan het
neerslaan , waaraan de haver op vruchtbaren
grond nog al onderhevig is , vooral zoo men
te digt gezaaid, heeft.
Voor deze handelwijzen kan men goede redenen
bijbrengen. De ondervinding heeft geleerd , dat
de haver eenen lossen grond noodig heeft, zoodat het herhaald ploegen nuttig is , indien
dezelve niet door andere bebouwing losgemaakt is. Ook moet het zaad de noodige
vochtigheid hebben , om te ontkiemen. In
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kleigronden is daarom het ondereggen voldoende , maar het rollen brengt het zaad meer met
den grond in aanraking ; opdat evenwel de
bctvenkorst niet te digt worde , is het daarna
eggen noodzakelijk en het slepen maakt den
bovengrond nog fijner. Op zandgronden is het
onderploegen beter , omdat het zaad dan regelmatiger en zekerder tot ontkieming komt ; het
rollen is hier dienstig om de aanraking van het
zaad met den grond te bevorderen en tevens
het uitdroogen van denzelven tegen te gaan.
§ 479.

Bij de bestelling van haver is het een vaste

regel dezelve zoo vroeg mogelijk -te zaaijen. Van de
voorjaarskoude lijdt zij niets , maar zal 'dan veel beter
uitstoelen , zoodat zij van alle granen het eerst moet
te velde gebragt zijn.
§ 480. Zoodra de haver zoo tier gekomen is, dat
zij begint te verkleuren en eenig,e korrels volkomen
rijp zijn , moet men dezelve. maaijen' en dadelijk tot
schoven binden ; zoo men langer wacht , zullen ook
de niet yolwassene korrels rijp worden , maar daarbij
loopt men gevaar , zoo veel te verliezen dat de oogst
veel minder geven zal, en , wat bij de yroeg gemaaide niet uitgedorscht wordt , zal met het stroo voor
het vee nuttig zije n.
De gemiddelde opbrengst kan men op veertig
mudden van bet bunder rekenen.
Men heeft zwarte , bruine en` bonte barer, welke
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verscheidenheden van de gewone zijn. Door
sommigen worden dezelve beter geacht , maar
of hiervoor wezentlijke redenen bestaan , is
onzeker.
2. Van de Turksche of tros-haver.

§ 481.

Turksche of tros-haver (Avena orientalis

SCHREB.)

onderscheidt zich van de gewone, door dat

deze geene wijd uitstaande pluim vormt, maar dat de
zaden alle naar dezelfde zijde gerigt zijn.
Hiertoe behoort waarschijnlijk ook de verscheidenheid, welke door velen voor de naakte haver (Jvena nuda L.) gehouden is, en waarvan
men de havergort maakt.
§ 482.

De Turksche haver vereischt een' goeden

grond. Sommige verscheidenheden kan men met hetzelfde voordeel als de gewone haver verbouwen. Eenige
van deze schijnen zwaarder graan to geven.
Van deze soort heeft men ook verscheidenheden
met zwarte en bruine zaden.
3. Van de zandhaver of even.

s 483. De zandhaver of even (Avena strigosa

ScHREB;) verdient geene bijzondere onderkheiding ;
zij behoort zeker tot de slechtste haversoorten. Men
heeft den aanbouw nu en dan beproefd; alleen in die
sehrale streken , waar men weinig melt voor slechten
grond heeft, kan zij nog eenig voordeel versehaffen.
12
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t. Van de gierst.
§ 484.

Van de gierst komen vooral twee soorten in

aanmerking, als :
De gewone gierst (Panicum miliaceum L.).
Be -mohar (Panicum italicum L.).
Zij worden vooral in het zuiden van Europa gekweekt , doch kunnen ook in Nederland met Noordeel verbouwd worden.
Zie Nieuwe wijze van Landbouwen 2 stuk II, bl.
195. Verhand. der Haarl. Maatsch. Deel XIX, st.
I, bl. 200. Staat van Landbouw,, 1814, M. 32.

handboek van raderlandsch,e landhuishoudkunde , hi, 189.
ITILKENS ,

De gierst wordt sedert jaren met goed gevolg in

Noord-Braband verbouwd, (Uittreksels nit de
berigten van de Nederl. Maatsch. ter bevordering
van Nifverheid, 1838, bl. 179,) en slaagt ook
in Gelderland goed. (4lgemeen verslag wegens
den stmt van landbouw over 1839, M. 190.)
Van de gierst komen ook eenige verscheidenheden voor, waarvan sommige zich door de kleur
kenmerken, als Witte, gele en zwarte,
1. Van de gewone gierst.

§ 485.

De gierst Tordert een' vruchtbaren zand-

Brand ; door herhaald ploegen en eggen, moet dezelve
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goed voorbereid zijn , want daarvan hangt het welslagen van dit gewas veel af. Zij verdraagt Beene versche
mest, zoodat de grond genoegzaam in staat moet zijn.
Eene groene bemesting is voor dezelve zeer dienstig.
§ 486.

Het zaaijen kan niet voor het begin van

Mei geschieden , omdat de plant anders van de nachtvorst te lijden heeft. Het zaad wordt ondergeegd en
gerold, maar beter op rijen gezaaid. Voor het bunder heeft men daartoe noodig vijf en twintig kop.
§ 487.

Nadat de gierst opgekomen is , vordert de-

ze nog al eenige zorg, omdat men dezelve eggen,
hakken of wieden moet , en zelfs is het meestal noodig, zulks te herhalen , weshalve het bouwen op rijen
in dezen groote voordeelen oplevert.
§ 488.

Be gierst verdraagt beter dan eenige vrucht

sterke droogte, waarom dezelve voor hooge zandgronden
zeer geschikt is , om welke reden zij ook voor groen voeder in zoodanige streken door velen aanbevolen Wordt.
§ 489.

Zoodra het zaad begint uit te vallen, moet zij

gezigt, aan bossen gebonden en onmiddelijk op een' wagen, met een kleed voorzien, naar huis gebragt woulen.
§ 490.

Het zaad wordt dan terstond het best door

paarden of ossen gedorscht en op eenen luchtigen
zolder te droogen gelegd, en het stroo buiten gezet ,
tot dat het droog is.
Het naauwkeuria
u droogen en omzetten van de
gierst is vooral noodzakelijk , omdat zij anders
aan het broeijen geraakt en bitter wordt.
12 *
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Bij een gunstig gewas kan men if en twintig
mudden gierst van het bunder verkrijgen, en
daarbij eene belangrijke hoeveelheid goed en
voedzaam stroo.
2. Van de mohar.

§ 491. De mohar (Panicum italicum L., Setaria
italica BEAur.) is als gewas . zeer onderscheiden van
de gewone gierst ; zij vormt eene digte aar , terwij1
de gierst eene losse pluim maakt.
§ 492.

De mohar kan men op meerschrale g-ron-

den verbouwen. Zij moet in de laatste helft van April
gezaaid worden, omdat zij langeren tijd dan de gierst
noodig heeft, om rijp to worden. Zij vordert ook
meer warmte en is daarom in Nederland meer aan
mislukking onderhevig. Zij geeft 'meer koorn en stroo
dan de gierst , en levert een voortreffelijk voeder voor
paarden op ; de bestelling en verzorging zijn voor het
overige dezelfde als die van de gewone gierst.

Staten van Landbouw, 1826, M. 123, 1827, bi.
115, 1828, hi. 92.

Uittreksels nit berigten aan de Nederl. Huishoud.
Naatschappy , 1830, bi. 114.
f. Van de Turksche tarwe.
§ 493.

De Turksche tarwe (Zea Alai's L.) is reeds

meermalen als een, ook voor den Nederlandschen land-
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bouw nuttig gewas aanbevolen ; evenwel wordt zij
weinig gekweekt , en zijn de proeven daarmede overal
niet even goed geslaagd.
Men vergelijke over deze plant : Nieuwe wij ze
van Landhouwen , stuk II, bl. 186. 11 erhandelingen van de Haarl. 111aatschapp ly Deel XIX

stuk I, bl. 198. F.

SCHREGEL,

Anweisung zurn An-

ban und Beniitzung des Mars. Berlin
1809. BUR,
GER,

vollstlindige .dbhandlung fiber die Naturge-

schichte, Kultur und Beniitzung des Hai's, Wien.

1S09. Staat van Landhouw,, 1827, hi. 128. BoNAFOUS, Histoire

naturelle, agricole et economigue

du Mats, Paris 1835, waarin alle soorten en de

voornaamste verscheidenheden met zorg afgebeeld en beschreven zijn. Uittreksels nit de
berigten aan de Ned. Huish. Maatsch. 1836,

bl. 191. W. II.

DE VRIESE

1Vieuwe bijdragen tot

de hennis van Nai's , 's Gravenhage en Amster-

dam 1837.
Twee verscheidenheden komen vooral meer in
aanmerking : de groote en kleine , waarvan
de laatste veel minder tijd noodig heeft om
tot rijpheid te komen, maar de andere is
veel voordeeliger om te verbouwen.
§ 494. Ilooge en ligte vruchtbare gronden zijn het
best voor de Turksche tarwe geschikt ; op zware en
vochtige gronden groeit zij slecht. Ook moeten de
widen waarop men dezelve verbouwen wil tegen
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sterke winden beschut wezen , en dus in het algemeen
gunstig gelegen zijn.
§ 495.

Be grond voor dit gewas moet diep en goed

bewerkt zijn , en geene plant verdraagt en vordert meerdere mest ; zoo men daar niet over be-.
schilien lian, moet men op geen gunstig gevolg rekenen.
§ 496.

Het zaaijen doet men op den goed berei-

den akker in gaten , welke met de hak of met eenen
stok daarvoor gernaakt zijn. In de gaten, welke vijf
en Brie palmen van elkander moeten zijn, legt men
twee korrels, waarna deze met de sleep toegemaakt
worden ; eindelijk rolt men het land. Be beste wijze
van zaaijen, is daartoe eene zaaimachine te gebruiken. Het zaaijen doet men in de laatste dagen van
April , en de hoeveelheid is nagenoeg een half mud
voor het bunder.
§ 497.

Geene vrucht vordert meerdere zorg, ter-

wijl te velde staat, dan de Turksche tarwe : het
land moet goed schoon gehouden en vlijtig behakt
worden ; kan men zulks met de paardehak doen, zoo
bespaart men daardoor veel arbeidsloon.
§ 398. De zijscheuten, waarvan men weinig vrucht
verwachten kan, snijdt men tijdig af, om die aan
het Tee te ge yen ; zulks doet men gewoonlijk voor
den bloeitijd omdat men dan de planten met rust
moet laten. Is die tijd voorbij , dan snijdt men de
pluimen af even boven de yrucht-aren, en gebruikt die
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evenzoo voor veevoeder. Onvolkomene zaadkolven
neemt men evenzoo -weg , daar men zelden meer dan
twee op iedere plant laat. Naarmate het zaad meer
de rijpheid nadert , ontbladert men de planten.
Al het afgesnedene wordt op eene snijbank klein
gesneden , om het daardoor meer geschikt tot
voedsel te maken.
499. Zoodra het zaad genoegzaam hard en rijp
is, worden ° de vrucht-aren afgesneden en naar htlis
gebragt. Zij moeten aldaar terstond van de dekbladeren ontdaan , en om te droogen opgehangen worden.
Men kan dit droogen ook op' luchtige zolders doen ,
dock, zij moeten goed droop zijn, voordat zij gedorscht kunnen worden , hetwelk dan op de gewone
wijze geschieden kan.
Bij eenen eenigzins goeden oogst zal men gemiddeld
veertig mudden van het bunder verkrijgen.
§ 500. De halmen kan men op het land laten , zoo
lang men die tot voedsel dagelijks halen kan het
overige wordt afgesneden en gedroogd.
De invoering van den bouw van Turksche tarwe
in Nederland , is aan bezwaren onderhevig ,
Welke niet zoo gemakkelijk te verhelpen zijn.
Het is Been handelsartikel, en men is aan het
gebruik van dezelve niet gewoon , zoodat men
zoodanigen oogst niet gemakkelijk en gereedelijk kan afzetten. Voor eigen gebruik en veevoeder zal men dezelve voor eerst kunnen aan-
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wenden , maar dit is niet genoeg om den landbouwer aan te moedigen , daarvan veel te
kweeken.
A . Fan het kanariezaad.
§ 501.

Het kanariezaad (Phalaris canariensis L.)

wordt wel niet algemeen , maar toch in sommige gewesten van Nede..-land in het groot verbouwd , waarom hetzelve ook hier moet vermeld worden.
§ 502.

Het kanariezaad verlangt eenen lossen vrucht-

baren grond , welke goed bewerkt en vrij van onkruid
is. Men zaait hetzelve in April , waarbij men veertig Ned. ponden voor het bunder neemt. Het zaad
wordt ondergegd en gesleept.
§ 503.

De verzorging bepaalt zich, zoodra het ge-

noegzaam opgekomen is, tot het eenmaal wieden.
§ 504.

Zoodra het stroo begint te verkleuren , wordt

het gezigt , aan schoven gebonden en zoo opgezet ,
totdat het droog genoeg is om mar huffs gebragt te
worden ; hier wordt het dan gedorscht.
Tan een bunder rekent men gemiddeld vijf en
twintig mudden zaad , en het stroo Levert een
zeer goed veevoeder.
Behalve dat het zaad tot voedsel voor kanarievogels gebruikt wordt, kan men van het meet
in vele opzigten een nuttig gebruik maken.
Men -verhaalt , dat het in Italie veel , onder
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tarwemeel gemengd , tot broodbakken gebruikt
wordt.

C. Over de peulvruchten.
§ 505.

De peulvruchten, welke om de zaden ge-

kweekt en tot de graangewassen geteld worden, zijn
jarige planten , welke afsterven zoodra de granen rijp
zijn. De meeste worden als zomeryruchten gekweekt.
§ 506.

Door de kweeking zijn ook van deze ge-

wassen vele verscheidenheden ontstaan , zoodat het
zelfs niet mogelijk is , daarvan de voornaamsten op
to tellen , omdat zij zonder genoegzame bepaling onder
menigy uldige namen voorkomen.
§ 507.

De peuivruchten kunnen met voordeel ver-

bouwd worden, omdat zij op die gronden goed voortkomen, welke door halmvruchten veel verloren hebben
en daarvan slechts een schraal gewas zouden geyen ,
en omdat de ondervinding leert , dat zij den grond
in eenen meer gunstigen toestand voor een daarop
volgend halmgewas laten.
Men moet het echter niet beschouwen alsof de
peulvruchten den grond wezentlijk zouden verbeteren , maar zij ontnemen daaraan betrekkelijk minder zouten , zoo als blijkt uit de weinige asch, welke zij achterlaten , (LIEBIG, die
organische Ch,emie in ihrer Anivendung auf
Agric. and Physiol. S. 141.) De wortelen van
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deze planten verspreiden zich op eene andere
-wijze in den bodem ; door den inthed van
den dampkring, het water en deszelfs bestanddeelen, ontwikkelen op nieuw die zelfstandigheden , welke voor de halmgewassen onmisbaar zijn. De peulvruchten. moeten , even als
alle andere planten, het voor hen noodige
voedsel in den grond vinden ; vooral is de
kalk voor dezelve onmisbaar,, maar zoo deze
voorhanden is , kan men met de noodige be!nesting zonder nadeel aanhoudend. op denzelfden akker peulvruchten verbouwen.
R. Van de erwten.
§ 508.

Alle erwten , welke verbouwd 'warden,

brengt men tot twee soorten (Pisum sativum L.) ,
waarvan vooral twee voorname verscheidenheden, als:
groene en graauvve , in aanmerking komen , en de
Witte erwten (Pisum arvense L.) , -welke minder
geschat vvorden dan de anderen.
§ 509.

Men kweekt dit gewas op alle niet to zware

vruchtbare gronden. Het voornaamste vereischte daartoe is eene diepe bouwvoor met genoe8zame humus
en kalk.
§ 510.

Be erwten groeijen na alle vruchten, maar

vooral na de zoodanigen, welke eenen lossen grond
nalaten.
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§ 511.

Een goed geploegde grond is een Ter-

eischte voor erwten ; sommigen ploegen slechts eenrnaal voor erwten , omdat de grond dan minder met
onkruid begroeijen zal, maar diegenen , welke den
grond goed bewerken, zijn daarvoor niet be yreesd ,
omdat zij daartegen wel middel weten.
§ 512.

Dit gewas verdraagt de versche stalmest niet

goed , omdat lift dan veel stroo en weinig vruchten
geeft; beenderen en asch zijn voor hetzelve zeer nuttig,
zoo de grond niet genoegzaam in staat is en men de
opbrengst gaarne jets wil vernieerderen ; ook is eene
groene bemesting zeer voordeelig, waarom het in omgebroken grasland bijzonder goed voortkomt.
§ 513.

Be erwten zaait men uit de hand; evenwel is

het zaaijen op rijen veel beter, daartoe een zaaiwerktuig
zees

nuttig is. Men zaait liefst zoo vroeg mogelijk, en

Ian daarmede reeds in Maart aanvangen ; zoo men
daartoe door de omstandigheden genoodzaakt is, kan
men het echter tot in Mei doen. Men rekent daartoe
voor een bonder twee mudden noodig te hebben, maar
op ligte gronden neemt men jets meer. Op zware
gronden worden de erwten ondergagd op ligte is
het doelmatiger zulks met den ploeg te doen, zonder
dat het noodig is daarna te eggen, want voor erwten
acht men het beter, dat de grond niet te Tlak zij.
§ 514.

De erwten hebben veel van onkruid te

lijden, zoo men daarvoor Beene genoegzame zorg
draagt. Ilet dooreggen helpt daartoe weinig en brengt
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nog al nadeel te weeg ; beter is het hakken en wieden. Men moet dit tijdig doen , want als zij door
elkander geloopen ziju , is het niet meer mogelijk.
Hoe schooner het land is , zooveel te meer mag men
van deze vrucht verwachten.
§ 515. Zoodra de onderste peulen genoegzaam rijp
zijn , is het de tijd , de erwten te maaijen of of te
slaan ; men zet ze dan op hoopen om te droogen, en
brengt ze daarna in huis om te dorschen.
Be opbrengst rekent men gemiddeld op twintig
mudden van het bunder.
516. Het stroo met de niet volkomen rijp geworden peulen 'evert een zeer goed voedsel voor
schapen op, ofschoon het door runderen en paarden
even goed gegeten wordt.
b. Van de waken.

517. Be wikken (Vida sativa L.) worden in
verschillende streken van Nederland verbouwd. Er
kOmen ook daarvan eenige verscheidenheden voor, als
Yroege , late en winterwikken.
§ 518. De wikken groeijen het best op kleigronden , en daar waar de grond bestendig vochtig is. Zij
vorderen weinig voorafgaande bewerking ; eene enkele
omploeging is voor dezelve voldoende. Zij verdragen
de stalmest beter dan erwten , waarom men deze oak
in minder vruchtbaren grond kan verbouwen.
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§ 519. Dit gewas kan vroeg in het voorjaar gezaaid worden , doch het later gezaaide , tot in het
laatst van Mei , wordt ook nog rijp. Het onderploegen verdraagt bet niet zoo goed als de erwten ,
waarom het immer onder geegd moet worden. Men
rekent op een bunder tot zaad anderhalf mud.
De wikken worden Teel met haver of garst

§ 520.

uitgezaaid, waardoor zij steun erlangen. Dit doet men
Tooral wanneer dezelve tot Toeder bestemd zijn. Indien bij sterke droogte de wikken mislukken , kan
men Tan de halmplanten nog al voordeel hebben.
§ 521.

Be winterwikken worden immer met rog-

ge in het begin van October gezaaid , met oogmerk , om in het voorjaar gemtaid en vervoederd te
worden.
Bij stalvoedering zijn de wikken van veel belang,
omdat zij een yoortreffelijk groen voeder yer-schaffen. Voor runderen en schapen maait
men dezelve zoodra de planten bloeijen ; voor
paarden zoodra de vrucht genet is. Daar bij
stalvoedering , vooral in het voorjaar, dikwijls
gebrek aan goed voeder ondervonden wordt,
zoo dienen daartoe in het bijzonder de winterwikken met de rogge.
Het groen gemaaide kan gedroogd worden en is
clan met het beste hooi in waarde' gelijk te
stellen.
§ 522. De to velde staande wikken vorderen Beene
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bearbeiding : zoo zij goed gelukken, bedekken zij het
veld en onderdrukken het onkruid.
§ 523.

Zoodra de peulen beginnen te verdroogen,

worden de wikken afgemaaid of gezigt , op hoopen
gezet om te droogen, en verder als erwten behandeld.
Men rekent gemiddeld van een bunder zestien
mudden zaad en Brie duizend Ned. ponden stroo.

v. Van de linzen.
§ 524.

De linzen (Ervum Lens L.), worden ook

hier en daar in Nederland, maar minder dan de
wikken, gekweekt. Ook hiervan komen verscheidenheden voor , welke vooral in de grootte van het zaad
bestaan.
§ 525.

Deze plant groeit beter op slechten en droo-

gen grond , dan de wikken ; op eenen zaveligen grond
is deze bouw veel voordeeliger. Voor het overige
worden zij even als de wikken gezaaid en behandeld ,
met dit onderscheid , dat men gewoonlijk bij den oogst
de planten met de handen uittrekt en dezelve niet
'anger dan hoogtens een paar dagen op het veld laat ,
omdat anders de peulen openspringen en daardoor
veel verloren gaat.
De linzen worden ook veel gezaaid om groen gemaaid te worden, en leveren een zeer goed
voeder vooral voor paarden. (De vriend van
den Landman, V Peel, hi. 352).
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Be linzen kunnen veel zaad geven, zoodat de
hoeveelheid die der wikken op gelijk land te
boven gaat.
Als voedsel voor menschen zijn de linzen beter
dan de wikken en worden hier en daar ook
wel als zoodanig gebruikt.
Gemalen dienen de linzen om ossen , koeijen en
varkens te mesten.

b. . Van de cicers.

§ 526.

De cicers (Ulcer arietinum L.) , thans

alleen in het zuiden van Europa verbouwd, schijnen
vroeger meer algemeen geweest te zijn dan thans. Zij
staan bij de beschrevene peulvruchten in waarde achter. Zij kunnen als de wikken behandeld worden.
De zaden hebben het meest overeenkomst wet erwten, en worden in Italie, Spanje en in het zuiden
van Frankrijk , zoo wel door menschen gegeten, als
aan het vee gegeven.

v. Van de platte erwten.
§ 527.

De platte erwten (Lathyrus sativus L.),

worden vooral in Spanje gekweekt men eet daar de
vrucht en gebruikt de plant als groen voeder. Be
plant is lang bekend , maar het gebruik is niet zeer
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verspreid , zoodat men aan het belang van derzelver
aanbouw met regt twijfelen kan.
£. Van de platte cicers.

§ 528.

De platte cicers (Lathyrus cicera L.) zijn

evenmin algemeen ; maar de zaden zijn in Spanje
veel meer geacht dan die van de voorgaande soort.
Mogelijk verdienen zij beter gekend to worden , loch
men zal in dit opzigt nadere proeven moeten afwachten, alvorens zij meer dan eene enkele vermelding
verdienen.

g.
§ 529.

Tan de boonen.

De boonen (Fact vulgaris Hormir.,

Vi-.

cia Faba L.) , behooren tot de zeer nutti3 e plan-.
ten en overal, waar de grond daarvoor geschikt is ,
zal Been bekwaam landbouwer de teelt daarvan nalaten. Zij zijn voordeelig en laten daarbij het land
in den besten staat terug , zoo men voor dit gewas
de noodige zorg gedragen heeft. Van dezelve komen
vele verscheidenheden voor , dock tot den veldbouw
behooren meer bepaald de paarden- en duivenboonen,
welke hoofdzakelijk door de betrekkelijke grootte der
zaden onderscheiden worden.
§ 530.

Be boonen vereischen eenen vruchtbaren

bodem , waarom zij vooral in kleilanden verbouwd
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worden. Zij groeijen echter ook zeer goed op andere
gemengde, Teel humus bevattende gronden.
§ 531.

Het is voor de boonen een vereischte, dat

de bouwvoor diep zij waar zulks het geval niet is ,
is het beter dezelve niet te yerbouwen. Diep ploegen is daarvan de voornaarnste Toorwaarde. Mest
verdragen zij zeer goed, vooral ook beenderenmeel en
dierlijke kool. Het best groeijen zij in gebraakt en
gemest land, maar in het algemeen verdragen zij ook
bijna zonder onderscheid alle voomuchten. Zij kunnen zeer goed -na aardappelen gezaaid worden en
zijn eene goede voorvrucht voor alle graangewassen,
waarom men veelal tame na boonen zaait.
§ 532.

Ook bij deze vrucht geldt de regel: zoo

vroeg mogelijk te zaaijen want ofschoon er somtijds
goede vruchten verkregen worden van boonen , welke
eerst in Mei gezaaid zijn , zoo is zulks meer als eene
uitzondering te beschouwen. Men verbouwt de boonen
somtijds als wintervrucht , door dezelve in den herfst
te zaaijen. De hoeveelheid, welke men om te zaaijen noodig heeft , is voor een bunder van paardenboonen twee mudden en van duivenboonen anderhalf mud,
Het gebeurt niet zelden , dat men vier mudden
en zelfs nog meer op een bunder zaait, maar
dan bedenkt men niet genoeg , dat alle planten daardoor slechter worden.
§ 533.

De boonen worden door velen uit de hand
13
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gezaaid , maar die handelwijze verdient geene aanbeTeling. Die veel boonen en eene goede navrucht
wil, moet dezelve op rijen zaaijen ; hierdoor bespaart
men zaaizaad , kan het land beter schoon gehouden
worden , hebben de planten meer lucht, en zetten veel
meer peulen : zoodat de opbrengst ruimer is.
Sommigen hebben beweerd , dat het op rijen zaaijen der boonen nadeelig is, omdat het land meer
uitdroogt , en men heeft daaraan het rimpelen
der boonen toegesehreven ; dock hiervoor zal
men waarschijnlijk wel andere redenen kunnen opgeven. Is het land niet genoegzaam in
staat en niet diep genoeg geploegd, dan vindt
men hetzelfde Terschijnsel op akkers , welke
uit de hand gezaaid zijn , en bier kan men
tegenoverstellen , dat velen boonen op rijen
zaaijen en daarover in alle opzigten te vreden zijn.
534. De uit de hand gezaaide boonen moeten
ondergeploegd worden , evenzoo als die , welke in de
ploegvoor met de hand gelegd worden. Sommigen
hakken de rijen voor boonen , anderen maken gaten
op rijen in bepaalde afstanden, of gebruiken daartoe
eenen boonenpoter , en dan worden die gaten toegesleept. Het best van alien is : de boonen met daarvoor geschikte werktuigen te zaaijen op rijen , welke
onderling vier palmen afstand hebben.,.
Een koolhouwer of boonenzetter is in het kabinet
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van landbouw-werktuigen, te Utrecht, No . 135,
en een boonenpoter No. 132.
§ 535.

Terwiji de boonen te velde staan , verei-

schen zij veel zorg. De met de hand gezaaide worden geegd, als zij 4 a 5 Ned. duimen boven den grond
zijn , en daarna gewied en gehakt. Voor de op rijen
staande is deze bewerking gemakkelijker,, het behakken kan meer geregeld geschieden en zelfs nog beter
met de paardehak en cultivator. De goed schoon gehouden boonen groeijen beter en beloonen den arbeid ,
terwijl zulks ook voor de volgende gewassen van belang is. Tusschen de boonen op rijen kan men in
Julij koolzaad zaaijen, hetwelk voor dit gewas zeer
voordeelig is.
Uittreksels uit de berigten aan de Ned. Maatsch.
ter bevordering van Nijverheid , 1835, bl. 215.
§ 536. Zoodra de peulen beginnen zwart te worden , moet men de boonen zigten of maaijen en na
een paar dagen aan kleine bossen binden, opzetten,
en , zoodra zij genoegzaam droog zijn , naar huis
brengen.
Voor eene gemiddelde opbrengst kan men rekenen dertig mudden van een bonder.
§ 537.

De groote boonen, welke vooral in de moes-

hoven gekweekt worden , zijn ook somtijds op yelden
verbouwd en als veevoeder gebruikt. Zij geven veel
minder en worden daarom zelden met dat Joel gekweekt,
13*,
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Van de witte boonen.

§ 538.

Witte boonen , ook struikboonen genoemd

(Phaseolus compressus DC.), worden vooral in Zeeland in groote hoeveelheden verbouwd. Zij vorderen een' vruchtbaren goed bewerkten grond.
Men rekent dat een achtste der zaailanden op

Walcheren met witte boonen besteld wordt,
(Staat van Landhouw voor 1816, bi. 16).

§ 539.

De zaden worden op rijen gelegd en het

land goed schoon gehouden.
§ 540.

Zoodra de planten rijp genoeg zijn , wor-

den zij uitgetrokken , aan bossen gebonden en om
stokken op stroo aan hoopen gelegd, om te droogen.
Wanneer dezelve genoegzaam droog zijn , worden zij
naar huis gebragt om gedorscht te worden.
Van een bunder kan men gemiddeld twintig
mudden boonen inzamelen.
Velen planten de witte boonen tusschen de Turksche tarwe en achten zulks zeer voordeelig,
omdat die planten daardoor niet benadeeld
worden.
De snijboonen (Phaseolus vulgaris SAvi.) ,
worden somtijds -dm de tabakslanden gelegd,
om die planten te beschutten.

— 197 —

D. Over de dopyruchten.
§ 541. Be meelbevattende zaden, welke een nut-.
tig voedsel opleveren en waarvan de planten niet tot
de halmgewassen en peulvruchten behooren , worden
hier onder de benaming van dopvruchten vermeld.

a. Van de boekweit.
542. De boekweit (Polygonum Fagopyrum L.)
is een zeer nuttig, gewas , hetwelk veel voordeel verschaft , zoo het weder daarvoor gunstig is ; maar van
alle graangewassen is er geen , waarop men met minder zekerheid rekenen kan , omdat het zeer aan mislukking onderhevig is. Bij de minste nachtvorst lijdt
het reeds en loopt spoedig gevaar geheel weg to vallen. Bij het bloeijen kan de vruchtvorming door
ongunstig weder geheel verhinderd worden , en zoo
het in den groei niet voordeelig geweest is of tijdig
geoogst kan worden, kan zij in den herfst andermaal
yan de vorst lijden.
Men vergelijke wat aangaande het nut van dit
gewas voorkomt in De Vriend van den Land-

man, I Deel, bl. 261.
De Siberische boekweit (Polygonum tatari-

cum L.) is als graanvrucht van geene . waarde ;
zij geeft weinig en bitter meel , en is als een
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onkruid onder de gewone boekweit te beschouwen. Voor groen Toeder zal zij mogelijk nuttig kunnen zijn. (Kops, Magazijn van Land-.
bouw,, V Deel, hl 150. Staat van Landbouw,,
1823, hi. 117).
§ 543. Een voornaam voordeel van de boekweit
is , dat zij op ligte zandgronden en in de veenen
groeit, waar men niet veel antlers dan rogge verbouwen kan. Dat zij ook op betere gronden, zoo
dezelve los genoeg zijn, Toortkomt , zal wel geen
betoog behoeven.
544. Om met voordeel verbouwd te worden
moet de boekweit , even als alle andere planten , genoegzaam voedsel in den grond vinden. Zonder humus
en mestspecien kan men van de boekweit evenmin
als van andere planten een goed gewas verwachten.
§ 545.

Be boekweit verdraagt alle soorten van mest-

specien , vooral de asch , het straatvuil , plaggenmest
en eene groene bemesting. Om den grond voor de
boekweit goed te bereiden, moet dezelve twee- of
driemalen geploegd en geegd zijn. In de veenen zaait
men de boekweit na de bovenkorst afgebrand en de
ascii vlak ondergeploegd te hebben.
De veeriboekweit groeit minder hoog, doch geeft
Teel zaad. Door sommigen wordt zij als eene
verscheidenheid beschouwd.
§ 546.

Men zaait de boekweit in de laatste helft

van Mei , omdat zij , vroeger gezaaid te veel aan den
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invloed van nachtvorst blootgesteld zoude zijn. Een
half mud zaad is genoegzaam voor een bunder. Men
zaait dezelve meest uit de hand , ofschoon men hier en
daar zich wel bevonden heeft bij het zaaijen op rijen.
Het onderploegen is niet doelmatig voor boekweit; men
moet die ondereggen en kan daarna het land slepen.
547. De uit de hand gezaaide boekweit vordert
geen' arbeid. Zoo zij goed uitstoelt onderdrukt zij
door haren groei de ontwikkeling van het onkruid.
De op rijen gezaaide kan men behakken en schoon
houden , hetwelk den groei bevordert en de opbrengst
vermeerdert.
§ 548. Den tijd , om de boekweit to zigten of te
maaijen , bepaalt men na de hoeveelheid rijpe zaden.
Wanneer men veronderstellen kan, dat de grootste
hoeveelheid tot rijpheid gekomen is, moet men met
den oogst aanvangen , want ofschoon de planten nog
bloeijen en vrucht aanzetten , kan men daarvan niet
meer verwachten.
549. Nadat de boekweit nog eenige dagen om te
droogen op het veld gelegen heeft, wordt dezelve
aan niet zware bossen gebonden en opgezet. Sommigen dorschen dezelve op het veld en anderen zoodra
zij naar huffs gebragt is.
De opbrengst van boekweit is zeer ongelijk ; dock
bij een niet onvoordeelig gewas , kan men de
gemiddelde opbrengst stellen op vijf en twintig
mudden van een bunder.
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ii. Fan de quinoa.
§ 550.

Be quinoa of Peruviaansche rijst (Cheno-

podium Quinoa W.), wordt in de hooge streken van
Zuid-Amerilia algemeen als graangewas verbouwd ,
en sedert eenige jaren heeft men daarmede in anderscheidene gewesten van Europa proeven genomen ,
vele grond geven om te verwachten, dat deze plant
ook eenmaal eene plaats onder de nuttige gewassen
bekleeden zal.
Of anderen voor mij tot de verspreiding van die
plant in Nederland bijgedragen hebben, weet
ik niet : het zaad heb ik in Februarij 1837
het eerst uit den kruidtuin te Berlijn ontvangen , en van het daarvan gewonnene heb ik
aan .onderscheidene beoefenaren van tuin- en
landbouw medegedeeld.
§ 551.

De quinoa groeit zeer goed op zandgronden,

zoodat men het met voordeel zal kunnen verbouvven ,
waar de boekweit voorkomt.
De proeven , welke de Hoogleeraar A. _NIIMAN op
de ontginning van 's Rijks veeartsenijschool
daarmede genomen heeft, hebben zulks Toldinsend bewezen.
§ 552.

Eene goede bewerking van den grond en

eenige meststoffen zijn ook voor dit gewas noodzakelijk.
§ 553.

Het zaaijen geschiedt uit de hand of wel op
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rijen , hetwelk door sommigen als voordeelig opgegeyen wordt. De hoeveelheid zaad , welke men noodig
heeft, is zeer gering, want met twee Ned. ponden kan
men een bonder bezaaijen. De geschikte tijd daarvoor
kan men stellen in het begin of midden van April.
§ 554.

Z.00dra de planters geel beginnen te worden,

moet de quinoa gezigt worden. Men bindt haar
na een paar dagen aan bossen , laat deze nog eenigen
tijd op het veld droogen en brengt dezelve dan naar
huffs om te dorschen.
filet is niet wel mogelijk , om de opbrengst te
bepalen, maar het getal korrels, hetwelk iedere
plant geeft , is zoo groot , dat deze belangrijk zijn zal.
De quinoa is voor menschen een zeer goed voedsel, vooral als zij gepeld en tot meel gemalen is.
Be zaadhul bevat eene bittere stof, welke door
wasschen met koud en warm water kan afgescheiden worden, en dan kan men cut zaad even
als gierst gebruiken. Voor vee en gevogelte is
het alzoo behandeld , een zeer goed voedsel.
De digt gezaaide groene plant kan gekookt als
spinasie gebruikt worden, en is ten minste even
zoo smakelijk.

E. Over de voederkruiden.
§ 555.

Onder voederkruiden verstaat men al die

— 202
planten, waarvan de halmen, stengen of bladeren ,
groen of gedroogd , tot voedsel van het vee dienen.
Het getal van deze planten, vooral zoo alle nuttige
grassoorten hieronder opgenomen -worden , is zeer groot.
De Yoornaamsten kunnen hier derhalve slechts in aanmerking komen.
556. Het vee is bij den landbouw over het algemeen onmisbaar , omdat daarmede veel werk verrigt
worth en om dat de mest voor den plantenbouw volstrekt noodig. is. Er moet derhalve voor de voeding
van hetzelve gezorgd worden, en waar men dit niet
genoegzaam kan , kwijnt de landbouw.
§ 557. Waar zonder bijzondere zorgen genoeg voedsel te vinden is , kan men daarvan gebruik maken , en
behoeft men niet voor voederkruiden te zorgen ; doch
deze omtandigheden komen niet veel voor en kunnen
meestal weinig bijbrengeh. Het eenig-e , wat in dit
opzigt in aanmerking komt , is het weiden van schapen op heidevelden en dat weinige wat op stoppellanden voorkomt en fangs wallen en •wegen groeit.
558. Van de reeds vermelde planten kunnen velen
ook als voederplanten gebruikt worden en nuttig zijn.
De groen gemaaide garst, haver, gierst, rogge, Turksche tarwe, erwten wikken , linzen , cicers , platte
erwten , platte cicers en boekweit , komen vooral als
zoodanig in aanmerking en worden dikwijls met dat
doel verbouwd.
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it, Van de grassoorten.
§ 559. De grassoorten zijn voor het vee het meest
natuurlijk yoedsel , en zoo men daarvan genoeg heeft
kan men zonder andere voederkruiden in de behoeften van hetzelve voorzien. lliertoe dienen de graslanden.
Diegenen , welke beweren , dat men overal de
stalvoedering moet invoeren, kennen de voortreffelijke graslanden in ons vaderland niet. (VAR
HOGENDORP

Bijdragen tot de huishouding van

Staat , III Deel, I st. bl. 97).
560. De graslanden verdeelt 'men in natuurlijke
en kunstige. Door de eerste verstaat men de zoodanige , waarvan de grond als van zelf met grasplanten
begroeid is ; door de andere, die graslanden, welke
door het zaaijen van graszaden verkregen zijn.
§ 561.

Ook onderscheidt men de graslanden in he-

stendige en tijdelijke. De eerste blijven als graslanden, zonder dat zij bebouwd worden; de andere
worden na een bepaald petal jaren in bouwlanden
veranderd en daarna weer tot graslanden gemaakt.
Deze wijze van bouwen komt meer in Engeland
dan in Nederland voor, ofschoon zij niet zonder voorbeeld is.
§ 562.

De graslanden noemt men naar de tijdelijke

bestemming weiden of hooilanden. De eerste zijn die ,
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waarin het Tee graast; de andere , de zoodanige,
welke ter verkrijging van hooi gemaaid worden.
§ 563.

De graslanden zijn van zeer onderscheidene

wezentlijke waarde , naar den aard en de ligging van
den grond en naar de zorg , welke tot derzelver onderhoud besteed wordt.
§ 564.

Natuurlijke graslanden vormen zich overal ,

waar de grond vruchtbaar genoeg is om het Gras to
voeden. leder zoodanig stuk land, waarvan men de
oppervlakte niet om vverkt , zal met de in het wild
groeijende planten bedekt worden en eindelijk hoofdzakelijk met grassoorten begroeijen. Op die wijze
zijn de meeste graslanden in Nederland ontstaan.
§ 565.

Spoediger en beter bereikt men zijn doel,

warmeer men de graslanden door kunst aanlegt, dat
is: door zaaijing van zoodanige planten , welke men
voor die landen nuttig acht ; waartoe men het zaad
van een gedeelte goed grasland van gelijksoortigen
.
grond verzamelen kan , of waarvoor men de vereischte
zaden koopen kan.
De zaden, welke men voor graslanden koopt ,
moeten verschillen naar de soort van den grond.
Voor een bunder op kleigronden kan men nemen :
Raijgras (Lolium perenne L.) . . . . 20 Ned. ft' .
Knopaar (Bactylis glomerata L.)
15 » »
Beemd langbloem (Festuca praten-

sis Hums.)

5 » »,
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Beemd doddegras (Phleumpratense L.) 5 Ned. V.
Wolachtig zorggras (ffokus lanatus L.) 5 » »
Beemd vossestaart (flopecurus pra-

tensis L.)
5 »
Reukgras (Jnthoxanthumodoratum L.) 2 » »
3 » »
Witte klaver (Tr ifolium repens L.)
Voor zandgronden
Raijgras (Lolium perenne L.)

. . . 15 Ned. V.
Haverachtig langras (iirrhenatherum
avenaceum B E AUV
15 » »
Wolachtig zorggras (Holcus lanatus .L.) 5 »
»
Schapen zwerkgras (Festuca ovina L.) 5 »
Hard zwerkgras (Festuca duriusoula L.)
5
Reukgras (Inthoxanthumodoratum L.) 2
Witte kiaver (Trzfolium repens L.) . 4 » »
Voor veenachtige gronden
Raijgras (Lolium perenne L.) . . . . 25 Ned. V.
Wolachtig zorggras (Holcus lanatus L.) 10 »
Beemd doddegras (Phleumpratense L.) 10 >»,
Beemd vossestaart (Alopecurus pra-

tensis L)

10 »

Rijzige langbloem (Festuca elatior L.) 10 »
Reukgras (dizthoxanthunodoratunz L.) 2 » »
Witte kiaver (Trzfolium repens L.) . 6 »
Het is vooral in de werken der Engelsche land-
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huishoudkundigen , dat men de meeste opgay en van de te zaaijen grassoorten vindt. De
opgaven van dezelve zijn zeer uiteenloopend
en vele der opgegevene zaden zal men gerust
kunnen weglaten. Zoo zal men ook de zaden
van die soorten, welke men somtijds niet verkrijgen kan , door iets meer van de andere te
nemen, kunnen vervangen. Wil men alleen raijgras nemen, zoo gebruikt men zestig Ned. ponden met vier Ned. ponden witte klaver op het
bunder. Van de knopaar moet men dan tachtig
Ned. ponden nemen met vier Ned. ponden
klaverzaad , van het beemd doddegras (Ti-

mothy Bras) behoeft men niet meer dan vijf
en twintig Ned. ponden te nemen.
§ 566. "Wil men zeif de zaden verzamelen , zoo
moet men een klein gedeelte van het hooiland laten
staan , om hetzelve later dan gewoonlijk te maaijen ,
en het daarvan verkregene zaad met de helft gewoon
hooizaad en eenig zaad van witte klaver vermengen
tot zaaizaad.
Het hooiland, waarvan men de zaden winnen zal,
moet men vooraf van alle schadelijke en nadeelige planten zuiveren , om daarvan niet tevens de .zaden te verkrijgen.
Het is om de zaden van de later rijpende grassoorten , dat men later maaijen moet. De beste
grassoorten vooral rijpen later , waarom gewoon
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Het door kunst aanleggen van graslanden

§ 567.

vordert eenige voorzorgen , Welke der vermelding wel
waardig zijn. Vooral moet de grond goed en diep
bewerkt wezen ; door ploegen en eggen wordt dezelve
zoo los en fijn als mogelijk geinaakt , en het onderploegen van oude mest , 'pluis of andere mestspecien
is daarvoor van reel belang. Ook moet voor de afwatering van den grond gezorgd zijn en in zware
gronden voor de gruppels.
De grassoorten hebben , even als andere planten ,
voedsel noodig , zoodat men op een' uitgebouwden grond zonder bemesting nimmer goede
graslanden kan aanleggen. Vele andere voorschriften tot het aanleggen van kurstweiden
vindt men opgegeven , doch niet alle verdienen
evenzeer aanbevolen te worden.
§ 568.

In het zoo bereide land zaait men dan in

het laatst van September vijf en twintig kop garst
op het bonder, welke met zorg onder geegd wordt.
Gewoonlijk acht dagen daarna , zoodra de garst gekiemd is , zaait men de andere zaden , waarna men
eene sleep met takken over het land laat gaan en een
paar malen rolt.
Het nut van de garst bij de ontkieming en ontwikkeling van graszaden , wordt algemeen. (toff
de landhuishoudkundigen erkend. De jonge
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grasplanten worden door de rogge in vele opzigten beschermd en daar voldoen de zoodanig behandelde landen het best aan de verwachting.
§ 569.

In Engeland heeft de ondervinding geleerd,

dat de gezaaide graslanden de eerste twee jaren niet
gemaaid , maar door schapen twee a Brie malen jaarlijks kaal afgeweid moeten worden.
De planten stoelen meer uit , omdat de schapen
de grasscheuten in den grond trappen en daardoor denzelven vaster maken , terwijl ook de
schapcnmest den groei der planter bevordert.
§ 570.

Telkens als het land afgeweid is, moet

men met eene zware rol over het land gaan , en dan
zal men het derde jaar volkomen good en in alle
opzigten bruikbaar grasland hebben , hetwelk in wezentlijke waarde oude en natuurlijke weiden Terre
overtreffen zal , indien men voor het behoorlijk onderhouden zorg draagt.
§ 571.

Bij het onderhouden van graslanden komen

in aanmerking : het vlak leggen , de afwatering , de
zuivering van onkruiden en de bemesting.
Men vergelijke over de graslanden

J. METZGER ,

Landwirthschaftliche Pflanzenkunde, Heidelberg
1841, S. 220.
§ 572.

Poor alle graslanden is het een vereischte,

dat zij vlak liggen , zoodat het water nergens kan
blijven staan en de grasplanten algemeen in gelijke
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omstandigheden vbrkeeren. Belangrijke laagten moeten daarom aangevuld en door rollen het land zoo
vlak mogelijk gemaakt worden.
Vergelijk § 225 , 259 , 260 en 261.
§ 573.

De afwatering is voor graslanden van het

grootste gewigt , omdat daar , waar de grond bestendig nat is, de invloed van de dampkringslucht minder
moet zijn, zoodat op die plaatsen vooral waterplanten groeijen , en zoodanige moerasplanten veelal voor
het Tee schadelijk zijn. Naar voor eene goede afwatering gezorgd is, zal men de beste

'en

voedzaam-

ste grassoorten kweeken.
Vergelijk § 163 , 164 en 165.
§ 574.

Daar de onkruiden ook in de graslanden

voedsel aan den grond ontnemen , en den groei van
nuttige planten benadeelen , zoo moet men van die
planten zoo veel mogelijk de graslanden zuiveren.
Vergelijk § 376.
§ 575.

Dat de bemesting der graslanden van het

grootste belang is , wordt door de ondervinding dagelijks bevestigd. Het gras kan , zonder dat daarbij
nieuwe grondstoffen tot voeding aan den grand medegedeeld worden, niet lang een voldoend gewas opleveren.
Vergelijk

220 en 221.

Door sommigen is beweerd, dat het nadeelig zij,
om graslanden to bemesten , omdat men van
de mest meer voordeel op bouwland kan hebben. Maar daarbij hebben zij niet genoeg in
14

-210—
het oog gehouden , dat men door de verbetering van graslanden ook meer vee zal kunnen
houden , en daardoor ook meer mest gewonnen
zal worden, zoodat de bemesting der graslanden tot algemeene verbetering van het landelijk bedrijf medewerkt , terwiji eene tegengestelde handeling uitputting van den grond en
schade in de gevolgen zal veroorzaken. Zij ,
die zoo iets beweren , kennen de voortreffelijke
graslanden in .Nederland niet.
Noch door voedergewassen , noch door stalvoedering zullen de goede graslanden hunne waarde
verliezen. Lie J. N. VON SCIIWERZ iinleitung ZUM
praktischen Ackerbaw, 2 Aufl., II Band, S. 424,
en UILKENS Handboek van, Vaderlandsche Landhuishoudkunde bl. 229, 640.
§ 576. Be bemesting der graslanden geschiedt op
zeer onderscheidene wijzen. De graslanden , welke
jaarlijks met vruchtbaarmakend water en slib bedekt
worden, hebben geene andere bemesting noodig, zoo
als de uiterwaarden genoegzaam bewijzen. Ook in
sommige polders brengt het water op de graslanden
veel verbetering aan , en kunstmatig kan men de hooilanden besproeijen door dezelve daartoe aan te leggen.
Yergelijk § 206-215.
§ 577. Daar het voor de afwatering noodig is , de
gruppels en slooten in goeden staat te onderhouden ,
zoo kan men den grond en den molder op een' hoop
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bij een brengen en zoo, onder bijvoeging van mestspecien , eene pluis of staal maken Welke in den volgenden
herfst of winter, na bijna een jaar gelegen en een paar
malen omgezet te zijn , over het land geslecht wordt ,
hetwelk men dan door slepen en rollen zooveel mogelijk
verdeelt en met den grond in vereeniging brengt.
§ 578.

Gedurende het beweiden wordt het land door

het Tee bemest doch niet genoegzaam en niet zoodanig , dat men daardoor tot de verbetering der graslanden geraakt. De afzonderlijke drekhoopen benadeelen
zelfs de weiden , zoodat men er op letten moet , die
gedurig te verzamelen en naar de pluis te brengen of
over het land uit te slaan.
Door het beweiden worden de graslanden minder
uitgeput , dan door het hooijen , want het gras
heeft het voedsel voor zich aan den grond ontnomen en deze ontvangt daarvoor niets anders
dan hetgeen de dampkring verschaft ; zoodat
hieruit op te maken is , dat een weiland minder tot herstel vordert dan hooiland.
§ 579.

Daar men de mest in graslanden niet kan

onderwerken , maar op dezelve niet anders dan eene
overmesting kan geschieden , zoo moet de mestspecie
dun of fijn verdeeld zijn , want anders verliest dezelve
te veel door uitdrooging en vervlugtiging.
§ 580.

Het gebruik van de gier op graslanden is

van het grootste belang , want daardoor worden zij belangrijk verbeterd en dringt door de vloeibaarheid vol14 *
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komen in deze gronden. Iliertoe heeft men gierwagens waaruit men deze mestspecie over het land nit-vverpt , of laat uitloopen , hetwelk van toepassing is op
alle vloeibare of vloeibaar gemaakte rnestspecien.
beschrijving en afbeelding. van zoodanige gierwagens als men gebruikt of zoude kunnen gebruiken , kan men vinden in J.
BERKIIEY,

in

LE FRANCQ VAN

Natuurlijke Historie van het Rundvee
, VI stuk, hi. 161 en pl. 47.

Een model komt voor in het kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht , No . 697.
§ 581.

Alle andere mestspecien worden over de

graslanden uitgestrooid en even zoo behandeld , als omtrent de pluis gezegd is. Hierbij komt nog in aanmerking , dat van hetzelfde land eenige gedeelten meerdere
mest behoe-ven , hetwelk men naar den staat van het
gras kan beoordeelen.
§ 582.

Door eene bestendige en naauwlettende zorg

moet de landman voor zijne graslanden zorgen. Ilij
moet daarom in de `widen het vee niet laten gaan ,
voordat de grond droop,: genoeg. , en er genoegzaam
voedsel voor hetzelve in te vinden is; ook moet hij hetzelve daaruit nemen , voordat er gebrek aan gras komt.
Bijaldien men het vee te vroeg, vooral in vochtige weilanden, brengt, wordt dikwijls meer gras
vertrapt dan gegeten.
§ 583.

Be graslanden, welke gehooid zullen worden,

moeten in goeden staat zijn , door slooten of andere af-
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keeringen voor het indringen van het vee beveiligd
zijn, en niet buiten noodzakelijkheid beloopen worden.
§ 584.

De voornaamste zorg van den landman moet

daartoe strekken, oin den juisten tijd voor het maaijen
waar te nemen ; deze is zoodra de meeste grassoorten
in bloei staan en dan moet het door geschikte arbeiders dadelijk verrigt worden. Zij moeten het Bras
regelmatig afsnijden en in geregelde zwaden brengen.
Alles wat het maaijen betreft, en de zeis, waarmede zulks geschiedt , is naauwkeurig beschreyen door J. Lx

FRANCQ VAN BERKHEY , VI

stuk,

bl. 186 en pl. 48.
De zeis , met haarspit en hamer , is in het kabinet
van landbouwk. werktuigen, te Utrecht ,N0 . 307,
en verschillende graszeissen , N o . 585 en 586.
§ 585. Zoodra het hooi bijna droog is , moet men
het keeren ; men dient daar echter droog weder toe
te hebben , want zoolang het in de zwad lips , zat
het minder bederven dan het ontijdig gekeerde. Bij
dit keeren wordt het hooi zooveel mogelijk uitgespreid,
om het droogen van hetzelve te bevorderen , want
daarvan hangt de waarde van bet hooi veel af.
§ 586.

De inzameling van het hooi is een der be-

langrijkste werkzaamheden , waarbij al wat werken kan
moet helpen om te zwelen en het hooi op roken te zetten. Het tiemen, dat is : bet bij elkander halen van het
hooi door middel van een paard , geschiedt vooral in

Vriesiand , en verdient wel sneer algemeene navolging.
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Over de inzameling van het hooi , de hooi-egg-e
van

BLOIS VAN TRESLONG

en over de NiZe van

tiemen in Engeland en in Holland, verdient
nagelezen te worden:

LE FRANCQ VAN BERKIIEY,

VI stuk, bl. 199 enz. Het hooi-tiemhek van
MIDLETON

JOHN

is in het kabinet van landbouw-werk-

tuigen , te Utrecht, N°. 680 , en eene door
W.

VAN PEYMA

verbeterde hooi-egge van

VAN TRESLONG , N o .

BLOIS

704. Eene beschrijving en

afbeelding van de tieme , welke in Friesland
algemeen gebruikt wordt , vindt men in de Verhandelingen van den oeconomischen tak: Landbouw,, No. 7, hl. 10; zij is voorhanden in het
kabinet te Utrecht , No. 311.
§ 587. Wanneer het hooi volkomen droog is , dan
is het van belang , hetzelve zoodra mogelijk naar huis
te brengen en op de schelf te zetten. Men bergt dit
hooi in schuren of in de hooibergen.
In Friesland en Groningen brengt men het
hooi meer in schuren , elders Incest, in bergen.
588. Indien het hooi niet droog genoeg is , geraakt het sterk aan het broeijen , waardoor meermalen
brand ontstaan is. Met een lang ijzer , hetwelk men
in de hooischelf steekt, zoekt men den inwendigen toestand te kennen , en wordt de broeijing te sterk dan
moet men aan het omwerken. Men kan het gevaar voor
de ontbranding voorkomen, door eenige zakken tout tusschen het hooi te strooijen, en men moet dit niet als ver-
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loren beschouwen, want het hooi wordt daardoor voedzamer, omdat het zout ook voor het vee zeer nuttig is.
589. Als een' algemeenen regel kan men aannemen,
dat de graslanden hetzelfde jaar niet tweemalen moeten
gemaaid worden; hierdoor verliezen zij te veel en wins
men meest slecht hooi. Men noemt het tweede grasgewas etgroen , 'en zulks gebruikt men het best door
het te beweiden.
§ 590.

Sommige graslanden zijn zoo slecht , dat zij ,

om goed te worden, eene meer dan gewone bewerking
tot verbetering noodig hebben; hiertoe worden die
landen opgenomen of gescheurd.
§ 591.

Door het opnemen bedoelt men : het opne-

men van de zoden , om den ondergrond door beteren
grand aan te vullen , of door omploeging , omspitting
en bemesting te verbeteren, en daarna met de oude zoden te dekken. De zode wordt daartoe aan stukken
gesneden en opgenomen, of aan reepen, en dan opgerold.
§ 592.

Het scheuren van graslanden is , wanneer

de zode onder geploegd wordt. Men bouwt in zoodanig
land gewoonlijk eenige vruchten waarna men klaver
zaait en het dan laat liggen , orn zoogenaamd groen
land te maken. Ook kan men zoodanig land-, door te
braken en te mesten , tot een kunstgrasland aanleggen.
Zie Staat van Landbouw,, 1823, M. 37.
De alzoo verjongde graslanden beloonen gewoonlijk den daaraan besteeden arbeid ruim vooral
zoo de ondergrond vroeger niet genoeg bewerkt
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was en de graswortelen niet konden doordringen, want, ofschoon men nieuwe graslanden bijna
niet to veel rollen kan , zoo moet de bouwvoor diep zijn, zal men van eene bepaalde
uitgestrektheid het meeste voordeel genieten.
t. Van de klaver.
§ 593.

Van de klaver (Trifolium) zijn zeer vele

als .nuttige voedergewassen vermeld , maar de meesten
voldoen weinig , zoodra zij in het groot verbouwd
worden. Het zal genoeg zijn als Brie soorten daarvan opgegeven worden en wel :
Be roode klaver (Trifolium pratense L.),
De inkarnaat klaver (Trifolium incarnatum L.).
De witte klaver (Trifolium repens L.).
Ms voedergewassen worden door onderscheidene
landhuishoudkundigen nog vermeld: Trifolium

intermedium Cuss. , T. alexandrinum L. ,
T. alpestre L. , T. Molinerii _BALB., T.
medium L. , T. hybridum Sm. , fragilerum L. , en 7. agrarium L.
1. Van de roode klaver.

§ 594.

De roode klaver (Trifolium pratense L.)

is, met uitzondering van de grassoorten , de belangrijkste van alle voederkruiden. Men beschouwt de
gekweekte als eene verscheidenheid van de in het wild
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Yoorkomende , en noemt die Spaansche of Brabandsche
klaver (Trifoliunz pratense sativum). Door sommige schrijvers wordt nog, eene andere verscheidenheid , onder den naam van groene klaver , yermeld ,
loch die schijnt weinig verspreid to zijn.
Vergelijk A. ThAER, Grundsatze der rationellen
Landwirthschaft , IV Band, S. 254. L.
MANN

TRAUT-

Landwirthschaftslehre , Wien 18W, II

Band, S. 90.
§ 595.

De Spaansche of roode klaver kan op de

meeste gronden verbouwd worden en Misschien wel
op alle gronden, zoo daaraan genoegzame kosten en
arbeid besteed worden. Op zwaren vruchtbaren grond
groeit dezelve het voordeeligst. Op ligtere gronden
komt zij zeer goed voort , en zelfs de schrale heidegronden , Welke genoeg humus bevatten en waarvan
men de plaggen kan afbranden , geven zonder andere
bemesting eene goede opbrengst aan klaver. In afgebrande yeenen , waar men over eenig nand kan beschikken , komt ook de klaver nog voort.
Zonder voedsel kan de klaver niet groeijen
moet daarom eenen vruchtbaren of goed bemesten grond vinden en daarin mag eene zekere hoeveelheid kalk niet ontbreken waar
zuiks bet geval is , moet door asch , kalk of
weedasch daarin voorzien worden.
§ 596.

De bewerking van den grond komt voor de

klaver eigentlijk niet in aanmerking, omdat dezelve nim-
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mer anders dan met ar 1 ere vruchten of onder dezelve
gezaaid wordt. In het algemeen is het een vereischte voor de klaver , dat de grond diep bewerkt
zij. Op ondiepe bouwvoren komt dezelve het eerste
jaar wel op, maar verkwijnt het tweede , wanneer
de klaver het meest moet opbrengen. Ook is het
voor deze plant van belang , dat de grond door vr,oegere be werking zooveel mogelijk vrij van onkruiden
zij , waarom goed gehakte en gewiede voorvruchten
een beter gewas waarborgen.
597. Men zaait de klaver onder zomer- en wintervruchten ; onder de zomervruchten , zoodra het
zaad besteld, hetzij ondergeploegd of ingeegd is. Men
kan dan de klaver zaaijen met zomertarwe , garst ,
rogge , boekweit vlas , boonen , enz. Het klaverzaad mag niet diep ondergebragt worden , waarom
sommigen het zaad in het geheel niet inwerken ; beter is het, zulks door eene ligte egge en achterwaartsche tanden te doen en daarna het land te rollen.
Men gebruikt op een bunder zes Ned. ponden zaad.
Onder het winterkoorn zaait men in Februarij of
Maart somtijds op de sneeuw , of wel zoodra men
het land heeft kunnen eggen, en laat dan , na gezaaid
te hebben , er de rol overgaan.
Men moet bij het zaaijen van klaver vooral zeker
van het zaad zijn , want onder hetgeen men
koopt kan men somtijds vinden , dat in ovens
gedroogd is en in het geheel niet ontkiemt.
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§ 598.

Niet voordat het gewas , waaronder de kla-

ver gezaaid is , geoogst zal zijn , begint dezelve goed
door te groeijen ; daarna ontwikkelt zij zich en kan
dan nog meestal eene goede snede geven ; zoo dat niet
het geval is , dan wordt dezelve afgeweid.
Het afweiden van de klaver hangt evenwel van
eenige omstandigheden af. Op vochtige landen zal het vee de klaver te veel vertrappen,
zoodat men den toestand van den grond in aanmerking moet nemen. Op losse zandgronden,
welke drooger zijn, kan het afweiden zelfs
nuttig en voordeelig wezen , maar het liefst laat
men zulks doen door schapen of jong vee.
§ 599.

Nuttig voor de klaver en de opvolgende

vruchten is eerie overmesting, vooral van asch , kalk,
weedasch , gips , pluis , gier , beer of andere dunne
of fijne mestspecien. Deze overmesting doet men in
den winter , of terstond daarna , voordat de klaver
begint door te groeijen.
In Braband en P laanderen is

men zoo M y er-

tuigd van de noodzakelijkheid der asch

vow'

deze plant , dat niet zelden het Ned. mud
llollandsche drooge turfasch met nagenoeg een'
gulden betaald wordt , en dan gebruikt men
van dertig tot veertig mudden op een. bunder. Men is daar van oordeel , dat zulks het
gewas de helft verbetert.
§ 600.

De klaver wordt groen tot voeder ge-
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bruikt, tot hooi gemaakt , of is tevens bestemd om
daarvan zaad te winnen. — Men kan het twee jaar
naar omstandigheden twee of drie malen maaijen.
601. De klaver, Welke tot groenvoeder bestemd
is, begint men zoo y roeg mogelijk te maaijen en men
gaat daarmede voort , nadat de behoefte" zulks vordert.
Zoodra het gewas gunstig is, en alles niet groen verbruikt kan worden, moet men het overige tot hooi
maken, want al te oude klaver wordt te hard van stengen en is tot groen voeder ongeschikt.
Men kan de klaver maaijen, zoodra dezelve eene
hand breed boven den grond is. Men heeft van
de jonge klaver somtijds nadeelige gevolgen waargenomen, maar die worden gemakkelijk voorgekomen , zoo men onder zoodanige klaver maar
genoeg haksel van stroo mengt , waardoor het
vee spoedig aan het gebruik van dit voeder gewoon wordt.
602. Om hooi te maken moet de klaver gemaaid
worden zoodra de bloemen zich vertoonen. Het droogen van dezelve heeft dikwijls veel bezwaar , zoodat
men daarVoor verschillende handelwijzen voorgeslagen
heeft en volgt. De gewone wijze is: haar eenigen
tijd in de zwad te laten liggen daarna te keeren en
uit te slaan , en dan op luchtige hoopen te brengen
waartoe somrnigen , even als met de erwten , zuiks om
stokken brengen anderen brengen stokken in het veld
en rigten die zoo , dat de klaver daarover gehangen
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wordt om te droogen. De handelwijze van

KLAPMAYER

bestaat daarin , om de klaver terstond op groote hoopen te brengen en deze uit te strooijen , zoodra dezelve
sterk broeit , waarna de drooging spoedig volgt.
De eerste handelwijze is de gewone, de tweede is
de beste , maar meest omslagtige , de laatste
heeft niet algemeen voldaan en wordt door velen
afgekeurd.
§ 603. Om zaad te winnen , gaat men op yerschillende wijzen te werk ; de beste is , dat men door vrouwen en kinderen de rijpe bollen (bloemhoofdjes) van
de tweede snede laat plukken en op een' luchtigen zolder verzamelt en droogt, om dezelve naderhand te dorschen en schoon te maken. Be gewone wijze is, om de
klaver zoolang te laten staan , totdat de meeste bollen
volkomen rijp zijn , dan te maaijen of te zigten , de
klaver daarna aan bossen te binden , op te zetten , en,
als dezelve droog genoeg is, naar huis te voeren. Het
dorschen van de klaver is niet gemakkelijk , zoodat
men , na dezelve uitgeslagen te hebben , wel genoodzaakt is , deze, na eenigen tijd op nieuw gedroogd
te 'hebben , andermaal te bewerken , orn het meeste
zaad te verzamelen.
De eerste handelwijze is de beste, maar voor velen
te kostbaar ; men zal daardoor evenwel het
beste en zuiverste zaad verzamelen, want al
maakt men het zaad nog zoo schoon , loopt
men altijd gevaar,, daarin vele zaden van on-
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kruid te laten. Ook heeft de eerste handelwijze nog dit voordeel, dat men de klaver dan
vroeger kan maaijen, hetwelk men bij de laatste
niet doen kan omdat dezelve zoo lang staan
moet , waardoor zij minder saprijk wordt en
spoediger kan droogen. Het zaadwinnen is
niet alleen belangrijk , omdat men dan eigen
zaad kan hebben , maar ook , omdat de opbrengst aan waarde daardoor zeer toeneernt.
§ 604, In plaats van de tweede suede to nemen , of
zaad te winnen , kan men de klaver groen onderploegen en daardoor aan den grond eene groene bemesting
geven , waardoor deze voor een of ander wintergewas
zeer goed voorbereid wordt.
§ 605.

Wanneer de klaver te spoedig op denzelfden

grond terugkomt , gelukt zij, ' volgens algemeene waarnemingen minder goed ; hierbij heeft echter de grond
de soort van mestspecin en de meer of minder diepe
bouwvoor , eenen belangrijken inthed ; het is evenwel
aan te raden, niet dan in het vierde of vijfde jaar dit
gewas andermaal op denzelfden grond te bouwen.
Yergelijk THAER Grundsatze der rationellen Landwirthschaft , IV Band, S. 270.
2. Van de inkarnaat Haver.

§ 606.

De inkarnaat klaver (Trifolium incarna-

tum L.) wordt door vele landhuishoudkundigen aanbevolen ; zij wordt vooral in het zuiden van Frank-
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rijk verbouwd en schijnt meer en meer in het noorden
van dat gewest wel te slagen. Zij komt Teel met de
Spaansche klaver in voorkomen overeen, en zoude nog
vroeger dan deze een even goed voedsel opleveren, zoodat het wenschelijk is , dat die plant aan de aandacht
der landhuishoudkundigen in ons Vaderland aanbevolen worde.
De inkarnaat Mayer kan niet in alles even als de
Spaansche klaver behandeld worden, omdat het
eene jarige plant is. Als zomergewas, en ook
voor den winter gezaaid, zou zij boven deze
eenig voordeel hebben , door op slechter
grond meer voedsel te geven. Waarschijnlijk
zal zij het meeste voordeel verschaffen, als zij
onder haver gezaaid en daarmede tot voedsel
groen gemaaid of tot hooi gemaakt -wordt ,
om later als wintervoeder voor paarden te
dienen.
Men vergelijke

TOLLARD ,

Trait des vggdaux qui

composent l'agriculture , Paris 1838, pag. 454.
"liaison rustique du XIX siècle, Tom. I, p. 513.
J.

METZGER ,

Landwirthschaftliche Pflanzenkunde ,

S. 865. De Vriend van den Landman, V Ded ,
hi. 188.
3. Van de witte klaver.

§ 607. Be witte klaver (Trifolium repots L.)
is in den landbouw bijna even belangrijk als de roode.
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Zij worth minder algemeen tot voedergewas aangebouwd, doch waar men het belang van deze plant
door genoegzame ondervinding heeft leeren kennel' ,
acht men de verbouwing daarvan zeer gewigtig.
In de weilanden ziet men de witte klaver zeer
gaarne, zoodat men bij het aanleggen van
kunstweiden, nimmer nalaat dezelve te zaaijen.
§ 608.

Waar men de witte klaver met goed gevolg

N erbouwen zal, moet de grond zeer vruchtbaar en
diep bewerkt zijn.
§ 609. Be omstandigheden, waarbij men zaait , de
wijze van zaaijen, en de tijd , zijn in alles volkomen
gelijk aan hetgeen omtrent de Spaansche klaver gezegd is.
610. Be vvitte klaver is beter geschikt om afgeweid dan om gemaaid te worden ; zij levert een
gezond en goed voedsel voor alle vee.
§ 611. In het tweede of derde jaar, nadat de klaver eenigen tijd beweid is , laat men dezelve staan ,
om zaad te geven hiertoe wordt zij , zoodra de bollen genoegzaam rijp zaad bevatten , gemaaid , dan gedroogd en meestal geeft dit gewas veel zaad, hetwelk
gewoonlijk goed betaald wordt.
Het droogen en zaadwinnen is bit de witte klaver
Teel gemakkelijker dan bij de Spaansche.
Yooral uit Friesland worden jaariijks groote
hoeveelheden zaad van witte klaver naar Eng-eland gezonden.
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§ 612.

Na de witte klaver kan men alle gewassen

verbouwen, want ook zij laat den grond in goeden staat.
Dat de klaver den grond vruchtbaar maakt, zoo als
door sommige landhuishoudkundigen verondersteld wordt, is onjuist , omdat het voedsel, hetwelk de plan ten opnemen, daarmede van den akker vervoerd wordt, en men niet kan toestemmen,
dat een grond, waaraan voedende stoffen ontnomen worden, daardoor meerdere vruchtbaarheid
zoude verkrijgen. Maar de verandering, welke
gedurende de bebouwing met klaver in den
grond plaats heeft , is niet nadeelig voor andere
daarop volgende gewassen. Zij laat nog iets
in den grond en geeft nog iets terug wat ten
voordeele van die planten verstrekken kan.
v. Van de luzerne.

§ 613.

De luzerne

(111edicago sativa L.) is een

der nuttigste voederkruiden. Zij wordt door sommigen zelfs boven de klaver gesteld. Alle landhuishoudkundigen stemmen echter omtrent dit gewas niet overeen, want anderen zeggen , dat de luzerne alleen voor
warme luchtstreken , waar de klaver minder good
voortkomt, geschikt is, maar immer van minder belang
is,

waar deze groeijen kan.
Het invoeren van nieuwe gewassen voor den
landbouw is altijd met groote bezwaren
15

Ter-
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bonden zelden zullen de eerste proeven volkomen aan de hoog gespannen verwachting
beantwoorden, en zal de vergelijking met de
bekende en algemeen gebruikte , meestal ten
nadeele der nieuvve uitvallen. Dit is vooral
toepasselijk op de proeven, welke in Nederland
nu en dan met de luzerne genomen zijn. Dit
gewas komt niet overal en niet gemakkelijk
voort , maar is men bij toeval met de waarde
van die plant bekend geworden , dan mag men
daarvan eene meerdere toepassing verwachten.
Opmerkelijk is in dit opziet de toevallige verspreiding van deze plant op Goedereede (Uittreksels uit de berigten aan de Ned. iluish.
Naatschappij , 1834 , hi. 150).
§ 614. Aileen op die gronden , welke voor luzerne
geschikt zijn, is het van belang derzelver verbouwing
to beproeven , en alleen dan, wanneer men tegen de
daaraan verbondene verrigtingen niet opziet, mag men
op eene gunstige uitkomst hopen.
§ 615.

Een hoop , zavelige , vruchtbare grond ,

welke eenige kalkdeelen bevat en die geenen harden
ondergrond heeft , is voor de luzerne het meest geschikt , en die gronden, welke daarmede het meest
overeenkomen, zijn good tot het aanleggen van luz ernevelden.
Een zandgrond, welke met merge! toegemaakt
is , zal zeer goed luzerne kunnen geven , zoo
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men die door bijvoeging van asch of straatvuil en eene goed diepe bewerking voorbereidt.
616. Waar men luzerne zaaijen wil , moet de
grond vrij van onkruid zijn en diep bewerkt worden. Het tweevorig ploegen en het spade-ploegen
is daarom goed voor dit gewas , maar nog beter het
diep omzinken.
Zoo lang de wortelen van de luzerne in lossen
vruchtbaren grond zich kunnen verspreiden
zal de plant voordeelig groeben ; maar komen
dezelve aan eenen harden vochtigen andergrand , dan begint dezelve to kwijnen en ziet
men zijne verwachting teleurgesteld.
§ 617.

Be luzerne zaait men in het voorjaar, met

half April. Men kan Naar dan tusschen de wintergranen , of met de zomervruchten bestellen. Men gebruikt op een bunder twaalf Ned. ponden zaad, hetwelk goed ingeegd moet worden.
§ 618.

De luzerne kan groen gebruikt of tot hooi

gemaakt worden. Men kan dezelve drie of vier malen maaijen , en zij heeft dit haven de klaver vooruit , dat zij gewoonlijk veertien dagen vroeger eene
snede geeft, en in den herfst, wanneer de klaver
veel to hard is, kan de luzerne beter tot groen voeder
dienen. Het tweede jaar geeft de luzerne gewoonlijk minder dan Spaansche klaver maar in het vervolg wordt zulks door eene meerdere opbrengst rajkelijk vergoed. Is de grond diep en goed, dan kan
15*
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een luzerneveld lien of twaalf jaren voedsel verschaffen en somtijds nog 'anger.
Zoodra men bespeurt, dat de luzerne minder sterk
groeit, hier en daar kwijnt en uitsterft , zoo
is het tijd, aan het land eene andere bestemming te geven.
Zal deze plant genoegzaam voldoende nit-

§ 619.

komsten geven , zoo moet men daarbij het eggen in
het voorjaar en het overmesten niet nalaten.
Het tweede jaar moet men met eenige om-

§ 620.

zigtigheid, met niet te zware werktuigen eggen. Na
het tweede jaar kan men zwaar en diep eggen, waardoor het onkruid verstoord en de groei van de luzerne bevorderd wordt. 'Het overmesten geschiedt
het best met drooge turfasch, weedasch , beenderenmeel , beer en gier ; andere mestspecien, waarin men
vele zaden van onkruid kan yerwachten , zijn minder
geschikt.
§ 621.

Het maaijen moet gesehieden voordat de

luzerne bloeit , en het hooi maken doet men evenzoo als van gewone klaver. Om zaad te winnen laat
men het gewas na de tweede snede staan. De behandeling daarvan is ook gelijk aan die van de klaver. Het meermalen zaad winnen van hetzelfde veld
wordt algemeen afgeraden.
De luzerne verdient in Nederland meer algemeen gekend en beproefd te worden. Zij kan
vooral groote voordeelen opleveren daar , waar
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men over gehrek aan genoegzaam weiland
klaagt. Zij zal dit geniis beter vergoeden dan
de klaver,, omdat de hooge botiwianden voor
deze minder geschikt zijn.
Over het verbouwen van luzerne in Nederland

illagazijn van Landbouw,
VI Deel, M. 137. Staten van Landbouw, 1818,
M. 49, 1828, 91. Uittreksels nit de berigten aan de Ned. Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid, 1834, M. 148, 1835, bl. 185,
kan men nazien

Korn,

1838, M. 181.

Tan de esparcette.
§ 622. De esparcette (Onobrychis sativa LAM,
Jiedysarum Onobrychis L.) is een zeer belangrijk
voederkruid hetwelk in Nederland niet genoegzaam
naar derzelver wezentlijke waarde geschat wordt, maar
alle aanbeveling verdient.
Be reden , Welke bijgedragen heeft, dat dit gewas in den laatsten tijd in Nederland minder
beproefd is, kan zijn: dat men to spoedig na
enkele proeven openlijk verklaard heeft : ›)dat

de esparcette in Noord-Nederland
n i et slang t" (Staat van Landbouw, 1818,
bl. 48). Zoodanige verklaring is echter niet genoeg , zoo men niet weet op welke gronden ,
en hoe die proeven genomen zijn. Er behoort
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tijd en volharding toe , om to kunnen zeggen,
dat de esparcette in Nederland niet slagen zal.
Zij is beter dan klaver en luzerne tegen de
koude hestand, en wordt met voordeel in streken verbouwd , Welker luchtsgesteldheid minder gunstig is dan die van Nederland.
§ 623. De esparcette kan, evenmin als de luzerne, een'
vochtigen lagers grond verdragen , mar zij vergenoegt
zich met eenen minder vruchtbaren ; doch heeft
nog meer behoefte aan kalk, zoodat velen veronderstellen , dat deze plant alleen daar goed slagen kan ,
waar de ondergrond uit kalk bestaat.
§ 624.

Voor de esparcette wordt de grond op de-

zelfde wijze bereid als voor de luzerne. Het zaaijen
geschiedt onder dezelfde omstandigheden en evenzoo
als omtrent dit gewas gezegd is , met dat onderscheid ,
dat men veel meer zaad moet gebruiken, hetwelk sommigen op acht mudden voor een bonder bepalen.
Het esparcettezaad wordt met de peul , waarin
sleclits een zaad bevat is, uitgezaaid , en ook
hierdoor wordt het gebruik van de groote hoeveelheid zaad verklaard.
§ 625.

Daar dit gewas tot deszelfs groei kalk noo-

dig heeft, zoo moet men bij de keuze der velden
daarop acht geven , en zoo men kan vermoeden , dat
daarvan in den grond niet genoegzaam voorhanden is ,
denzelven met kalk , weedasch , asch en mergel toemaken en jaarlijks daarmede en met gier overmesten.
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626. Ook is het eggen van de esparcette-velden in
het voorjaar even noodzakelijk als voor de luzerne.
§ 627. Wanneer deze plant de twee eerste jaren
bijna niets geeft, is zulks geen bewijs , dat zij niet
slaagt , want gewoonlijk geeft zij eerst het derde jaar
een voldoend gewas, en beloont daarna de verbouwing
genoegzaam, omdat de esparcette-velden niet zelden
twintig jaren kunnen blijven liggen.
628. De esparcette geeft minder dan klaver en
luzerne ; zij kan niet meer dan tweemalen jaarlijks gemaaid worden , maar geeft een hooi, hetwelk gemakkelijk gewonnen wordt en beter is dan dat van de
andere voederkruiden en Teel 'anger kan bewaard worden , ja zelfs verscheidene jaren goed blijft , zoo het in
schuren droog bewaard wordt ; het opslaan van dit
hooi in opene bergen heeft men minder doelmatig gevonden.
§ 629. Het winnen van het zaad is nog al aan bezwaar onderhevig. Iliertoe wacht men met de tweede
suede totdat de meeste peulen bruin zijn. Men moet
de esparcette maaijen en in de zwad laten liggen, totdat zij bijna droog is , dan voorzigtig keeren en op het
veld het zaad afdorschen. Beter is het, door kinderen
het rijpe zaad to laten plukken , waardoor men beter
en meer zaad verkrijgt , orndat men de onrijpe peulen
kan laten aanrijpen , zonder dat de eerste daarom verloren gaan.
Het zaad levert een goed voedsel voor paarden,
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kan dus, wanneer men het over heeft en niet
verkoopen kan, daartoe aangewend worden.
Onzes hooge zandgronden zullen bij de noodige bewerking waarschijnlijk zeer goed esparcette kunnen geven en alzoo de bebouwing van die streken mogelijk maken. Het voorname voordeel
van de esparcette op die gronden is, dat de
wortels zoo diep indringen, dat de uitgedroogde
bovengrond, geenen nadeeligen invloed op dit
gewas oefent. Deze plant komt mij voor in dit
opzigt zoo belangrijk te zijn, dat ik meen de
proeven daarmede aan onze landhuishoudkundigen te moeten aanbevelen.

•

P

an de spurrie.

630. De spurrie (Spergula arvensis L.) is eery
zeer nuttig en voor de schrale zandstreken noodzakelijk
voedergewas, waarvan de verbouwing belangrijke voordeelen kan opleveren. Men kweekt daarvan twee verscheidenheden : eene groote , door sommigeli als eene
afzonderlijke soort (Spergula maxima frEmE) beschreven , en eene kleine , welke het meest voorkomt
en waarvan men zegt dat zij digter groeit.
De twee gekweekte verscheidenheden zijn : de
gewone spurrie (Spergula arvensis sativa)
en de groote (Spergula arvensis geniculata
POIR.)
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§ 631.

De spurrie heeft eenen zeer korten levens-

duur , wanneer het weder gunstig is , naauwelijks van
twee maanden. Zij dringt niet diep met hare wortelen
in den grond, en heeft tot hare ,'ontwikkeling behoefte
aan vochtigheid. Hieruit kan men nagaan , dat de
grond voor spurrie niet veel noch diep behoeft bewerkt te warden. Zij verlangt wel eel)! lossen grond,
maar de zandgronden zijn door derzelver aard reeds
los genoeg , en bij dit gewas is het van belang, de
uitdrooging van den grond zoo veel mogelijk tegen te
gaan , waarom een enkel ploegen en dadelijk zaaijen
het best voldoet.
§ 632.

Daar men in schrale zandstreken gewoonlijk

gebrek aan voedsel voor het vee heeft, zoo is de
spurrie eene groote vervulling i, en is het dus niet te
verwonderen , dat men overal , waar de grond maar
iets kan voortbrengen, dit gewas zaait en het zoo doet,
dat men het grootste gedeelte van het jaar daarvan
genot kan hebben.
§ 633.

Alle ligte gronden, zoo zij maar eenigzins

voor bebouwing geschikt zijn, kunnen spurrie voortbrengen en daarvoor is Beene bijzondere bemesting
noodig , zoo de grond nog maar iets bevat. Be mest
zal evenwel het .gewas bevorderen, maar gewoonlijk
rekent men op de voorvrucht.
634. Men zaait de vroege spurrie reeds in Maart
en noemt die zaad-spurrie , omdat deze hoofdzakelijk
voor zaadwinning bestemd is. Men neemt voor een

— 234 —
bunder tien Ned. ponden zaad , Welke men over de
ploegvoor zaait, onderegt en rolt. De najaars-spurrie
zaait men na de rogge , zoodra die gebonden en ter zijde
gebragt is, om het ploegen dadelijk te kunnen doen.
Men maakt daarmede zooveel haast, om den grond
niet onnoodig te laten uitdroogen, en om de
spurrie zoo veel te eerder te kunnen gebruiken.
Om het meest mogelijk genot van spurrie te
hebben, zaait men veertien dagen daarna andermaal late najaars-spurrie. Ook zaaijen sommigen nog wel spurrie tusschen zomervruchten
en knollen. Voorts is dit gewas van veel belang als de klaver mislukt is ; men kan het land
overeggen en daar tusschen spurrie zaaijen,
om in de behoefte van voeder op deze wijze te
gemoet te komen.
Het rollen wordt wel niet overal gedaan, loch
hierdoor belet men het uitdroogen van den grond,
en het is om die reden bij een zoo sappig gewas als de spurrie, van veel belang. In het
algemeen maakt men op zandgronden niet genoeg gebruik van dat nuttig werktuig.
635. De spurrie wordt vooral groen als voeder
gebruikt , maar men kan daarvan ook hoof maken. Om
dezelve groen te gebruiken, wordt zij afgemaaid of op
het veld door het vee gegeten, het w elk men doet door
het te tuijeren , want anders zullen zij de spurrie te
Teel vertrappen. Het hooimaken gaat des zomers zeer
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goed ; in den herfst heeft het wel eens meer bezwaar.
Sommigen winden de spurrie om staken , om haar
op die wijze droog te maken. Anderen leggen dezelye met zont in eaten of gemetselde bakken , om die
dan onder het gekookte voedsel te verbruiken.
Het gebruik van de spurrie is niet zoo algemeen
verbreid als het wel verdient , ofschoon ook
de waarde van dit gewas wel eens overdreven
wordt. Men wil dat de boter der koeijen, welke
met spurrie gevoed worden , beter zoude zijn en
langer goed kan blijven dan andere ; dit mag
waar zijn in die streken , waar men niets dan
slecht voedsel voor het vee heeft ; maar zoo
men die boter met die van andere vruchtbare
streken , waar men goede weiden heeft , vergelijkt , dan staat de spurrie-, zoowel als de knolboter ver achter ; beide hebben een' eigenaardigen niet algemeen aangenamen smaak.
De bezwaren van den spurriehouw zijn dat dezelve geheel van het weder afhangt ; valt er
genoeg regen , dan groeit de spurrie best ; heeft
men aanhoudende droogte, dan kan zij geheel
mislukken.
§ 636. Het zaadwinnen van de spurrie is gemakkelijk ; zij geeft daarvan Teel, zoodat men van hetzelve
somtijds in overvloed heeft, en dan kan men het met
goed gevolg aan het vee geven. Voor koeijen en schapen
broeit men het vooraf met warm water , omdat het dan
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meer verteert. Ook kan men van het zaad olie laten
slaan, en de koeken tot voedsel en bemesting aanwenden.
Zie : De vriend van den Landman, I Deel, bl. 814.

f.

Van de kool.

§ 637. De kool (Brassica oleracea L.) heeft vele
verscheidenheden voortgebragt, welke de meest uiteenloopende vormen hebben, en ook in eigenschappei zeer
verschillen; vele van deze zijn zeer geschikt voor veevoeder en verdienen daarom meer algemeen tot dat doel
verbouwd to worden. Be voornaamste Terscheidenheden , welke als zoodanig in aanmerking komen , zijn :
De boerenkool (Brassica oleracea acephala vul-

garis D C .) .
Be koolboom (B. oleracea acephala ramosa DC.).
De Savooische kool (B. oleracea bullata major D C .).
Be Brusselsche spruitkool (B. oleracea bullata gemmifera D C .).
Be witte kool(B. oleracea capita conica DC.).
De kabuskool (B. oleracea capitata depressa Da).
De roode kool (B. oleracea capitala sphaerica DC.).
Alle Tee, maar vooral runderen, eten gaarne kool,
geven daarhij Teel en goede melk en kunnen
daarmede zelfs gemest worden.
1. Van de Boerenkool.

638. Be boerenkool worth in Nederland alge-
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meen tot voedsel voor den mensch, minder voor het
vee, verbouwd. Het geschiedt evenwel hier en daar,
vooral in Groningen. Zij is daarvoor bijzonder geschikt, omdat zij tegen onze gewone luchtsgesteldheid
in den winter bestand is en kan dus veel langer dan
iets anders groen gebruikt worden, en in tijden , wanneer men het meest om groen voeder verlegen is , tot
groot voordeel verstrekken.
§ 6.39. Alle koolsoorten verlangen eenen vruchtbaren , niet te ligten , goed toegemaakten grond. Zij
verdragen de versche stalmest niet best , zoodat het
goed is voor den winter de landen te mesten , waar
men voornemens is kool te planten , en anders door
B ier, roet of beendermeel den grond vruchtbaar te
maken , zoo dezelve niet genoegzaam in staat is. Ook
wordt de schapen- en duivenmest als bijzonder nuttig
voor de kool aanbevolen.
§ 640.

De boerenkool zaait men in het begin van

Mei op daartoe aangelegde bedden , om de planten
later , wanneer zij daartoe de geschikte grootte hebben , geregeld uit te poten ; men heeft voor een bunde* dertig duizend planten noodig.
§ 641.

Zoodra men in het najaar behoefte aan

voedsel heeft , snijdt men de koppen van deze kool
of , en later plukt men de bladeren of wel de geheele plant, want ook de stronken , wanneer zij gehakt en met aardappelen en ander voedsel gekookt
zijn , verschaffen een zeer goed voedsel.
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2. Van den koolboom.

§ 642.

De koolboom groeit honer en breidt zich

meer uit dan de boerenkool. De behandeling en het
gebruik van denzelven is voor het overige gelijk. Men
poot den koolboom minder diet en bespaart de stammen langer,, om daarvan het groen te plukken.
Niet overal hebben de proeven met deze koOlsoort voldaan, maar het welslagen bij anderen doet vermoeden , clat men van de plant
wel wat te veel kan verwacht hebben. De
verbouwing daarvan kan evenwel nuttig zijn.
Zie Uittreksels uit berigten aan de Ned. huish.
Naatsch. 1830, M. 65, 1833, hi. 110, 1834 ,
hi. 151, 1835, hi. 184, 1838, hi. 131.
§ 643. Om zaad te winnen moet men eenige van
de beste onbeschadigd laten , totdat het zaad bijna
rijp is , dan afsnijden en op eene drooge plaats ophangen om na te rijpen. Het goed zaadwinnen is
bij de koolsoorten van het grootste belang- , omdat zij
zeer ligt aan verbastering onderhevig zijn.
3 Van de Savooische kool.

§ 644.

Men kan de Savooische kool ook zeer goed

tot veevoeder gebruiken. Zij wordt, even als de andere soorten , eerst op bedden , doch -vroeger, liefst
in Maart en in het begin van April, gezaaid , om later uitgeplant te worden.
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Alle jonge koolplanten hebben dikwijls veel

van de aardvloo te lijden, waarom men ook vooral
het vroeg zaaijen aanbeveelt. Het bestrooijen met
asch , zaag,sel, kalk , enz., wordt aangeprezen als middel tegen dit schadelijk insekt.
4. Van de Brusselsche spruitkool.

§ 646.

De Brusselsche spruitkool komt in groeiwijze

het meest overeen met de eerste verscheidenheden ,
maar in aard met de laatste. Zij geeft in de oksels der
bladeren kleine kooltjes, Welke menigvuldig als groente
gebruikt worden; het overige van die planten en, zoo
men de kooltjes niet gebruiken kan, de geheele plant,
kunnen zeer goed tot veevoeder dienen.
647. Deze soort en de vorige zijn waarschijnlijk
voor veevoeder het minst geschikt, daar zij niet zooveel voedsel verschaffen als de eerste en volgende
soorten.
5. Van de witte kool.

§ 648. De witte kool is het best geschikt om als
vroege kool gekweekt te worden. Men moet deze
daarvoor in Augustus op eene beschutte plaats zaaijen en door den winter overhouden. Het best evenwel is de zaaijing in Januarij in eenen warmen bak,
om de planten in het begin van Mei uit te poten.
Op deze wijze kan men in het laatst van Julij van
deze kool gebruik maken.
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6. Van de kabuskool.

649. De kabuskool is die soort, Welke het meest
algemeen tot veevoeder verbouwd wordt en men ook
in Nederland het meest in het groot geplant vindt.
§ 650. Deze kool zaait men in het laatst van Februarij en in het begin van Maart , op goed bereide
en gunstig gelegene zaadbedden. Brie Ned. onsen
zaad zijn toereikende om de noodige planten voor een
bunder te kweeken. Men zaait oppervlakkig, harkt
het zaad in, en trapt of rolt den grond efien. Men
moet de zaadbedden van vreemde planters schoon
houden.
§ 651.

De grond , waar men kool wil planters,

moet niet te vochtig wezen. Het uitpoten„ nagenoeg
tien duizend op een bunder , doet men gewoonlijk
in het begin van Junij , waarbij het gunstig is, zoo
om dien tijd eenige regen valt. Men plant dezelve
met den pootstok op rijen en gelijke afstanden. Het
is noodig, het land een paar malen te behakken en
daarbij de koolen aan to aarden. Omtrent half October kan men aanvangen dezelve aan het Yee tot
voeder te gey en ; het plukken kan reeds Yee' vroeger
geschieden. Velen gebruiken eerst de buitenste bladeren, omdat deze het minst lang goed blijverr en het
overige door groeijing nog jets aanneemt, ofschoo .
bet ook daarvoor beter is Beene bladeren to plukken.
Voor het overige haalt men dagelijks zooveel koolen,
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als voor de voeding noodig zijn, en , zoo men dezelve , wat het voordeeligst is , bewaren wil, niet
meer dan noodig zijn om het vee met de buitenste
bladeren te voeden.
§ 652.

Om de kool op de beste wijze te bewa-

ren, graaft men dezelve omgekeerd in den grond ,
zonder dat zij elkander aanraken , met die voorzorg ,
dat de wortel boven den grond blijft. Men kan
zulks doen door diepe voren te ploegen, de koolen daarin te plaatsen en dan den grond gelijk te
maken. Op deze wijze kan men de kool zeer lang
goed houden.
§ 653.

Een ander middel bestaat daarin, om de kool

te snijden en in eaten met wat tout in te maken ,
wanneer zij zeer geschikt is om in het sop voor het
rundvee verbruikt te worden.
Het is natuurlijk , dat dit snijden met het een
of ander werktuig moet geschieden. Hiertoe
kunnen de snijwerktuigen gebruikt worden ,
welke te zien zijn in het kabinet van landb.
werkt. , te trecht , No . 685 en 687. Ook
behoeven stronken daarbij niet verloren te
gaan.
7. Van de roode kool.

654. De roode kool wordt minder dan de vorige
tot veevoeder gebruikt , omdat zij minder geeft. Zij
is evenwel als voedsel even goed. De zaaijing, poting,
16
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verzorging en inzameling geschieden in alles op dezelfde -wij ze.
wanneer de kool meer algerneen tot veevoeder
gebruikt zal worden , zal men de daarvoor
meest geschikte verscheidenheden traclnen te
verkrijgen , en alsdan daarbij nog meerder
voordeel Be koolen kan men, wanneer
zij goed gegroeid zijn , door elkander rekenen
op vier Ned. ponden, maar in Engeland
kweekt men verschillende soor ten van tien en
twintig Ned. ponden.

F. Over de voederknollen.
655. Door knollen verstaat men die vergroeijingen,
welke aanhangsels aan steng of wortel yormen , en
die als verkorte stengen en wortelen te beschouwen
zijn, waarin het voedsel voor de plant als weggelegd
is. De knollen , welke met oogen voorzien zijn , behooren tot de steng , en zijn daarom als veranderde
stengen te beschouwen , zoo als zulks het geval is met
de hier te vermeldene voederknollen.
De mensch maakt hier, even als bij de zaden ,
gebruik van het voedsel , het Welk door de natuur bestemd is, orn het voortdurend bestaan der
planten te 'verzekeren.
Voorbeelden van knollen , welke tot den wortel
behooren , vindt men bij de Ficaria ranun-
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culoides
Vergelijk
§ 656.

MOENCII

en Saxtyraga granulata L.

287.

De voederknollen zijn voor den landbouw

van zoo veel te meer belang, naarmate zij nuttiger besteed worden , en derzelver verliruik in de gevolgen tot
de ontwikkeling van dat bedrijf strekt. Worden de
voederknollen verkocht , dan leveren zij alleen geldelijk
voordeel, waardoor de middelen tot landbouw vermeerderen. Worden zij in fabrieken gebruikt , dan
komt het overschietende tot voedsel en vermeerdert de
mest. Doch wanneer zij geheel tot voeder dienen ,
dan komt al de mest dadelijk ten voordeele van het
bedrijf. Het laatste is voor de ontwikkeling van den
landbouw het meest te verkiezen, en zal op den duur
het meeste voordeel aanbrengen.
§ 657.

Om de voederknollen met het meeste voor-

deel tot veevoeder te gebruiken , moeten zij in dien
toestand gebragt worden, dat zij het meeste nut tot
voeding kunnen doen. Hiertoe is het van belang, dezelve te snijden , maar vooral worden zij geschikter om
door het dierlijk ligchaam verbruikt te worden, wanneer zij gekookt zijn, hetwelk op de gewone wijze, maar
het best met stoom geschieden kan. Wanneer men
daartoe doelmatige inrigtingen heeft , dan zal de verbouwing van voederknollen het voordeeligst zijn, en zullen ook de akkers het best in staat gehouden kunnen
worden , om van deze gewassen de meest mogelijke op-.
brengst te verschaffen.
16 *
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Van de aardappelen.

658. Be aardappel (Solarium tuberosurn L.), wele

ruim honderd en zeventig jaren reeds in Ne-

derland bekend was, wend eerst voor ruim eene eeuw
meer algemeen, kwam van lien tijd of al meer en meer
in gebruik, en is thans aldaar zoodanig verspreid , dat
hij zeker de meest verbouwde van alle gekw.eekte planten is. Het is deze plant, welke op het landelijk bedrijf den grootsten invloed uitgewerkt , en daarin eene
geheele verandering veroorzaakt heeft.
Ook op de maatschappij in het algemeen hebben
de aardappelen eenen aanmerkelijken invloed
uitgeoefend. Zij leveren eenen waarborg tegen
gebrek, en maken een belangrijk gedeelte van
het voedsel nit , zoowel van de vermogenden
als van de behoeftigen. Voor de laatsten zijn
,zij dikwijls het eenige voedsel. Maar juist daarom heeft de invoering op den toestand van
zen, geenen gunstigen invloed gehad. Toen
de behoeftigen nog vooral boonen aten , gebruikten zij een voedsel, hetwelk meer met
hunne behoeften overeenstemde , dan nu zij alken van aardappelen levee , omdat de boonen
en in het algemeen de granen, meet stikstof dan
de aardappelen bevatten. Zal een voedsel voor

den mensch nuttig zljn , zoo moet de zamen-
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stelling zoodanig wezen , dat het met de behoefte van het ligchaam overeenstemt , en zulks
is het geval niet met de aardappelen , zoodra
zij alleen gebruikt worden. Zij vullen veel ,
maar voeden weinig. Eene groote hoeveelheid
wordt 'daarvan door de behoeftigen verbruikt ,
loch zonder dat het ligchaam daardoor genoegzaam voedsel ontvangt. Be voeding kan alleen
geschieden in die evenredigheid , als er genoegzaam stikstof in het voedsel bevat is; het overige
gaat verloren. Van hier dan den kwijnenden
toestand van vele armen , waarbij de gebruikte
zelfstandigheden wel eenig , maar geen voldoend
voedsel verschaffen. De aardappelen leveren een
nuttig voedsel , wanneer andere , meer stikstof bevattende zelfstandigheden tevens gebruikt
worden , en dan zal de halve hoeveelheid aardappelen eens zooveel voeden. Zij , die tevens
vleesch , vet en brood eten , zullen gezonder
zijn , dan die alleen van aardappelen bestaan ,
en , omdat daardoor ligt ongesteldheden ontstaan , Welke door beweging, en werkzaamheid
voorgekomen worden, zijn de stilzittenden en de
kinderen de meest kwijnenden. Hetgeen omtrent de aardappelen als voedsel voor den mensch
geldt , is ook: bij de voeding der dieren toepasselijk waarom het voeden met aardappelen bij
dezelve immer moet vergezeld gran met koorn
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of andere meer stikstof bevattende zelfstandigheden , en dit is een van de voordeelen, welke
van de kool als veevoeder kunnen opgernerkt
worden.
§ 659. Door kweeking zijn vele verscheidenheden
van aardappelen ontstaan. Derzclver getal is zoo groot,
dat die niet antlers dan in daarvoor bestemde werken
kunnen vermeld worden. Daar iedere lands treek
hare eigene verscheidenheden heeft , is eene volledige
optelling daarvan bijna onmogelijk. Zij zijn onderscheiden in grootte van knollen , in norm , in kleur
van dezelve, zoowel in- als uitvvendig en in verhouding
van bestanddeelen sommige aardappelen zijn gewoonlijk inwendig hol, andere geheel gevuld. Bit gevvas
is verschillend van grootte en voorkomen , de bloemen
van onderscheidene kleuren, en daarbij hebben niet alle
verscheidenheden denzelfden tijd tot derzelver volkomene ontwikkeling en voortbrenging van nieuwe aardappelen noodig.
Zie C. W. E. PUTSCIIE Tersuch, einer Nonographie
der Kartoffeln herausgegeben von F. J.
TUCII,

§ 660.

BER-

Weimar 1819.

Op alle gronden , zoo zij niet al te laag en

daarvoor te vochtig zijn, kunnen aardappelen verbouwd worden. Zij moeten echter iets tot voedsel
in den grond vinden of door mestspecien daarvoor
gezorgd zijn. Op vruchtbare gronden geven zij meer
dan op schrale , en op deze naar evenredigheid van
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hetgeen tot verbetering van denzelven gedaan is. EU
alien is eene goede bearbeiding van den grond een
noodzakelijk vereischte ; diep en herhaald ploegen is
daarom zeer voordeelig.
§ 661. De aardappelen kunnen na alle vruchten
verbouwd -vvorden ; ook kan men dezelve verscheidene
malen na elkander op denzelfden grond verbouwen ,
zoo men daarbij de vereischte middelen gebruikt, om
hem daartoe in staat te stellen ; want dit gewas ontneernt veel aan den bodem , zoodat bij eene herhaalde
verbouwing de grond merkbaar in vruchtbaarheid afneemt. Met regt zegt men dan , dat hij uitgebouwd
is. Allerlei mestspecien kunnen voor aardappelland
gebruikt vv orden , loch eene goede pluis is voor het-.
zelve zeer nuttig ; ook is eene groene bemesting voor
dit land zeer voordeelig en eene met waterplanten wordt
op vele plaatsen met het beste gevolg aangewend.
Te sterk met versche stalmest toegemaakt land ,
maakt , dat aardappelen voor den mensal niet
smakelijk zijn ; het best zijn diegenen van zoodanigen grond, welke door vroegere bemesting
genoe8zaam vruchtbaar was , of waar de mest
ten minste voor den winter ondergebragt is.
Het overmesten , hetwelk voor dit gewas zeer
voordeelig is en de opbrengst vermeerdert ,
verbetert geenszins den smaak , maar is alleen
aan te bevelen voor die , welke tot voeding
van het vee of voor fabrieken bestemd zijn.
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§ 662.

Men kan de aardappelen vroeg en laat ver-

bouwen. Zoodra men voor het bevriezen van dezelve
in den grond niet meer te vreezen heeft, kan men
daarmede beginnen. De vroege soorten worden , echter
het meest tot voedsel voor menschen yerbouwd zij
geven niet zoo veel, en kunnen niet lang goed blijven waarom vooral de latere soorten in grootere
hoeveelheid geplant worden. Deze brengen meer op
en kunnen veel langer goed blijven. Met het poten
van aardappelen begint men bij gunstig weder in het
begin van Maart, en men kan tot de eerste dagen van
Junij daarmede voortgaan. Men moet daarbij in acht
icemen, die soorten uit te kiezen , welke naar den
tijd als geschikt geacht worden het is echter aan
te raden , om te zorgen , dat de late aardappelen voor
het laatst van Mei besteld zijn.
§ 663.

Het' poten van aardappelen geschiedt door

dezelve op geregelde afstanden , nagenoeg van acht
palmen, in de ploegvoor te leggen, of in gaten , welke
met eenen pootstok of aardappelzetter in den grond
gernaakt worden. Op zware en vruchtbare gronden
poot men op meerderen afstand dan op ligte en schrale.
Het is niet onverschillig wat men voor poters
neemt. Sommigen hebben beweerd , dat de
kleinste aardappelen daartoe even geschikt waren als grootere. Yelen verkiezen middelsoort
en anderen groote , en van dezen hebben de
meesten de ge*oonte de aardappelen door te
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hebben echter bewezen , dat men de meeste
aardappelen verkrijgt , wanneer men groote poters legt ; dat het doorsnijden niet verkiezelijk
is, en aanleiding tot mislukking geven kan.
De aardappelen zullen de nieuwe planten yoeden , zoolang het voorhanden zijnde voedsel
strekt. Hieruit volgt dus, dat de groote aardappelen daartoe meer kunnen bijdragen dan
kleinere , hetwelk vooral op minder vruchtbare gronden van het meeste belang is. Dit
voedsel zal het aanzetten van vele nieuwe aardappelen bevorderen en tot de meerdere verspreiding van de plant medewerken. Het
moet -in dezen de vraag niet zijn , of men meer
aan zwaarte of inhoud uitpoot , maar of men
van gelijken grond meer zal kunnen inzamelen
door grooten te poten , want antlers zullen
kleinen meer geven dan een gelijk gewigt grooten. (Vergelijk Staat van Landbouw, , 1819,
bl. 43). De stukken hebben niets bij de evenredig kleinere aardappelen vooruit, en hebben
daarbij het nadeel, dat q door vochtigheid
ligt tot bederf overgaan en daardoor de mislukking kunnen veroorzaken. Het planten van
oogen en van stekken verdient in het geheel
geene aanbeveling , en het zaaijen komt alleen
te pas , wanneer men nieuwe verscheidenheden
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wil -winnen. Eerst na het derde jaar zal men
goede bruikbare aardappelen verkrijgen.
Het leggen van aardappelen in de ploeg,voor is
goed op ligte gronden, maar op mare ondoelmatig, omdat zij dan meer gevaar loopen om
in den grond te rotten indien het weder niet
gunstig is ; waarom sommigen aanraden, dezelve tegen de helling van de voor te leggen.
664. Het is voor de aardappelen nuttig, dat men
het land , voor dat zij uitkomen, oyeregt ; later moeten
zij een paar mien gehakt worden, hetwelk doelmatig met de paardehak geschieden kan.
§ 665. De vroege aardappelen worden gerooid , zoodra de nieuwe aardappelen rijp genoeg zijn om gegeten te worden; de andere zoodra het lof begint te
verdroogen. Sommigen rooijen met eenen aardappelenrooijer of hak , welke met tanden yoorzien. is ;
anderen met eene griep , waarmede men tracht de geheele plant zoo veel mogelijk uit te delven. Tot het
verzamelen gebruikt men vrouwen en kinderen, welke
de aardappelen oprapen schiften en in zakken doen
waarmede zij naar huis gevoerd worden.
Het ziften van aardappelen om de kleinen of te
zonderen , geschiedt met daartoe gemaakte manden of houten bakken, met een' bodem van latjes.
Zulke manden zijn voorhanden in het kabinet
van landb. werkt. , te Utrecht, No. 180 ,
181, 182 , en eene zeef, No. 184.
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In alle vorstvrije plaatsen kan men aardap-

pelen bewaren ; vooral doet men zulks ook in zoogenaamde kuilen, waar men de aardappelen in ophoopt, met stroo en aarde dekt en zoo voor den invloed van de koude bewaart.
Om de aardappelen goed te beware') 2 is het
dienstig dezelve eenigen tijd op eene drooge ,
luchtige plaats te laten liggen , opdat zij vooraf
iets droogen.

1 1 . Fan de aardperen.
§ 667.

Be aardpeer, topinambour, (Helianthus tu-

berosus L.) is lang in Nederland bekend en werd
vroeger ook door menschen gegeten. Zij is later
weinig yerbouwd, en ik geloof niet , dat zij ergens
meer gegeten worth, zoodat zij in dat opzigt wel
Beene groote opmerkzaamheid zal yerdienen ; maar
daar zij een nuttig veevoeder is, hetwelk niet genoegzaam gekend en daarom niet geacht wordt , verdient
zij wel eenige aanbeveling. Zij wordt in den _E lsas
met dat Joel yerbouwd ; is door YVARD in Frank-

rijk en KADE in 'Duitschland , en door vele andere
landhuishoudkundigen als bijzonder nuttig aangeprezen ; daarbij komt , dat onderscheidene proeven in

Nederland met dat gewas volkomen goede uitkomsten
hebben opgeleverd.
Zie: Le théatre d' agriculture

D ' OLIVIER DE

SERREs,Nou-

— 252 -velle edit. aug-ment6e de notes, Paris 1802, Tom.
II, p. 467. Staat van Landbouw, 1815, b1.37.
G. KADE, iiber den Anban und Benutzung der
Erdapfel, Topinambour (Helianthus tuberosus),
3 Hefte, Breslau 1820, 1821 und 1823. Uittreksels uit berigten aan de Ned. Iluish. Naatsch.
1833, bl. 114, 1838, bl. 182. lllaison rustique
du XIX sikle , Tom. I, pag. 451. C. TOLLARD,
Traite des vegétaux qui composent l'agriculture,
Paris 1838, pag. 478.
Het zoude volgens VILMORIN niet onmogelijk zijn,
van deze plant door kweeking uit zaad andere
verscheidenheden te verkrijgen, welke nog meer
voordeel zouden kunnen opleveren.
§ 668. De aardperen groeijen , even als de aardappelen , op alle gronden, welke niet to vochtig zijn,
en zij zouden zich volgens sommigen yergenoegen met
gronden , waarin de aardappelen minder goed yoortkomen ; echter kan ook deze plant, evenmin als de
aardappel , zonder genoegzaam voedsel te vinden, voorspoedig groeijen. Zij verlangen eenen lossen grond ,
waartoe derhalve eene goede bewerking noodig is ,
en wanneer schrale grond goed toegemaakt is , kan
men daarin aardperen poten , met de hoop op eenen
goeden oogst. Zij verdragen de versche stalmest en
alle andere mestspecien zeer goed. In vruchtbaren
grond
brengen zij het meeste op , maar het is
i
vooral op slechte gronden , waar men de grootste
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inoeite heeft, cm goed en genoegzaam veevoeder te
hebben.
669. Het poten geschiedt even als van de aardappelen, maar iets minder diep en daar zij niet door
de ' vorst lijden als zij in den grond zijn, kunnen zij
Teel vroeger dan de aardappelen gepoot worden.
670. De verzorging, Welke zij verlangen, is, dat
de grond schoon gehouden en een paar malen behakt
wordt.
671. Zij groeijen tot eene hoogte van meer dan
twee ellen , zoodat zij veel loof geven hetwelk door
velen als een nuttig voedsel voor schapen ossen en
paarden opgegeven wordt en hetwelk groen en ook
droop kan gevoederd worden. Het voornaamste voortbrengsel zijn evenwel de knollen , en daar men zegt ,
dat deze minder goed zijn , wanneer de stengen te
vroeg afgesneden worden , zal men zulks alleen moeten doen indien de behoefte het vordert.
672. De knollen kan men, naarmate men die noodig heeft , van het begin van November of uitgraven ,
eenigen voorraad opdoen en op vorstvrije plaatsen bewaren , om te gebruiken wanneer men in den
grond niet werken kan. Zoodra dat bezwaar niet
bestaat , haalt men tot in het laatst van Maart de
knollen van het veld en graaft dan hetgeen o yerig is
uit , waarvan men andermaal poten , en het overige
naar huis brengen kan , om nog eenigen tijd tot het
verbruik te bewaren.
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673. Daar de aardpeer langen tijd op denzelfden
grond ion verbouwd worden , indien men daarbij
maar eenige mestspecie brengt , zoo zal het waarschijnlijk beter zijn , daarvoor een gedeelte gronds of
te zonderen , en , zoo men ook esparcette bouwt ,
zoude men met die twee gewassen daarop kunnen
afwissclen.
De opbrengst wordt opgegeven van vier honderd
mudden van het bunder.
t. Van de aardakers.
De aardaker (Lathyrus tuberoses L.) is

§ 674.

eene in Nederland in het wild groeijende plant ,
waarvan de knollen reel uitgegraven worden , om dezelve te verkoopen, en Welke een zeer smakelijk voedsel voor den mensch verschaffen. Ook voor veevoeder , vooral voor varkens , zjn zij zeer geschikt, waartoe zij dan zouden moeten verbouwd worden.
Dat de aardakers als een belangrijk voortbrengsel , al worden zij ook tot nog toe weinig
opzettelijk verbouwd, beschouwd worden, kan
men opmaken , door de vermelding in de
Uittreksels van berigten aan de Nederl. Huish.
Ilaatsehappij , 1834, 77, en het ..4lgemeen
verslag wegens den Staat van Landbouw,, over
1839, bl. 86.
§ 675.

Om de aardakers te verbouwen , moet men
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daarvoor eenen lossen vruchtbaren grond nemen. Men
poot daarin , na denzelven in het laatst van October
geploegd te hebben , de knollen, door deze in de
voor te leggeri en egt en rolt daarna het land , of
men legt de onderaardsche stengen in daarvoor gemaakte Toren. Ook kan men de planten door zaad
vermenigvuldigen , maar dan moet men een jaar langer wachten voordat men knollen verkrijgt. Het
zaad wordt daartoe in het begin van April gezaaid.
§ 676.

De inzameling van de aardakers geschiedt

in het laatst van October. Men kan dezelve dan het
best doen , door het land iets dieper dan vroeger om
te ploegen en het opzoeken door vrouwen en kinderen te laten verrigten.
Daar de aardakers te Utrecht gewoonlijk met vijf
en tvvintig centen voor het Ned. pond betaald
worden , kunnen deze knollen , bij eene verbouwing van eenig belang , genoegiaam voordeel geven , om daarmede proeven te nemen.
Hierbij zal men dan in staat zijn, de opbrengst
na te gaan en te beoordeelen , of zij met refit
verdienen aanbevolen te worden.

G. Over de voederwortelen.
§ 677. De voederwortelen zijn tweejarige planten, in
Welker wortelen gedurende bet eerste jaar het voeder
opgehoopt wordt, hetwelk door de natuur bestemd is ,
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en vrucht voort te brengen. Het is dus zoodra de
wortelen het ineeste voedsel verzameld hebben, dat zij
tot voedsel voor menschen en vee geschikt zijn. Het
verhouwen van deze planten is van Neel belang in den
landbouw.
Om te beoordeelen wanneer men de voederwortelen met voordeel kan verbouwen, moet men
daarbij nimmer uit het oog verliezen , dat zij
in het algemeen veel arbeid en veel mest vereischen , zoodat het nut of voordeel daaraan
geevenredigd moet zijn, waarom velen dezelve
niet dan uit noodzakelijkheid zaaijen , omdat
zij van oordeel zijn, dat men in de meeste
omstandigheden met beter gevolg , andere gewassen verbouwen kan.
678. De voederwortelen zullen niet overal evenveel voordeel aanbrengen. liVorden zij voor het grootste gedeelte verkocht , dan zal daardoor de wezentlijke
waarde der landerijen verminderen , terwij1 daardoor
geld ontvangen , wordt. Kunnen zij in het bedrijf
verbruikt worden zoodat de mestmaking vermeerdert, dan mag men de verbetering van het bedrijf daarvan verwachten. Men moet vooral bij de voeding met
deze wortelen tevens zorg dragen , dat men dezelve
immer gesneden en gekookt geeft , want daardoor
worden zij tot dit Joel geschikter.
Hij die de voortbrengselen van zijn land ver-
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koopt , zonder in genoegzame evenredigheid tot
de verbetering van hetzelve zijne middelen te

besteden , zal zijne bezitting voor een gedeelte
als te gelde maken , tervvijl hij , die zijne voortbrengselen zoolang mogelijk zelf gebruikt, zijne
bezitting verbeteren en tevens nog genoegzaam
voordeel hebben zal.
679. De verbouwing der voederknollen zal dan
vooral met voordeel geschieden , wanneer

zij voor

het eigen bedrijf bestemd zijn , en daarmede in goede
Terhouding staan. Wat men zelf niet kan verbruiken , wordt beter door andere gewassen vervangen ,
welke minder arbeid vorderen en niet zooveel aan
den grond ontnemen.
Men vergelijke hiermede wat ik 656 en 657
aangaande de voederknollen aangemerkt heb.
In de nabijheid van groote steden of van sommige fabrieken , waar deze voortbrengselen van
den landbouw met groot voordeel kunnen te
gelde gemaakt worden, en waar men tevens Tele mestspecien Jian koopen en gemakkelijk aanvoeren kunnen van die gewassen meer dan elders verbouwd worden; maar of die verbouwing
immer als eene wezentlijke verbetering van den
landbouw te beschouwen is, zal nog niet zonder eenige bedenking kunnen toegestemd worden, omdat zulks eenen nadeeligen invloed heeft
op de verbouwing van andere gewassen.
17
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11. Van de knollen.

§ 680.

De knollen of rapen zijn niet genoegzaarn

duidelijk beschreven , om dezelve volkornen naar de
kruidkundige kenmerken te onderscheiden. Zij stainmen hoofdzakelijk van drie soorten af. De meiknol ,
waarschijnlijk van de .Brassica praecox W. et K.,
de anderen van de Brassica Napus esculenta DC.
en van de Brassica Rapa L. Be knollen komen
in vele verscheidenheden voor, welke naar de kleur en
den yorm , en naar den tijd , wanneer men ze gewoonlijk zaait, onderscheiden worden. Men noemt dezelve
witte , groene , gele , roode , zvvarte , lange , vroege ,
en late knollen , en deze worden daarbij nog onderscheiden naar de plaatsen , in welker nabijheid zij
vooral verbouwd worden.
Be knollen worden in Engeland vooral met bijzondere zorg verbouwd; loch hunne turnips zijn
van onze knollen niet wezentlijk verschillend.
Verge'. THAER, Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft

ate

Aufl. , I Band,

S. 266.
§ 681.

De knollen worden tot voedsel van men-

schen , en om aan het Yee te geven , geplant ; de
vroege zoogenaamde witte meiknollen , welke vooral in Noord-Holland verbouwd worden , dienen
nitsluitend voor menschen. De herfstknollen worden
groote-ndeels aan het -ee 8eyoederd ; zij leveren een
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gezond en goed y oedsel , waarom men dezelve in En-

geland in sommige streken , vooral tot het mesten
van runderen en sehapen verbruikt.
Het kweeken van de vroege meiknollen behoort ,
om de bijzondere zorg , welke daartoe vereischt wordt , meer tot den tuin- dan tot
den landbouw.
,§ 682. De knollen verlangen eenen ligten vruchtbaren grond, welke goed daarvoor bewerkt is. Hoe
meer kracht zich in den bodem bevindt, en hoe meer
daarbij gemest is , zooveel te beter zullen de knollen
slagen. De bewerking hangt daarom of van de voorvrucht , van de gelegenheid , welke men heeft om
het land te bewerken , en van het belang hetwelk
men bij dit gewas heeft.
§ 683. bet zaaijen van de knollen kan geschieden
van het begin van Junij tot in het midden van Augustus, In stede van het land te zomervagen , kan
men hetzelve met knollen bestellen ; hiertoe wordt
dan ten minste drie malen , doch gewoonlijk vijf malen geploegd , een paar malen geegd en bij de laatste
ploeging gemest , vooral zoo men het heeft met eene
goede pluis. Men zaait gewoonlijk nit de hand drie
Ned, ponden op een bunder ; beter echter is het ,
de knollen op rijen te zaaijen, omdat men dezelve
dan gemakkelijker en beter bewerken kan, hetwelk
voor dezelve zeer noodig is, indien zij voordeelig zullen groeijen. Zij worden dikwijls door de aardvloo
17*
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benadeeld , en dan is het somtijds nuttig , dezclve
te ploegen en andermaal knollen te zaaijen. Be late
of herfstknollen zaait men na de rogge zoodra deze
van het veld is , ploegt men de stoppels onder , egt
zaait en egt nog eens , om het zaad onder te brengen, waarna door velen aangeraden wordt, het land
te rollen. Voor de herfstknollen worth gewoonlijk
niet gemest , ten zij het land in eenen slechten staat
en wanneer tot de voorvrucht weinig mest gebruikt is.
Men kent bij de knollen eene ziekte, waardoor
derzelver groei en ontwikkeling zeer benadeeld,
wordt, onder den naam van rotstaarten; het
is mij gebleken , dat dit gebrek ontstaat door
eene made, Welke aan den wortel knaagt en
daar in dringt. Opmerkzame landlieden hebben mij medegedeeld , dat dit ongemak veel
meer waargenomen wordt als de mest niet
genoegzaam vergaan is , en meermalen in het
geheel niet , zoo men zonder mest knollen in
de stoppels bouwt. Men zal daarom goed
doen , met vooral te zorgen, dat de mest vergaan is, en kan het niet daarom zijn , dat
men in Engeland vooral met eene goed bewerkte pluis het land verbetert ?
§ 684. Het is van veel belang , het land schoon
te houden , de dampkringslucht toegang te laten, en
te zorgen, dat de knollen niet te digt staan. Hiertoe is het hakken noodig, lietwelk gewoonlijk twee-

— 261 —
maal geschiedt, waarbij men tevens zorg draagt, dat
de plaatsen , waar de planten te digt staan , gedund
worden. Zoo men groote knollen kweeken evil ,
Irnoeten de planten onderling ten minste drie palmen
afstand hebben. In plaats van te hakken, hebben
sommigen de gewoonte, de knollen scherp te eggen,
en verzekeren , daarbij goede uitkomsten verkregen te
hebben.
Over de verbouwing van knollen in Engeland
kan men nalezen: A.

Einleitung zur
Kenntniss der englischen Landwirthschaft , 3t.
Aufl., I Band, S. 266.
of agriculture , p. 854.

TRAER ,

LOUDON ,

Encyclopaedia

Het is in Engeland Beene zeldzaamheid , knollen van vijf en twintig a dertig Ned. ponden
te kweeken.
§ 685. Het verbruik van de knollen is yerschillend ; men kan deze op het veld zelf laten opeten ,
op anderen grond overbrengen en daar aan het Tee
voorleggen , of de knollen te huis Tervoederen ; hiertoe kan men dan telkens zoo veel lialen als men tot
tie voeding noodig heeft. Van diegenen , Welke men
naar huis gebragt heeft , kan men ook van de grootsten het groen afsnijden en de knollen , op eene vorstvrije plaats bewaren , om dezelve te gebruiken wanneer de grond te hard is. Een groot gedeelte van
den winter , en niet zelden nog in het voorjaar , leveren de knollen een zeer goed voedsel.
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§ 686. Om zaad te winnen , plant men in het voorjaar eenige van de beste knollen , welke den winter
over in huis bewaard zijn , op goeden grond. Hierbij moet men zorgen andere soorten en zelfs koolsoorten niet digt in de nabijheid te hebben , om zooveel
mogelijk tegen verbastering te waken.

i). Van de koolrapen.
§ 687.

De koolraap (Brassica oleracea canto-

papa DC.) komt in 1Yederland hier en daar in het
groot verbouwd voor; men heeft daarvan twee verscheidenheden , als : koolrapen boven den grond en
koolrapen onder den grond. Beide verscheidenheden
leveren een zeer smakelijk voedsel voor den mensch,
en alle berigten komen daarin overeen , dat vooral de
tweede verscheidenheid een zeer goed veevoeder is.
Vergelijk : Uittreksels /mit de berigten aan de Ned.
'hash. Maatsch. 1833, bl. 111, 1834, bl. '76,

1837, bl. 88, 1838, M. 94 en 97.
§ 688. De koolrapen verlangen eenen beteren en
zwaarderen grond dan de knollen. Zij vorderen om
goed te groeijen veel west en eene diepe bewerking.
De grond moet door het herhaald wenden aan den
invloed van de lucht blootgesteld worden en de mess
moet in dien staat verkeeren , dat zij veel tot voeding
en ontwikkeling van de plant kan bijdragen.
§ 689.

De koolrapen moeten eerst op goed be-
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§ 690.

Deze gewassen vereischen veel bearbeiding.

Zij moeten herhaalde malen behakt worden , waartoe
de paardehak zeer dienstig. is.
§ 691.

De koolrapen kunnen niet zeer lang bewaard

worden , ten minste moet men dan daarvoor veel zorg.
dragen. Het is daarom goed , dezelve lang op het
veld te laten , en dan daarvan zooveel te gebruiken
als de omstandigheden toelaten. De beste wijze van
bewaren is, dezelve in droog zand te kuilen, zonder
dat zij elkander aanraken, met stroo, grond en zoden
te dekken. Deze kuilen moeten zoo aangelegd worden , dat het water daarin niet dringen kan.

Van de rutabaga.

692. De rutabaga (Brassica campestris napo-

brassica PC.) , komt in twee verscheidenheden voor,
als : de witte (B. camp napo-brass. a communis DC.)
en de gele , ook wel Zweedsche rapen genoemd (B.
camp. napo-brass. Rutabaga DC.); de laatste
verscheidenheid vooral wordt ook in Nederland met
goed gevolg door sommigen tot voedsel voor den mensch
en tot veevoeder verbouwd. Zij verdragen Beene zeer
sterke worst, ofschoon zij des winters meestal op het
veld goed blijven.

--264--Zie Staat van Landbouw, 1817, bl. 35, 1820,
hi. 70, 1823, M. 93 , 1824, M. 115. Uittrek-

sels van berigten aan de lifaatsch. ter bevordering van Nijverheid, 1837, M. 88, en 1838,
M. 94. Algemeen verslag wegens den Staat van
Landbouw over 1839, H. 89.
693. De rutabaga wordt op dezelfde wijze als
de koolrapen in vruchtbaren grond verbouwd, en levert eene groote opbrengst , waarom de aanbouw daarvan met refit door velen aangeprezen wordt. Zij geeft
een zeer goed voedsel, zoowel voor paarden , als runderen , schapen en varkens. De koeijen geven bij derzelver gebruik veel melk, en sommigen zijn van gevoelen , dat de boter daaraan niet lien sterken smaak
verkrijgt, welke de knollen daaraan mededeelen.
De rutabaga kan ook om het zaad verbouwd
worden, hetwelk een goed oliezaad is, en met
het beste koolzaad kan gelijk gesteld worden.

. Van den mangelwortel.
§ 694. De mangelwortel (Beta Cicla L.), waarvan vele, niet genoegzaam bepaalde, verscheidenheden
voorkomen , en hier vooral de meest algemeen gekweekte bedoeld worden , welke men gewoonlijk naar
de kleuren onderscheidt , is een zeer nuttig voedergewas , waarvan de verbouwing in de laatste jaren
in Nederland zeer is toegenomen , hetwelk ten be-
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wijze mag strekken , dat men het belang daarvan meer
en meer inziet.
Deze plant wordt ook als nijverheidsplant Ter:bouwd , tot de bereiding van suiker , doch
bij de lage prijzen van de suiker uit sulkerriet, kan dezelve in Nederland niet met voordeel tot dat oogmerk gebouwd worden , want
al wordt het overschietende als veevoedsel gebruikt, Levert die bewerking Beene genoegzame
winst en als voedsel zijn zij van meer waarde,
indien de suiker daar niet uitgetrokken is.
§ 695.

Tot de ontwikkeling van deze plant wordt

goede , vruchtbare , niet te ligte grond vereischt ; in
zandgronden blijft zij klein, en in lossen en lagen grond
wordt zij wel groot , maar waterig en dus van weinig
waarde. Zij verlangt eenen goed hewerkten en diep
geroerden grond , welke veel tot voeding kan bijdragen
of daartoe door mestspecien in staat gesteld is.
§ 696.

De bewerking hangt of van de wijze van ver-

bouwing, welke men yolgen wil , dat is : of men de
zaden op den akker legt of eerst de planten op zaadbedden kweekt , om later te poten.
697. Wil men de eerste handelvvijze volgen , dan
moet de grond voor den winter twee- of driemalen
geploegd en goed gemest zijn, om de laatste ploeging in
het voorjaar , omstreeks het begin van April, te doen.
Men egt den grond dan niet, maar maakt op omtrent
eene halve Ned. el afstands op den rug van de voor
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gaten , waarin men een of twee vooraf in water geweekte korrels legt , en herhaalt die bewerking om
de derde voor, totdat het land bezaaid is. Zoodra
men de korrels in de gaten gelegd heeft, maakt men
deze met de hand toe, en nadat de zaaijing verrigt
is, rolt men het land. Deze handelwijze heeft het nadeel , dat men het land reeds vroeg voor den winter
moet bewerken en dat in het voorjaar daaraan minder kan gedaan worden, zoodat het onkruid te gelijk
met de zaden ontkiemende , het land bedekt ; hierdoor
is het moeijelijker to zuiveren en schoon te houden.
§ 698. Volgens de andere wijze van handelen zaait
men reeds in het begin van Maart op ,de voor den
winter daartoe aangelegde bedden , zoodat de planten
vroeger aankomen en men het land, voor dat gewas
bestemd , later kan bewerken. Zoodra de, planten
genoegzaam ontwikkeld zijn om verpoot te worden ,
dat is : zoodra de wortelen de dikte van eenen pijpensteel hebben , worden zij te velde gebragt dit
geschiedt door de planten op behoorlijke afstanden in
de ploegvoor to leggen en door de volgende ploegsnede
te dekken , of wel : door met eenen pootstok gaten
to maken en daarin de planten te zetten. Het is
van belang, te zorgen, dat de gaten diep genoeg zijn,
opdat de wortel daarin niet omgebogen worde , want
dan groeijen dezelve minder volkomen. llet behakken
is ook bij deze handelwijze een vereischte , maar het
land worth creel gemakkelijker schoon gehouden, en over
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het algemeen heeft men een voordeeliger en beter
gewas dan op gezaaide landen , vooral zoo men gunstig
weder bij het verpoten treft , of kort daarna eenige
regen valt.
699. Als het land van vruchtbaren aard en goed
bewerkt is , kan de opbrengst aan mangelwortelen
zeer groot zijn. Bij sommigen bestaat de verkeerde
gewoonte , om de planten in Augustus reeds van een
gedeelte van derzelver bladeren te berooven ; hierdoor wordt de groei zeer belemmerd , zoodat men
daarmede wachten moet , totdat de planten tot vollen
wasdom gekomen zijn en de tijd der uitdelving daar
is , dan snijdt men de kroonen of en geeft die aan
het vee. De mangelwortelen zijn een zeer goed voedsel , vooral om daarmede te mesten.
Dat het of bladeren van den mangelwortel nadeelig is , kan men daardoor verklaren , dat de
doorwaseming vermindert en dus de °pealing
en afscheiding in diezelfde mate afneemt.
§ 700.

Het bewaren van de mangelwortelen heeft

nog al bez-waren , omdat zij op te warme plaatsen en
in groote hoop en opgestapeld, ligt broeijen; men doet
het best dezelve in smalle kuilen te brengen, met de
kruin naar beneden te plaatsen , met stroo te dekken
en daarover den grond op te zetten.
§ 701.

De zaadwinning geschiedt door eenige van

de beste in het voorjaar met dat doel, op vruchtbaren grond, op eene beschutte plaats , to planten.
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C. Van de penen.

Penen , wortelen (Daucus carota L.) , ko-

§ 702.

men in zoo menigvuldige verscheidenheden voor, dat
het niet gemakkelijk is dezelve naauwkeurig te onderscheiden en te beschrijven. Zij worden overal in
tuinen gekweekt , vooral tot het gebruik der men-schen. Zij zijn ook een voortreffelijk veevoeder en
worden tot dat einde op de akkers gezaaid.
Over de verscheidenheden van de penen kan men
nazien : J. METZGER Landivirthschaftliche Pflanzenkunde , S. 662.
Voor veevoeder zijn die verscheidenheden te yerkiezen , waarvan de wortelen het meest uitgroeijen , omdat van deze ook de opbrengst
het grootste is.
Van alle knot- en wortelgewassen zijn de penen
het best geschikt , om daarmede paarden te
voeden , men kan daarbij veel haver en hooi
besparen , zonder dat de gezondheid of kracht
der paarden daardoor iets vermindert. De
penen zijn ook voor runderen zeer goed , de
koeijen geven daarbij veel en Toortreffelijke
melk, en varkens worden daarvan spoedig vet ,
zoodat zij in den eersten tijd tot de mesting
alleen daarmede kunnen gevoed worden.
§ 703.

De penen verlangen eenen lossen vruchtba-
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ren grond ; zij komen in goed gemesten zandgrond
loch nog beter in zaveligen leemgrond voort ; zeer
zware en vochtige grond is voor dit gewas niet
geschikt.
§ 704.

De bewerking van den grond hangt of van

de wijze van bestelling, maar het is steeds een vereischte , dat hij meer dan Brie palmen diep omgeploegd zij , want de penen zullen altijd een slecht gewas geven, wanneer de grond niet diep genoeg omgewerkt is.
§ 705.

Het zaaijen

geschiedt onder andere vruch-

ten of op land alleen daarvoor bestemd. Zal men
andere vruchten zaaijen , zoo moet de grond tot die
gewassen diep genoeg, liefst tweevorig geploegd zijn.
Men kan penen zaaijen onder wintervruchten en
vlas ; met zomergranen gaat het niet , omdat dezelve
te laat van het veld komen. Om onder rogge , garst
en koolzaad penen te zaaijen, doet men zulks nadat
deze gewassen scherp geegd zijn; men zaait daarover en
egt en rolt daarna. Voor een bunder gebruikt men
vier Ned. ponden zaad. Beter is het voor de penen ,
indien het land geheel schoon en voor den winter
goed be werkt is ; dan zaait men daarin , na het land
goed geegd te hebben , zoo vroeg mogelijk in het
voorjaar. Het zaaijen van dit zaad heeft eenig bezwaar , hetwelk daaruit voortkomt , dat de zaden zich
aan elkander hechten , waarom het noodig is die eigenschap zooveel mogelijk te verminderen , hetwelk
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de handen te wrijven en dan met zand en nog beter met zaagsel te vermengen. Alzoo bereid kan
men het zaad genoegzaam gelijkmatig verspreiden. Na
de zaaijing is het voldoende te rollen , omdat bet
zaad vooral niet diep ondergebragt moet worden.
§ 706.

Door sornmigen wordt het zaaijen der penen

op rijen zeer aanbevolen ; anderen achten zulks minder doelmatig. Wil men op rijen zaaijen, zoo moet
men eerst de voren trekken en dan het bereide en
met zand vermengde zaad met den hoorn zaaijen en
daarna met eene sleep het land slechten. Het voordeel van deze bestellingswijze is: dat het schoon houden daarbij zooveel te gemakkelijker gaat, en dat men
de penen, wanneer zij verzameld moeten worden ,
kan uitploegen.
§ 707.

Het verzorgen van de penen is het grootste

bezwaar tegen derzelver verbouwing. Daar de planten in het eerst langzaam groeijen , neemt het onkruid
daarbij ligt de overhand , zoodat het noodzakelijk is
hetzelve nit te wieden , hetwelk niet alleen veel zorg
vereischt , maar met groote onkosten gepaard gaat.
Later moeten de penen nog een paar malen behakt
worden, waarbij men tevens de te digtstaande weghakt. Zij moeten onderling een' afstand van ten
minste anderhalve palm hebben. Ook de onder wintervruchten gezaaide moet men , zoodra dat gewas
van het veld is, met zorg hakken , en wel zoo-
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danig , dat daarbij de stoppels geheel uitgetrokken
worden.
§ 708.

De penen moeten zeer lang op het land blij-

yen , als zij de meest mogelijke hoeveelheid zullen
opbreng-en , waarom zij niet voor het begin van November moeten gerooid worden ; dit doet men, zoo
zij niet op rijen gezaaid zijn , door dezelve met eene
grijp uit te delven.
§ 709.

Het loof wordt dan afgesneden en met eenig

ander voedsel aan het vee gegeven , hetwelk het evenwel niet gaarne eet. De wortelen laat men eenigen
tijd op hoopen liggen, en brengt deze daarna op eene
vorstvrije plaats , om te bewaren, en bij gebreke daarvan legt men dezelve op stroo in kuilen , welke men
des winters goed voorzien moet. Men kan haar beter
dan koolrapen , rutabaga en beetwortelen , maar niet
zoo goed als aardappelen bewaren.
710. Om zaad to winnen poot men in het voorjaar , op zeer goeden grond , de grootste en volkomenste penen , en houdt den grond vrity van alle onkruid.
Zoodra het zaad rijp is , snijdt men de stengen af,
bindt dezelve aan bossen en hangt die op eenen droogen luchtigen zolder , om na te riken , en bewaart
het zaad zoo , totdat men het gebruiken moet.

f. Van de pastinaken.
§ 711. De pastinaken , ook wel witte wortelen ge-
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noemd (Pastinaca saliva L.) , verdieneci zeer aangeprezen te worden , vooral als een voortreffelijk veevoeder , want al het vee eet dezelve gaarne en het
loof wordt gretiger genuttigd dan dat der penen. Men
onderscheidt van dit gewas, behalve de gewone ,
vooral twee verscheidenheden als : Lange en korte
ronde ; de eerste noemt men in Frankr0 Coqctine
en de andere Lisbonaise. De eerste soort verbouwt
men vooral in Bretagne en op de eilanden Jersey
en Guernesey,, waar zij als veevoeder zeer hoog geschat worden. Ook op verscheidene plaatsen in Ne-

derland worden de pastinaken verbouwd , doch men
schijnt daar met de meer voordeelige verscheidenheden nog minder bekend te zijn.
In het Alg,,smeen verslag wegens den staat van.
Landbouw over 1839 vindt men een berigt wegens proeven , welke met de tweede verscheidenheid door den Hoogleeraar A. NUMAN genomen zijn. Het is te wenschen , dat dezelve
mogen voortgezet worden , en dat men vooral
de andere versdheidenheid invoere , welke nog
veel beter voor veevoeder geschikt is.
§ 712. Be pastinaken vereischen eenen zwaren
vruchtbaren grond, en daar zij diep in den bodem
dringen , moet dezelve daartoe door buitengewone bewerking bereid zjn. Het omzinken tot eene diepte
van ten minste ruim eene Ned, el, is zeker hierbij een
groot bezwaar , doch zoo de grond eenmaal gezonken
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geweest is, kan men later aldaar volstaan met dezelve
te spade-ploegen, terwijl men met twee ploegen voorploegt.
Men kan van de pastinaken nimmer de meest
mogelijke opbrengst verwachten , zoo de grond
daarvoor niet behoorlijk bewerkt is ; en daar
men zegt , dat zij dikwijls eerie Ned. el lang
worden en drie palmen middellijn verkriten ,
zoo moet de bewerking lien groei mogelijk
makers. Bat zij den grond veel voedsel ontnemen , is bij zoodanige 'ontwikkeling ook
niet onnatuurlijk , en zij dus om wel te slagen zwaren vruchtbaren grond vereischen ,
volt wel van zelf. Het voordeel is echter
hierin te zoeken , dat deze planten de bijzondere geschiktheid bezitten , om veel voedsel op te nemen en voor een nuttig gebruik
te vcrzamelen.
§ 713. Niet alleen dat de pastinaken eenen goeden
en zwaren grond verlangen maar het is daarbij voor
dit gewas noodig , den grond buitengewoon met mestspecien te voorzien. Eene goede overmesting met
gier enz. kan ook daarbij nog al§ zeer belangrijk geacht worden.
714. De zaaijing geschiedt onder dezelfde omstandigheden als bij de penen , met dit onderscheid
bij de bezorging , dat het zaad dieper moet ondergeegd worden en dat men rekent vijf Ned. ponden zaad
18
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voor een bunder noodig te hebben. De zaaijing moet
voor Abut verrigt zijn , want ook deze plant vordert een' langen tijd tot hare volkomene ontwikkeling.
§ 715.

De verzorging is even als die der penen. Het

wieden en hakken molten niet nagelaten worden , en
zoo dit gewas te digt staat, moet men een gedeelte
uittrekken. Men moet aan de planten al het loof
laten , totdat zij opgegraven worden.
§ 716.

Be pastinaken lijden niet door de vorst ,

zoodat men van het begin van November dagelijks
zooveel kan uitdelven , als men noodig heeft en de
anderen tot het voorjaar in den grond kan laten ,
wanneer dezelve tot voedsel op dien tijd met veel
voordeel verbruikt kunnen worden, wij i l men gedurende den winter door andere middelen in de behoefte
voorziet.
§ 717.

Zoo men zulks nuttig acht , kan men de

pastinaken , even als de mangelwortelen en penen, bevvaren , om dezelve in den winter te gebruiken.
§ 718.

Het zaadwinnen moet ook van de beste

wortelen geschieden, welke men met bijzondere zorg
bewaard heeft en vroeg in het voorjaar op goeden
grond uitpoot , of welke den winter door te velde
gebleven zijn, en met zorg tot dat einde in het voorjaar verzet worden. Kan men een gedeelte op de
plaats zelve laten, is dit nog beter.
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H. Over de Olieplanten.
§ 719. In deze afdeeling kan men al die planten
opnemen, welke vooral tot de verkrijging van olie
verbouwd worden , al is het dat dezelve ook tot andere einden nuttig kunnen zijn, b. v. als voederkruiden. De olieplanten beschouwt men als handelgewassen , omdat het oliezaad geheel voor den handel
bestemd is, en dus alleen om dadelijk geldelijk voordeel verbouwd wordt.
Bij deze gewassen komt , even als bij alle andere
handelgewassen , in aanmerking , dat alles aan
den grond ontnomen wordt , zonder dat zulks
eenigermate door dezelve regtstreeks vergoed
wordt. Zij vorderen vele mestspecien: wanneer derhalve de gronden niet zeer vruchtbaar
zijn en de mestspecien voor deze gewassen
aan anderen moeten onthouden worden, zal
de verbouwing daarvan nimmer als wezentlijk
voordeelig to beschouwen zijn , omdat het overige van het bedrijf daardoor in eenen kwijnenden toestand zal geraken. Be verbouwing
van handelgewassen moet daarom alleen geschieden , wanneer de grond zeer vruchtbaar
is , of de mestspecien , hetzij men deze zelf
verzamelt of aankoopt , niet tot instandhouding van het bedrijf noodig zijn. Deze ver18*

— 276
bouwing moet derhalve slechts in zoo verre
gedreven worden, als geschieden han zonder
de wezentlijke waarde van den 8rond to Ter-

minderen en zonder opoirering van het overige bedrY, en dan kunnen deze gewassen
Neel

voordeel aanbrenaen , omdat daardoor de

overwinst op eene voordeelige yvijze to gelde
gemaakt word t.
t. Van ket koolzaad.
§ 720. Onder den naam van koolzaad komen vers..
sthillende soorten van zaad voor: het z ;jn verscheidenheden van andere planten , waalvan vooral in aanmerking komen het eigentlijk koolzaad. (Brassica

campestris oleifera DC.) en het raapzaad of aveelzaad (Brassica Napus oleifera DC.). Beide worden als winter- en als zomergewassen verbouvvd , en
deze worden ook als bestendige verscheidenheden beschouwd.
In Friesland en Groningen verbouwt men eene
verscheidenheid, Welke van het Zeeuwsche koolzaad verscliilt. nit laatste stoelt meer uit, maar
schijnt gevoeliger voor koude to zijn.
Het zomeraveelzaad wordt door sommigen boterzaad genoemd.
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1. Van het gewone, koolzaad.

s 721. Het koolzaad verbouwt men, om het zaad
te verkoopen, en bet wordt in Nederland op vele
plaatsen met dat doll geteeld. Het kan ook tot een
voedergewas gebruikt worden doch daartoe besluit
men niet gemakkelijk , als bet eenmaal goed te velde
staat en door -den winter gekomen is.
§ 722.

De grond , waarop men koolzaad verbouwen

wil , moet vruchtbaar en niet te ligt wezen. In goed
bewerkten en zuiveren grond geeft zij de beste uitkomsten. In droogmakerijen van goeden grond is bet
steeds het eerste gewas. In gescheurde weilanden is
de opbrengst daarvan zeer belarigrijk, en op goed gemesten kleigrond worth het gewoonlijk met Gene behoorijke afwisseling van andere vruchten verbouwd.
Op eenen uitgebouwden grond zonder mest kan ,,men
van het koolzaad niets verwachten. Op gebrande veenen , heidegronden en geropte weilanden heeft men
nu en dan cen vrij goed gewas van dit zaad verkregen.
§ 723.

Ook de Egging van den grond komt bij

dit gewas zeer in aanmerking. IIij moet niet te laag
wezen en goed afwateren. De grond rnoet ten minste
driemalen geploegd zijn, en de tweede ploeging diep
gedaan worden.
§ 724.

De bestelling van het wintcrkoolzaad ge-

schiedt verschillend , want het wordt op rijen of uit
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met het Joel om het later le verplanten. Het nit
de hand gezaaide wordt ondergeegd en daarna gerold ; het onderploegen is daarbij weinig in gebruik.
Zeer goed is de zaaijing op rijen , waarbij het schoon
gehouden en aangedard kan worden, en daarom is
het dus beter dan het zaaijen uit de hand. Be nitpoting op rijen heeft dezelfde voordeelen en hierbij
komt nog , dat het land dan later bezet is, en men
daarom meerderen tijd voor de bewerking heeft. Men
kan ook de verschillende handelwijzen vereenigen
door dikker te zaaijen en dan daarvan planten te nemen om op rijen elders uit te poten. Dit doet men,
door de planten in de ploegvoor te leggen met de
spade of met den pootstok. De hoeveelheid zaad
wordt berekend op vijf Ned. ponden voor het bunder, en de tijd van zaaijing is het laatst van Julij
of het begin van Augustus. De verpoting doet men
in het laatst van October.
Het zaaijen op rijen en het verplanten geschiedt
beide , ook in sommige gewesten van Neder-

land , met het beste gevolg.
§ 725. Het koolzaad is zeer aan mislukking onderhevig; somtijds lijdt het des winters en vooral in
het voorjaar zoo veel van de koude, dat het geen
gewas van eenig belang belooft , en dan besluit men
gewoonlijk, om bet onder ploegen en daarvoor
eerie z o mervrucht te bouwen. Ook zijn er verschei-
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Hiertoe behooren vooral de aardvloo en een torretje , welks made de bloemen bederft, de
haauwen der zaden wegeet en de ontwikkeling
tegengaat.
§ 726.

Zoodra de meeste zaden tot rijpheid geko-

men zijn en de haauwen eene donkere kleur aannemen , is het tijd om den oogst aan te vangen. Men
zigt het dan en laat het Hagen, totdat het genoegzaam droog is , waartoe gewoonlijk twee of Brie dagen vereischt worden.
§ 727.

Het dorschen geschiedt bijna algemeen op

het veld , waartoe men op hetzelve een groot kleed
spreidt, en met behulp van vele arbeiders in korten
tijd afdorscht. Sommigen dorschen met paarden en
eenigen hebben met goed gevolg de dorsrol naar het
land gebragt. Anderen hebben daartoe ingerigte wagens , om het koolzaad naar huis te voeren en daar
te dorschen.
Het gebruik van een dorschkleed voor koolzaad
is zeer oud , zoo als blijkt uit Dy Tescklaow
to Achelem ney GREATA WATSES rioecht ; medegedeeld door

Mr. J.

SCHELTEMA.,

Geschied- en let-

terkundig Mengelwerk, III Deel, II stuk, M. 49.
Een model van een' zaadwagen is in het kabivan landbouwkundige werktuigen, te Utrecht ,
No. 638.
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Be opbrengst van een bunder kan men gemiddeld op vijf en twintig mudden rekenen.
§ 728. Ilet stroo van koolzaad beschouwt men als
Tan weinig waarde , waarom het door velen op het
veld verbrand en de ascii uitgestrooid wordt. Anderen oordeelen bet beter,, laten de schapen daarvan
nog iets opeten en gebruiken bet om to strooijen of
in de mestvaalt.
§ 729.

Ilet zomerkoolzaad wordt minder verbouwd

dan het winterkoolzaad , omdat het op gelijke gronden veel minder opbrengt. Men zaait het vooral wanneer bet winterzaad mislukt is en heeft moeten ondergeploegd worden.
Op afgebrande veenen of geropte landen zal bet
waarschijnlijk doelmatiger kunnen verbouwd
worden dan winterzaad , omdat doze gronden
kort na de afbranding bet meest tot de

voe-

ding der gewassen in staat zijn.
§ 730.

De zaaijing heeft plaats in April nit de hand

of op rijen. Het wieden en hakken is ook voor dit
gewas van veel belang.
§ 731.

Be inoogsting geschiedt even als van win-

terzaad, alleen koznt het eenigen tijd later tot volkomenheid.
De gemiddelde opbrengst Tan een bunder kan
men op met meer dan achttien mudden rekenen.
Het zomerkoolzaad heeft doorgaans minder olie
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en wordt daarom ook gewoonlijk voor minderen prijs verkocht.
2. Van het raap- of aveelzaad.

732. Het raap- of aveelzaad wordt in onderscheidene gewesten van Nederland gebouwd. Men
acht het niet zoo goed en voordeelig als gewoon koolzaad , maar het heeft boven hetzelve eenige voordeelen, waarom men bet 'lever zaait.
§ 733.

Het raapzaad wordt evenzoo verbouwd als

koolzaad en vordert dezelfde verzorging; maar op
minder goeden grond komt het beter voort, ook is
de levensduur lets korter, waarom men het naar even.redigheid later bestellen kan en het lijdt minder van
de koude.
10, Pan de Chineesche radijs.
De Chineesche radijs (Raphanus sativus
radieula y oleitera
C. , Raphanus Chinensis
§ 734.

is reeds voor geruimen tijd om de olie bevattende zaden ook in Nederland beproefd , en voor
weinige jaren op nieuw als een nuttig gewas aanbevolen.
Men kan daarover nazien : KOPS lilagazijn van
Landbouw,, IV Deel, M. 313, V Deel, M. 143,
VI Deel,
137. A. NUMAN Jets voor Landbouwers over de teelt van het Chineesche radijs-
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zaad, Utrecht 1837. Uittreksels nit de herigten aan de Nederl. huish. Naatsch. ter &vol.-dering van Nijverheid , 1837, hi. 183, 184, 225
en 228.
§ 735.

De Chineesche radijs verlangt eenen lossen

vruchtbaren grond. Het groeit zelfs in slechten bodem, wanneer dezelve goed in staat gesteld, maar niet
te laag en te vochtig is. Op gebrande veenen heidevelden en geropte landen kornt het nog beter voort
dan het koolzaad.
§ 736.

Het moet omstreeks het begin van April

gezaaid worden hetzij uit de hand of op rijen, waartoe men vijftien Ned. ponden voor het bunder noodig heeft. Zoodra het genoegzaam opgekornen is, moet
het gewied of gehakt worden. Het bloeit spoedig en
aanhoudend. De haauwen groeijen langzaam en rijpen
zeer ongelijk. Droogte is voor deze plant van veel
belang, want zoo het vochtig is , blijft zij veel langer doorgroeijen, doch ook dan zet zij veel minder
tot zaad.
§ 737.

Zoodra de planten beginnen te verdroogen,

moet men dezelve uittrekken en op kleine hoopen
brengen om te droogen , hetwelk van veel belang
is , omdat het anders zeer moeijelijk is dit zaad te
dorschen.
Be opbrengst aan zaad kan men tegen twintig
mudden van het bunder rekenen.
Van alle oliezaden schijnt dit zaad de grootste
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hoeveelheid olie te bevatten , hetvvelk door
sommigen als vijftig ten honderd opgegeven
word t.
Deze plant kan ook tot groen voeder gezaaid en
als zoodanig gebruikt worden. Hetgeen van
de zaden na de afzondering van de olie overschiet, zoowel van het kool-, raap- als radijszaad,
noemt men raapkoeken ; deze zijn een voortreffelijk voedsel voor het vee, en leveren ook
eene zeer goede mestspecie. Vergelijk § 319.

. Van de witte mosterd.
De witte mosterd (Sinapis alba L.) wordt

§ 738.

in Nederland niet genoegzaam gewaardeerd. Het is
eene zeer nuttige plant , Welker verbouwing groote
voordeelen oplevert. Yroeg gemaaid is het een voortreffelijk veevoeder en het zaad bevat veel olie ; tot
dat einde is de verbouwing van wezentlijk belang.
§ 739.

De beste handelwijze is om den grond voor

den winter gereed te maken , door denzelven goed te
ploegen en zoo noodig met mestspecien te voorzien.
§ 740.

Het zaaijen doet men in Maart met acht

Ned. ponden voor een bunder. De wijze van zaaijing , verzorging en inoogsting geschiedt even als van
de Chineesche radijs.
Volgens

geeft deze plant meer zaad dan
zomerkoolzaad.
THAER

--- 284 ---

Van de huttentut.
741. De huttentut of het dederzaad (Camelina
sativa C RJNTZ 1fily(G)-rum sativum L.) is eene jarige
plant, Welke hier en daar in .Nederland om het
zaad verbouwd wordt, heeft het voordeel van in
drie maanden 'haren volkomenen wasdom to bereiken en van geene insekten aangevallen to worden ,
waarom men met zekerheid op hare opbrcngst rekenen 1Aan.
Vergelijk: Uittreksels uit de herigten aan de Nederlandsche huish. lllaatsch. ter bevordering van
Nifverheid , 1837, bi. 40 en 187.
Be Iloogleeraar VAN HALL is van gevoelen , dat
de huttentut, karmil, dod.derzaad , hetwelk in
de provincie Groningen verbouwd wordt ,
moet gebragt worden tot de Camelina microcaqa ANDRz.) en dat het dederzaad de eigentlijke Camelina saliva is. (Nieuwe hijdragen tot de Nederlandsche Flora, 1841, hl. 40).
1k geloof,, dat de huttentut de eigentlijke
Camelina saliva

is , en dat , zoo het deder-

zaad wezentlijk onderscheiden is, het waar
schijnlijk bet meest overeenkomt met de Camelin a dentata P ERS.
§ 742. Be huttentut groeit zeer goed op ligte
gronden , komt overal daar voort waar voor dezelve
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eenig voedsel te vinden is ; een losse gemeste grond
is voor haar het doelmatigst.
§ 743.

De zaaijing doet men gewoonlijk half April,

ofschoon het nog in Junij kan geschieden. Men
neemt vier Ned. ponden voor het bunder en zaait
die met de hand. Het bezaaide wordt gesleept en
gerold , en vordert verder weinig of geene zorg, tenzij
dat men de planten , waar dezelve te digt staan ,
eenigzins Bunt.
§ 744.

Met voordeel kan men penen onder hutten-

tut zaaijen en men heeft meermalen zeer goede uitkomsten verkregen van klaver,, Welke onder dit gewas gezaaid was.
§ 745.

Zoodra de-huttentnt genoegzaam rijp is ,

wordt zij gezig I, of gemaaid, nog beter uitgetrokken, eenigen tijd te droogen gelegd , totdat zij kan gcdorscht
of naar huis gevoercl worden , waar men dan het
zaad uitdorscht en schoon maakt.
Bij een goed gewas rekent men vijftien nudden
van het bunder. Aan olie rekent men dat
dit zaad vijf en twintig ten honderd geeft.
net stroo heeft weinig waarde ; om daarvan
bezems te m1ken of om merle te dekken en
om te strooijen geeft het toch eenig nut.

c Van de papaver.
746. De papaver , heul , of mankop (Pctpaver
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somniferum L.) is eene zeer nuttige jarige plant ,
die men ook met voordeel in Nederland verbouwen
kan en welke inderdaad in sommige gewesten gezaaid wordt. De olie van deze plant wordt veel
voor olijvenolie yerkocht en gebruikt, en voor fijn
schilderwerk is zij geheel onmisbaar. Men heeft van
deze plant twee verscheidenheden , welke verbouwd
worden , als : de zwarte ,

(P. sommzferum cc nigrum)

meest met purperachtige bloembladen en met openingen voorziene bonen , en de witte

(P. somnife-

rum (3 album) , met witte bloembladeren en zaden
en met bollen zonder openingen. De eerste yerscheidenheid worth geacht meer zaad to geven, maar de
olie , van de laatste soort afkomstig houdt men voor
beter.
Vergelijk: Verhandelingen, nitg,egeven door de _Haatschappij ter bevordering van den Landbouw,, XIII
Deel, III stuk.

KOPS

illagazijn van Landbouw,,

II Deel , bl. 204. Iiittreksels nit de berigten
aan de Ned. illaatsch. ter bevordering van IVVverheid, 1838, bl. 181.
747. De papaver wordt het best verbouwd in
eenen lossen , leemachtig-en , vruchtbaren grond ; deze
wordt daartoe voor den winter twee malen geploegd ,
in het voorjaar gemest en nog eens geploegd , waarna
men egt en dan is de grond tot de zaaijing gereed.
Dit gewas komt zeer goed voort na klaver en luzerne, op
2 escheurde graslanden en na eene groene bemesting.
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748. De zaaijing geschiedt meest uit de hand ,
ofschoon ook voor deze plant het zaaijen op rijen
yoordeelig. zal kunnen zijn. Men gebruikt op een
bunder twee Ned. ponden zaad. De zaaijing moet
reeds in het begin van Maart plaats hebben , omdat
anders de oogst te laat invalt. Het zaad strooit men
in het geegde land en gaat daarna met de sleep en
de rol er over.
In Frankkrijk zaait men Teel yoor den winter ;
en daar de plant in onze tuinen van zelf opslaat , zoo is het niet onwaarschijnlijk , dat
zulks ook bier nuttig kan zijn. Anderen raden
aan, het gedurende den winter te doen, waarvan sommigen zeggen, dat men op de sneeuw
zaaijen moet. In beide gevallen moet men
dan ten minste eens zooveel, zaad gebruiken.
§ 749. Het wieden en uitdunnen van de planten ,
waar zij te digt staan , is volstrekt noodzakelijk ; later , wanneer het onkruid op nieuw yoortkomt , moeten zij gehakt worden ; velen zijn van oordeel , dat
zulks tweemalen geschieden moet.
750. De oogst is niet gemakkelijk, omdat alle
bollen niet te gelijk aankomen, waarom men gewoonlijk de eerste rijpe vruchten afsnijdt , op linnen kleeden yerzamelt , en zoo op eenen luchtigen zolder om
te droogen brengt. Zoodra ook de overigen rijp zijn ,
hetwelk meestal veertien dagen later is , worden de
planter opgetrokken , aan kleine bossen gebonden en
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zoo te droogen gezet. Als dezelve goed droog zijn
worden zij op eenen wag-en , met een liked voorzien,
naar huis gebragt , om daar gedorscht en saloon gemaakt te worden.
Sommigen snijden de rijpe bollen niet af, maar
schudden het zaad daaruit in bali j es. Het
dorschen kan met den vlegel en met dorschmachines geschieden. Eenigen lerkiezen de
bollen tusschen de handen aan stukken te breken of open te snijden en schudden dan het
zaad uit; ook heeft men raspen , om daarop
die bollen te breken.
De opbrengst rekent men op achttien mudden
van het bunder.
Be papaverloeken zijn een goed voedsel voor
runderen en schapen.
De stengen hebben geene bijzondere waarde en
worden gewoonlijk als brandstof gebruikt.

f. Van de zonnebloem.
§ 751. De zonnebloem (li dianthus annuus L.)
is door velen als een nuttig oliegevend gewas aanbeTolen , en met dat oogmerk ook door sommigen in

Nederland verbouwd. Mustal heeft hetzelve niet
voldaan , omdat de aanbouw en de verkrijging van de
olie bezwaren opleveren, waarom men daarvan minder voordeel kan verwachten dan van andere planten.
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752. De zonnebloem vordert een' zwaren vruchtbaren , goed gemesten grond , en zij ontneemt daaraan
meer dan eenig ander gewas.
§ 753.

De zaaijing geschiedt in de eerste dagen

van Mei , door de zaden op zes a acht palmen afstands in den B rond te leggen, gewoonlijk Brie of vier
bij elkander.
§ 754.

Als de planten opgekomen zijn , laat men

alleen de beste staan en trekt de overigen uit. Waar
het noodig is poot men van deze , en daarna behakt
men bet land een paar malen , om alle onkruid te
weren.
§ 755.

Zoodra de eerste zaden tot rijpheid geko-

men zijn, gaat men het land door en snijdt die bloemen of , hetwelk men echter niet te vroeg doen mag,
omdat de zaden dan veel minder olie bevatten. Laat
men deze te lang aan de steng, zoo zullen de vogelen
met een groot gedeelte van den oogst heengaan.
Wanneer men niet 'anger na de laatste zaden wachten kan , worden de planten uitgetrokken en aan
bossen te droogen gezet. Het verzamelen van bet
zaad is ongemakkelijk , daar zulks bijna alleen goed
net de handen geschieden kan.
Het zaad van de zonnebloem bevat reel olie ,
doch bij het staan gaat daaraan zooveel in den
dop van de vrucht, dat de ophrengst mogelijk slechts de helft van de hoeveelheid bedraagt. Be pogingen, om die zaden vooraf van
19
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geslaagd, mogelijk zal men later geschikte middelen daartoe vinden. In Portugal eet men
de zaden gekookt en bakt er sorntijds brood
van. In Jmerika worden de vruchten gebrand om er eenen drank van te maken ,
welken men als koffij drinkt. Be vruchten zijn
een zeer good voedsel voor pluirngedierte en
tot dat einde verdient dit gewas de meeste aanbeveling.
De bladeren kunnen, groen en gedroogd, als vee•
voeder gebruikt worden. Be stengen kunnen
tot brandstof dienen en de asch kan men tot
de verkrijging van potasch uitloogen. Ook
zullen de ondergeploegde stengen als eene
groene bemesting nuttig kunnen zijn en daardoor iets aan het land teruggeven.

.

Van, de madie.

§ 756. Be madie (Nadia sativa MOL. et DoN.) ,
welke om de olio in Chili en Californie algemeen
verbouwd wordt , is voor weinige jaren ook met dat
Joel in Europa geteeld, en de verkregene uitkomsten
zijn zoo gunstig geweest , dat die plant algemeen aanbevolen en als een nuttig gewas opgegeven is. Be
weinige proeven , welke daarmede in Nederland genornen zijn , hebben bewezen, dat die ook aldaar met
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goed gevolg zal kunnen verbouwd worden , zoodra
men daarmede die ondervinding zal verkregen hebhen , welke tot het welslagen van alle landhuishoudkundige planten zoo noodig is.
Zie : de Friend van den Landman ,III Deel, bl. 443
en 637; IV Deel, bl. 436.
Alyemeen verslag wegens den staat van Landbouw
over 1839, bl. 191.
_Andes de l'Agriculture Francaise, quatrieme serie, Tom: I, pag. 113 et 264'; Tom. II, p. 171;
Tom. IV, pag. 347.
J.

METZGER

Landwirthschaftliche Pflanzenkunde ,

S. 66.
Be

Nadia viscose CAP-. en

JACQ. behooren beide tot de
CANDOLLE,

de

H. mellosa

N. sativa. (DE

Prodromus , Pars V, pag. 691).

757, Deze plant verlangt een' ligten , lossen en
droogen grond; zoodra hij te zwaar of te vochtig
is, moet men zich niets goeds van de verbouwing
voorstellen ; de bodem moet evenwel genoeg bevatten , om de plant te kunnen voeden, dus met eenige
humus of mestspecie voorzien zijn , maar dan tiert zij
op den slechtsten zandgrond ; dit is een groot voordeel van dit gewas , waarom zij vooral aanbeveling
verdient.
Het zal van belang zijn , te beproeven , in hoe
verre het mogelijk is de madie op afgebrande
heidcvelden zonder anclere mestspeeien te yer19*
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bouwen ; mogelijk zal zij ook wel in de afgebrande veenen voortkomen.
De grond moet good bewerkt zijn , opdat

§ 758.

het water daarin niet blijve staan en de wortelen der
planten genoegzaam kunnen indringen; ook moet voor
de vlakke ligging van het land gezorgd zijn om dezelfde redenen.
Be zaaijing geschiedt in het begin van April,

§ 759.

wanneer men vier Ned. ponden op het bunder met
de hand uitzaait. In Wurtembery en Frankrfjk is
de zaaijing voor den winter ook volkomen gélukt, en
het zal niet moeijelijk zijn, dit ook in Nederland te
beproeven. Indien het gelukt , dan verdient die zaaitijd, namelijk in October en November, de voorkeur,
omdat de plant dan vroeger rijp wordt, en in eenen
tijd , welke tot de drooging gunstiger is, kan ingeoogst worden.
§ 760.

Be

planten, welke te digt staan, worden

uitgetrokken en daarna maakt men het land schoon
van onkruid door te hakken. Een drooge warme
zomer is het voordeeligst voor dit gewas, dan zal
hetzelve minder uitgroeijen, maar meer zaad geven.
Een voordeel van deze plant is nog, dat zij door
Beene dieren aangevallen wordt, en deze dus
bij die verbouwing Been nadeel veroorzaken.
§ 761.

Zoodra de vruchten genoegzaam rijp zijn

en de plant verkleurt , is het tijd deze]ve op te trekken en in kleine hoopen te leggen , om te kunnen
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droogen. Deze drooging, moot volkomen wezen, waartoe het omkeeren noodzakelijk is. Zijn de planten
goed droop, dan is het dorschen zeer gemakkelijk.
Men berekent de opbrengst op achttien mudden
van het bunder en de hoeveelheid olie van
dertig tot veertig ten honderd.
De koeken worden van het vee gaarne gegeten.
De stengen zijn het best om onder te ploegen ,
of om in de vaalt gebragt te worden.
Het ongelijktijdig rijp worden der zaden is het
voornaamste bezwaar, waarover de meeste landhuishoudkundigen klagen.

I. Over de verfplanten.
§ 762. Tot deze afdeeling brengt men die planten,
welke tot verkrijging van verfstofFen in Nederland
gekweekt of aldaar ter verbouwing aangeprezen worden. Zij zijn de meekrap , de wouw , de weede , de
verfduizendknoop en de saffloers, welke alle tot ondesscheidene planten-familien behooren en onderling
vveinig, overeenkomst hebben.

za. Pan de ineekrap.
763. De meekrap (Nubia tinctorum L.) is voor

Nederland de belangrijkste der verfplanten ; zij is in
Zeeland reeds sedert onheugelijke tijden , met voor-

— 29 -dcel verbouwd. llctgecn men an deze plant gebruikt ,
A

is de onderaardsche steng en wordt daarom ten onregte de wortel genoemd. Het is eene overblijvende
plant, welke door verdeeling vermenigvuldigd wordt.
§ 764.

Voor de meekrap is een vruchtbare grond

noodzakelijk de goed bewerkte losse kleigronden
zijn de beste , vooral zoo zij eenigen kalk bevatten.
Men kan deze plant evenwel ook op zandgronden
kweeken , maar met minder y oordeel.
§ 765.

Wanneer men meekrap planten wil , moet

de grond reeds het vorige jaar zeer diep bewerkt
zijn. Men ploegt daartoe in den herfst tweemalen ,
terwijl de noodige mest daarbij aangevoerd en ondergeploegd

worth, en

laat het land gedurende den win-

ter ongeegd liggen. In April ploegt men nog eens
en verdeelt het dare in akkers , welke omtrent anderhalve Ned. el breed zijn. Deze worden daarna met
de meeste zorg opgemaakt , hetwelk men in Zeeland
gewoonlijk met de hark doet.
§ 766.

In Mei verzamelt men van de met meekrap

beplante velden de noodige kiemen, dat zijn de jonge
spruiten , welke reeds genoegzaam ontwikkeld zijn.
Deze kiemen worden met de hand geplukt en luchtig
in manden yerzameld , opdat zij niet broeijen of nitdroogen; hoe spoediger zij gepoot kunnen worden, zoo
y ea te minder gevaar heeft men, daarvan een gedeelte te
verliezen. De kiemen worden op rijen en regeimatige
afstanden op den akker geplant. Men zet gewoonlijk
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op eenen akker vier rijen en poot in de rij op eene
halve Ned. el afstands. Be zetters hebben hiertoe een
bijzonder werktuig (eene zetspade), waarmede zij den
grond eenigzins opligten , dan in ieder gat telkens
twee kiemen zetten , en daarna den grond toedrukken.
Eene zetspade komt voor in het kabinet van land.:
bouwk. werktuigen , te Utrecht , No . 193 ,
en eene tobbe om de kiemen naar het veld te
brengen , No . 664. Ook worden de kiemen
wel bemodderd, voor dat men dezelve zet. Dit
bemodderen geschiedt door de kiemen te ,dompelen in water , waarin eenige aarde gemengd
is ; hierdoor loopt men minder gevaar Teel kiemen te verliezen en in de noodzakelijkheid te
komen , die te ondersteken , zoo als men zegt
wanneer men andere voor de vroeger gezette
in de plaats moet brengen. Bij ongunstig weder kan men in de noodzakelijkheid komen ,
het land te moeten uitploegen, om het op nieuw
te bezetten.
§ 767. Het land moet van onkruid schoon gehouden worden. Velen leggen daarop het eerste jaar tusschen de rijen witte boonen ; anderen planten daar
kool tusschen ; beter is het evenwel zulks niet te
doen , omdat deze gewassen even zoo goed als onkruid voedsel aan den grond ontnemen.
Of men jets tusschen de rijen kweeken zal, kan
ook afhangen van bet voornemen, om het twee-

— 290 -de of derde jaar te delven , in het eerste geNal
is het zeker of te keuren.
§ 768.

Voor den winter moeten de planten eene

palm hoog met grond overdekt worden ; men doet
zulks door daarvoor bestemde ploegen. Hierdoor is
de plant bij haren eersten groei in het voorjaar eenigzins beschermd , en wordt het aanzetten van kiemen
bevorderd.
Zoodanige ploegen zijn in het kabinet van landbouwk. werktuigen , te Utrecht, No . 6 , 7
en 117.
§ 769.

Gedurende het tweede jaar bepaalt alle zorg

zich tot het wieden en in den herfst tot dekken , hetwelk men dan met de spade doen moot, omdat men
met de ploeg de planten te Teel zoude benadeelen.
De spade, Welke men in Zeeland gebruikt om de
Meek' ap te dekken, komt voor in het kabinet van
landbouwk. werktuigen, te Utrecht, No . 195.
§ 770.

Het zij men reeds het tweede jaar de mee-

krap delft of daarmede tot het derde jaar wacht ,
zoo doet men zulks in September , hiertoe wordt
eerst het loof met een daartoe bestemd werktuig (de
pikker) afgestoken. Het delven geschiedt met eene
spade, waarvan het blad meer dan eene halve Ned.
el lang is.
Een pikker en delfspade zijn in het kabinet
van landbouwkundige werktuigen, te Utrecht ,
No . 196 en 197, en nog drie andere voor doze
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tech bestemde werktuigen , N°. 665 , 666
en 667.
S' 771. De uitgedolven meekrap blijft op het land
liggen tot den avond, wanneer men dezelve op hoopen
brengt en daar zoo lang laat, totdat zij slap en winddroog is.
§ 772. Zoodra de meekrap geschikt is om vervoerd
te worden , worth zij opgeladen en naar de meestoof
gebragt , waarmede de werkzaamheden van den landman afgeloopen zijn.
De verdere bevverking zal ik hier met eenige woorden vermelden. Men brengt de meekrap het
eerst naar de koude stoof. Deze is eene schuur ,
bestemd om daarin de meekrap te ontvangen; de
aangevoerde hoeveelheden van onderscheidene
eigenaren worden daarin afzonderlijk bewaard.
Van hier wordt de meekrap naar den toren gebragt om te droogen. Deze toren heeft van onder
eenen gemetselden oven en op geevenredigde
hoogten vier van latten gemaakte vloeren , om
de meekrap op te leggen. Heeft dezelve hier
de eerste drooging verkregen , dan brengt men
haar naar eenen dorschvloer , waar zij onder
den vlegel van aarde schoon gemaakt en verder door zeven en wannen gezuiverd worth.
Om gestampt te kunnen warden, is zij dan
nog niet droog genoeg , hierom wordt zij vooraf nog op eene eest gedroogd. Het stampen
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geschiedt bij nacht in het stamphuis onder
starnpers , welke door eenen paardenmolen bewogen worden.
De alzoo gestampte meekrap wordt dan gezigt
en daardoor in onderscheidene soorten van verschillende waarde verdeeld.
Over de meekrap en derzelver bereiding kan men
nazien : DUHAMEL DU MONCEAU , elements d'Agriculture, Paris 1763, Tom. II, pag. 276.
P.

MILLER ,

The Method of cultivating 1l/adder,

London 1758.
P.

MILLER,

Dictionnaire del jardiniere et des cul-

tivateurs, Bruxelles 1788, Tom. VI, pag. 325.
J.

de meekrapteler en bereider, zijnde
het zeventiende stuk van de volledige besch,rijDE KANTER ,

Ding van alle konsten, ambachten enz.

Dord-

recht 1802.

1). Tan de wouw.
§ 773. Be wouw (Reseda luteola L.) is eene inlandsche jarige plant, welke hier en daar in Nederland
verbouwd is, en zulks -waarschijnlijk wet weer verdient, omdat met deze eene zeer goede gele kleur verkregen wordt. Veel zal het echter afhangen of dezelve
genoegzaam betaald wordt. Men heeft van de wouw
twee verscheidenheden, eene , welke als wintergewas ,
en eene andere, welke als zomergewas beliandeld wordt.
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Lie : R. DODONAEUS Krufidt-boeck , Leijden 1618,
b1.109. G. R.

BOEIIMER,

technische Geschichte der

Pflanzen, Leipzig 1794, II Theil, S. 187. KOPS,
Magazijn van Landbouw, I Deel, M. 328, IV Deel,
bl. 112 en 313, V Deel, M. 143. Staat van
Landbouiv , 1819, M. 125.
§ 774.

De aankweeking van de wouw is zeer ge-

makkelijk zij verlangt eenen zaveligen , vruchtbaren ,
goed bewerkten grond , om de meeste opbrengst te gey en. Zij w'ordt echter ook met voordeel op zandgronden verbouwd. Eene bemesting is voor deze plant
niet noodig.
§ 775.

De winterwouw wordt in Augustus gezaaid ,

en door sommigen nog vroeger onder zomervruchten ,
vooral wanneer deze op rijen gezaaid zijn. — Men neemt
daartoe vier Ned. ponden zaad voor het bunder , hetWelk men met eenig zand of vochtig zaagsel vermengt ,
omdat het zeer fijn is. Op schoon land wordt het zaad
van de wouw met de omgekeerde egge, loch beter
met eene sleep van takken ondergebragt en dan gerold.
Het land , waarop de wouw tusschen andere gewassen
gezaaid is, moet gehakt worden , zoodra deze het land
verlaten hebben. De zomerwouw zaait men in het begin van April. Het zaaijen van de wouw op rijen is
zeer aan te bevelen , omdat het van belang is , het land
te behakken , en zulks geschiedt het gemakkelijkste met
de paardehak. Sommigen hebben deze plant met voordeel tusschen bet hakhout gezaaid , nadat hetzelve ge-
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"mkt was; hiertoe is het noodig den grond tusschen do
stompen te roppen.
§ 776.

De winterwouw kornt in Augustus en de zo-

merwouw in September tot genoegzame rijpheid, de
oogst is zeer, gemakkelijk : de planten worden uitgetrokken en op het veld te droogen gielegd, en, wanneer
het te aanhoudend regent, op stokken gehangen, anders is het omkeeren voldoende, om de plant genoegzaam droog te krijgen ; men verlangt dat dezelve van
geelachtige kleur zij , school' de groene voor het gebruik
even goed is. Eenige regen en zonneschijn bevorderen
het geel worden; te veel nat doet deze zwart worden, en
daardoor yerliest \zij hare waarde. Na de droning
wordt de wouw aan bossen van vijf Ned. ponden gebonden en kan zoo verkocht warden.
§ 777.

Om zaad te winnen , laat men eenige van de

beste planten staan en schudt daarvan het zaad op een
laken uit. Hetzelve behoudt vier of vijf jaren de geschiktheid om to ontkiemen.
Het zaad bevat ook olie, en kan tot de verkrijging daarvan bestemd worden.
. Van de weede.
§ 778.

Be weede

(Isatis tinctoria L.) is g ene twee-

jarige plant, welke vO6r den invoer van den indigo
ook in Nederland verbouwd word tot bereiding van
de pastel , welke diende om eeue vaste blaauwe kleur
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te verkrijgen, en welke nog in sommige verwerijen
gebruikt wordt tot besparing van indigo. Daar men
thans weet , hoe men uit de weede goeden indigo kan
bereiden , zoo is het mogelijk , dat de verbouwing van
deze plant andermaal genoegzame voordeelen zal kunnen opleveren. Zij is ook zeer geschikt orn als veevoeder gebruikt te worden , tot welk einde zij onlangs op nieuw aanbevolen is.
Zie: R. DOD ONAEUS, Kruijdt-boeck,Leijden 1618,1)1.107.
Door de verbouwing heeft men ook van deze
plant eenige verscheidenheden, welke beschrevon zijn door J.

MET ZGER

Landivirth,sehaftliche

Pflanzenkunde , S. 1055.
Over het nut als veevoeder zie men : dinnales de
l' Agriculture Francaise, 4 e serie, Tom. II, pag. 268.
§ 779.

De weede verlangt eenen zeer diepen ,

vruchtbaren bodem zij groeit na eene ruime bemesting in alle gronden. Het best is het dezelve na
eenig ander gewas , waarvoor goed gemest is , te verbouwen. De grond moet ten minste driemalen geploegd zijn, voor dat men zaaijen kan.
§ 780.

Men kan de weede in den herfst en in het

voorjaar zaaijen. De zaaijing voor den winter acht
men algemeen het verkiezelijkste, vooral ook, omdat de
in het voorjaar gezaaide somtijds veel van de aardvioo te lijden heeft.
§ 781. Het zaaijen geschiedt gewoonlijk uit de hand,
doch op rijen is het verkiezelijkste. Hiertoe gebruikt
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wordt geegd en gerold.
782. De planten moeten van onkruid schoon ge'louden en meestal gedund worden ; het behakken is
daarna ook nog noodig.
§ 783. Zoodra de planten beginnen te bloeijen ,
snijdt men alle stengen met de bladeren boven den wortel af ; de bladeren worden daarna afgeplukt en uit8elegd om iets te droogen. Van de voor den winter
gezaaide weede kan men nog tweemalen de bladeren
plukken , de andere gewoonlijk nog eens.
Er 'behoort ved oefening toe , om het geschikte
tijdstip tot de inzameling der bladeren waar te
nemen.. Die gewoon zijn deze plant te kweeken, zien het aan de veranderde kleur. Zijn de
bladeren bestemd tot de bereiding van de pastel, zoo moeten zij dadelijk in eene kuip gestampt of gemnlen worden, totdat het eene pap
is. Deze wordt daarop in eene drooge , voor
de zon beschutte plants gebragt, en met eene
spade vlak geslagen. Hier laat men dezelve om
te gisten , In. aar niet zoo lang , dat zij zuur
kan worden of tot bederf overgaan. Die gisting
is gewoonlijk na acht of tien dagen genoegzaam,
om tot het maken van de ballen over te gaan ;
men doet zulks met de handen, en legt de bah
len clan op horden ,

om

op eene luchtige voor

regen en zon beschutte plants te droogen.

--303-Tot de verkrijging van indigo kan men dezelfde
bereidings-wijze volgen als voor de verfduizendknoop beproefd en het best geoordeetkl is.
Over de verbouwing van -vveede en de bereiding
van pastel en indigo kan men nazien : D. G. DE
SCIIREBER, historische, physicalische und akonomische Beschreibung des Maids, dessen Baues,
Bereitung und Gebrauch zum Farben u. s. w., Halle
1752. G. R.

BOEHMER,

technische Geschichte der

Pflanzen , II Theil, S. 41. G. F.

WEIIR ,

der

Waid-Indigo und andere Indigo- Surrogate, Hanover 1814. A. F.

GEIILEN,

Anleitung zum Bau

der Waidpflanzen und zur Bereitung der Kiipentvaids und des Indig' s aus den Blattern derselben , Munchen 1814. K. W. ACKERMANN den
Waidbau in agronomischen und technischen Beziehung , Carlsruhe 1824. De Vriend van den
Landman, II Deel, M. 193.
§ 784.

De planten, Welke bestemd zijn om zaad te

geven, moeten niet beroofd worden. De weede geeft
veel zaad en het is gemakkelijk te winnen.

Van de verfduizendknoop.
§ 785.

De verfduizendknoop (Polygonum tinctorium

Aut.) wordt in China verbouwd , om met de verfstof van de bladeren blaauw en groen te verwen. Voor
weinige jaren is het zaad van deze plant in Europa
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verspreid , en heeft men dezelve ooh. in Nederland
aangekweekt.
VeNdijk : J.

DE LOUREIRO,

Flora Cockinchinensis ,

edit. CAROLI LIJDOVICI WILLDENOW, pag. 297. Algenteen verslag wegens den staat van Landboitw,
1839, hi. 189.
786. Deze plant groeit zeer goed in vruchtbaren
grond en kan in het begin

Tan

Mei gezaaid worden.

In het eerst is de ontwikkeling langzaam , maar na
eenig-en tijd neemt zij zeer in uitgebreidheid toe, zoodat dezelve vele bladeren voortbrengt. Om daarvan
de verfstof te bereiden moeten de bladeren geplukt
of de planten afgesneden -worden , zoodra de bloemen
zich ontwikkelen. Men kan dit gewas door stekken
zeer vermenig-vuldigen maar orndat hetzelve laat begint te bloeijen , verkrijgt men zeer moeijelijk eenig
zaad , en hierin is een groot bezwaar tegen deszelfs
aanbouw gelegen , want , ofschoon het eene overblijvende plant is , kan dezelve Beene de minste worst verdragen. De Chineezen nemen de planten in den herfst
op , en bewaren die in zand, om daarvan in het yoorjlar nieuwe planten door verdeeling aan te kweeken.
Dit bewaren schijnt echter zeer moeijelijk , want vele
met dat oogmerk genomene proeven zijn overal mislukt.
Om meer van deze plant en de bereiding van
indigo uit dezelve te weten, li.an men nazien:
Annales de l'Agriculture Francaise, 3 e serie,
Tom. XXI, pag. 29, Tom. XXIII ) pag 122,

--305----202, 360 et 445, Tom. XXIV , pag. 5, 4 e serie,
Tom. III, pag. 53 et 291, Tom. IV, pag. 9.

r.
§ 787.

Van de safgoers.

Be saffloers of bastaard-saffraan (Carthanzus

linctorius L.) is eene jarige plant, waarvan de blocmen tot verfstof dienen. Zij groeit in Yederland
zeer goed , en de proeven , welke men genomen heeft,
om dezelve aan te bouwen , zijn niet ongunstig uitgevallen.
Zie: Ko p s, Magazijn van Landbouw, VI Deel, M. 353.
§ 788.

De grond , waarop men met een goed ge-

volg de saffloers verbouwen zal, moet een zeer vruchtbare zandgrond wezen , Welke goed bewerkt en van
onkruid schoon gemaakt moet zijn. De beste handelwijze daartoe is, om het land aan smalle akkers
te ploegen en de zaden met de hand op eene halve
Ned. el afstands te leggen. Men plaatst eenige zaden
te zamen , om later alleen de voordeeligste planter
te behouden. De grond moet vlijtig behakt worden.
§ 789.

De inzameling van de saffloers geschiedt ge-

woonlijk in Augustus en het begin van September.
Hiertoe wordt Teel arbeid vereischt, loch het kan
door vrouwen en kinderen geschieden , welke met een
stomp mes de bloemen, als zij van het gele tot het
roodachtige overgaan , verzamelen , zonder de zaden te
benadeelen. Deze bloemen worden op eene luchtige
20
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niet zonnige plaats te droogen gelegd , en zijn dan
voor den handel gereed.
Over de Verbouwing en het gebruik van de saffibers , kan men nazien : G. L.

GRASSMANN,

Ab-

handlung von den Anbau und Beniitzung des
Sailors , Berlin 1722. F. X. P. BALLINGER Abhandlung iiber den Sailor- und Waidbau, Leipzig 1799, 2te Aufl. 1805. G. R.
nische Geschichte der Pflanzen,
H.

VON NAGEL ,

BOEHMER ,

II

tech-

Theil, S. 173.

praktisch Unterricht zum Sailor-

ban in Bayern, Munchen 1827.
790. De planten laat men staan , totdat de zaden
rijp zijn ; dan worden zij uitgetrokken , aan kleine
bossen gebonden en te droogen gezet , om daarna het
zaad uit te dorschen.
Be zaden kunnen tot verkrijging van olie gebruikt
worden, maar beter om pluimgedierte te voeden.
Zij dienen vooral tot voedsel voor papegaaijen.

K.

Over de specerijplanten.

§ 791. Tot de specerijplanten brengt men vooral
diegenen , welke om derzelver eigenschappen meer bepaaldelijk tot deze afdeeling behooren. Iiiertoe worden gebragt : de hop , de mosterd , de komijn , de
koriander , de karwei en de anijs. Velen zouden hier
nog kunnen bijgevoegd worden doch zij zijn meestal
van minder algemeen belang, zelfs van de opgenoem-
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den worden velen in betrekkelijk zeer geringe hoeveelheid verbouwd.
Met uitzondering van de hop behooren deze planten tot diegenen, welke men in Nederland
fijne zaden noemt , waartoe men ook die rekent, welke, ter verkrijging van de zaden voor
moezerij , in bet groot verbouwd worden, maar
welke hier voorbijgegaan worden, omdat die
verbouwing eigentlijk meer als tuinbouw te
beschouwen is.
a. Van de hop.

§ 792.

De hop (.,Tumulus lupulus L.) is eene over-

blijvende klimmende plant, zij is tweehuizig, dat is:
de mannelijke en vrouwelijke bloemen komen op afzonderlijke planten voor. Het is alleen de vrouwelijke , welke nuttig is en gekweekt wordt. Het is
daarbij niet noodig vruchten of zaden te winnen ,
dewijl er geene bevruchtiging vereischt wordt. Het
zijn de schutbladeren van de vrouwelijke bloemen ,
waarop die stof voorkomt , waarin het bittere specerijachtige beginsel gevonden wordt.
§ 793.

De hop is eene zeer belangrijke plant, zoo-

wel om het gebruik, hetwelk men van dezelve maakt ,
als om het yoordeel , hetwelk derzelver verbouwing
aanbrengen kan. Zij wordt op weinige plaatsen in
Nederland geplant , en het is wenschelijk, dat men
20*

--308-zich toelegge , om dit nuttig gewas meer algemeen
aan te kweeken. In de behoefte van dit voortbrengsel wordt nog door eenen belangrijken buitenlandschen toevoer voorzien.
Door kweeking zijn van deze plant eeriige verscheidenheden ontstaan. Be gekweekte is underling verschillend van de wilde. De verscheidenheden zijn beschreven door J. METZGER,
Landwirthschaftliche Pflanzenkunde, S. 383.
§ 794: Deze plant groeit het best op zandgronden,
zelfs de minst vruchtbare kunnen bij eene behoorlijke
behandeling voor dezen bouw geschikt gemaakt worden, namelijk door de aanvoering van eenigen zwaarderen grond. Om hop te verbouwen, hangt alles of
van eenen genoegzamen voorraad mest en eene zorgvuldige bewerking. Het niet slagen van dit gewas is
gewoonlijk daaraan toe te schrijven , dat men er niet
zooveel aan gedaan heeft , als tot eene ruime opbrengst
volstrekt noodig is. Het weder kan ongunstig voor
deze plant zijn : ook is zij niet vrij van andere rampen
en ziekten , terwiji de prijzen zeer verschillend zijn ,
zoodat men met Beene genoegzame zekerheid daarop
eenige berekening kan maken.
De aanplanting van de hop is daarom niet
onbepaald en overal aan te raden. Zij kan
groote voordeelen verschaffen , loch dezelve
zijn betrekkelijk ; want wanneer de mest, Welke daarvoor noodig is, * aan andere vruchten
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onthouden wordt en deze mislukken , dan zijn
die voordeelen niet wezentlijk. Het aan- en
bijkoopen van de staken is voor velen eerie
belangrijke uitgave, welke voor vele kleine landbouwers niet gemakkelijk is. Ook bestaat niet
overal de gelegenheid om de hop goed te droogen.
Het aanleggen van kleine hopplantingen is het
meest aan te raden , omdat men op een klein
hoekje lands de hop goed kan verzorgen en de
bewerking zonder vreemde hulp kan geschieden.
Voor een klein stukje gronds zal de mest en
hetgeen verder noodig is gemakkelijk verkregen
worden. Wanneer de hop gelukt, zal men daarvan meer voordeel hebben dan van eenig ander
uewas, en hij mislukking zal bij eene kleine aanplanting de schade minder belangrijk wezen.
§ 795.

Om hop te verbouwen moet de grond daar-

voor een jaar te voren met veel zorg gereed gemaakt
worden. Het best is denzelven ter diepte van ruim
eene Ned. el te laten omzinken , daarna eene ruime
hoeveelheid mest op te brengen en onder te ploegen,
en vervolgens te eggen en te slepen.
§ 796.

De velden, waarop men hop verbouwen wil,

moeten niet te groot zijn , opdat de wind daardoor
dringen kunne , het wordt ook voor de hop dienstig
geacht , dat die grond door heggen ingesloten zij, omdat de planten dan bij de eerste ontwikkeling minder aan den invloed van den wind blootgesteld zijn.
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§ 797. De vermenigvuldiging van de hop geschiedt
door verdeeling. In het begin van April of het laatst
van Maart neemt men van de oude gekweekte planten de spruiten of kiemen , welke van eenige wortelvezelen voorzien zijn , en plant die regelmatig op
het land. Gewoonlijk zet men onderling op eenen
afstand van twee Ned. ellen een stokje, om de plaats
te bepalen , waar men poten moet. Alsdan neemt
men vier kiemen , welke om ieder stokje op den
afstand van eene palm genet worden. Deze moeten
te zamen om eenen staak slingeren, en worden daarom
een' struik genoemd. Zoodra dit verrigt is , maakt men
den grond met eene hark gelijk.
Wanneer de hopvelden groot zijn , moet de afstand tusschen de struiken veel runner genomen worden, omdat anders de lucht niet
genoegzaam bewogen wordt. Wanneer men
nagaat , dat de opklimming der plantensappen
en derzelver afscheidingen bevorderd worden
door de doorwaseming , zoo laat zich daardoor zeer goed het nadeel van eene te digte
beplanting verklaren.
S 798. Veertiem, dagen na de planting graaft men
om iederen struik den grond een spit diep uit , en
brengt claarin goede verteerde mest , en dekt deze
daarna * met de aarde , terwiji men jets racerdaarvan
op den struik laat.
§ 799. Zoodra de planter' beginnen te ranken ,
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brengt men daar de staken bij. Het eerste jaar moeten zij ruim Brie Ned. ellen lang wezen en in het begin
moet men de ranken aan de staken brengen en aanbinden , gewoonlijk eene rank van iedere kiem , terwijl men de overigen uittrekt of afsnijdt. Deze ranken moeten met de zon om aan de staken geleid
worden , omdat zij natuurlijk ook in die rigting spiraalsgewijze groeijen.
800. Alle onkruid moet men uittrekken, en daarbij
den grond van tijd tot tijd hakken. Hoe meer zulks
gedaan wordt, zooveel te meer zal de struik zich
ontwikkelen.
§ 801.

Het eerste jaar kan men tusschen de hop

eenig ander gewas verbouwen , als witte boonen ,
paardenboonen , mangelvvortelen , koolrapen , rutabaga, kool , enz. ; in de volgende jaren moet de grond
alleen voor de hop blijven , want dan zoude men dezelve daardoor te veel benadeelen en niet zoolang genot daarvan kunnen hebben. Een goede hoptuin kan
tien of twaalf jaren duren.
§ 802.

De hop wordt gewoonlijk in het laatst van

Augustus of het begin van September geplukt. De
toestand van de hopbellen welke men naar de kleur
en den reuk beoordeelt moet hierbij in aanmerking
genomen worden. Men snijdt dan de ranken eene halve
Ned. el boven den grond of en ligt de staken uit om
de bellen te kunnen plukken. Deze moeten niet gedrukt of gebroken warden , en men moet zorgen ,
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vooral geene bladeren daarbij te vermengen , omdat
de waarde daardoor zeer vermindert. Het plukken
moet vooral bij droog en stil weder geschieden , en
zoo men voor regen beducht is , is het beter de staken met de hop naar binnen te brengen ; maar in geen
geval mag men met het afplukken -wachten , omdat
de hop zoo spoedig mogelijk moet gedroogd worden.
§ 803.

Het droogen kan men op luchtige zolders

doen , waar men dezelve gedurig voorzigtig keert ;
beter is het evenwel , de hop op eenen eest te droogen, en waar vele hoptelers zijn, hebben zij die gezamentlijk of anderen ten hunnen behoeve , zoodat
zij tegen betaling hunne hop kunnen laten droogen.
De gedroogde wordt in daarvoor bestemde zakken
gedaan en daarmede verzonden. De opbrengst aan
hop is het eerste jaar van weinig belang ; niet voor
het derde jaar kan men op eenen goeden pluk rekenen.
Om de hop voor verzending te pakken , gebruikt
men somtijds eene daarvoor bestemde pers ,
waarvan een model voorkomt in het kabinet
van land bouwkundige werktuigen, te Utrecht,
No . 668.
§ 804. De hoptuin moet nu voor den winter bezorgd worden , waartoe men de planters met aarde
dekt , welke men tusschen dezelve opschept en zoo
op iederen struik eene verhevenheid van drie a vier
palmen maakt. Onder deze hoopen zijn zij minder
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blootgesteld aan vochtigheid en koude , en zij dekken
de planten tevens in het voorjaar bij de eerste ontwikkeling.
805. In het voorjaar van het daarop volgende
jaar worden de hoopen met eene grijp voorzigtig geslecht , dan snoeit men de planten , door dat gedeelte , waarvan de rank van het vorige jaar ontstaan
was , in te korten men plukt tevens vele overtollige spruiten , met het oogmerk , om die te yerkoopen , daar zij een smakelijk geregt opleveren
zoodat ook de opbrengst daarvan nog eenig voordeel
geeft. Als alle hoopen geslecht zijn , moet men het
land overmesten , hetwelk het best geschiedt door het
met gier te overgieten.
806. Zoodra de ranken voortkomen , moet men
de staken weer plaatsen. Deze moeten het tweede
jaar ten minste vijf Ned. ellen lang zijn. Het schoon
houden en het plukken geschiedt even als reeds gezegd is.
§ 807.

In den herfst van het tweede jaar brengt

men gewoonlijk mest op de planten, voordat men
hoopen maakt. Het aanhoopen is tevens het middel, om de mest onder te brengen.
§ 808.

Het derde jaar slecht men de hoopen, snoeit

de planten , snijdt of verzamelt de spruiten , zet dan
staken van zeven a acht Ned. ellen, en gaat dan jaarlijks
op gelijke wijze voort , totdat men bemerkt , dat de
planten uitsterven , slechter worden en niet meer
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noegzaam opbrengen. Voor dies tijd heeft men 8ewoonlijk reeds eenen nieuwen hoptuin aangelegd , en
dan ruimt men de oude , door de wortelen uit te
graven, en geeft het land dan eenige jaren eene andere bestemming.
Daar de hopstaken een wezentlijk bezwaar bij de
verbouwing opleveren , omdat met alle voorzorgen van de einden te branden of te teren ,
de staken met zorg te droogen , gedurende
den winter te bewaren era. , derzelver vergaan
in den grond niet kan voorgekomen worden ,
zoo heeft men in Engeland en Frankrijk
met goed gevolg beproefd , ijzeren staken te
zetten en de planten aan ijzerdraden te laten
klimmen. Zie Naison rustique du XIX siecle,
Torn. II, pag. 116.

§ 809. Zoodra de hopbellen geplukt zijn , verzamelt
men de bladeren , omdat zij tot veevoeder kunnen
dienen. Be ranken hebben geene andere waarde , dan
om

als brandstof gebruikt te worden.

. Van de mosterd.
§ 810.

Be mosterd (Sinapis nigra L.) worth als

specerijplant gekweekt, omdat van het zaad de algemeen bekende mosterd bereid wordt. In Neder-

land is het vooral .16roord-Ifolland, waar men het
meeste mosterdzaad verbouwt.
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Deze plant , welke in E gypte en Griekenland te
huis behoort , kan ook bij ons verbouwd worden.
Men vergelijke : J. H. KNOOP, Beschrijving van de

moes- en keukentuin, zo als van alle vruchten,
planten en kruiden, die men in dezelve plant.
Leeuwarden 1769, bl. 84.
§ 814.

Het zaad moet in April op yruchtbaren ,

lossen en beschutten bodem gezaaid , en kan in het
laatst van Augustus of het begin van September ingeoogst worden.

b. . Van den koriander.
§ 815.

Be koriander (Coriandrum sativum L.)

is eene jarige plant, welke in het zuiden van Europa
in het wild voorkomt. Zij wordt in Nederland en
vooral in Noord-Rolland met voordeel gekweekt.
§ 816. Voor deze plant moet men goeden en vruchtbaren grond hebben , welke in den herfst goed bewerkt , maar niet bemest is. Zij

grbeit

goed op ge-

scheurde graslanden, na kla yer en na de meeste vruchten, zoo de grond slechts niet te veel uitgebouwd is.
§ 817.

De koriander wordt nadat de grond geegd

is , in het begin van April gezaaid en ondergeegd ,
hetwelk met eene ligte egge geschieden moet , omdat
zij , te diep liggende , minder goed kiemt. De hoeveelheid welke men noodig heeft , is ruim een half
mud op het bunder. Men kan deze plant ook onder
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Deze plant , welke in Egypte en Griekenland te
huis behoort , kan ook bij ons verbouwd worden.
Men yergelijke : J. H. KNOOP, Beschrijving van de
moes- en keukentuin, zo als van alle vruchten,
planten en kruiden, die men in dezelve plant.
Leeuwarden 1769, bl. 84.
S. 814. Het zaad moet in April op yruchtbaren ,
lossen en beschutten bodem gezaaid , en kan in het
laatst van Augustus of het begin van September ingeoogst worden.
b. . Van den koriander.
§ 815. De koriander (Coriandrum sativum L.)
is eene jarige plant, welke in het zuiden van Europa
in het wild voorkomt. Zij wordt in Nederland en
vooral in Noord-.Holland met voordeel gekweekt.
§ 816. Voor deze plant moet men goeden en Yruchtbaren grond hebben , welke in den herfst goed bewerkt , maar niet bemest is. Zij grbeit goed op gescheurde graslanden, na kla yer en na de meeste Yruchten , zoo de grond slechts niet te veel uitgebouwd is.
§ 817.

De koriander wordt , nadat de grond gegd

is , in het begin van April gezaaid en ondergeegd ,
hetwelk met eene ligte egge geschieden moet , omdat
zij , te diep liggende , minder goed kiemt. De hoeYeelheid , welke men noodig heeft , is ruim een half
mud op het bunder. Men kan deze plant ook onder

317 —
andere zomergewassen zaaijen , als : met wortelen ,
•
alum
, enz.

§ 818.

Zoodra het meeste zaad rijp is , hetwelk

gewoonlijk reeds in het laatst van Julij plaats heeft ,
worden de planten des morgens voorzigtig uitgetrokken en aan bossen gebonden , en tot den namiddag op het veld gelaten om te droogen ; dan
brengt men een kleed op het land en slaat daarop
het zaad uit, om vervolgens gezuiverd en gedroogd to
worden.
Het stroo kan men aan de schapen geven , welke
het gaarne gebruiken.

c. Van den karwei.
§ 819.

De karwei (Carum Carvi L.) is eene in-

landsche tweejarige plant , welke vooral in Noord-

Holland verbouwd wordt. Yroeger heeft men ook
van den wortel deter plant gebruik gemaakt , maar
thans wordt dezelve alleen om de zaden (eigentlijk
de vruchten) gezaaid.
§ 820.

De grond voor dit gewas moet los en vrucht-

baar wezen ; hij moet diep geploegd zijn en niet te
veel onkruid bevatten. Men zaait den karwei in
April of Mei met de hand of op rijen. De wijze
van zaaijen en de hoeveelheid zaad is verschillend ,
naarmate men de planten op hetzelfde land laten wil
of van voornemen is , die het volgende jaar te ver-
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planten , welke laatste handelwijze als de verkiezelijkste te beschouwen is.
§ 821.

De karwei moet met zorg gewied en be-

hakt worden , om den groei te bevorderen. Om denzelven te yerplanten , wordt hij het tweede jaar in het
begin van April uitgegraven en op akkers van goed
bewerkten grond op vier palmen afstands gepoot.
§ 822.

In de maand Julij komt het zaad gewoon-

lijk tot genoegzame rijpheid en dan wordt de karwei
gemaaid of gezigt. Men laat denzelven eenigen tijd
om te droogen op het veld ; maar beter is het,
hem naar huis te brengen en op een' luehtigen
zolder of in schuren op te hangen, totdat men de
vrucht gemakkelijk kan aislaan. De opbrengst is
gewoonlijk veel , en de gelegenheid tot verkoop genoegzaam , om deze verbouwing met voordeel te kunnen doers.
Van den anijs.

§ 823.

De anijs (P impinella zlnisum L.) is eene

jarige plant , waa' ryan het zaad ,of eigentlijk de Trucht
zeer veel gebruikt wordt. Ook dit gewas wordt vooral
in Mord-Holland met goed gevolg verbouwd.
§ 824.

Be grond, welken men voor deze plant be-

stemt , moet zoo veel mogelijk gunstig gelegen zijn;
liefst neemt men daarvoor een' vruchtbaren zaveligen
bodern, welke aan de noordzijde door boomen of wal-
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len gedekt is , maar overigens aan den geheelen invloed van de zon is blootgesteld.
§ 825.

Zoo vroeg mogelijk in het voorjaar moet

de grond geegd en daarover gezaaid worden. Het
zaad wordt ondergeegd en gerold. Zoodra men de
planten genoegzaam onderscheiden kan , moet men
wieden , en van die , welke te digt staan , een gedeelte uittrekken , later moet men den grond beliakken.
§ 826.

Deze plant verdraagt geene versche mest ,

maar verlangt eenen diep geploegden bodem , gescheurde weilanden , ondergeploegde klaver , de eene
of andere groene bemesting ,' eene goede bewerkte
pluis , zijn voor dezelve het voordeeligst. De grond
moet voor den winter tot dit gewas gereed gemaakt zijn.
§ 827.

Het zaad komt gewoonlijk in het laatst van

Augustus tot rijpheid, en omdat niet alle vruchten
te gelijk rijp worden, laten sommigen eerst de rijpende door vrouwen en kinderen met de hand plukken , en de overigen nog wat staan om na te qpen;
anderen vinden dezen arbeid te bezwarend , en nemen
het tijdstip van de volkomene rijpheid der eerste
vruchten waar , om de geheele plant voorzigtig uit
te trekken. Men bindt de uitgetrokkene planten aan
bossen , brengt dezelve naar huis , en hangt die daar
op om te droogen , waarna men het zaad verzamelt
en schoon maakt , om te verkoopen.

— 320 --

L. Over de spinplanten.
828. Door spinplanten worden die handelgewassen bedoeld, waarvan de vezeistof vooral bestemd is
om gesponnen te worden , en waarvan de weefsels in
vele opzigten voor den mensch nuttig en noodzakelijk
zijn. In deze afdeeling zal gehandeld worden over
het vlas , de hennip , de zijdeplant en de brandnetel;
men zoude hierbij nog vele andere planten kunnen
yoegen , maar eigentlijk zijn alleen de twee eerstgenoemden van wezentlijk en algemeen belang; van deze is ook het zaad nuttig ter verkrijging van olie,
waarom de vermelding van dezelve reeds bij de olieplanten had kunnen geschieden.

Van het rlas.

§ 829. Het vlas (Linum usitatissimum L.) is eene
der gewigtigste spinplanten , want zelfs bij de gemakkelijke werktuigelijke bewerking van het katoen en de
onkostbaarheid der daarvan vervaardigde stoffen, heeft
men immer Teel prijs op het linnen blijven stellen.
Nadat men nu ook geslaagd is , om het ylas met goed
gevolg werktuigelijk te spinnen en te -weven , kan
men verwachten , dat dit gewas van nog rneer belang
worden en daardoor de aanbouw van hetzelve nog
weer aanmocdiging vinden zal.
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Van het vias komen hoofdzakelijk twee verscheidenheden yoor,, welke door de grootte
en door het al of niet van zelf openspringen
der zaadhuizen , onderscheiden worden. Het
langste vias , met kleine niet openspringende
zaadhuizen, noemt men dan L. usitatissimum

a vulgare Scrath. , het andere L. usitatissimum crepitans SCHUR . De eerste is de verscheidenheid , welke in Nederland verbouwd
wordt , en hiertoe hehoort ook het Rigasche
lijnzaad. De yerscheidenheid met witte bloemen
is onbestendig en van Been wezenlijk belang.
Be ontaarding van het vias , waarom men van
tijd tot tijd het Rigasche zaad aankoopt , moet
daaraan toegeschreven worden, dat men zich
niet genoegzaam toelegt op het winnen van
goed zaad (A.

THAER,

rationellen Landwirth-

schaft, IV Band, S. 180).
Het overblijvend vias (Linum perenne L.) heeft
bij de proeven , welke met de aankweeking
daarvan genomen zijn , niet voldaan.
§ 830. Het vias heeft tot zijne ontwikkeling veel
voedsel noodig ; het vereischt eenen zeer vruchtbaren
bodem om wel te slagen , en dan komt het minder
op de soort van grond aan. Het is aan Bemis van
het noodige voedsel toe te schrijven, dat het vias
niet algemeen goed gelukt. Dat vele gewassen na
hetzelve verbouwd, niet zoo goed als op andere gron21
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den aan de verwachting beantwoorden, verklaart zich
daardoor , dat het vlas veel aan den grond ontneemt.
Dit moet ook als de reden beschouwd worden, waarom
men op denzelfden grond niet dan na verloop van
vele jaren andermaal met een gunstig gevolg vl'as kan
verbouwen; het is namelijk niet genoeg, dat men mestspecien in den grond brengt, maar hij moet juist datgene bevatten, wat voor de vlasplant noodig is. Blijft
de grond ongebruikt of wordt dezelve door bijvoeging
van anderen grond verbeterd , dan zal men veel vroeger tot den vlasbouw kunnen overgaan; loch op eenen
grond, waarop eens vlas geteeld is , kan men met
meer voordeel iets antlers verbouwen ; Welke reden
voldoende is, oin met dit gewas niet te spoedig terug te komen.
§ 831. Een losse vruchtbare grond is voor de vlasteelt het doelmatigste. De gronden , waarin veel humus en oude mest gevonden worden , zijn daarom zeer
nuttig. Na eene groene bemesting, na klaver en op
gescheurde graslanden , komt het vlas zeer goed voort ;
lange mest is voor dit gewas nadeelig, en het is een
voornaam vereischte , dat de grond goed gemengd en
fijn verdeeld is. DA is alleen met korte mest en andere fijn verdeelbare of oplosbare mestspecien te verkrijgen. De bewerking kan dus zeer verschillend geschieden en hangt van de voorvrucht en den toestand
van het land af, zoodat ook de gewone handelwijzen
in onderscheidene landstreken zeer verschillen. Het
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doel van alle bewerkingen moet zijn: de bestanddeelen
van den bodem naauwkeurig te vermengen en den grond
los en vruchtbaar te maken. Men bouwt het vias
gaarne na behakte vruchten, en in Vlaanderen vooral
na hennep en haver.
§ 832.

Tot de bemesting van landen , welke tot

vlasbouw bestemd zijn, is eene goed bewerkte pluis
zeer nuttig- , vooral zoo daarin eenige asch en dierlijke
mest gemengd is. De drooge turfasch acht men voor
het vias als eene belangrijke mestspecie ; gier en beer
gebruikt men. daarvoor gaarne en vooral, zoo daarin
lijnmeel gedaan is. Al deze mestspecien bezigt men
vooral daar,, waar het beste en fijnste vias gewonnen
wordt. De most wordt gewoonlijk slechts eenige dagen , voordat men zaaijen evil over het land gebragt.
§ 833.

Men zaait het vias naar omstandigheden in

Maart of April, en neernt daartoe op het bunder honderd vijftig Ned. ponden. HetzelYe wordt met de
slepende egge herhaalde malen overgeegd , en eindelijk
met eene sleep ylak gemaakt. Sommigen zaaijen daarover wortelen of klaver , waardoor het vlas wel eenigzins benadeeld wordt, maar hier staat het voordeel,
dat deze gewassen aanbrengen , tegen over.
§ 834.

Deze plant moet van onkruid schoon ge-

houden worden , en daartoe heeft men geen ander
middel dale het wieden , hetwelk in geen geval mag
nagelaten worden , om dat het vias eene teedere plant
is , welke in het eerst zeer langzaam groeit.
21*
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§ 835. Het vlas wordt gewoonlijk voor dat het zaad
volkornen rijp is uitgetrokken ; men neemt daartoe dat
tijdstip waar als de planten van onderen beginnen
geel te worden. Wanneer men het Langer laat staan,
zal de vezel Grover worden en het vlas van mindere
waarde wezen. Sommigen echter achien het zaad van
zooveel belang , dat zij de hoedanigheid van het vlas
daaraan opofferen.
§ 836.

Terstond , nadat het vlas uitgetrokken is ,

wordt het gerepeld , dat is : de zaadbollen daaraan
afgescheiden ; zulks geschiedt door een daartoe bestemd
werktuig , de vlasrepel.
De vlasrepel komt voor in bet kabinet van landbouwk. werktuig-en , te Utrecht, No . 199.
§ 837. Het van de zaadbollen beroofde vlas moet
zoodra mogelijk geroot worden , hetwelk op onderscheidene wijzen geschieden kan: men doet zulks door
het op het land uit te leggen en daar aan den regen
en dauw bloot te stellen , en, zoo noodig , te besproeijen , maar beter door hetzelve onder water te
brengen , totdat het voor de volgende bewerkingen
geschikt is. Het rooten is eene der belangrijkste bewerkingen van het vlas : de deugd van betzelve zoo-wel , als de hoeveelheid bruikbaar vlas hangt reel van
de goede rooting af. Be ondervinding, alleen kan in
dezen den landman leeren , hoe hij daarbij met de
meeste zekerheid te werk kan gaan ; de tijd, gedurende
welken het vlas geroot moet worden hangt van den
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aard van het vlas en de weersgesteldheid af. Sommigen leggen het vlas en anderen zetten het overeind ;
de laatste handelwijze houdt men algemeen voor de
beste. Men root het vlas in stroomend of stilstaand
water. De rootkuilen worden vooraf gereinigd en door
het inbrengen van onderscheidene stoffen voorbereid.
Men gebruikt hiertoe vooral elzentakken somtijds
andere plan ten, ook wel zeep waarschijnlijk om den
kalk , Welke in het water Toorkomt , onoplosbaar te
maken. Voor dat het vlas in de kuilen gebragt wordt,
worden deze nog eens gezuiverd. Het, vlas wordt van
tijd tot tijd onderzocht en zoodra de vezellaag , het lint,
gemakkelijk loslaat acht men het genoegzaam geroot.
Men heeft ook werktuigen , om het vlas en de
hennep zonder rooten te bereiden ; dock die
hebben tot nog toe niet aan de verwachting
voldaan. Zoodanig, werktuig , uitgevonden door
CURISTIAN

en verbeterd door KRA.MER is in het

kabinet van landbouwkundige werktuigen te
Utrecht, N o . 510.

llet is waarschijnlijk, dat de gewone wijze van
rooten nog voor Teel verbetering vatbaar is.
Naauwkeurige proeven , om de verandering na
te gaan , welke het vlas door te rooten ondergnat , en eene toepassing van de ontdekking
van BOUCIIERIE, over het opklimmen van vloeistoffen in de planten , zullen daartoe waarschijnlijk kunnen leiden.
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Be proeven van den Iloogleeraar

SCIIEIDWEILER

verdienen zeer tot nader onderzoek aanbevolen
te *worden ; een berigt daarvan komt voor in :
Echo du monde savant 1840, 1Y°. 640, en DING/LER,
polytechnisches Journal, Band LXXIX, S. 399.
§ 838. Als het vlas genoegzaam geroot is, wordt het
eenigen tijd te droogen gelegd , en dan gebraakt of gebeukt. Indien het gebraakt wordt , moet men het meer
droogen dan het vlas , dat men beuken wil ; beide bewerkingen hebben ten doel , om het lioutachtig gedeelte te breken.
Deze werktuigen zijn in het kabinet van landbouwkundige werktuigen , te Utrecht, als de braak
No. 201, 202 en 661, de vlasbeuken N°. 203
en 700. In het bjzonder wordt de cylindrische braak van HUTHE aanbevolen : zij is beschrein het Journal des connaissance utiles , Mars
1834, pag. 73, en is reeds in .Nederland met
een goed gevolg ingevoerd. Zie : Uittreksels uit
de berigten aan de Ned. Maatsa. ter bevordering van Nijverheid, 1838, M. 49.
§ 839. Door zwingelen en hekelen wordt het vlas
verder schoon gemaakt en gezuiverd totdat het voor
den handel geschikt is.
Onderscheidene werktuigen hiertoe zijn in het kabinet te Utrecht,

als

een zwengelbord N o . 204

en 205, eene slijp N o. 662, eene schreep No . 206,
en eene hekel No. 207.
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Be opbrengst aan vlas rekent men gemiddeld op
vijf honderd Ned. ponden van het blinder.
§ 840.

De zaadbollen vorderen ook nog eenige zorg:

zoodra het vlas gerepeld is , worth het op linnen kleeden te droog-en gelegd ; hiermede worth het des avonds
en bij slecht weder in huis gebragt. Zoodra de bollen
volkomen droog zijn, words het zaad gedorscht en schoon
gemaakt. Wanneer het vlas vroeg geplukt is , zullen
de meeste zaden niet tot rijpheid gekomen zijn , waarom
men dezelve door te werpen schift ; de zwaarste zaden
worden voor zaaizaad bestemd, de andere voor olie , en
de onvolkomene tot veevoeder.
In de plaats van het zaad te dorschen , kan men
een daartoe bestemd werktuig. gebruiken. Een
zoodanig , door

VAN DER NEULEN

en BAKKER nit-

gevonden, is beschreven in het Tijdsch,rift voor de
Nijverheid , V Deel, 4 stuk, bl. 704, Pl. XI, en
komt voor in het kabinet van landbouwk. -werktuigen, te Utrecht, No . 663. Hierbij verdient
vermeld te worden een ander werktuig, waarvan
een model , No. 610 , voorkornt , bestemd om
de vlasbollen van alle onkruid te zuiveren.
§ 841.

Het vlas worst , even als de meeste andere

nuttige gewassen , meermalen door insekten , onkruid
en ziekelijken toestand in deszelfs groei belernmerd en
levert daardoor veel minder op. De aardvloo vernielt
somtijds dit gewas bijna geheel en al. De made van
een klein torretje doorknaagt niet zelden de bloemstelen
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zoodanig, dat het vlas zwarte koppen krijgt en dus
weinig zaad geeft. Het onkruid benadeelt dit gewas
bijzonder, waarom het wieden volstrekt noodzakelijk
is; loch niet alien kan men door te wieden overvvinnen , zoo als het warkruid, ook zijde en wijnsels genaamd, (Cuscuta Epilinum TVEIHE) , hetwelk zich
om de vlasplant slingert , ten koste van dezelve groeit
en daardoor de ontwikkeling zeer benadeelt.
Het warkruid wordt alleen door zaad vermenigvuldigd , zoodat men daartegen waken kan,
door het lijnzaad goed schoon te maken, en,
zoo noodig , met veel water of te wasschen.
Het is een kwaad, hetwelk, zoo men daartegen
geene voorzorgen gebruikt , gedurig toeneemt,
en eindelijk algemeen worth. Het is dit onkruid , waarvan in de Staten van Landhouw,,
1836, bl. 39, en 1838, bl. 49, melding gemaakt wordt.
§ 842. Om volkomen goed zaaizaad te verkrijgen,
moet men het lijnzaad tot dat Joel verbouwen. Men
moet het dan op de vruchtbaarste , met asch en Bier
toegemaakte, gronden zeer dun zaaijen , schoon houden en de planten tot volkomene rijpheid laten komen. Van het alzoo gewonnen zaad zal men langer
vlas en dus een voordeeliger gewas verkrijgen.
Het Rigasche lijnzaad wordt om het zaad en niet
om4het vlas verbouwd, en daaraan moet men
de voortreffelijkheid van dat zaad toesehrijven.
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Het lijnzaad behoudt de geschiktheid om te
ontkiemen zeer Ian , zoodat men , eenmaal
goed zaad gewonnen hebbende , daarvan verscheidene jaren kan zaaijen.

F, Van de Hennep.
§ 843. De hennep (Cannabis .ativa L.) is eene
jarige tweehuizige plant ; de mannelijke en vrouwelijke bloemen komen namentlijk op onderscheidene
planten yoor ; men is gewoon ter onderscheiding de
mannelijke planten gaailing en de vrouwelijke zaailing te noemen. Het is , even als het vlas, eene zeer

belangrijke plant ; van hare vezel bereidt men het
zeildoek en touw,, en niet zelden wordt het in de
plaats van het ylas voor grovere stoffen aangewend.
Het zaad levert de hennepolie ; van de houtachtige
stengels maakt men zwavelstokken , en het overige
dient tot brandstof.
In

Spanje maakt men van de heiinepstelen kool,

tot de vervaardiging van buskruid. Door proeyen , Welke op mijn verzoek daarmede genomen zijn , is ook in ons Vaderland de voortreffelijkheid van deze kool tot dat einde gebleken. Men maakt de houtskool in Nederland
veelal zonder genoegzame zorg van hoephout.
In dit opzigt zal men veel yerbeteren , zoo
men hennepstengels of geschild kraaibessenhout
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(Jlllamnus Frangula L.) behoorlijk brand t.
In Frankrijk heeft de commissie, welke belast is met het toezigt over het huskruid, het
rest, cm het hout van deze plant tot dat
einde in de bosschen van bUzondere personen
in beslag te nemen plaison rustique du XIX
siécle , Tom. IV, pag. 16).
§ 844.

De grond , waarop dit gewas met het meeste

voordeel geteeld wordt, is een vochtige vruchtbare met
Teel humus vermengde kleigrond. Op droop en ligte
gronden blijft de hennep kort en geeft weinig. De' hodem moet goed en diep bewerkt wezen. Stootaarde,
korte mest en beer zijn de meest geschikte mestspecien.
Iliervan moet men aanzienlijke hoeveelheden gebruiken , door vlijtig-e bearbeiding met den growl vermengen, en alsdan kan men deze plant bestendig op denzelfden akker verbouwen.
§ 845.

Het zaaijen van de hennep geschiedt gewoon-

lift in het laatst van April of in het begin van Mei.
Men neemt daartoe voor het bunder twee madden,
welke nit de hand gezaaid worden. Het zaad wordt
dan vlak ondergeegd. Bijzondere verzorging vordert de
hennep niet, dan alleen, dat men tesfen de vogelen waken moet, die de pas opgekomen planten uittrekken.
Het onkruid wordt door de spoedig groeijende hennep
gemakkelijk overwonnen. Wanneer men oordeelt , dat
de planten te digt staan , kan men daarvan eenige uittrekken, maar dan moet men de grootsten nemen, om-
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dat deze de mannelijke planten zijn, en dus de hoeveelheid zaad op die wijze Diet verminderd wordt.
§ 846. Zoodra de bevruchtiging geschied is, ge-woonlijk in Augustus , en de gaailing geelachtig en
aan de steng van onder witachtig wordt, moet men
dezelve uittrekken , aan kleine bossen binden en laten
rooten , waartoe men deze in eene sloot legt en met
stroo en aarde dekt, totdat het lint genoegzaarn loslaat hierna zet men de hennep te droogen, en daarna
worth zij gebraakt , gezwingeld en gehekeld.
De hennep van de gaailing is de fijnste en wordt
vooral voor zeildoek gehruikt, en somtijds onder vlas gesponnen tot grof linnen.
847. Nadat de (palling uitgetrokken is, blijft de
zaailing nog tot in September op het veld. Het zaad
moet nu nog tot rijpheid komen, en daarna wordt
ook deze plant geplukt. Zoodra het zaad daarvan
verzameld is , wordt de hennep aan bossen gebonden
en te rooten gelegd. De zaailing heeft hiertoe veel
langeren tijd noodig dan de gaailing. Na deze bewerking worth zij gedroogd, aan bossen gebonden en
bewaard, totdat in den winter de bezigheden het toelaten , om dezelve te schillen. Het lint trekt men
van deze met de hand af, en de stoppelen worden
verbrand of verkocht.
Men rekent de opbrengst aan hennep van een
bonder gemiddeld, op duizend Ned. ponden, en
aan zaad twintig mudden.
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§ 848. Om goed zaad te verkrijgen , is het doeirnatig , dit gewas met dat oogmerk te verbouwen. Men
moet hetzelve dan minder digt zaaijen en zoo lang
laten staan , totdat het zaad volkomen rijp is. Men
verkrijgt daardoor minder en slechter hennep , dock
beter zaad , en de daarvan geteelde planten worden langer,, zoodat men door dit zaad te zaaijen, meer voordeel hebben kan , en dan zal het niet noodig zijn, het
zaad van elders te laten komen , hetwelk steeds eene
onzekere uitkomst geven moet , omdat men geen oud
zaad , maar van het vorige gewas zaaijen moet.
De van elders overgezondene zaden van verscheidenheden van hennep, welke zeer hoog groeijen,
zijn van geen bijzonder belang, omdat dezelve
spoedig tot den gewonen worm terugkeeren

doelmatiger kan het echter zijn, den aanbouw
van hennep voor zaad aan te moedigen , en
de in Nederland gewone soorten op die wijze
te verbeteren.

v. Van de zijdeplant.
§ 849.

Be zijdeplant (isclepias syriaca L.) is

eene overblijvende plant , welke in Nederland zeer
goed groeit en waarvan door velen de aanbouw als
zeer belangrijk aanbevolen is , vooral om het zaadpluis , hetwelk zeer fijn en glansrijk als zijde is , en om
de yezelstof, -welke men van de stengen yerkqge,n kan.
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lie K.

SCIINEIBER,

Darstellung der h8chst wichtigen

Vortheile , welche der .dnbau der syrischen Seidenpflanze verspricht , Frankfurt 1789.
G. R.

technische Geschichte der Pflanzen , I Theil, S. 582.
BOEIIMER,

316LLER, .Beitrag zur Beschreibung der syrischen
Seidenpflanze , 1793.
J. J. MULLER, vom "Inbau and Nutzen der syri-

schen ilsklepia Schwalbenwurz oder Seidenpflanze , Frankfurt 1802.
Vriend des Vaderlands , III Deel, hi. 50, en V
Deel, M. 888.
§ 850.

Deze plant groeit zeer goed op zandgron-

den , welke eenigen tijd bebouwd geweest zijn , of
welke men door eenige mestspecie in staat gesteld
heeft, het noodige voedsel voor de plant op te leveren. De bodem moet diep genoeg omgewerkt wezen ,
om de verspreiding van de wortelen toe te laten.
§ 851.

De zijdeplant kan van zaad , maar gemak-

kelijker door verdeeling van den wortel vermenigvuldigd worden. Het zaaijen doet men in het laatst
van April, het best door het zaad op rijen te leggen.
Het scheuren en verplanten doet men in October.
§ 852.

Van de gezaaide planten moet men voor het

derde jaar geene belangrijke opbrengst verwaehten.
Zoo de wortelen groot genoeg zijn , kan men van de
planten , welke men door verdeeling vermenigvuldigt ,
reeds het tweede jaar lets inoogsten, ofschoon de op-
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brenst in de volgende jaren meer zijn zal. De planten
moeten ruim genet zijn en tusschen de rijen nu en dan
behakt worden. Jaarlijks moet men eenige mestspecie
daarop brengen , om den groei te bevorderen.
§ 853. De zaadhuizen moeten met de hand geplukt
ea vender om te droogen op eene luchtige zonnige
plaats gelegd worden. Het pluis zal dan gemakkelijk
van de zaden kunnen afgezonderd worden.
Het gewone rniddel, om het pluis te zuiveren ,
bestaat daarin , dat men de zaadhuizen in eene
kuip stainpt en die met de armen omroert.
Men gebruikt dit pluis om bedden en kussens te
vullen. Met eenige zijde of katoen vermengd
en gekaard, kan het gesponnen worden. Men
verhaalt, dat daarvan zeer fraaije stoffen Iervaardigd zijn.
Van een bunder rekent men honderd Ned. ponden van dit pluis te kunnen verzamelen.
Het zaad wordt door het pluimgedierte met
graagte gegeten.
De bloemen worden van de bijen vlijtig bezocht,
welke daarvan Teel honig verzamelen.
854. Zoodra de pink van zaadhuizen afgeloopen
is, en de overige Beene belangrijke opbrengst meer beloven , moet men de stengen afslaan en aan bossen
binden. Zij worden dan even als de hennep geroot ,
gedroogd en gebeukt of gebraakt, om vervolgens door
zwinoelen en hekelen de zuivere vezelstof te verlirijgen.
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De vezel is zeer fijn, laat zich goed bleeken en

ofschoon minder sterk dan het vlas, van genoename waarde, om bewerkt te worden.
Van de brandnetel.

855. Van de brandnetel (Urtica) komen als spinplanten vooral drie soorten in aanmerking , als
Be groote brandnetel (Cram dioica L.).
De Witte netel (Urtica nivea L.).
De hennepnetel (Urtica cannabina L.).
Ofschoon zij in Nederland niet verbouwd worden,
verdienen zij echter wet eenige vermelding , omdat
daardoor mogelijk de een of ander aangespoord kan
-worden, om er eenige proeven merle te nemen.
1. Van de groote brandnetel.

§ 856. Be groote brandnetel groeit overal in ons

vaderland in het wild , zoodat de aanbouw daarvan
niet aan te raden is, zoolang men zich niet van het
wezentlijk nut van deze plant overtuigd heeft. Het
zal gemakkelijk genoeg zijn daarvan eene zekere hoeveelheid te verzamelen; men moet die rooten en als
ylas bereiden.
Vroeg gemaaid en gedroogd, wordt deze plant
als een nuttig veevoeder aangeprezen.
De benaming van neteldoek geeft het vermoeden, dat hetzelve vroeger van netelen gemaakt

— 336 —
word en men zest , slat de Hollanders het
eerst deze stof vervaardigd hebben. (Annales
de l' Agriculture Franpaise , 30 serie, Tom. XXII,
pag. 302).
Vergelijk G. R.

BOEIDIER

technische Geschichte

der Pflanzen , I Theil, S. 543.
2. Van de witte netel.

§ 857. De witte netel (Urtica nivea L.) worth
vooral in China tot de verkriking van vezelstof
aangewend , en daarvan zeer fraaije weefsels gemaakt.
Zie : N. L.

BURMAN ,

Flora Indica , Lugd-Batay.

1768, p. 197.
C. P. THUNBERG, Flora Japonica, Lipsiae 1784, p. 71.
J.

DE

LounErao , Flora Cochinchinensis , editio CA-

ROM LUDOVICI WILLDENOW ,

Tom. II, pag. 683.

De Vriend van den Landman, V Deel, hi. 334
en 484.
858. Deze overblijvende plant groeit zeer good
in Nederland , en zij laat zich gemakkelijk door verdeeling verinenigvuldigen. Men zal daartoe de planten op beschutte plaatsen moeten zetten en jaarlijks
de stengen afsnijden , om te laten rooters, en even
als hennep of vlas te behandelen.
3. Van de hennepnetel.

§ 859. De hennepnetel (Urtica cannabina L.) groeit
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in Siberiö in het wild, en wordt in eenige noordelijke gewesten om de vezelstof gekweekt , waar zij
vooral tot touw en garen voor netten gebruikt wordt.
Zij kan ook tot andere einden gesponnen en geweven worden.
Zie:

BECKMANN,

oekonomische physische Bibliothek,

III Band, S. 189. BOEHMER, techn. Gesch. d.
Pflanzen, I Theil, S. 546. De Yriend van den
Landman, II lied, hi. 565.
§ 860: Be aankweeking van deze overblijvende plant
is niet moeijelijk ; zij kan zoowel door zaad als door
verdeeling van den wortel vermenigvuldigd worden.
Men kan jaarlijks de stengen afsnijden en die als vlas
of hennep bereiden.

L. Over de Nijverkeidsplanten.
§ 861.

In deze afdeeling zijn , met uitzondering van

de boomen , die planten vereenigd , welke den een'
of anderen tak van nijverheid bevorderen , en niet
onder de vorige afdeelingen vermeld zijn.
Over den Tabak.
§ 862.

De tabak (Nicotiana Tabacum L.) is eene

jarige plant , uit Zuid-Amerika afkomstig ; doch
welke reeds sedert ruim twee eeuwen met goed gevolg
in Nederland Nerbouwd is en in verschillende stre22

--338--ken veel tot welvaart en bloei heeft bijgedragen. Door
sommigen wordt de tabak , welke in Nederland verbouwd wordt , als eene grootbladerige :cerscheiden-

Tabacum macrophylla) beschreven.

heid

In andere gewesten bouwt men ook den Turkschen tabak (Nicotiana rustica L.) ; loch ik
geloof niet , dat die boven omen Amersfoortschen tabak to verkiezen is.
In den jare 1615 heeft men de tabaksteelt het
eerst in de omstreken van _diners/bort beproefd ; zij is van daar uitgebreid en ook tot
in andere provincien verspreid geworden. (A.
VAN BEMMELEN,

hesehrijving 'van, de stall A me r s-

f o o r t, Utrecht 1760,

781).
863. Deze plant verlangt eenen loss en , 17-nichtbaren , niet vochtigen grond. In goed gemeste zandgronden gelukt zij het best. Men rekent , dat voor
een bunder vijftien achttien duizend Ned. ponden
goede schapenmest vereischt worden. Wanneer de
hoeveelheid van deze mest niet toereikende is , neemt
men daaronder ook koemest , en zoo men duivenmest
verkrijgen kan , acht men dezelve nog beter dan schapenmest.
§ 864. Voor tabakslanden neemt men het liefst
smalle strooken lands , welke van het noorden naar
het zuiden strekken en door heggen , of wallen met
hakhout bepoot , ingesloten zijn ; waar deze bescherming ontbreekt , moet men op andere wijzen daarin

— 339 —

voorzien. De tabak wordt , zoolang als men zulks
verkiest , op hetzelfde land verbouwd.
§ 865.

De tabakslanden worden niet overal op de-

zelfde wijze behandeld : op hooge landen poot men
den tabak op het vlakke Teld. Op meer vochtige
gronden legt men het veld aan zeer hooge akkers.
Op de vlakke landen wordt de mest in het voorjaar
ondergespit of ondergeploegd. Daar , waar men hooge
akkers heeft, moet alles met de spade bewerkt worden. Op landen , welke reeds aan akkers liggen ,
begint men met dezelve ten naasten bij to slechten ,
dan brengt men de 'nest op de aangevulde voor , dekt
die met den grond van den ouden akker, graaft
dezen geheel uit, en zet den akker daarmede hoog op.
§ 866.

Be tabak wordt in Februarij , of Maart in

warme bakken , kisten genaamd , welke met paardenmost aangelegd zijn , gezaaid , deze met geoliede papieren ramen gedekt en des nachts door rietmatten
beschermd. Deze kisten legt men op eene beschutte
plaats ; somtijds heeft men daarvoor eene plaats , welke
door altijdgroene heggen , gewoonlijk van de taxus

(Taxes baccata L.), van achteren en ter zijde omgeven is ; zoo niet , dan maakt men tot dat einde
eene rietschutting. Bit gewas vordert bij de eerste
ontwikkeling Teel kennis , om op zijn' tijd to luchten , to gieten , en , zoo noodig , met duivenmest to
overstrooijen.
§ 867.

De jonge planten worden in Mei , wan22 k
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neer zij gewoonlijk drie bladeren hebben, op het veld
uitgepoot. Voor een bunder rekent men daarvan
dertig duizend noodig, te hebben. De jonge planten moet men , zoo zij sterven , door andere vervangen , en het land behoorlijk gewied en behakt
worden.
§ 868.

Zoodra de planten in het laatst van Julij

uitgegroeid zijn , breekt men van ieder de twee of
drie onderste bladeren af; deze pluk noemt men het

zandgoed. In Augustus plukt men andermaal van
iedere plant evenveel bladeren en deze worden aardgoed genoemd. Het zand- en aardgoed noemt men
te zamen ondergoed.
§ 869. Nadat het ondergoed geplukt is, ontwikkelen zich de zijseheuten , welke na eenigen tijd atesneden , en ander den naarn van zuigers verzameld
-warden ; dezelve bewaart men afzonderlijk en zij leveren ook nog eenig voordeel.
§ 870.

Wanneer de planten beginnen door te schie-

ten en de bloemknoppen zich ontwikkelen, breekt men
de koppen uit. In het laatst van Augustus en in
September, wanneer de bladeren genoegzaam uitgegroeid zijn , begint men de inzameling van de overige
bladeren , welke men bovengoed noemt. Deze schift
men dan nog in bestgoed en uitschot , waartoe alle
slechte of beschadigde bladeren gerekend worden. De
scheuten , welke aan de stengen overblijven, worden
ook dan nog geplukt en bij de zuigers gevoegd.
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s 871. Zoodra de tabak geplukt is, worth hij in
manden naar de schuren gebragt, en dan maakt men in
ieder blad op het middenrif eene kleine snede, om daardoor het latje te steken , waarmede de bladeren om te
droogen opgehangen warden.
Deze schuren zijn een groot bezwaar voor de tabaksbouwers , omdat derzelver aanbouw en onderhoud groote uitgaven vorderen. Het komt
mij niet onmogelijk voor, dat men door eene
andere inrigting , Welke minder kostbaar zoude
zijn , hetzelfde doel en met meerdere zekerheid
zoude kunnen bereiken. Wanneer men kleinere
schuren , door eenen toestel met water verwarmde, en hierdoor eenen bestendigen warmtegraad konde onderhouden, zoude men immer
zeker zijn, den tabak te kunnen droogen ; en ,
door den luchtstroom naar willekeur te bevorderen, zoude men den tijd van drooging naar
wensch kunnen regelen.
§ 872.

Het ondergoed wordt terstond in de schuren

om te droogen opgehangen, waarschijnlijk, omdat het zoo
Teel te eerder voor het bovengoed plaats maken kunne.
Het bovengoed wordt, nadat het gesneden is, op groote
hoopen te broeijen gezet. Deze behandeling vordert
veel zorg, omdat dezelve eenen aanmerkelijken invloed
op de kleur uitoefent. Hierna worden ook deze bladeren aan stokjes geregen en opgehangen.
§ 873.

Zoodra de tabak genoegzaam droog is, wordt hij
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afgenomen en op stapels gelegd met de punten naar binnen ; zoo laat men denzelven eenigen tijd liggen , OM
hem daarna aan bossen te binden , hetwelk met eenige tabaksbladeren geschiedt. Bij het bossen van het
bestgoed, moet daar het uitschot andermaal uitgezocht
worden.
§ 874. Het zijn vooral sterke winden en buitengewone hagel , waardoor de tabaksbouw meer bijzonder
mislukken kan; ook gaat de drooging somtijds moeijelijk,
zoodat een gedeelte verrot; doch dit hangt van de inri8-ting tot droogen af.
Om den tabak meer geschikt tot rook-tabak te maken, zal men mogelijk tot deszelfs verbouwing
andere mestspecien moeten aanwenden. Het
is derhalve niet onbelangrijk , door naauwkeurige proeven den irivloed van onderscheidene mestspecien op de hoedanigheid van den
tabak te onderzoeken.
Van de cichorei.

875. De cichorei (Cichorium Int ybus L.) is eene
tweejarige, ook in Nederland in het wild groeijende,
plant , waarvan men den wortel vroeger gekookt ,

ge-

stoofd en geconfijt gegeten heeft , maar thans alleen
gebrand en gemalen, in pints van de koffij of met
dezelve gebruikt ; naannate de koffij goedkooper
worden en meer

verpreid

ge-

if, ook het, gebruili van
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de cichorei verminderd men heeft evenwel in Ne-

derland nog eenige cichorei-branderijen : ook wordt
de wortel gedroogd uitgevoerd , om in buitenlandsche
fabrieken vender bereid te worden.
In den fare 1782 of 1783 is de cichoreibouw
het eerst door den predikant NiEuwoLD te

Varga in Friesland aanbevolen en terstond
daarna door den Grietman P. A.

BERGSMA,

te

Damwoude in het groot ingevoerd , waardoor
aanleiding gegeven is , dat die teelt later algemeen gevvorden is. In andere provincien is
die aanbouw niet zoo algemeen geworden , en
hier en daar veel later ingevoerd.

CHALMOT,

in het vervolg op M. NoeL CHOMEL ' S Huishoudelijk, Natuur- , Zedekundig en Kunstwoordenhoek,
in 1787 uitgegeven, spreekt van geene fabrieken in Nederland bestaande (vergelijk Ii Peel,
bl. 841). Ilieruit kan men vermoeden, dat het
niet algemeen bekend was , dat om dien tijd
reeds zoodanige fabrieken opgerigt waren.
§ 876. Deze plant moet om goed voort te komen ,
in eenen vruchtbaren grond gezaaid worden; zoo hij
geen genoeg voedsel bevat , kan men er eenige goed
verteerde mest opbrengen. De grond moet ten minste
drie malen diep geploegd en geegd worden , en somrnigen achten het beter, het land voor dit gewas te spitten.
§ 877. Het zaaijen der cichorei doet men gewoonlijk op rijen, en voor een bunder rekent men
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tien Ned. ponden zaad. De zaitijd is in het laatst
van April of in het begin van Mei; sommigen bevveren , dat men niet voor het begin van Junij zaaijen
moet , omdat de vroeger gezaaide te veel doorschiet ,
hetwelk nadeelig is.
Een zaaiwerktuig , zoo als men in Friesland
voor die teelt gebruikt , komt

voo r

in het

kabinet van landbouwkundige werktuigen , te

Utrecht , No . 115.
§ 878. Zoodra de planten opgekomen zijn , moet
men het land wieden; later wordt de grond gehakt
en, zoo de planten te digt staan, tevens gedund. Het
hakken doet men gewoonlijk nog eens , omdat men
hierdoor den groei der wortelen zeer bevordert.
s 879. Als het gewas gunstig is, begint men half
September of anders in het laatst van die maand ,
wanneer de wortelen niet veel meer zullen toenemen,
deze met de grijp uit te delven ; zij worden dan verzameld en gewasschen , en zoo naar de fabrieken gevoerd.
Men kan tot laat in den herfst dit uitdelven yoortzetten, maar men moet daarmede gedaan hebben voor dat het vriest , omdat de wortelen ,
Welke bevroren geweest zijn, `reel minder waarde hebben.
De opbrengst aan wortelen kan gemiddeld van
een bunder gerekend worden op twintig duizencl Ned, ponden natte wortelen.
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Men heeft het cichoreilof ook ais een goed veevoeder aangeprezen , maar volgens sommigen
moet men het niet aan melkkoeijen geven, omdat de melk daarvan een' onaangenamen smaak
verkrijgt , welke zich ook aan de boter mededeelt.
§ 880. Om zaad te winnen, bewaart men eenige van
de grootste wortelen in nand , en poot die vroeg in
het voorjaar op goeden grond. Zoodra de meeste
bloemen uitgebloeid hebben , worden de stengen afgemaaid, aan bossen gebonden en om te droogen opgehangen.
Van de kaardedistel.

881. De kaardedistel (Dipsacus fullonurn L.)
is eene tweejarige plant, welke vooral in het zuiden van Frankrijk verbouwd wordt , loch ook , ofschoon in geringe hoeveelheid , met -v oordeel in Nederland kan geteeld worden.
Vergelijk de Staten van Landhouw, 1819,

125,

1823, bl. 115, 1824, M. 116, 1835, M. 182.
§ 882.

De grond waarop men dit gewas verbouwt

kan een goede zandgrond zijn dezelve moet diep geploegd en eenigzins gemest wezen.
§ 883.

Het zaaijen doet men in April het best op

rijen , omdat het schoon houden van het onkruid en het
baklcen voor dit gewas noodzakelijk z'tjn. Men neernt
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halve Ned. el ruimte tusschen de rijen.
§ 884.

Daar dit gewas twee jaren noodig heeft , zaai-

jen sommigen andere gewassen tusschen de rijen als
erwten , waarbij men rijst zet , pastinaken, penen ,
witte boonen, enz. ; doch dan moet men aan de rijen
eenigen meerderen afstand geven. Velen echter keuren
deze handelwijze niet goed, en zijn van oordeel , dat
de kaardebollen daardoor immer minder goed worden.
§ 885.

Sommigen snijden , zoodra de planten door-

geschoten zijn, den middelsten bloembol af, omdat zij
veronderstellen , dat de anderen daardoor alle beter
worden. Zoodra de bollen in Julij in vollen bloei
staan en eenigzins witachtig worden , snijdt men de
meest gevorderde derzelven af, waaraan men eenen steel
van ruim Brie palmen laten moet, en bindt dan vijftig bollen tot een bos , welke men op eene luchtige
plaats om to droogen ophangt. Na eenige dagen gaat
men op nieuw de beste bollen snijden , en herhaalt
zulks, totdat zij het inzamelen niet meer waard zijn.
Daarna trekt men de stengen op, en gebruikt die voor
brandstof.
. Van het net.
§ 886.

Het riet (Phragmites communis TR IN.

Afrundo Phragmites L.) is eene inlandsche overblijvende plant van welke men niet kan zeggen , dat
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het ergens verbouwd wordt ; loch het yerdient zeer
der aandacht van de landbouwers aanbevolen -te worden, want het dient tot vele einden , als om rnede te
dekken , om matten van te maken , om zolderingen
te plafoneren , enz. zoodat het riet gewoonlijk. goed
betaald wordt.
§ 887.

Deze plant groeit in het water , overal waar

hetzelve niet al te sterk stroomt. Zij wordt het
grootste op vruchtbare gronden of in derzelver nabijheid. Dit gewas kan , even als andere , door zaad
vermenigvuldigd, en zal waarschijnlijk tot groot voordeel op vele plaatsen gezaaid kunnen worden. Men
moet daartoe het rijpe zaad verzamelen en in het
voorjaar in platte potten met water en eenigen grond
laten ontkiemen, en daarna voorzigtig uitzaaijen.

Pan de biezen.

De hies (Scirpus lacustris L.) is eene
overblijvende in Nederland van zelf voortkomende
§ 888.

plant. Be biezen groeijen in moerassen , meren en
vaarten. Het is van dezelve dat men vloer- en stoelmatten maakt.
§ 889.

Op sommige plaatsen zal men door zaad

deze plant kunnen vermenigvuldigen en daarvan, door
de biezen te verzamelen te droogen en te yerkoopen
nog eenig voordeel kunnen hebben.
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M. Over de boomen.
§ 890.

Be boomen zijn die overblijvende planten ,

welke niet jaarlijks afsterven , maar eenen houtachtigen stam yormen , waarvan het hout zijnen oorsprong,
neemt.
Vergelijk § 268.
§ 891.

Het aankweeken van boomen is voor den

landbouwer van veel belang , omdat door de beplanting met hout, de onvruchtbaarste gronden en in het
algemeen alle verbeterd en geschikt gemaakt worden,
om met meer voordeel andere nuttige planten voort
te brengen. Be boomen geven beschutting voor de
andere gewassen, en beletten het uitdroogen van den
grond; daarbij geeft het hout belangrijke voordeelen ,
hetzij door het te verkoopen of door het tot verschillende einden te gebruiken.
De bladeren leveren jaarlijks eenige bedekking,
gaan tot humus over en veranderen de natuurkundige eigenschappen van den grond ; ook
komen er dan andere planten voort , welke
evenzoo den grond geschikter maken om bebouwd te worden.
892. De boomen groeijen het best, wanneer zij op
eenen geschikten bodem gezaaid zijn en daarin kunnen
blijven , omdat het verpoten immer eenigen invloed
op derzelver groei en ontwikkeling 'weft. Hoe jon-
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ger de boomen verplant worden , zooveel te minder
zal men daarvan eenen nadeeligen invloed ondervinden , waarom zulks in het algemeen moet aanbevolen worden. Bij verplanting moeten de wortelen zoo
weinig mogelijk beschadigd worden , en moet men
de verdrooging van dezelve voorkomen , door ten
spoedigste to planten en niet vroeger dan noodig is
te rooijen. Zoo men boomen verzenden moet, komt
het er vooral op aan om de wortelen goed te verzorgen en in te pakken. Met de noodige voorzorgen
kan men zeer groote boomen met een goed gevolg verpoten loch zulks is steeds zeer kostbaar en komt
daaroni alleen in bijzondere omstandigheden to pas.
Len groote boom , welken men verpo ten wil , moet
daartoe ten minste twee of drie jaren voorbereid zijn.
Dat het afhakken van de wortelen der boomen
in het algemeen zeer nadeelig kan zijn, laat zich
zeer goed door de proeven van
CHERIE

HALES

en Bou-

verklaren, en ten andere, omdat de plant

ligt kan uitdroogen , bijaldien de wortelharen
niet genoegzaam kunnen opnemen , om in de
behoefte van den boom te yoorzien

hier-

van is het dan ook of te Leiden , dat de boomen het best de verplanting verdragen in gronden , welke weinig oplosbare zelfstandigheden
bevatten en Been gebrek aan vocht hebben.
Uit deze beschouwing volgt dan ook, dat de tijd
van verplanting gansch niet onverschillig is, en
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dat die de beste is , wanneer de doorwaseming
en de verrigtingen in het algemeen het minst
zijn, opdat er niet te veel nuttellooze stollen
opgenomen worden, en de wonden door ontaarding en versterving ophouden de toelating
en het indringen van vloeistoffen te bevorderen.
§ 893. De groei van de boomen hangt veel van den
grond af, en in het algemeen is het noodig, dat dezelve
diep omgegraven zij , overal waar men veil , dat de
boomen goed zullen groeijen. Zoodra de grond te vast
en te hard is , om aan de wortelen eene gemakkelijke
verspreiding toe te laten , zullen de boomen kwijnen
en nimmer tot hunne volkomene ontwikkeling komen.
Men moet daarom den grond onderzoeken en omtrent
den card van den ondergrond tot eene vrij aanmerkelijke diepte niet onkundisf. zijn, zoo men met wezentlijk
voordeel boomen planten wil.

a. Over de opgaande boonzen.
894. Tot deze afdeeling worden die woudboomen gebragt , Welke tot het aanleggen van bosschen
clienen , en langs wegen en wallen als opgaande boo.
men vooral gepoot worden. Hiertoe komen in aanrnerking de eik, de beak , de Berk, de oim, de abeel, de
grijsachtige populier, de ratelaar, de zwarte, de Canadasche en de Italiaansche populier, de esch, de wilg,
de linde, de eschdoorn, de ahorn, de eschbladerige ahorn,
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de paards-kastanje , de plataan , de acacia , de grove
den, de Schotsche den , de zee-den , de fijne spar ,
de zilverspar en de larix.
1. Van de eiken.

§ 895.

De eiken, welke als opgaande woudboomen

gekweekt worden , bestaan vooral uit twee soorten ,
welke tot onderscheiding, wintereik (Quercus Ro-

bur IV.) en zomereik (Quercus pedunculata W.)
genoemd worden. Men onderscheidt dezelve daaraan,
dat de eikels van de eerste soort aan de takken vastzittende en van de laatste gesteeld zijn. De wintereik ontwikkelt zijne bladeren gewoonlijk later, groeit
langzamer , doch geeft harder en donkerder gekleurd
hout , waarom het ook wel rood eikenhout genoemd
wordt. De zomereik is buigzamer , minder bros en
laat zich beter kloven , waarom het voor duigen
(staafhout) bijzonder geschikt is.
§ 896.

Deze boomen worden door zaad vermenig-

yuldigd en gewoonlijk daartoe in boomkweekerijen de
eikels op rijen gelegd. Het tweede jaar moet men
de jonge planten verzetten en de penwortelen daarbij
afsnijden, opdat dezelve later het verpoten andermaal
zonder nadeel kunnen verdragen. Peter is het de
eikels op de plaats to zaaijen , waardoor het afsnijden
van de penwortelen kan nagelaten worden en deze
boomen voorspoediger en beter zullen groeijen ; doch
hiertegen zijn vele andere bezwaren : de jonge boo-
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men kunnen in eene kweekerij beter verzorgd worden , en de grond, eenmaal voor dit gew as aangelegd
zijnde, is men veel vooruit, door grootere boomen
daarop te zetten.
§ 897. De grond , waar men eikenboomen planten
wil , moet ten minste ter diepte van een en een.
vierde Ned. el omgezonken zijn. Voor boschgronden neemt men gewoonlijk niet zeer vruchtbare gronden, omdat men de andere met veel meer voordeel
tot bouw- of weilanden kan gebruiken. Voor opgaande
eikenboomen moet de grond niet al te slecht en van
alle humus ontbloot zijn. Zij inoeten nimmer in eenen
zeer lagen en vochtigen grond gepoot worden. Men
zet dezelve gewoonlijk op vier ellen afsiands, maar
na twintig jaren wordt de helft gerooid , om aan de
overigen cte noodige ruimte te geven. Langs wegen en
wallen poot men ook deze boomen op vruchtbare
gronden waar zij dan ook voorspoedig groeijen ; loch
men heeft opgemerkt , dat het hout op schrale gronden veel harder wordt.
898. Men moet de eikenboomen zoo weinig mogelijk en liefst in het geheel niet snoeijen , omdat men
daardoor den groei benadeelt en gebreken in het hout
kan veroorzaken.
Wanneer men nagaat , dat de verrigtingen bij
de planten met de door-waseming , vooral der
bladeren , in een naauw verband. staan , zoo zullen die Yerminderen , naarmate ook de door-
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wasemende oppervlakte vermindert. En zoo
door het wegnemen van enkele takken een
gedeelte van den omloop der sappen tijdelijk
gestremd wordt , kunnen de afscheidingen daardoor in verschillende gedeelten van de plant
ongelijk worden, en alzoo de genoegzame vorming
van het hout in eenig gedeelte onvolkomen zijn.
§ 899. Het eikenhont heeft van alle inlandsche
houtsoorten de meeste waarde, en is tot vele werken
geheel onmisbaar. Zoodra de boom in den top niet
volkomen gezond is, moet men denzelyen rooijen ,
want dan kan men niet anders dan
, eene vermindering in waarde verwachten. In gunstige omstandigheden kunnen deze boomen zeer oud worden : men berekent den gewonen leeftijd op honderd en vijftig
jaren .
De schors wordt door de looijers gebruikt en de
eikels, zoo men dezelve niet om te zaaijen
noodig heeft , worden door de varkens gaarne
gegeten.
Van de vreemde eiksoorten , welke vooral uit

Noord- Amerika aangevoerd zijn, schijnt de
roode eik (Quercus rubra L.) het best te voldoen en het meeste voordeel te beloven. Zie

Staten van Landbouw, , 1825, bl. 76, 1833,
hi. 112, en 1838, hi. 179.
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2. Van de beuken.

§ 900.

Be heuk (Fagus sylvatica L.) is een zeer

fraaije inlandsche boom, welke zeer oud kan worden,
eene aanzienlijke dikte verkrijgt , een zeer goed werkhout , vooral voor wagenmakers, oplevert, en waarvan
men vele gereedschappen maakt.
§ 901.

Deze boom wordt door zaad vermenigvul-

digd , hetzij in boomkweekerijen of tusschen ander
hout , waar hij , indien er boomen van deze soort in
de nabijheid zijn , ook wel van zelf opslaat. In boomkweekerijen moet men het zaad op eene beschutte
plaats digt zaaijen. De jonge verdragen de koude
en de zonnestralen niet best, zoodat men deze planten het eerste jaar met rijs overdekken moet. Het
tweede of derde jaar worden zij verpoot en de penwortelen ingekort. Evenzoo handelt men met de planten , welke men in de bosschen verzamelt; kan men
dwlve daar laten en van tijd tot tijd meerdere ruimte
geven , zoo zal men van deze de fraaiste boomen
kweeken.
§ 902.

De grond , waarop men beuken planten wil ,

'poet ten minste eene Ned. el omgezonken worden. llet
zijn gewoonlijk de hooge zandgronden, welke men daarvoor bestemt. De boomen welke verplant zijn, hebben
eenigen tijd noodig, voordat zij doorgroeijen ; zij worden gewoonlijk op vier Ned. ellen afstands gepoot, maar
reeds na vijftien jaren moet men de helft rooijen , opdat
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de anderen zich goed kunnen uitbreiden. Het snoeijen is ook voor deze boomen niet voordeelig men
oordeelt het echter nuttig , om eenige zuigers weg te
nemen , vooral zoo,: zij daardoor gevaar loopen misvormd te worden. Zijn deze boomen goed uitgegroeid, dan vorderen zij Beene zorg meer en verdragen de koude zonder daarvan jets te lijden.
§ 903.

Be beuken yerschaffen van alle inlandsche

boomen het beste brandhout , en ook met dat Joel
is het aankweeken van dezen boom van veel belang.
Van de beuknoten kan men olie slaan en de
koeken aan het vee geven de noten worden
door de varkens gaarne gegeten.
3. Van de berken.
§ 904.

De berk (Betula alba L.) is een boom ,

Welke minder groot en zwaar wordt dan de eik en
beuk , maar waarvan men veel voordeel heeft, omdat
hij in die koude gewesten, waar bijna niets groeijen
wil, goed voortkomt. De berk wordt in Nederland
veel geplant en dient hier vooral tot brandhout echter is dit hout zeer geschikt tot de vervaardiging van
verschillend huisraad. Van de dunne takken maakt
men de beste bezems.
Het is vooral in de noordelijkste gewesten van

Europa, dat deze boom zeer veel voordeel
aanbrengt. Het hout is daar het eenige , hetwelk voor vele werktuigen bruikbaar is. Op
23*
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Kamschatka eet men den lijngehakten verschen
bast met kaviaar. Voorts inaakt men van deze
houtsoort verschillend huisraad, als emmers, enz.
Met haar dekt men de huizen en looit men het
leder ; ook client zij om de netten te tanen.
Het berkenlof wordt als verfstof gebruikt , en
de Finnen drinken het aftreksel van de bladeren als thee. Het sap , hetwelk men in het
voorjaar uit de boomen , door daarin te booren , tapt, gebruikt men, na het tot eene syroop verdikt te hebben , in plaats van sulker ,
en laat het Bisten , om daarvan een geestrijk
vocht te bereiden. Men kan er zelfs een' nagemaakten champagne-wijn van verkrijgen.

905. Deze boom groeit op de slechtste gronden ;
hij komt overal voort , behalve op zwaren vruchtbaren bodem.
§ 906. De berk wordt door zaad vermenigvuldigd.
Meestal zoekt men de jonge boomen in de bosschen
en tusschen het hout ; maar men kan ook het zaad
hetwelk men daartoe van de boomen plukken moet,
reeds in November of antlers in Maart of April op
bedden zaaijen, de jonge boompjes het tweede jaar
geregeld uitpoten en verder aankweeken , totdat zij
eene bekwame grootte hebben. Deze boom moet niet
ouder dan vijf of zes jaren zijn , om met goed gevolg
verplant te worden.
907. Voor opgaande woudboomen poot men den
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berk tot bosschen op drie Ned. ellen afstands van elkander, om na tvvintig jaren de helft te rooijen, tangs
wegen worden zij op hoop zandgronden veel met beuken en in vruchtbaarder grond met eiken om den
anderen gepoot , om den berk te rooijen , zoodra de
beuken of eiken meerdere plaats noodig hebben.
4.

§ 908.

Van de olmen.

Men kent van den olm of iep (Ulmus) ver-

scheidene soorten , doch de voornaamste , welke hier
in aanmerking komt , is de gewone olm (Ulmus cam-

pestris L.), tot welken men ook de breedbladerige verscheidenheid Ulmus campestris (3 Hollandica, (U.
.Hollandica DuRo4 brengen moet. Het is een nuttige
boom, welke in Nederland veel gekweekt en geplant
wordt.
§ 909.

De olm verlangt eenen goeden grond, waarom

men hem nimmer tot eigenlijke bosschen, maar hier en
daar in groepen om erven en langs wegen en lanen plant.
§ 910.

Men vermenigvuldigt den olm zelden door

zaad , maar bijna altoos door inleggers. Hiertoe plant
men jonge goede en gezonde olmen op rijen , wanneer
deze vijf a zes Ned. duimen middellijn hebben, worden
zij oor den winter tot op twee palmen boven den
'V

grond voorzigtig afgehakt. Het volgende jaar komen
dan vele loten voort , welke omstreeks half Mei groot
genoeg zijn , om ingelegd te worden, hetwelk men
doet door in den tak eene insnijding te maken en den-
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zelven met eenen haak in den grond te bevestigen. Hetzelfde jaar maken deze genoegzame wortelen , zoodat
zij van den moederstam kunnen afgesneden worden. De
jonge boompjes , welke men zinkers noemt, worden
het volgende voorjaar op bedden uitgepoot en een jaar
daarna aan den grond afgesneden , om op die wijze regte
en goede stammen te verkrijgen. De zoodanige noemt
men het eerste jaar veeren en deze leveren na eenige
jaren stamboomen , welke tot beplanting van wegen enz,
geschikt zijn.
§ 911.

Wanneer de olm .op goeden grond gepoot

is , groeit hij voorspoedig en wordt zeer groot en zwaar.
Het hout is hard en vooral voor vvagenmakers bijzonder geschikt, en wat niet als timmerhout dienen kan ,
is zeer goed brandhout. Deze boom levert op vruchtbare
gronden van alle woudboomen het meeste voordeel.
5. Van de abeelen.

§ 912.

De abeel (Populus alba L.) is een zeer

fraaije boom, welke zeer geschikt is om wandelwegen
te versieren. Deze boom wordt zeer groot en groeit
spoedig op een' vrij goeden grond doch hij komt op
slechten schralen grond , welke niet al te droog is , oak
voort. llet hout is ligt, van weinig waarde als brandhout,
maar beter voor snijwerk als klompen , lepels , enz.
913. De vermenigvuldiging van dezen boom is zeer
gemakkelijk door de menigvuldige uitloopers, welke van
de worteien voort.komer)

danoni sieeta, argestoken
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verplant behoeven te worden. Door stekken kan dezelve
ook zeer gemakkelijk vermenigvuldigd worden.
6. Van de grijsachtige populieren.

§ 914.

De grijsachtige populier (Populus canescens

SM.) verschilt van de vorige soort door kleinere, min-.
der getande bladeren, welke van onderen meer grijsachtig en niet zoo wit zijn. Hij wordt gewoonlijk
minder groot , maar is voor het overige in eigenschappen met denzelven bijna gelijk.
7. Van de ratelaren.

§ 915.

De ratelaar (Populus tremula L.) heeft dun-

nere en langere bladstelen , dan de andere soorten ,
waardoor de bladeren bijzonder bewegelijk zijn en
door tegen elkander te slaan. ratelen. Be bladeren
van dezen populier zijn bijna rond en uitgesneden.
§ 916. Deze boom groeit op matig goeden grond
tot twintig Ned. ellen hoogte. Zijne wortelen dringen
dieper in den grond , dan die van de vorigen , zoodat hij ook op slechten grond beter voortkomt ; doch
in iiet algemeen beschouwt men deze populieren niet
als bijzonder nuttig , daar men van andere boomen
gewoonlijk meer voordeel hebben kan.
8. Van de zwarte populieren.

§ 917. Be zwarte populier (Populus nigra L.)
verschilt in voorkomen en eigenschappen niet veel van
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den vorigen. Hij komt het best in moerassige streken
voort , moet door stekken gekweekt worden, en levert
een eenigzins beter hout dan de bovengenoemde
soorten ; zelfs kan men de planken van goed gewaterde boomen als timmerhout binnenshuis gebruiken.
9. Van de Canadasche populieren.

918. De Canadasche populier (Populus (Janadensis Him) is van alle populieren die soort , welke

het meest om voordeel aangekweekt wordt. Hij groeit
in de meeste gronden zeer voorspoedig en tot eene
aanmerkelijke hoogte. Hij wordt gemakkelijk door
stekken vermenigvuldigd , en levert een hout, hetwelk
zeer goede planken geeft , tot gebruik binnenshuis ;
een groot gedeelte worth door klompenmakers gekocht en verbruikt.
10. Van de Italiaansche populieren.

§ 919. De Italiaansche populier (Populus fastigiate Pam.) is goed tot versiering van wandelwegen,
en somtijds tot beschutting tegen den wind ; dock om
van den boom voordeel to hebben , is hij misschien
de tlechtste van alle opgaande boomen. Deze boom
,wordt door stekken vermenigvuldigd en men kan daarvoor zelfs vrij groote takken nemen.
De verschillendbladerige populier (Populus an-

gulata ITT, P. keterophylla DUROI , P. cordifolia BURGSD., P. nova Afv-D.) is door on-
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derscheidene landhuishoudkundigen om deszelfs spoedigen groei aanbevolen, (zie Staten
van Landbouw 1832 , 116, 1833 , 112 ,
1835, hi. 154 en 156).
11. Vale de esschen.

§ 920. Be esch (Fraxinus excelsior L.) is een
zeer nuttige boom, Welke in _Nederland veel voorkomt ; in gunstige omstandigheden kan hij tot eene
hoogte van veertig Ned. ellen groeijen.
921. Voor .dezen boom is een zavelige grond
noodig. wordt door zaad gemakkelijk vermenigvuldigd , hetwelk men immer voor den winter op goeden grond zaaijen moet, omdat het anders een jaar
over in den grond ligt. Deze boom laat zich , jong
zijnde , goed verplanten ; men moet denzelven indien
daarvan opgaande boomen komen zullen , in het geheel niet snoeijen en nimmer van den top berooven.
§ 922.

Het hout van den esch is zeer hard en

daarom zeer gezocht door wagenmakers , draaijers en
schrijnwerkers ; het client vooral ook tot vervaardiging
van landbouw-werktuigen , als : ploegen, eggen, kruiwagens, ladders , enz. ; als brandhout is hetzelve
zeer goed.
12.

§ 923.

Van de wile en.

Van de -wilgen komen bier als opgaande

boomen vooral irie soorten in aanmerking , als
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de witte wilg (Salix alba L.).
de kraakwilg (Salix fragilis L.).
de korfwilg (Salix amygdalina L.).
Van deze komt evenwel in Nederland de eerste als
opgaande boom het meeste voor ; hij behoort tot onze
zeer nuttige boomen.
§ 924.

Deze wilg wast in alle vochtige gronden en

kan door stekken zeer gemakkelijk vermenigvuldigd
worden. Zoo men opgaande boomen kweekt , moeten zij ruim staan en niet gesnoeid worden, dan kan
men in dertig of veertig jaren daarvan boomen van
twintig Ned. ellen hoog verkrijgen.
§ 925.

Het hout van dezen boom is van alle het

best tot de vevaardiging van klompen geschikt, en
wordt daartoe vooral gekocht.
13. Van de lindeboomen.

§ 926.

De soorten van lindeboomen, welke meer

algemeen voorkomen , zijn vooral twee:
de Hollandsche linde (Tilia grandifolia E HRH.),
de steenlinde (Tilia parvifolia E HRH.),
van welke beide ook eenige verscheidenheden opgemerkt en beschreven zijn ; dock zulks is van minder
belang om bier vermeld to worden.
§ 927. De lindeboom groeit in alle gronden met
uitzondering van de hone en schrale zandgronden.
Hij worth vooral aan lanen en op de erven tot
schutting voor wind en zon

be-

gepoot. llii kan hoog en
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zeer dik worden , zoo hij genoegzaam op zich zelven
staat.
§ 928.

Deze boomen worden immer door inleggen

vermenigvuldigd en dit geschiedt op dezelfde wijze , als
van de olmen gezegd is :
Vergelijk § 910.
Deze boomen verdragen het snoeijen vrij goed, zoo
men slechts geene to dikke takken weghakt ,
want dan worden zij ligt hol. Door leiding
en snoeijing kweekt men van deze boomen
welke tot dekking bestemd zijn en platte linden
genoemd worden. Wordt de boom aan zich
zelven oyergelaten , dan vormt hij eene fraaije
ronde kroon.
§ 929. [let bout is zacht , wit en fijn van nerf , en
wordt tot vele handwerken bij voorkeur genomen. Voor
snij-, lof- en lijstwerk is het boven al het andere geschikt.
Tot modellers wordt het dikwijls verwerkt en voor draaijers , meubelmakers , enz. heeft hetzelve veel waarde.
In llusland maakt men van de vezelachtige bastlaag de bij ons bekende Moskovische platten ;
ook zoude men daarvan touw en zeilen maken.
14. Van den eschdoorn.

§ 930. De eschdoorn (deer Pseudoplatanus L.)
is een van onze opgaande boomen , welke vooral aan
wandelwegen meer tot sieraad- dan wel tot nut geplant wordt.
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Men heeft eene fraaije verscheidenheid met bonte
bladeren, welke ook uit zaad voortgeplant worth.
§ 931. Op schralen grond komt deze boom slechts
langzaam en sebrekkig voort ; op vruchtbaren daarentegen is het een van de weelderigstgroeijenden. In
het algemeen kan men zeggen , dat hij op alle gronden
groeit.
0
§ 932. De vermenigvuldiging van den eschdoorn
geschiedt door zaad , hetwelk men voor den winter in
vruchtbaren grond legt. Het tweede jaar worden de
jonge planten verzet en de penwortel ingekort. Het
vijfde of zesde jaar worden de boomen op de plaats
hunner bestemmin6f. oepoot , ofschoon zij met eenige
voorzorg zeer goed later kunnen verplant worden.
§ 933. Het hout is goed voor brandhout en om daarvan houtskolen te waken ; loch vooral zeer geschikt
om door -wagenmakers , schrijnwerkers en draaijers tot
verschillende einden aangewend te worden. Men maakt
daarvan vele doosjes, welke beschilderd worden; ook
dient het in het bijzonder tot vervaardiging van onderscheidene muziekinstrumenten , vooral tot violen.
Men maakt er geweerkolven van en velerlei gesneden
werk.
Het laat zich goed bewerken , scheurt en krimpt
niet , zoo het eenmaal goed droog is.
15. Van den ahorn.

§ 934.

Be- ahorn (leer piatanoides L.) worth niet
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zoo groot als de eschdoorn. Hij groeit jets langzamer;
doch komt in de meeste opzigten met denzelven overeen. Hij worth op dezelfde wijze gekweekt.
935. Het bout van dezen boom is een weinig harder en minder geschikt voor zeer fijn werk, dan dat
van den eschdoorn ; het wordt evenwel ook veel door
wagenmakers en schrijnwerkers verbruikt.
16. Van den eschbladerigen ahorn.

§ 936.

De eschbladerige ahorn Veer Negundo L.)

is meermalen in Nederland met veel ophef aanbey olen, en daar dezelve voorspoedig groeit , kan hij zeker
nuttig zijn.
§ 937. Deze boom wordt door zaad voortgekweekt
en groeit het best op vruchtbare zandgronden. Om
wel te slagen moet het zaad op de plaats gezaaid
worden. De boom schijnt geene beschadiging aan de
wortelen te kunnen yerdragen , zoodat hij niet goed
verplant kan worden en daarna meestal kwijnt.
§ 938.

De eschbladerige ahorn geeft een zeer goed

bout voor meubelmakers , en voor brandhout is het
zeer geschikt.
17. Van de paards-kastanje.

§ 939.

De paards-kastanje (Aesculus .ffippoeasta-

num L.) wordt alzoo genoemd , omdat de zaden door
de paarden gaarne gegeten worden en zij met de gewone kastanje in uiterlijken norm overeenkomt. Het
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welke vooral door de bloemen uitmunt , maar tot nut
of voordeel geenszins km, aanbevolen worden.
Men heeft van dezelve ook verscheidenheden met
bonte bladeren, welke men door enting vermenigyuldigt. Het gebeurt evenwel , op vruchtbaren grond meermalen, dat deze boomen geheel
groene bladeren voortbrengen, en dan moet men
die takken zorgvuldig wegsnijden , want anders
nemen zij geheel de overhand.
§ 940. Deze boom wordt gemakkelijk door zaad yermenigyuldigd , hetwelk men terstond na het afvallen
der vruchten in goeden lossen grond brengt ; anderen
bewaren het des winters in zand en leggen het in het
voorjaar op bedden. Men verpoot de jonge boomen
het tweede of derde jaar , zonder daaraan iets te snijden dan de penwortel , en kweekt die nerd er totdat
zij groot genoeg zijn , om op de voor hen bestemde
plaatsen gezeI te worden.
941. De paards-kastanje groeit in alle middelmatige niet moerassige gronden , zoo zij daarin genoegzamen steun vindt en in het eerst niet te veel aan hevige
winder' blootgesteld is.
§ 942. Het pout is van zeer geringe waarde ; het
is slecht timmer- en brandhout , en is nergens beter
voor , dan om er houtskolen van te branden.

— 367 —

18. Van den plataan.

De plataan (Platanus occidentalis L.) komt

§ 943.

vooral tot beplanting van lanen en voor tloomgroepen in aanmerking ; hij wordt minder om voordeel
verbouwd. Het is een fraaije boom, welke zeer hoog
kan worden en spoedig groeit.
Eene andere soort , de Oostersche plataan (Pla-

tanus orientales L.) is minder tegen de koude
bestand, en komt ook niet zooveel voor. Dezen
kan men aan de meer ingesneden bladeren
onderscheiden.
§ 944. De aankweeking‘ van den plataan kan door
zaad geschieden , doch wordt algemeen door verdeeling , dat is : door in to leggen gedaan , en men han
delt daarmede even als van de iepen gezegd is.
Vergelijk § 910.
§ 945. De plataan groeit vooral het voordeeligst op
goede nand- en andere gemengde gronden.
§ 946. Het hoot van dezen boom is fijn van nerf
en als werkhout tot vele einden geschikt ; men kan
er zeer fraaije meubelen van maken. Als brandhout
heeft het ook veel waarde , daar het goed vlamt en
veel warmte geeft.
19. Van de acacia.

§ 947.

De acacia (Robinia Pseudacacia L.) is een

Noord-Amerikaansche boom , welke ook in Neder-
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land veel gekweekt en

met

regt tot de fraaije boo-

men voor wandelwegen en lanen gerekend wordt. Zij
behoort ook tot de nuttige boomen en Beene anderc
boomsoort, welke hard hout heeft, groeit zoo spoedig:
in dertig jaren kan men daarvan zeer belangrijke boomen verkrijgen , zoodat de aankweeking van dezelve
alle aanbeveling verdient.
§ 948.

De acacia groeit zeer goed op hooge zand-

gronden, zoo dezelve slechts met eenige humus vermengd wordt. Een groot gebrek van dezen boom
is: dat hij niet tegen sterken wind bestand is , en
tlas het zekerst geplant wordt op eenigzins beschutte
plaatsen.
§ 949.

De vermenigvuldiging geschiedt door zaad ,

hetwelk in het voorjaar gezaaid worth en op lossen
vruchtbaren grond spoedig ontkiemt. Ook door uitloopers van de wortels en stukken van dezelve kan men
dezen boom gemakkelijk vermenigvuldigen,
Het hout van dezen boom is zeer hard ,
§ 950.
fraai van kleur en goed om daarvan rneubelen to maken. Voor werken onder water, voor palen in den
grond en onderleggers , alsook voor ijzeren spoorwegen is dit hout bijzonder geschikt , omdat het niet
spoedig door vochtige lucht verteert.
20. Van den graven den.

§ 951.

De grove den (Pinus sylvestris L.) is

misschien de belangrijkste van al onze woudboomen ;
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zij levert aanzienlijke voordeelen op, en verschaft tevens het middel , om onze onbebouwde streken en
onvruchtbaarste gronden met de minste onkosten te
verbeteren en in het vervolg voor verdere ontginningen geschikt te maken ; zoodat de aankweeking van
dezen boom niet genoeg kan worden aangem.oedigd en
aanbevolen.
§ 952. Het zijn vooral de woeste gronden , welke
tot het aanleggen van dennenbosschen moeten bestemd
worden. Al onze heidevelden , welke voor andere
bebouwing ongeschikt zijn , kunnen met dennen bezaaid of bepoot worden , en daardoor zeer belangrijke
voordeelen opleveren , want Been der nuttige gewassen groeit op drooge en schrale gronden beter dan
de grove den.
953. De vermenigvuldiging van dezen boom geschiedt alleen door zaad. Het zaaijen doet men op
de plaats zelve of in daartoe bestemde kweekerijen ,
met het oogmerk dezelve later uit te poten, en somtijds worden in de bosschen de jonge planten voor
een gedeelte opgenomen, om daarmede andere aan te
leggen.
§ 954. Het zaaijen en vooral de voorbereiding van
den grond , wordt door vele landhuishoudkundigen
zeer verschillend gedaan ; doch hierin komen zij alle
overeen , dat men behoorlijk voor de afwatering zorgen moet.
Bij het zaaijen van dennenbosschen moet het niet
24
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beste is, maar hoe men met de minste onkosten zijn doel genoegzaam bereiken kan : zoodat de aanleg van uitgestrekte bosschen zonder groote uitgaven mogelijk zij, en in de gevolgen belangrijke winst kan opleveren.
§ 955.

Wanneer de grond zonder eenige beschut-

ting voor den wind bloot ligt, lijden de jonge dennen
daardoor zeer veel , en zoo die bosschen niet door
wallen afgescheiden zijn, kan het vee daarin veel
bederven. Het is om deze redenen noodig, om de
bosschen wallen to leggen en deze te bepoten , waardoor het jong gewas beschut en beschermd zal zijn.
Ook daarom is het goed , met den aanleg te beginnen daar, waar reeds aanwezige bosschen tot bescherming tegen den wind nuttig zullen zijn.
§ 956.

De velden, waarop men dennen zaaijen evil,

zijn gewoonlijk met heide (Erica vulgaris L.) begroeid, of bestaan uit stuifzand, en zijn dan bijna zonder eenige begroeijing; dit moet natuurlijk invloed
hebben op de behandeling bij de bezaaijing.
§ 957.

Op de hooge zandgronden, welke met heide

begroeid zijn en welke in de nabijheid van de oppervlakte geene oerbanken hebben, kan men, nadat
de wal gemaakt en voor de afwatering gezorgd is,
bet dennenzaad zonder eenige verdere voorbereiding
zaaijen ; en ofschoon sommigen zeggen , op die wijze
zeer goede bosschen aangelegd te hebben , zoo komt
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daarbij toch in aanmerking, dat de heide niet al te
hoog en digt ineengegroeid moet zijn ; dat men dan
veel zaad noodig heeft, en dat hetzelve meestal ongelijk opkomt. Beter gelukt ‘deze hardelwijze , zoo men
greppels door den bezaaiden grond laat maken, en dezelve met het zand daaruit laat overstrooijen. Anderen laten de grootste heideplanten , na gezaaid te hebben , uittrekken , waardoor ook de aanraking van het
zaad met den grond en de overstrooijing daarvan bevorderd wordt. Sommige ploegen op nagenoeg eene
Ned. el afstands voren door het land , maken deze
met den opgeworpen grond, door middel van eene
hark, weder digt , zaaijen daarover en harken het
zaad onder. Anderen maken met de hak op regelmatige afstanden gaten , werpen daarin vier of vijf
zaden en slaan daarna met dezelfde hak daarover eenigen grond. Doelmatiger dan de opgegevene handelwijze zijn die, waarbij men wel wat Langer wachten
moet, maar ook met meer zekerheid zijn doel zal bereiken.
§ 958. Om zulks te doen, wordt de heide afgebrand,
zoodra de wallen gemaakt zijn, en nadat de grond weer
jets begroeid is, het volgende jaar gezaaid. Men kan den
grond na het afbranden laten linen of omploegen ;
de laatste handelwijze houdt men algemeen voor de
beste. Op den aizoo voorbereiden grond wordt het
zaad ondergeegd of met zand overgestrooid. Ook
kan men zonder de heide of te brander dezelve on24
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derploegen of omzinken, en den grond zoo laten liggen,
totdat hij weer begint te begroeijen ; hierover work
dan gezaaid en daarna ge6gd. Bit zijn eenige van de
vele voorschriften , welke tot het zaaijen van dennenbosschen opgegeven worden.
§ 959. Op onbegroeiden grond moet men zoo veel
mogelijk middelen tegen de verstuiving aanwenden ,
hetzij door het opbrengen van plaggen oF het planten
Tan helm (Arundo arenaria L.) tegen de kale
hellingen. Om op zoodanigen grond dennen te zaaijen, kan zulks geschieden zonder andere oorb ereiding,
zoo men maar over genoegzame dennentakken beschikken kan , om daarmede na de zaaijing den grond
geheel te bedekken. Deze takken verhinderen de verstuiving en beschermen de jonge planten. Ook kan
men als middel tegen de verstuiving beginnen met
aardappelen te poten en daarover dennen te zaaijen.
Het loaf zal de jonge boompjes beschutten , en, daar
men de aardappelen niet rooijen moet, blijft hetzelve
op den grond en verbetert dozen.
§ 960.

Het welslagen van de gezaaide dennenbos-

schen hangt veel of van de deugdzaamheid van het
zaad ; men verkrijgt het dikwijls in den handel, hetwelk in het geheel niet kiemt , wat gewoonlijk toegeschreven wordt aan het droogen van de dennenappelen in ovens, welke te heel gemaakt worden. Het
is daarom van veel belang, zoo men zelf voor de verzameling van het zaad zorgen kan ; men laat daartoe
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(le \'ruchten van de dennenboomen plukken en legt
die op kleeden in de zon, om het openspringen te
bevorderen. Doelmatig is het , zoo men hiertoe van
eenen broeibak gebruik kan maken, hetwelk bij regenachtig weder zeer nuttig is.
961. Het voorjaar wordt voor den meestgeschikten tijd om te zaaijen gehouden, ofschoon men waarschijnlijk zulks het geheele jaar naar omstandigheden
doen kan. Heeft men goed zaad , dan rekent men
zes Ned. ponden voor een bunder noodig te hebben.
§ 962. Eene andere wijze , om dennenbosschen aan
to leggen, bestaat in het pianten van jonge boompjes,
Welke dikwijls uit de gezaaide bosschen , waarin zij te
digt staan, kunnen opgenomen worden, of tot dat einde
in kweekerijen gezaaid zijn. Men kan deze boompjes
planten zonder den grond bijzonder voor te bereiden ,
of wel, drat beter is, na dien diep geploegd of omgezonken te hebben dit laatste is zoowel voor gezaaide
als gepote bosschen immer aan te raclen , zoodra op
Gene halve Ned. el eene harde oerbank of ondergrond
gevonden wordt. Anderen graven kuilen van zes of
zeven palmen diep, op anderhalve el afstands en planten daarin na dezelve weder aangevuld te hebben. Bij
het poten komt het hoofdzakelijk op goed plantsoen
aan, hetwelk niet te groot moet wezen en met de
kluit, met daarvoor bestemde hone spade'', opgenomen
wordt. Hoe spoediger de planter ' alsdan gezet Ivorden , zooveel te nicer zal men op cell gtmc'tig, gevolg
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mogen rekenen. Het afvallen van den grond zal
minder nadeel doen , dan het kwetsen en afsteken der
wortelen , hierveor en voor het uitdroogen van denzelven moet men vooral zorg dragen.
§ 963.

De gezaaide bosschen moet men het derde

jaar nagaan , om de opene plaatsen , waar te weinig
planters opgekomen zijn, te bepoten. Hiertoe neemt
men dezelve van die plaatsen , waar zij te digt staan.
In gepote bosschen moet men reeds voor de niet gegroeide andere in de plaats zetten. Behalve de zorg
voor eene behoorlijke ontlasting van het water, vorderen deze bosschen verder geenen arbeid.
§ 964.

Naarmate de boomer digter opgekomen zijn

en opgroeijen , moet men de te digt staande gedeelten
dunnen ; eerst hakt men tuinstokken , vervolgens boonenstaken , dan slieten palen , juffers en kleine Inasten ; al het krornhout en afval dient tot brandhout.
Na zestig of zeventig jaren zullen de dennen tot genoegzamen groei geraken om dan voor timmerhout gehakt
te worden ; tot hunne geheele volkornenheid geraken zij,
als zij nog Bens zoo oud zijn , maar omdat zij in den
laatsten tijd weinig toenemen , laat men dezelve zelden
zoo fang staan, omdat men vroeger den grond met
weer voordeel antlers gebruiken kan.
De dennenbosschen kunnen al spoedig iets geven
door het verkoopen van jong plantsoen; en door
bet van tijd tot tijd gehakte hout , brengen zij
na twintig jaren zoo veel op , dat de onkosten

---375-en intresten ruim gedekt zijn daarna geven
zij , bij eene goede behandeling, meerder voordeel , waarom het aanleggen van die bosschen
zoo veel aanbeveling verdient. Om goed brandhout te hebben moet men zorg dragen ,
dat het droop ziej , en voor timmerhout moet
men niet nalaten de sparren te laten wateren. Ook de opbrengst aan zaad is bij niet
te jonge bosschen nog als eene belangrijke bijdrage te achten.
21. Van den Sehoischen den.

§ 965. Be Schotsche den (Pinus rubra TV.) wordt
door velen voor eene verscheidenheid van den proven
den gehouden. Hij onderscheidt zich daarvan door
de meer ronde vruchten, eenigzins langere naalden en
roodachtigen bast. Hij komt overal in de dennenbosschen voor , en wordt even zoo gezaaid , behandeld
en gebruikt.
22. Van den zee-den.

§ 966, De zee-den (Pinus Pinaster IT.) kom t
ook in Nederland bier en daar voor. Men oordeelt
denzelven bijzonder geschikt, om in de duinen gezaaid
te worden , en om zandgronden spoedig te verbeteren.
Hij groeit spoediger dan de grove den, doch het hout
van deze boomsoort is op verre na zoo goed niet
ook is hij minder goed te8en de koude hestand ,
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men loopt gevaar daarvan veel in strenge winters te
verliezen.
Zie KOPS, Magazijn van Landbouw, V peel, b1.151.
Staten van Landbouiv , 1835, M. 180, 1837,

bl. 146 en 159 , 1838 , bl. 145 en 156.
23. Van de fijne spar.

§ 967.

Dc fijne spar , Noorweegsche spar , mast-

boom (Pinus Ales L.), komt vooral in groote hoe-.
veelheden voor op de bergen van de noordelijke
gewesten van Europa; zij wordt in Nederland veel
gekweekt , loch zelden legt men daarvan bosschen
aan. Men plant dezen boom aan lanen, wandelwegen
en somtijds tot beschutting. Het is een fraaije boom,
welke zeer hoog wordt ; hij kan op eene gunstige
standplaats in vijftig of zestig jaren meer dan honderd voeten hoog worden.
§ 968.

Deze boom verlangt eenen meer vruchtba-

ren grond , dan de vroeger vermelde soorten , waaruit het reeds als van zelf volgt , dat hij voor dQ meeste
van onze woeste gronden ongeschikt is, maar op goed
omgezonken gemengden grond moet geplant worden.
§ 969.

De fijne sparren worden bij ores altijd in

boomkweekerijen gezaaid en later uitgeplant, hetwelk
zij vrij goed verdragen kunnen , zoo men daarbij genoegzaam voorzigtig te werk gaat.
§ 970.

Vooral daar , waar van dezen boom groote

bosschen voorkomen , is liij zeer nuttig , onidat men
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van denzelven zeer goede masten en timmerhout verkrijgt ; en het is van denzelven , dat men terpentijn,
hars , teer,, pik en zwartsel maakt, zoo als van andere soorten van dit geslacht.
Men vergelijke hieromtrent

DUII&MEL DU MONCEAU,.

Traite des arbres et arbustes qui se cultivdnt
en France, Paris 1755, Torn. I, pag. 8, et Tom.
II, pag. 131.
24. Van de zilver-spar.

§ 971. De zilverspar (Pinus Picea L.) komt vooral op de bergen van midden-Europa , tegen de
dilpen , en hier en daar in Duitschland, in groote
bosschen voor ; men ziet dezelve bij ons alleen in
tuinen langs wegen en lanen maar nimmer in bosschen. Zij komt in het algemeen minder voor dan
de .fijne spar.
§ 972.

De boom verlangt eenen goeden lossen , nict

to vochtigen ; doch geenen droogen grond ; voor het
overige moet hij evenzoo gekweekt en behandeld worden als de lijne sparren.
Het nut van dezen boom komt eigentlijk alleen
daar in aanmerking, waar men groote hoeveelheden heeft, en waar dezelve meer tot zijne geheele volkomenheid geraakt. Men kan overal
in Nederland den grond , voor deze boomen geschikt , met meer voordeel bebouwen
zoodat men wet nimmer

bosschen
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daarvan aanleggen zal. Zulks is geheel lets antlers
in bergachtige streken, waar men, om de ligging
van den grond , geen ander gebruik daarvan
maken kan.
25. Van den lariks.

§ 973.

De lariks of lorkenboom (Penns larix L.)

komt voornamelijk op de .Ilpen in zeer groote hoeveelheden voor. Hij groeit zeer goed in Nederland, loch
wordt veel minder aangekweekt dan hij verdient, want
hosschen van denzelven zullen belangrijke voordeelen
kunnen verschaffen.
§ 974.

Deze boom groeit op min vruchtbare gron-

den, en komt daarin met den groven den overeen , dat
hij tot de ontginning van woeste gronden geschikt is.
Ilet zaaijen en poten van denzelven kan even zoo geschieden ats van den groven den gezegd is.
§ 975.

Het hout van den lariks is beter dan dat

van de dennen , en derhalve van meerder waarde ;
het is een goed timmer- en brandhout , en men
verzamelt daarvan den terpentijn. De schors is geschikt om daarmede to looijen.
'b. Van het hakhout.
976. Tot het hakhout rekent men die beplantingen, welke om een bepaald getal jaren tot bij den
grond , en als bij uitzondering , op korte stammer) ,
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afgehakt worden , tot de verkrijging van dun hout
hetzij tot brandhout of bestemd om op andere wijzen
nuttig verbruikt te worden. Als zoodanig komen
vooral in aanmerking , de eiken , berken , elzen , esschen , acacia's en wilgen.
Daar van de meesten dezer boomen reeds in
de vorige afdeeling gehandeld is , komt hier
alleen datgene in aanmerking. , wat meer bepaald tot de wijze van verbouwing betrekking
beef t.
1. Van hot eiken hakhout.

§ 977. De eiken , Welke tot hakhout gezaaid of gepoot worden , zijn dezelfde soort als waarvan vroeger
gehandeld is.
Vergelijk § 895.
978. De grond , welken men voor eiken hakhout
bestemt , moet niet al te slecht wezen. Ofschoon dit
gewas op schrale zandgronden goed voortkomt , zoo is
de vermenging met eenige humus en eene niet al te
hooge Egging zeer wenschelijk. De grond moet ten
minste ter diepte van eerie Ned. el omgezonken worden , voordat men zaait of pool, en zoo daarin banken
voorkomen, moeten die doorgebroken worden. Zonder deze voorbereiding kan men nimmer met genoegzame zekerheid zoodanige bosschen aanleggen. Zoo
de grond te slecht is, kan men dien eerst verbeteren,
en hiertoe worth als bijzonder nuttig aanbevolen , den-

— 380 -af te branden en rpet brem (Genista scoparia
Lim) te bezaaijen , om daardoor meer yruchtbaarmakende zelfstandigheden aan hem mede te deelen.
Zie: Staat van Landbouw,, 1838, bl. 163. Het
komt mij yoor , dat het na drie of vier wren
afsnijden en verbranden van den brem minder
aanbeveling verdient , dan eene geheele onderploeging of delving , want daardoor zullen de
natuurkundige eigenschappen van den grond veel
meer verbeterd worden. (Vergelijk : Staat van
Landbouw , 1835, bl. 220).
979. Op den goed bewerkt.en grond kan men de
eikels zaaijen, door dezelve op behoorlijke afstanden in
den grond te doch de meest gebruikelijke wijze
is daarop jonge drie- of vierjarige boompjes (eikenstek
genoemd) op eene Ned. el afstands in verband te poten.
Bij het planten snijdt men dezelve op de hoogte van
eene halve Ned. el af. Be eik work ook veel op
wallen gepoot en als hakhout behandeld.
980. Het tweede jaar moot het stek , hetwelk
dood gegaan is, door ander vervangen worden. Het
derde jaar wordt dit plantsoen gedurende den winter afgezet , dat is : even boven den grond afgehakt ,
en doze daarna vlak omgespit , hetwelk men omleg<Ten
noemt. Bit plantsoen , ook akkermaat shout geu
naamd , vordert daarna ,eene bijzondere zorg. Het
afgezette stek maakt dan vele zijscheuten , Welke
in zeven jaren B ewoonlijk eene oesehikte (Mite ver-

— 381 —
krijgen , om gehakt te worden. Men moet evenwel
niet te vroes, daartoe besluiten , want door nog een.
jaar en somtijds lamer te wachten brengt zoodanig
hout Bela grjk meer op.
De tijd wa ‘meer men hakken moet , hangt

§ 981.

van de bestemming van het hout af: wordt het tot
brandhout gehakt, dan doet men zulks in den winter
of vroeg in het voorjaar ; moet het geschild worden, dan wacht men daarmede totdat de sappen
door het hout verspreid zij a en de bast gemakkelijk
loslaat.
Om het bout wit te maken , dat is : van den
bast te berooven , wordt hetzelve op eenen
boom geklopt , en dan met onderscheidene
werktuigen geschild. Eenige van deze werktuigen komen voor in het kabinet van landb.
werkt. , te Utrecht, No . 282-285.
Be bast noemt men run of cek; hij wordt op
daarvoor bestemde molens tot het gebruik der
looijers geschikt gemaakt.
2. Van het berken hakh,out.

§ 982.

De berk , welke onder de opgaande boo-

men vermeld is , wordt ook , om als hakhout behandeld te worden , gepoot.
Vergelijk § 904.
§ 983.

Op gronden welke men te schraal acht

voor eikenhout , en op vele wallen , kan men met
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voordeel berken paten; men gebruikt dezelve veel Jot
beschutting van dennenbosschen.
§ 984.

Men plant de driejarige boompjes , welke

daarvoor gekweekt zijn, in verband, even als het eiken
stek , op gespitten of diep geploegden grond. Dit
hout wordt ook het derde jaar afgezet , en moet na
vijf jaren gehakt worden , omdat de stompen ligt sterven zoo het te dik wordt. Het hakken moet in den
winter .geschieden,, en altoos vOOr dat de sapper' in
beweging zijn , omdat de afgehakte takken anders de
sappen uitstorten, hetwelk men liloeden noemt, en
waardoor vele stoelen kunnen sterven, waarom het
noodig is, dat de wonden eenigen tijd hebben am op
te droogen.
§ 985. Het berken hakhout is eene zeer goede brandstof, en wordt daartoe voornamelijk gebruikt. Van
bet rijs maakt men bezems , en de bladeren brengen
veel tot de verbetering van den grond toe.
3. Van het elzen hahhaut.

§ 986.

Be els (Alnus glutinosa W. , Belida Al-

nus L.) wordt in Nederland zelden als opgaanden
boom , maar algemeen tot hakhout geplant.
De grijze els (ilnus incana

Betula linus

incana L.) komt onder den gewonen els nu
en dan voor , en wordt daarvan door de kweekers niet onderscheiden, zoodat ik ook van
die soort geene afzonderlijke melding inaken zal.
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§ 987. De els groeit zoowel op zand- als kleigronden , zoo dezelve vochtig zijn , want zelfs zeer lage
gronden , Welke tot weilanden te drassig zijn, kunnen
met voordeel tot elzen hakbosschen aangelegd worden.
Men poot vele elzen tegen wallen op vochtige zandgronden waarvoor deze boom bijzonder geschikt is.
§ 988'. Be els wordt gewoonlijk van zaad gekweekt ,
hetwelk men in het voorjaar op vruchtbare vochtige
akkers zaait , en het volgende jaar op drie palmen
afstands uitpoot, om het derde of vierde jaar op de
daarvoor bestemde plaats overgebragt te worden , want
men kan den els later niet zoo good verplanten.
§ 989. Vier jaren nadat de elzenbosschen gepoot
zijn, worden dezelve gewoonlijk voor de eerste maal
gehakt , en dan loopen de stompen weer uit , welke vervolgens om de zeven jaren gehakt kunnen
worden.
Door sommigen worden de elzenbosschen slechts
om de tien jaren gehakt omdat de opbrengst
dan zooveel belangrijker is, dat zij bij eene vergelijkende berekening veel meer voordeel geven.
990. Wanneer een gedeelte van de stoelen sterven en daarom vervangen moeten worden poot men
daarvoor esch , omdat deze daar tusschen beter aanslaat en voortkomt dan de els.
§ 991 Be dikste stammen worden door de draaijers
en wagenmakers gekocht ; tot snijwerk en lijsten wordt
slit hout veel gebruikt, omdat het fijn van nerf is en zich
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goed last kleuren ; voor palen tot schoeijingen en rijswerk is ook het elzenhout zeer dienstig ; een groot gedeelte wordt aan bosschen opgemaakt en tot brandhout
verkocht. De houtskolen van dit hout zijn zeer goed,
waarom het ook vooral tot de bereiding van houtazijn gebruikt wordt.
4. Van het esschen hakhout.

§ 992.

De esch, waarvan vroeger melding gemaakt

is, behoort ook lot die soorten , welke meer bijzonder
under het hakhout in aanmerking komen.
Vergelijk § 920.
§ 993.

De esch wordt zelden alleen tot eigentlijke

hakbosschen gepoot ; men plant die veel op de wallen
tusschen den els , en overal, waar men de elzenbosschen moet inplanten, doet men zulks met esschen.
Vergelijk § 990.
994. Het hout wordt met elzen in bosschen gebonden , en alzoo tot brandhout verkocht ; de dikkere stammen worden ook door draaijers en wauenmakers gebruikt; tot veel landbouw-werktuigen
als stelen in spaden en schoppen, neemt men gaarne
esschenhout.
5. Van de acacia.

995. De acacia, waarvan ook onder de opgaande
boomen gesproken is, behoort tot die boomers, welke
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in Nederland op sommige plaatsen tot hakhout geplant worden.
Vergelijk

947.

996. Daar deze boom zeer goed ook op zandgronden groeit , zoude het aanplanten van denzelven
tot hakhout meer algemeen zijn , was het niet , dat
de jonge scheuten zeer veel van de hazen en konijnen te lijden hebben , en dat de doornen een groot
bezwaar bij het hakken opleveren.
Om de acacia te kunnen hakken, is het noodig
daarbij van eene tang, om de takken vast te
houden , en van een hakmes met eenen langen steel voorzien , gebruik te rnaken.
§ 997. De acacia is zeer geschikt, om ter bevelliging op de wallen gepoot te worden ; zoo men de
bosschen daarmede ompoot , zal men minder voor be-.
schadiging behoeven te vreezen.
§ 998.

Het hout van dezen boom groeit spoedig

en levert een zeer goed brandhout , zoodat het de
onkosten bij het aanleggen van dergelijke bosschen
ruim beloonen kan.
6. Van de wilgen.

§ 999.

Tan de wilgen komen als hakhout vele soor-

ten in aanmerking; behalve de reeds genoemde zal ik
slechts nog eenige van de voornaamste vermelden, als :
De bind-wilg (Salix viminalis L.).
De ruige wilg (Salix capraea L.).
25
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De ge6orde wilgi (Satix aurita L.).
Van alle komen vele yerscheidenheden voor , die
door sommigen als afzonderlijke soorten beschreven zijn.
Vergelijk § 923.
Een naauwkeurig onderzoek omtrent de soorten
van wilgen , welke in ons vaderland gekweekt
worden , of daarvoor bijzonder geschikt zijn ,
en derzelver betrekkelijke waarde , zal van
Teel belang kunnen zijn. Over de wilgen kan
men nazien:
F. HOFFMANN Historia Salicum iconibus illustrata,

G.

Lipsiae , 1785.
Salices, or an essay towards on a general
history of Sallows , London, 1811.
W. WADE ,

SERINGE,

essay d'une Monographic des Saules, Berne,

1815.
Iiosx, Salix Vindobanae , 1828.

G. B. J. Kocu , de Salicibus Europaeis commentatio
Erlangae , 1828.
M. SADLER, Synopsis Salicum Hungariae, Pesthini, 1831.
E. FRIES, Itrovitiarum Florae Suecicae Mantissa prima.
Accedit commentatio de Salicibus, Lundae , 1833.
1000. De soorten , welke van dit geslacht Ter,
bouwd worden , verlangen alle eenen vochtigen grond.
Op zware kleigronden groeijen zij het best ; doch op
zavelige en zandgroaden warden zij ook veel gekweekt.
1001. Dit plantengeslacht kan men door verdeeling
zeer gemakkelijk aankweeken ; men volgt daarom al-
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leen die handelwijze. leder tak , zelfs van eene belangrijke dikte , kan , in vochtigen grond gestoken ,
groeijen ; men zet dus stekken , overal waar men de
wilgen wil vermenigvuldigen
§ 1002. De landen , welke met wilgen bepoot zijn ,
noemt men grienden. Ook op de uiterwaarden aan de
rivieren poot men veel van deze boomen , en het hout,
hetwelk daar groeit, noemt men weerdenhout. Aan wallen van lage landerijen kan men met voordeel wilgen
planten ; doch hier kweekt men in het algemeen meer
knotwilgen , waarvan het hout op geregelde tijden ,
even als op de grienden en weerden , gehakt wordt.
Be tijd van het hakken hangt of van de bestemming ,
welke men aan dit hout met het meeste voordeel geven kan.
§ 1003. Het rijshout wordt veel gcbruikt bij waterwerken tot kribben en schoeijingen , om daarvan
hoepels te maken ; tot vlechtwerk , als : tot horden ,
manden, enz.; de dunne teenen dienen ook om andere
boomen aan te binden.
Werktuigen , welke bij het vervaardigen van hoepels gebruikt worden , komen veer in he t ,kabinet van landb. werkt. , No . 630-633.
. Van de heggen.
§ 1004. Zoodanige omplantingen , welke tot bestendige afscheiding en beschutting dienen, noemt men
25 *

— 588 —
heggen ; vele boomsoorten kunnen hiertoe in aanmer-

king komen , doch niet alle beantwoorden genoegzaam
aan de bestemming.
§ 1005. Goede heggen moeten van den grond of digt
begroeijen en digt blijven ; op zware gronden zijn zij
minder nuttig dan op ligte.
Vergelijk § 353 en 354.
§ 1006. Tot heggen plant men meest haagdoorn ,
sleedoorn , liguster , hulst , talus , levensboom , haagbeuk , Spaansche eik , beuk , linde en iep , en hier
tusschen worden somtijds nog andere boomen gepoot ,
waardoor dezelve digter worden en meer tot bescherming en beveiliging in staat zijn, als Wilde cozen

(Rosa canina L.) , berberis (Berberis vulgaris L.) ,
doornbessen (Ribes Uva crispa L.) , vlier (Sanzbucus nigra L.) , enz., doch zulks verdient niet aanbevolen te worden , omdat men in het algemeen van
onderscheidene boomsooiten minder goede en duurzame heggen verkrijgt , daar de verschillende boomen eene ongelijke ontwikkeling hebben, en elkander
meestal benadeelen , waardoor dan doode boomen en
openingen ontstaan.
§ 1007. Overal , waar men heggen planten wil ,
is het een vereischte , daartoe den grond met zorg
voor te bereiden, door denzelven in genoegzame breedte
en diepte om te zinken, en, zoo noodig, daarin eeni
gen goeden grond te brengen.
1008. Het is een vereischte , de heggen zooveel
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daar langs jaftrlijks om te leggen.
1009. Men kweekt de heggen van onderscheidene
hoogte, en dit komt in aanmerking bij de keuze van
den boom, van welke men de heg aanleggen zal.
1. Van den haagdoorn.

1010. De haagdoorn (Crataegus Oxyacantha L.)
is van alle boomen wel het best geschikt tot het aanleggen van duurzame heggen, want zij worden gemakkelijk in goeden staat gehouden, en kunnen zelfs
honderd jaren voortduren; echter is het niet wel mogelijk, die overal te planten, omdat zij eenen goeden
grond vereischen.
§ 1011. De haagdoorn groeit slecht op zandgronden , en men verkrijgt van denzelven niet gemakkelijk
goede heggen ; maar op klei-, leem- en mergelgronden komt hij het beste voort , en op deze kan men
daarvan zeer goede heggen kweeken.
§ 1012. De boompjes worden daartoe nit zaad gekweekt , en niet voor het vijfde of zesde jaar tot heggen gepoot ; men snijdt dezelve dan tot op drie of
vier palmen af. Plant men slechts eene rij , dan zet
men de boompjes op twee palmen afstands. Wil men
nog digtere heggen , dan plant men op twee rijen ,
in verband, in iedere rij op drie palmen yan elkander.
1013. De jonge boompjes worden na twee jaren
een halve palm boven den grond afgezet en door jaar-
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lijks een paar malen te scheren vlak gehouden ; van
boven snijdt men Miter niets af, totdat de heg de
verlangde hoogte bereikt heeft, en dan wordt zij ook
op die hoogte even als de zkidet- geschoren. Be takken groeijen dan in alle rigtingen door elkander en
door de vele doornen zijn die heggen als ondoordringbaar.
§ 1014. lietgeen van deze heggen geschoren worth,
heeft geene andere waarde , dan om op de mestvaalt
gebragt te worden ; zoodat zij niets opbrengen.
2. Van den sleedoorn.

§ 1015. De sleedoorn (Prunus spinosa L.) wordt
somtijds tot beschermende heggen gepoot , omdat hij
spoediger groeit dan de haagdoorn , en beter op drooge
en slechte gronden voortkomt.
§ 1016. Deze boom wordt door zaad gekweekt , of
door uitloopers van oude heggen geplant. Men meet
deze boompjes veel snoeijen en de heggen gedurig
scheren, anders ver wilderen zij. De wortelen van
deze plant loopen ver door den grond en benadeelen
daardoor den bebouwden bodem. Be sleedoorn is
het best Beschikt , om als breede heg op opgeworpen
wallen geplant te worden. Het snoeisel en het hout
van de heggen zijn van bijna geene waarde.
3. Van den liguster.

§ 1017. Be liguster (Ligustrum vulgare L.) wordt
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veel tot heggen geplant , omdat zij zeer dist groqen ,
door het vee niet beschadigd en gemakkelijk kunnen
onderhouden worden.
§ 1018. Deze boomsoort groeit op de meeste, doch
vooral op ligte zandgronden , welke niet al te droog
zijn.
§ 1019. De liguster wordt van zaad , door stek en
door inleggen vermenigvuldigd. Be jonge planten
worden op rijen gepoot , twee palmen boven den
grond afgesneden , vervolgens aan latten gebonden, en
zoo onder gedurige snoeijing tot de verlangde hoogte
en digtheid gekweekt.
4. Van den hulst.

§ 1020. De hulst (Ilex .Iquifolium L.) is zeer
geschikt , om daarvan fraaije altijd groene heggen aan
te leggen , en waar hij goed voortkomt , kunnen dezelve zeer oud worden.
§ 1021. Deze boom groeit het best op zandgrond ,
,welke veel humus bevat ; op kalk- en mergelgronden
komt hij slecht voort. De hulst groeit zeer langzaam , waarom er veel tijd toe vereischt wordt , voordat men goede heggen van denzelven hebben kan.
§ 1022. De aankweeking van dezen boom geschiedt
door zaad , hetwelk men in kweekerijen op bedden
zaait. De jonge boompjes moat men het derde jaar
tot eene heg op de rijen planten ; oudere planten kan
men minder goed verzetten , en dan loopt men veel
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meer gevaar , daarin gaten to krtjgen , welke bezwaarlijk digt to maken zijn.
5. Van den taxus.

s 1023, Be taxus, ook wel ibenboom of booghout
genoemd (Taxus baccata L.) , vverd vroeger meer dan
thans in Nederland tot digte altijd groene hegge geplant ; hij is bijzonder geschikt ter beschutting van
broeijerijen en van zoodanigen aanleg, waar men voor
den invloed van den wind vreezen moet.
§ 1024. Deze boom groeit het best op drooge en
ligte gronden ; zijn groei is zeer langzaam , zoodat
men eenen geruimen tijd noodig heeft , om daarvan
goede heggen te verkrijgen.
§ 1025. De taxus wordt gevvoonlijk door stekken of
inleggers gekweekt , ofschoon men denzelven ook door
zaad kan vermenigvuldigen , hetwelk minder geschiedt ,
omdat men niet immer de gelegenheid heeft , daarvan
genoegzamen voorraad te verzamelen.
§ 1026. Het hout van oude stammen wordt om
deszelfs hardheid door de draaijers gebruikt , die daarvan allerlei kleine voorwerpen maken.
6. Van den levensboom.

§ 1027. De levensboom (Thula occidentalis L.)
is zeer geschikt tot den aanleg van altijd groene
heggen.
1028. Deze boom groeit zeer goed op vruchtbare

— 393 —
zandgronden ; hij wordt door zaad hetwelk men even
als het dennenzaad verzamelt , gekweekt.
§ 1029. Het zaad wordt op vruchtbaren tuingrond
gezaaid , de jonge planten daarna verzet , en eindelijk
tot heggen geplant ; wanneer men de takken te zamen
bindt , vergroeijen zij , en maken daardoor zulke heggen ondoordringbaar.
7. Van den haasteuk.

1030. De haagbeuk (Carpinus Retulus L.) is
tot het aanleggen , vooral ook van hooge heggen, bijzonder geschikt ; men N indt dezelve veel in Nederland.
§ 1031. Deze boom groeit vooral goed op kleigronden , loch kan ook in vruchtbaren zandbodem
gepoot worden.
1032. De haagbeuk wordt door zaad gekweekt en
in de boomkweekerijen verzorgd, tot dezelve groot genoeg zijn om uitgepoot te worden. Wanneer de grond
goed is en de stammen niet te wijd gepoot zijn, verkrijgt
men van dezen boom zeer digte en vrij hooge heggen, waarom zij dikwijls om tuinen aangelegd worden.
1033. De bladeren worden door het vee gaarne
gegeten , zoodat men het snoeisel in den zomer wel
als voedsel voor hetzelve bestemt. Deze heggen worden eens in den zomer en eens des winters geschoren.
De boom kan ook eene belangrijke hoogte bereiken , en is dan voor werk- en brandhout
bijzonder nuttig.
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8. Van den Spaanschen ea.

§ 1034. Be Spaansche eik (ilea. campestre L.)
wordt veel tot heggen geplant; men kan daaryan zeer
goede afsluitingen verkrijgen, ofschoon deze heggen minder digt zijn dan die van den haagbeuk. Maar omdat
deze boom bijna overal groeijen wil, kan men van
hem op vele plaatsen, waar de haagbeuk minder goed
voortkomt , gebruik maken.
§ 1035. De jonge boomen worden door zaad , hetwelk in den herfst op bedden gezaaid wordt , gekweekt. Men kan den boom goed verpoten , en dus
boompjes van anderhalf A twee el in rijen zetten en
aan latten bevestigen, zoodat men in korten tijd eene
beschutting hebben kan , zij worden twee malen 's
jaars geschoren en vorderen voor het overige weinig zorg.
9. Van de beukenheggen.

§ 1036. De beuk, waarvan onder de opgaande boomen melding gemaakt is , kan zeer goed tot den aanleg van heggen geplant worden.
Vergelijk § 900.
§ 1037. Om heggen van beuken to planten , neemt
men daarvan jonge stammen van twee a drie Ned.
duimen middellijn, en plant dezelve in Gene schuinsche
rigting tegen elkander , zoodat de stammen als door
elkander gevlochten zijn en ruitvormige openingen tus-
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schen zich laten. De starnmen zullen op de aanrakingspunten te zamen groeijen en daardoor geheel
ondoordringbare heggen vormen , welke als tot eenen
boom te zamen groeijen.
10. Van de lindeheggen.

1038. Van den lindeboom is vroeger melding
gemaakt: hier komt dezelve slechts wegeis zijne
geschiktheid , om daarvan heggen te planten, in aanlurking.
Vergelijk § 926.
§ 1039. Deze boom is bijzonder geschikt tot het
aanleggen van zeer hooge heggen. Daar hij gemakkelijk het verpoten verdraagt, zoo kan men zeer groote
stammen planten en in korten tijd zware heggen verkrijgen. Men kan deze boomen ook schuins door
elkander poten , even als van de beuken gezegd is ,
en de stammen onderling laten vergroeijen. Men moet
de lindeheggen des zomers twee of drie malen snoeijen,
wil men dat dezelve goed digt zullen blijven.
10. Van de iepenheggen,

§ 1040. Be iep , welke vroeger vermeld is , kan
ook tot den aanleg van heggen gebruikt worden.
Vergelijk § 908.
1041. Men neemt voor zoodanige heggen iepenveren welke op vier palmen afstands gepuot worden.
Deze heggen hebben het gebrek , dat zij van onderen
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niet gemakkelijk digt blijven , ten zij men daarvoor
door het inleggen van loten zorg draagt.
. Van de vruchtboomen.
1042. Door vruchtboomen verstaat men de zoodanige , welke vooral om de vruchten aangekweekt en
onderhouden worden van deze kunnen hier
de voornaamste, welke in groote hoeveelheden gepoot
en meer in een dadelijk verband tot den landbouw
staan , in aanmerking komen en zullen als zoodanig
opgegeven worden. Zij zijn de appel- , peren- , pruimen- , kersen- , en notenboomen.
1043. Het planten van vruchtboomen en het aanleggen van boomgaarden is een middel om de opbrengst van den grond belangrijk te vermeerderen.
Langs wegen en in een gedeelte van de bestendige
weilanden kan men vruchtboomen poten, welke meer
voordeel kunnen aanbrengen dan eenig ander gewas.
1. Van den appelboom.

1044. De appelboom

(Pyrus ilialus L.) komt

in zoo vele verscheidenheden voor dat derzelver yermelding hier niet kan geschieden ook is het onmogelijk , die volkomen te beschrijven , omdat men
gestadig nieuwe wint en andere zeer weinig verspreid
De voornaamste verscheidenheden van dezen vrucht-

— 397 —
boom kan men vermeld vinden in J. If. KNOOP ,
Pomologia , dat is : beschrtyvingen en afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peren,
Leeuwarden. M. Noel,

Algemeen Buishoudelijk , Natuur- , Zedekundig,- en KunstwoorCHOMEL ,

denboek , 2de druk, 1778 , I heel , hl. 96. J. F.
SERRURIER ,

Fruitkundig Woordenboek , I heel,

Amst. 1805.
Alle verscheidenheden worden naar den smack
verdeeld in zoete en zure.
§ 1045. Deze boom groeit het best in zwaren vruchtbaren grond ; dock men kan denzelven ook in goed toegemaakten niet te, droogen zandgrond planten. Alle
verscheidenheden komen niet overal even goed voort
eenigen kunnen alleen in vruchtbaren tuingrond met
voordeel gekweekt worden , terwiji andere zelfs in
schralen bodem nog goede vruchten geven ; ook is de
hoeveelheid , welke men van onderscheidene soorten
gewoonlijk verkrijgt , zeer verschillend. De tijd van
het rijp worden en de duurzaamheid der vruchten ,
hangt ook van verscheidenheden af; in het algemeen
trachte men immer die soorten te kweeken , welke
naar den card van den grond het best zullen voortkomen , de meeste vruchten geven en het langst kunnen Buren,
§ 1046. Be appelboom wordt door zaad aangekweekt ; men neemt daartoe de pitten , welke in den
herfst op vruchtbare niet gemeste bedden gezaaid
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worden en dan in het voorjaar opkomen. Anderen
achten het beter , vroeg in het voorjaar te zaaijen ,
omdat van de in den herfst gezaaide pitten vele door
vogelen en muizen opgegeten worden, of in den grond
verrotten ; maar daartegen is het bewaren van de pitten ook bezwaarlijk ; men' moet die op eene drooge
luchtige plaats leggen , en wanneer zij goed droog
zijn, in droog zand bewaren. Sommige verscheidenheden van appelen worden ook door uitloopers yermenigvuldigd , hetwelk vooral geschiedt met den paradijs-appel (Pyres malus P paradisiaca L.), Welke
door anderen voor eene afzonderlijke soort gehouden
is (Malus praecox P ALLAs). Andere verscheidenheden laten zich vrij gemakkelijk door stekken vermenigvuldigen. Na twee jaren worden de jonge boompjes verpoot en op geschikte afstanden in de kweekerij gezet. Hier moeten zij behoorlijk verzorgd
worden , om regte stammen te kweeken ; door de
verbetering van den grond moet men aldaar den groei
zooveel mogelijk bevorderen.
1047. Be van zaad gekweekte boomen noemt
men wilde ; van deze verkrijgt men dikw ijls nieuwe
en goede soorten : zij groeijen meestal zeer goed en
dragen veel ofschoon menlait naar de vruchten wachten moet. De vruchten van dergelijke boomen zijn
gewoonlijk goed om gekookt te worden en tot het bereiden van cider.
Om over de waarde van de alzoo verkregene ver-
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scheidenheden te oordeelen , kan men van dezelve een lot op eenen paradijs-appelboom enten, dan verkrijgt men daarvan gewoonlijk na
twee jaren reeds vruchten. De dwergboornpjes,
welke men ook wel in potten kweekt, worden op
die wijze verkregen , daar alle soorten , welke
op den paradijs-appelboom geent worden, spoedig
vrucht geven, hoewel de boomen klein blijven.
1048. Be jonge boompjes hebben meestal doornen ; die, welke daarvan de minste hebben en de
grootste bladeren voortbrengen , acht men het best ,
om tot wilde boomen aangekweekt te worden ; de
andere worden geent of geOculeerd , door daarop bekende soorten over te brengen. De alzoo geente of
geoculeerde noemt men veredelde.

1049. Het is niet onverschillig, van welke soorten
van appelen de pitten om to zaaijen genomen zijn ,
waarom men daarvan aanteekening houden moet.
Vooral de fijnere soorten worden het liefst op wilde
van dezelfde soort veredeld , en altijd trachte men dit
zooveel mogelijk met verwante soorten te doen.
1050. Be veredeling kan in de kweekerij , of,
nadat de wilde boomen uitgepoot zijn , op de plaats
geschieden; de eerste handelwijze volgen de boomkweekers , die deze boomen aan anderen verkoopen ; de
laatste is het verkiezelijkste , zoo men voor eigen aanleg boomen kweekt , en deze niet bestemd zijn, oin
langs wegen gepoot te worden.
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De loten , waarmede men enten

moeten reeds

in Februarij of het begin van Maart gesneden
en op eene beschutte plaats in den grond gestoken worden , om te dienen zoodra de knoppen van de boomen zich beginnen te ontwikkelen, en de sappen genoegzaam opgeklommen zijn.
1051. De appelboomen, welke men fangs wegen
poten wil , moeten niet te klein wezen , en in daartoe gegravene kuilen in goeden grond gepoot worden ;
tot deze neemt men vooral de wintersoorten en die ,
Welke minder geschikt zijn om nit de hand gegeten
te vvorden.
1052. Indien men boomgaarden, welke vooral voor
appelboomen bestemd zijn , wil aanleggen , zoo moet
men de noodige zorg' dragen , om in het vervolg
daarvan het gewenschte voordeel te genieten. Het
land , hetwelk daarvoor bestemd is, moet van goeden
aard wezen en dan behoorlijk voorbereid worden. Is
de grond te ligt , zoo moet men daarop klei of mergel brengen ; nimmer moet men nalaten , den bodem
diep te laten omzinken. Men kan de boomen ook
wel in kuilen poten en het overige van den grond
ongeroerd laten ; doch dan zal men gewoonlijk ondervinden , dat de boomen beginnen te kvvijnen , wanneer zij het meeste voordeel moesten geven. De zware
vette kleilanden welke veel humus bevatten vereischen minder mest ; doch de andere moet men ook
daarmede verbeteren. In het algemeen is het goed
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den grand welken men tot het aanleggen van eenen
boomgaard bestemt , vooraf een paar jaren te bebouwen , vooral met hakvruchten.
1053. De appelboomen moeten in de boomgaarden nimmer te digt gepoot worden zij mogen niet
minder dan acht of tien Ned. ellen afstands hebben.
.Somtijds plant men daarom tusschen de rijen kersenboomen , omdat deze gerooid kunnen worden als de
appelboomen grooter worden.
1054. Het verplanten doet men naar omstandigheden in den herfst of in het voorjaar. De jonge
boomen mogen niet te diep gepoot worden op zwaren grond zet men dezelve gewoonlijk eenigzins hooger dan de oppervlakte. De gewoonte , om de wortelen immer bij het verplanten te snoeijen , is ondoelmatig men moet daarvan niet rneer dan volstrekt
noodig is wegsnijden , waarom men zich bepalen
moet tot de beschadigden. Bij iederen boom moet
men een' paal tot steun plaatsen , en zoodra de grond
bestemd wordt om in het voorjaar beweid te worden,
moet men de boomen zoodanig beschermen , dat het
vee daarvan geene schade kan veroorzaken.
§ 1055. De jonge boomen moeten , nadat zij veredeld zijn , van wilde loten saloon gehouden en behoorlijk gesnoeid worden, om daarvan regelmatiD-e kroonen te kweeken , waartoe men in de eerste jaren alle
dunne en overtollige takken moet wegsnijden en de
andere tot op drie oogen inkorten ; hierdoor verlirijgt
26
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verlangde gelaante kan geven en hij later veel yruchthout aanzet en belangrijk opbrengen kan„
§ 1056. De oudere boomen behoeven weinig gesnoeid te worden ; men moet dezelve van dood hout
zuiveren en alle gebreken trachten te verbeteren, groote
wonden en kankerachtige plaatsen moeten naauwkeurig uitgesneden en met boompap toegesmeerd worden.
De boompap van FORSYTH maakt men van:
zand

1 deel,

fijne kalkpuin, krijt, kalk of gips 8' deelen,
houtasch

8 »

welke te zamen goed vermengd en gezift worden, waarna men daaronder men3t
versche koemest, zonder stroo , 166 deelen.
Deze pap kan men in eenen emmer of een vat ,
waarin men eenige gier doet , bewaren. Men
smeert daarmede alle ontbloote wonden naauwkeurig digt , en, opdat dezelve niet scheuren,
moet men daarover een poeder strooijen, het-.
welk men maakt van :
asch van beenderen .. 1 deel,
houtasch ...... . . 6 deelen.
Men gebruikt dit door eene blikken bus met
kleine gaten te nemen , en herhaalt , wanneer
het noodig. is, die bewerking om de verharding van de bovenkorst, te bevorderen. Men
moet de wonden, welke met boompap toege-
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smeerd zijn, van tijd tot tijd nagaan, opdat
zij bestendig eene goede aanraking behouden.
(W. FORSYTH, traite de la culture des arbres
fruitiers , traduit de Panglois, seconde edition.

Paris 1805 , pag. 13).
1057. Goed onderhoudene boomgaarden moeten
van tijd tot tijd gemest worden. Het overbrengen
van pluis , gier en beer is voor dezelve van veel belang. Aan de slecht groeijende boomen, op welks stammen veel mos groeit, ontbreekt gewoonlijk het noodige voedsel : door de stammen met dunne beer te
overgieten en den grond te verbeteren , worden deze
boomen gezonder , de stammen zuiver en krijgt men
meerdere vruchten.
§ 1058. Omdat men in boomgaarden hoogstammen plant , kan de grond beweid worden door runderen en paarden ; maar de ondervinding heeft geleerd , dat de schapen in boomgaarden nadeelig zijn.
Zoodra de met vruchten beladen takken naar den
grond buigen , laat men er geen vee meer in , omdat
het dan ligt de boomen benadeelt. Het gras groeit
onder appelboomen zeer goed. De beschutting, welke
de boomen tegen de zon opleveren , is gunstig voor
het Tee , hetwelk men antlers om de hitte genoodzaakt is, gedurende zeer warme dagen naar den stal
te brengen.
§ 1059. !let gebruik van de appelen is algemeen
en aenoeci
u bekend. Pat men daarvan ook eene soort
20 *
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van wijn, cider genaamd, en een' azijn rnaken kan,
moet hier vermeld worden , omdat men zulks in Nederland zeer weinig doet , en hetwelk mogelijk wel
eenige aanbeveling verdient. Het hout van den appelboom is hard en fijn van nerf, en daarom zeer geschikt tot werkhout ; als brandhout is het zeer goed.
2. Van den perenboom.

1060. De perenboom (P yrus communis L.) heeft,
even als de appelboom , een zeer groot petal verscheidenheden , waarvan de eigenschappen der vruchten
zeer verschillen. Deze boom wordt niet zooveel als
de appelboom gepoot , en zelden vindt men daarvan
geheele boomgaarden.
Over de verscheidenheden kan men ook nazien
KNoo p , NOeL CHOMEL, V
RIMIER II

Deel, bl. 2626, en

SER-

Deel.

filet is nog niet wel mogelijk , om het ontstaan
van zoovele verscheidenheden to -verklaren ;
waarschijnlijk moet men zulks toeschrijven aan
de onderlinge bevruchtiging van verschillende
soorten van hetzelfde geslacht. Ileeft men op die
wij ze eenrnaal verscheidenheden verkregen , zoo
kunnen dezelve al meer en meer gewijzigd worden.
1061. Deze boom kan overal , met uitzondering
van schrale zandgronden, geplant worden ; hij verlangt
in het algemeen een' minder zwaren grond dan de appelboom , en groeit beter op drooge dan natte gronden.

— 405 —
§ 1062. De perenboom dringt met de wortelen diep
in den bodem , zoodat de ondergreind veel invloed
heeft op de ontwikkeling van dezen boom, welke
zeer hoog groeit en zich veel minder uitbreidt dan
de appelboom.
§ 1063. De aankweeking van de perenboomen geschiedt door zaad en hieromtrent handelt men even
als van de appelboomen gezegd is. De beste wilde
kent men aan' de groote bladeren en het Bemis van
doornen. De jonge boompjes worden ter veredeling
geOculeerd of geent. Om peren op te eaten, maakt
men ook veel gebruik van stammetjes van den kweeboom (Pyrus Cydonia L.) en van den haagdoorn

(Crataegus Oxyacantita L.).
Wanneer men den aard der vruchten van wilde
peren-boomen wil onderzoeken , ent men gewoonlijk daarvan op den k vveeboom, omdat
men dan gewoonlijk het derde jaar vrucht kan
hebben, welke evenwel niet alle goede eigenschappen bezitten zal , want eerst later wordt
de vrucht gewoonlijk beter,
§ 1064. De jonge perenboomen moeten de eerste
jaren gesnoeid worden , om aan de boomen den verlangden vorm te gev en en veel hout te kweeken; loch
minder kort dan de appelboomen. Na het derde of
vierde jaar moct men dezelve niet meer snoeijen, want
dan zoude men daardoor het aanzetten van vruchten verhinderen , omdat de vruchtknoppen dan doorgroeijen.
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1065. Van de vruchten kan men, behalve het
gewoon gebruik , ook wijn (poirO) en azijn maken.
Den perenwijn acht men echter over het algemeen
minder goed dan de cider. Het hout van perenboomen heeft meerdere waarde dan dat der appelboomen,
het is nog fijner en tot allerlei snijwerk hijzonder
geschikt.
3. Van den pruimenboom.

§ 1066. De pruimenboomen zijn uit warme luchtstreken afkomstig , doch groeijen zeer goed in Neder-

land, vooral indien dezelve eene eenigzins beschutte
standplaats hebben. Van dezen boom komen ook vele
verscheidenheden voor,, welke waarschijnlijk van verschillende soorten afstammen ; men brengt dezelve
gewoonlijk tot Brie , welke men onder de algemeene
benamingen :
kwetsen (Prunus domestica L.),
eijerpruimen (Prunus (insititia L.) en
kerspruimen (Prunus ceraszfera

E HRH.)

onderscheidt.
De kwetsen hebben langwerpige spitse steenen ;
de eijerpruimen meer rond en de kerspruimen
onderscheidt men aan de veel langere vruchtstelen. De laatste soort, welke nit Noord-jmerika
afstamt, is van weinig belang , omdat de vrucht
waterachtig en niet zeer smakelijk is.
Men kan omtrent de verscheidenheden nazien
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bl. 27. Noei,

SERRURIER, II
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Peel, M. 2851,

Deel. Het is vooral de enkele boe-

ren witte, welke in boomgaarden gekweekt worth.
§ 1067. Deze boom groeit het best op vruchtba-

ren zandgrond , vooral zoo de grond met bagger en
pluis toegemaakt is. Versche mest verdraagt deze
boom niet.
§ 1068. Het is vooral door uitloopers van dewortels , dat men den pruimenboom vermenigvuldigt ; men. neemt deze daartoe op en plant die
in de kweekerij. Het volgende jaar snijdt men de
jonge boompjes kort haven den grond of van de
loten , welke dan voortkomen , behoudt men slechts
een , om tot eenen stam te kweeken. Men kan
de pruimenboomen ook van zaad vermenigvuldigen ,
doch zulks doet men zelden , daar men genoegzame
uitloopers krijgen kan, waardoor men minder lang
behoeft te wachten.
§ 1069. Men kan de wilde boompjes tot eene kroon
en tot vruchtdragen aankweeken; doch gewoonlijk warden dezelve veredeld , het meest door oculeren, het-.
welk immer op het jonge hout geschieden moet. Voor
hoogstammen is het noodig, die eerst tot de verlangde
hoogte te laten groeijen , de kroon to vormen en op
ieder' van de takken een oog te plaatsen.
§ 1070. Zoodra zij de geschikte grootte hebben ,
worden zij in den boomgaard gepoot gewoonlijk op
zes Ned. ellen afstands. In het eerst snoeit men deze
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dan ligt veel gom geven en scheuren.
4. Van den kersenboom.

§ 1071. De kersenboom komt gekweekt in vele verscheidenheden voor ; men kan die van drie soorten
afleiden , als
de zoete kers (Prunus avium L.) ,
de kriek (Prunus duracina Ho RT) en
de zure kers of morel (Prunus Cerasus L.).
Van deze zijn waarschijnlijk de meeste ontstaan , ofschoon daartoe mogelijk nog andere verwante soorten
hebben bijgedragen.
Vele verscheidenheden vindt men vermeld hij
KNOOP,

bl. 11.

SERRURIER ,

NOeL CHOMEL ,

III Bed., bl. 1485.

II Deel.

Van alle verscheidenheden wordt de meikers het
meest in boomgaarden gekweekt ; men plaatst
daarbij veeltijds eenige boomen van later aankomende soorten.
§ 1072. De kersenboom groeit goed in alle vruchtbare
gronden; op kleigronden worden de vruchten het grootst,
en op zand acht men dezelve aangenamer van smaak.
§ 1073. Deze boom wordt gewoonlijk door zaad
vermenigvuldigd ; men zaait daartoe de steenen gewoonlijk in het najaar in lossen vruchtbaren tuingrond.
Zij komen dan in het'voorjaar op, en kunnen het tweede
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jaar in de kweekerij op rijen geplant worden , om daarvan goede stammen te kweeken.
§ 1074. Men kan de wilde kersenboomen uitpoten ,
Welke veel beter groeijen en grooter worden dan de
veredelde ; loch zulks geschiedt bijna niminer in Ne-

derland , waar al de kersenboomen door zuigen, oculeren of enten eredeld worden.
Waar men van de kersen het ICirschwasser bereidt en de boomen om het hout kweekt, worden
meer wilde boomen gepoot.
§ 1075. De meest gebruikelijke wijze, om de kersen
te veredelen , is het zuigen omdat men daarbij het
zekerst is ; het oculeren kan men alleen op jonge takken doen , en het enten mislukt veel.
§ 1076. Om te zuigen plant men de jonge boomen

in den herfst om de oude , en leit daarvan in het voorjaar de takken aan de jonge ; het volgende voorjaar
kan men deze boompjes andermaal verplanten.
1077. Deze boompjes moeten vroeg in het voor-

jaar jaarlijks gesnoeid worden , om daaraan genoegzaam hout en ronde kroonen te kweeken.
Laat men dezelve te vroeg doorschieten , dan zal
men immer slecht gevulde schrale boomen verkrijgen,
die wel vroeger vruchten zullen geven , maar later
niet zooveel opbrengen, omdat zij minder hout hebben
en door den 'minsten wind veel vruchten verliezen.
§ 1078. In den boompard plant men de kersenboomen op zes Ned. ellen afstands , en dikwijls poot
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men dezelve in verband met jonge appelboomen, om
daarvan genot te hebben, zoolang als de appelboomen
minder plaats innemen.
1079. Zoodra de kersen beginnen te kleuren, moet
men tegen de vogelen waken , welke deze vruchten
verslinden , en de boomen ledig plukken, voordat de
eigenaar daarvan eenig genot kan hebben. Over kleine boomgaarden spant men wel eens netten ; de andere
moet men door jongens , die eenen ratel met zich voeren , laten bewaken. Alle andere middelen van vogelverschrikkers , klapmolentjes enz. , hebben nimmer die
vruchten genoegzaam kunnen beschermen.
De boomgaarden worden in Nederland gewoonlijk om de vruchten verpacht zoodat de landbouwer dan verder met de verzorging en het
plukken niets te doen heeft.
5. Van den notenboorn.

§ 1080. De notenboom (Juglans regia L.), welke
uit Perzie afkomstig is, lijdt in Nederland nu en
dan wel bij sterke koude , maar niet zooveel , dat alle
boomen daardoor wegsterven zoodat dezelve genoegzaam tegen onze luchtsgesteldheid bestand is. Men
heeft daarvan eenige verscheidenheden, welke evenwel
niet bestendig zijn, en voor een gedeelte van toevallige
omstandigheden afhangen.
Be kern is meer of minder groot en de houtachtige schi) meer of minder hard. Be tijd
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van rijp worden is ongelijk bij verschillende
boomen.
§ 1081. Deze boom groeit het best op hooge vruchtbare gronden ; een gemengde steenachtige bodem , zoo
hij niet nat is, kan daarmede zeer goed beplant worden. Men poot dezelve tot lanen en tot beschutting
van boomgaarden en kweekerijen. ,
§ 1082. De vermenigvuldiging geschiedt door zaad,
waartoe men de noten van de beste soorten uitkiezen
moet. Men legt dezelve in het najaar in voren ,
waarin men tevens het snoeisel van doornheggen doet ,
om de muizen of te weren, of wel , men bewaart de
noten in zand , om haar in het voorjaar te leggen.
§ 1083. Het tweede of derde jaar moet men de
boompjes verzetten , en op behoorlijken afstand in de
kweekerij planten. Deze moet men nimmer snoeijen , maar om regte stammen te hebben aan stokken
binden.
§ 1084. Met het uitplanten moet men niet te lang
wachten , omdat groote boomen meer door het verplanten lijden. De notenboomen breiden zich zeer
uit , zoodat men dezelve op twaalf Ned. ellen afstands
zetten moet. Men kan echter digter planten, zoo men
een om den ander weghakt , zoodra zij elkander te
nabij komen.
De notenboomen kunnen veel opbrengen, en ,
waar veel noten zijn, kan men daarvan olie
slaan. Het hout werd vroeger ,algerneen tot
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v. Van den moerbezieboom.
§ 1085. De witte moerbezieboom (Morus alba L.)
verdient in alle opzigten de aandacht N an onze landbouwers , omdat dezelve voor onze luchtsgesteldheid
niet ongeschikt is, en in het algemeen in de meeste
gronden kan geplant worden. Een al te zware kleigrond of te lage vochtige streek voegt minder voor dit
gewas, hetzelve groeit het best in eenen ligten vruchtbaren grond , doch kan in minder vruchtbare streken
ook zeer goed voortkomen en yooral daar, in vergelijking
van de waarde van den grond, eene belangrijke opbrengst aan bladeren geven. Er komen van dezen boom
vele verscheidehheden voor, weike vooral door de
grootte , de dikte , de oppervlakte en -de insnijdingen
der bladeren verschillen.
Van de verscheidenheden komen vooral in aanmerking die, welke men in Frankrijk feuille-

rose noemt en de Morns Moretti DELILLE, welke
laatste ook door zaad onveranderd vermenigvuldigd wordt.
§ 1086. De vermenigvuldiging van den moerbezieboom geschiedt gewoonlijk door zaad, ofschoon men het
ook door inleggen en van stekken doen kan. Het zaaijen doet men in het begin van Mei op ligten vrucht-
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1087. Be gezaaide boompjes als
zij twee
jaren oud zijn in de kweekerij verplant worden. Men
moet dezelve zeer voorzigtig met de grijp uitdelyen,
om de wortelen zoo weinig mogelijk to beschadigen ;
alleen de penwortel moet een weinig ingekort worden;
voor het overige snijdt men alleen de beschadigde wortelen af. Deze boompjes plant men op rijen , welke
zeven palmen van elkander zijn , op afstanden van
eene Ned. el.
Bij het verplanten van de moerbezieboomen moet
men zeer veel zorg voor de wortelen hebben ,
omdat zoo dezelve beschadigd zijn, de boomen
daardoor ligt aan het kwijnen geraken en
alleen om die reden dikwijls slecht voortkomen.
§ 1088. De jonge boompjes moeten in de kweekerij tot stamboomen gekweekt worden ; hierom moet
men van dezelve in September alle zijtakken voorzigtig afsnijden, en zoo zij veredeld zullen worden, kan
zulks het volgende jaar geschieden, waartoe het mileyen met de Alt het best geacht wordt.
Zie omtrent deze wijze van veredeling 11Iaison rustique du XIX sacle , Tom. II, pag. 125.
§ 1089. Be moerbezieboom wordt het best tot
hoogstammen met ronde kroonen gekweekt; hiextoe is
het snoeijen van de kroon noodig. Zoodra dezelve
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8enoegzaam gevormd is, moeten de boomen in boomGaarden op zes Ned. ellen afstands gepoot worden.
§ 1090. Men moet van deze boomen niet voor dat
zij ten minste twintig jaren oud zijn de bladeren
plukken , hetwelk in het eerst om het derde en later
om het andere jaar geschieden kan.

§ 1091. Dat de boom in Nederland goed groeijen
kan, is door de ondervinding genoegzaam bevvezen ,
en, daar de zijdewormen binnen'shuis opgevoed worden,
zoo kan men aan de vertrekken, voor dezelve bestemd,
den noodigen warmtegraad geven. Er is dus geene voldoende reden aan to voeren , waarom deze tak van
nijverheid bij ons niet zoude kunnen ingevoerd worden , zoo men daartoe de noodige kennis , geduld en
volharding heeft.
Over den witten moerbezieboom kan men nalezen
mijn werkje , onder den titel : Aanmoediging
en handleiding tot het aankweeken van de witte
moerbezieboomen, Utrecht 1832, bij
DENBUR

en Comp.
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VAN PAD-

VI. HOOFDSTUK.
OVER DE LANDBOUWSTELSELS.

A. Over de landbouwstelsels in het algemeen.
§ 1092. Niets is voor den landbouwer moeijelijker
dan de beslissing, Welke gewassen hij met het meeste
nut en voordeel zal kunnen verbouwen. Onderscheidene omstandigheden komen daarbij in aanmerking,
en van hier, dat velen daarbij verschillende handelwijzen volgen.
De meeste landlieden volgen de handelwijzen,
Welke in de landstreek die zij be wonen gebruikelijk zijn, en weten weinig hoe anderen
doen. Van deze moet men geene verbetering
in de landhuishoudkunde verwachten: zij zijn
het, die den landbouw met weinig theorie behandelen. Anderen, Welke meer landhuishoudkundige kennis bezitten, zullen het meeste nut
stichten. Deze zullen de onderscheidene landbouwstelsels vergelijken en naar omstandigheden
weten toe to passen.
§ 1093. De verschillende landbouwstelsels zijn van
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tijd tot tijd ontstaan en gewijzigd , zoo als zij nu in
onderseheidene gewesten gevolgd worden. Ik zal
trachten daarvan eene bruikbare verdeeling op te
seven men kan dezelve tot Brie hoofd-afdeelingen
brengen, als:
houtteelt,
grasland ,
bestendigen bouw, graangewassen,
voedergewassen,
handelgewassen.
graangewassen en grasland,
te zamengestelden graan-, voedergewassen en grasland,
bouw,
graan-, voeder-, handelgewassen en
grasland.
afwisselenden
bouw,

graan- en voedergewassen,
graan- en handelgewassen,
graan-, voeder- en handelgewassen.

Uit deze verdeeling volgt , dat bij de beschouwing
der landbouwstelsels de boomen van de handelgewassen en de gra§landen'van de overige voedergewassen afgezonderd worden „ omdat de
bestemming van dezelve in vele opzigten onderscheiden is.
§ 1094. Waar men bestendig dezelfde of gelijksoortige gewassen op denzelfden grond kweekt of verboUwt , volgt men het eerste stelsel.
§ 1095. Worden de graslanden op regehnatige tijden gescheurd, om daarin andere vruchten te verbouwen , en heeft er alzoo eene gedurige omwisseling
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van gras- en bouwland plaats , zoo volgt men het
tweede stelsel.

§ 1096. Verbouwt men naar omstandigheden bij
afwisseling graan- en voedergewassen , of ook wel handelgewassen , zoo volgt men het derde stelsel.
§ 1097. De onderscheidene stelsels kunnen door
denzelfden landbouwer op onderscheidene gedeelten
van zijnen grond gelijktijdig gel olgd worden men
kan van het eene tot het andere overgaan , naarmate zulks door omstandigheden noodzakelijk of nuttig is.
§ 1098. Het opvolgen van het een of ander stelsel
hangt vooral of van de omstandigheden welke invloed
op den plantenbouw hebben.

B. Over de omstandigheden , welhe invloed
op den planteniwiew hebben.
§ 1099. De planten worden verbouwd met het doel,
om daarvan nut of voordeel to hebben en daar zij
dit niet overal in gelijke mate verschaffen, zoo moet
men met de omstandigheden , welke daarop invloed
hebben , bekend zijn.
§ 1100. Zal het een of ander gewas kunnen verbouwd worden, zoo moet de luchtsgesteldheid daarvoor gunstig wezen, de aard en Egging van den grond
zoodanig zijn , dat dezelve die plant voeden en tot
genoegza me ontwikkeling brengen kunnen; en eindeNk
27
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komen de omstandigheden van den landbouwer daarbij
in aanmerking.
Vergelijk § 333-338.
a. Van de luchtsgesteldheid.
1101. Of de gewone luchtsgesteldheid van eenig
gewest den aanbouw van dit of dat gewas toelaat, is
voor de meeste gewassen , welke bij de landhuishoudkunde in aanmerking komen , reeds door de ondervinding uitgemaakt , en kan ten opzigte van de overigen door vergelijking met de luchtsgesteldheid van
andere gewesten waar dezelve voorkomen , en door
daartoe genomen proeven, genoegzaam bepaald warden.
§ 1102. Het is mogelijk vele planten , welke door
zich zelven in eenig gewest niet kunnen blijven bestaan , te kweeken , omdat men daarvoor den tijd en
de omstandigheden in acht nemen, en in dezen, zoo
het noodig zij , door kunstige middelen voorzien kan.
Om deze redenen zaait men de boekweit , zoodra men geene nachtvorst meer te vreezen
heeft; den tabak in broeibakken, om denzelven
voor den invloed van de koude te beschermen ; en worden de aardappelen opgenomen
en op vorstvrije plaatscn bewaard.
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21). Van den aard des gronds.
§ 1103. De aard van den grond heeft zeer grooten
invloed bij de keuze van de gewassen, welke men
verbouwen zal ; hierbij komen in aanmerking: de zamenstelling van den grond , de toestand en verhouding , waarin de bestanddeelen zijn , en de natuurkundige eigenschappen , welke daarvan of hangen.
Vergelijk § 37 en 95-107.
§ 1104. Bij de beschouwing van den aard des gronds
komen verder in aanmerking de omstandigheden ,
-welke op de vruchtbaarheid van denzelven invloed
hebben.
Vergelijk § 116-132.

Van de omstandigheden des landbouwers.
§ 1105. De omstandigheden van den landbouwer

hangen af van de Egging-, van de uitgestrektheid der
landerijen, en van de middelen, waarover hij beschikken kan.
§ 1106. De keuze van de planters , welke men met
het meeste nut en voordeel verbouwen kan, liangt
veel af van de plaatselijke Egging, en dus van de omstandigheden , welke de betrekkelijke waarde der landerijen bepalen.
Vergelijk § 141-143.
27*.
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§ 1107. Be uitgestrektheid van de landerijen heeft
veel invloed op de wijze van bebouwing ; hierbij komen het meest in aanmerking de middelen, waarover
de landbouwer beschikken kan , zoowel tot verbetering als tot bearbeiding van den grond , en de vergelijking, hoe de onkosten in verhouding staan met de
voordeelen.
§ 1108. Eindelijk komt daarbij in aanmerking de
meer of minder vrije beschikking, Welke de landbouwer over zijne landerijen heeft: is hij eigenaar van
het land, en is het door geene servituten of met tienden
bezwaard, dan kan hij zonder eenige bedenking zijn
land verbeteren, en daaraan alien arbeid en kosten besteden, waardoor zijne bezitting in waarde toeneemt.
Wordt hij daarentegen door servituten in het vrije
gebruik van zijn land verhinderd , dan komen die
bezwaten in aanmerking ;• en pat er een tiend nit
het land, zoo zal hetgeen men ter verbetering besteedt,
voor een tiende gedeelte ten voordeele komen des
eigenaars van het tiend en dus voor den landbouwer verloren gaan.
Het afschaffen der tienden , het zij door eene
gevenredigde vergoeding, het zij door eene
jaarlijksche waste som , of door eene bepaling,
waardoor de eigenaars van het land bij de verkooping van de tienden het regt hebben die
te naasten , zal het middel zijn, om den landbouw te verbeteren , omdat de landbouwer
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daardoor tot de vrije beschikking van zijne
landerijen geraken zal.
§ 1109. Een landbouwer , die huurder is , zal minder vrije beschikking over de landerijen hebben, dan
een eigenaar, omdat bij de verhuring meestal onderscheidene voorwaarden gemaakt worden, en dezelve
slechts voor een bepaald petal jaren geschiedt. De
belangen van den eigenaar en van den huurder zijn niet
dezelfde : de eerste -wenscht , dat de wezentlijke waarde
der landerijen niet vermindere, de andere betiogt zijn
voordeel , al is het dat daardoor het land uitgebouwd
en verwaarloosd wordt , vooral wanneer de huurtijd
ten einde loopt , en het onzeker is, of hij door een
ander zal worden opgevolgd. Om deze redenen is het
van belang, dat de tijd van verhuring zoo lang mogelijk

bepaald worde en alle voorwaarden zoo gesteld zijn ,
dat nosh de belangen van den eigenaar , nocli die
van den huurder daardoor benadeeld kunnen worden.

C. Van den bestendigen bouw.
§ 1110. Het volgt uit den aard der omstandigheden , dat de vroegste landbouwers alleen dit stelsel gevolgd hebben: zij hebben van de bosschen het hout ,
hetwelk zij noodig hadden, gehakt, de graslanden gebruikt om to beweiden en tot voedsel voor het vee,
en , waar zij koorn bouwden , dien grond daarvoor
zoo lang gebruikt, als daarvan nog jets opgeleverd werd.
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a. Van de houtteelt.
§ 1111. Daar de boomen vele jaren tot hunne ontwikkeling noodig. hebben , en alles wat met hout
bepoot is , vele jaren in gehijken toestand gelaten
wordt , zoo volgt daaruit natuurlijk dat deze bouw
immer tot het eerste stelsel zal behooren.
1112. Het hout groeit naar evenredigheid van de
geschiktheid en vruchtbaarheid van den bodem ; de
dampkring versehaft een gedeelte van hetgeen tot de
voeding noodig is, en de luchtsgesteldheid bevordert
de voeding en afscheiding. De bladeren brengen bij
tot de vruchtbaarheid van den grond, omdat zij de
humus verm.eerderen , welke tot de vorming van het
koolstofzuur bijdraagt.

. Van de graslanden.
§ 1113. Overal waar de grond bijzonder voor de
veeteelt geschikt is, en deze weer voordeel kan aanbrengen dan alle andere bebouwing, zullen de bestendige graslanden blijven bestaan. Bij deze omstandigheden zoude het gevaarlijk kunnen zijn, een ander
stelsel in to voeren, en bij de behoorlijke verzorging
der graslanden kunnen zij eeuwen lang tot wei- en
hooilanden bestemd blijven , hetwelk vooral bij aangespoelde kleilanden plaats heeft.
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§ 1114. De grasianden. , welke niet onderhouden
warden , zullen gedurig verminderen. Door de beweiding wordt daaraan meer ontnomen, dan door de
daarbij ontstane bemesting en den invloed van den
dampkring vergoed wordt. Be graslanden, welke gehooid worden verliezen nog meer , omdat al het
hooi van het veld gevoerd wordt. Men kent evenwel de middelen , om deze landen te onderhouden
en te verbeteren dus hangt het of van den landman,
of hij de middelen heeft en gebruiken wil , om zijne
graslanden bestendig in goeden staat te onderhouden.
ilierin ligt van zelve de verklaring , dat de gemeene weiden immer in slechten staat moe-_
ten zijn , omdat voor derzelver onderhoud nergens behoorlijk gezorgd wordt.

. Van de graangewassen.
§ 1115. Het is slechts in weinige omstandigheden
mogelijk, om op denzelfden grond bestendig graan te verbouwen. Men heeft het middel nog niet gevonden
om aan den grond alles terug te geven, wat door de
yerbouwing van graangewassen daaraan ontnomen wordt.
§ 1116. Door de ondervinding heeft men geleerd ,
dat de bewerking van den grond en het aanvoeren
van mestspecien de opbrengst van granen vermeerdert,
en den aanbouw mogelijk maakt daar waar dezelve
anders niet zouden kunnen groejen. Deze handelwijze
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dat is: om het eerste jaar den grond te bewerken
en te bemesten, en het tweede jaar daarvan de granen in te oogsten. Het breken of het brakes der
landerijen heeft daarvan zijnen oorsprong gen.omen.
§ 1117. Daar men, om dierlijke mestspecien in genoegzame hoeveelheid te yerkrijgen , in het algemeen
verpligt is daartoe het vee te onderhouden, en daar
men hetzelve niet met het stroll alleen in goeden
staat kan houden, volgt hieruit, dat deze bouwwijze
nog niet kan volgehouden worden zonder weide, hetwelk dus bij den bestendigen graanbouw eene volstrekte behoefte is.
Waar men Been weiland heeft en met moeite
eenig rundvee verzorgt, worden schapen gehouden, ter verkrijging van mest. Van hier het
beweren , dat de landbouw in vele streken niet
zonder schapendrift kan bestaan maar dit is
slechts waar , zoo lang men over geene andere
weide kan beschikken of tot eenig ander landbouwstelsel overgaat ; het is gewis een groot
nadeel voor de ontwikkeling van den landbouw, wanneer men om zulke bewering de ontginning van woeste gronden wil tegenwerken.
§ 1118. Nadat men bemerkt had , dat door eene
vrucht het land niet volkomen uitg.eput was, heeft men
daarin andermaal koorn gezaaid, en zoo is men tot
den driejarigen bouw gekomen. Pit is waarschijnlijk
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ook geschied , omdat men bij de toenemende bevolking behoefte aan meerder koorn had , en men daarom niet meer de helft van de bouwlanden ongebruikt Wilde laten. Het is dit bouwstelsel, hetwelk
door de Romeinen bij hunne overwinningen in de
gematigde gewesten van Europa verspreid , en daar
algemeen geworden is. De algemeene opvolging daar
van is :
1. braak ,
2. wintergraan ,
3. zomergraan.
1119. Bij den driejarigen bestendigen graanbouw
beeft men nog ineerdere mestspeeRin noodig , omdat
men van dezelfde oppervlakte meerdere vrucliten verlangt , en deze zonder het noodige voedsel niet kunnen voortgebragt worden. Bij deze bouwwijze wordt
dèrhalve nog meerdere weide vereischt , zal het bouwland goed in staat gehouden worden.
§ 1120. In de hoop , om van het land nog meer to
trekken , hebben and Oren het braken nagelaten , en drie
(Oren na elkander graangewassen g-ebouwd , als :
1. gemest zomergraan ,
2. wintergraan,
3. zomergraan.
§ 1121. Bij een' driejarigen bestendigen koornbouw
zonder braak, is de hoeveelheid mest, Welke daarvoor
benoodigd is , zoo groot , dat men zelden in de behoefte naar beliooren kan voorzien ; daarbij komt dan
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nog, dat het land gewoonlijk zoo verwildert , dat men
eindelijk bijna niets meer inoogst.
Ofschoon men het braken in vele omstandigheden kan nalaten, zoo is hetzelve bij den bestendigen koornbouw volstrekt noodzakelijk ; van
daar dat de meesten , Welke dit stelsel beproefden, tot de braak terug gekomen zijn. Zij
heeft hier het voordeel, dat de invloed van den
dampkring den grond verbetert , terwijl al het
groen ondergeploegde onkruid daartoe bijdraagt,
en dat daardoor het land van vele onkruiden gezuiverd wordt.
1122. Bij gebrek aan de noodige mestspecia ,
heeft men zelfs een' vier en vijfjarigen bouw ingevoerd , maar daardoor zijn de omstandigheden van
den landbouwer in het algemeen niet verbeterd.
De moeijelijkheid om in de behoefte van mest
to voorziell , is bij dit bouwstelsel immer een
Groot bezwaar. llij , die door toevallige omstandigheden over meerdere mest kan beschikken , kan meer doen dan anderen ; maar juist
daarom kan zijne handelwijze niet als een
nuttig voorbeeld ter navolging aangeprezen
worden.
, Van de voedergewassen.
§ 1123. Bij gebrek aan de noodige eide heat
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men getracht in de behoefte van het voedsel van
het vee te voorzien , door daarvoor voederge-vvassen
te verbouwen ; doch ook van deze kunnen weinige
bestendig op denzelfden grond verbouwd worden, en
misschien behooren hiertoe alleen de aardperen ; de
anderen komen meestal beter voort, zoo zij met andere gewassen afgewisseld worden , en dan behoort
die bouwwijze tot een ander stelsel.

lc

Van de handelgewassen.

§ 1124. Sommige handelgewassen worden bestendig
op denzelfden grond verbouwd , maar hierbij komen
dan ook bijzondere omstandigheden in aanmerking,
dat men daarvoor de noodige mest kan afzonderen of koopen , of dat zij geene bijzondere bemesting
vereischt.
§ 1125. Het is om deze redenen , dat men de hop
en de hennep veelal op een klein hoekje gronds verbouwd vindt, omdat men geene meerdere mest kan
afzonderen, en dat de verbouwing van den tabak
zulke groote uitgaven vordert , omdat men daarvoor
wanneer hij bestendig op denzelfden grond verbouwd
wordt , de mest moet aankoopen, hetwelk daarom
inogelijk is , omdat de tabak die uitgaven, zoo hij
wel slaagt , ruim dekken kan. Het riet en de Mezen vorderen geene mest , daar het water aan deze
planten genoegzaam voedsel toevoeren moet.
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§ 1126. De meeste overige verbouwde handelgewassen worden niet bestendig gebouwd, maar met
andere gewassen afgewisseld , en komen daarom bij
een ander stelsel in aanmerking.

D. Over den to zamengestelden bouw.
1127. Het ontstaan van dit stelsel, hetwelk waarschijnlijk in het noordelijke Europa het eerst gevolgd
is, laat zich door eene zeer natuurlijke aanleiding
verklaren ; want zoodra men bij de bebouwing ondervond , dat een stuk gronds geen genoegzaain koorn
meer opleverde, heeft men, omdat men over genoegzamen grond konde beschikken , een ander stuk omgeploegd , en het eerst bebouwde is daarna met gras
begroeid , en als weide of hooiland gebruikt. Deze
handelwijze is bij de toeneming der bevolking en de
verdeeling der landerijen meer regelmatig geworden ,
en zoo is men op bepaalde tijden tot het bebouwen
en tot den aanleg, van tijdelijke graslanden gekomen.
1128. Daar een bestendige graanbouw zonder toevoer van mest , en daarom zonder weide , in het algemeen niet kan bestaan , zoo wordt door dit landbouwstelsel met eenen geregelden omloop in die behoefte voorzien. Het volgt uit den aard van dit stelsel,
dat daarbij een veeljarige omloop vereischt wordt.
In het noordelijke gedeelte van Nederland worth
dit stelsel met voordeel gevolgd (UILKENs, Hand-
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boek van de Vaderlandsche Landhuishoudkunde,
hi. 180).
Graangewassen en graslanden.
§ 1129. Wanneer men dit stelsel volgt en alleen
graangewassen bouwt , en daarna den grond tot grasland laat liggen , kan men de hoeveelheid der te bebouwene velden naar den voorraad van mest, welke
men maken kan, regelen. Hoe minder bouwland
men heeft, zoo veel te meer vee zal men kunnen
voeden en onderhouden , en zoo veel te meer granen
zal men in evenredigheid van de bebouwde gronden
inoogsten. Men heeft bij dit stelsel het voordeel ,
dat men daarbij naar omstandigheden de graslanden
vroeger en later scheuren , en dus zonder eenige stoornis meer of minder bouwen kan , naardat de omstandigheden zulks vereischen.
§ 1130. Men kan den omloop met de bebouwing
of met het grasland aanvanaen naardat men de mest
op bet bouwland of op het tot gras bestemde land
brengt. Zoo de omloop van vele jaren is, kan men
ook tusschen beide een der velden mesten , braken ,
en dus verbeteren , zonder dat daarbij de algemeene
omloop behoeft veranderd te worden. In het algemeen heeft de landbouwer bij het opyolgen. van dit
stelsel veel vrijheid , zoodat hij den toestand van de
landerijen in aanmerking kan nemen-, bij de bepaling
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van de gewassen , Welke hij verbouwen zal. Ileeft
hij ook nog bestendige graslanden, of kan hij meststoiren
zonder belangrijke uitgaven aanvoeren , dan kan hij in
die mate meer graven bouwen en ook meer inoogsten.
Hoe beter het land met gras begroeid is , als het gescheurd wordt, zooveel te beter zullen ook de
graanoogsten uitvallen; en hoe vruchthaarder de
grond is, hoe beter het gras daarop voortkotnen zal.
Omtrent den aanleg van kunstige graslanden vergelijke men § 565-571.
§ 1131. Het is bij dit stelsel een noodzakelijk vereischte , dat de velden beveiligd of omplant zijn, hetwelk men , zoo men heggen verkiest , zeer goed door
hakhout doen kan , dat men , zoodra de graslanden gescheurd zijn, laat hakken , om tegen de aanstaande weide genoegzaam te kunnen aangroeijen.
Vergelijk § 350-354.
Graan- , voedergewassen en graslanden.

§ 1132. Wanneer de tijdelijke graslanden niet genoegzaam voor de behoefte van het vee opbrengen ,
kan men daarin voorzien door voedergewassen te verbouwen, en door de meesten wordt vooral de klaver
regelmatig in den omloop aangenomen. De klaver dient
daarbij dikwijls om den overgang tot grasland gemakkelijk
te maken. Wanneer men voedergewassen -verbouwt ,
heeft men in die evenredigheid minder grasvelden noodig.

— 431 —
1133. Bij deze handelwijze kan men meer of minder voedergewassen verbouwen , naarmate men over
meerdere mest beschikken kan , en de meerdere daartoe
vereischte werkzaamheden geen bezwaar opleveren
want het is een van de voordeelen van dit bouwstelsel ,
dat de werkzaamheden weinig zijn in vergelijking van
de uitgestrektheid , welke hebouwd wordt.

Bouw-, voeder- , handelgewassen en grasland.

§ 1134. Bij den afwisselenden bouw worden de gewassen, welke men verbouwen evil, bepaald, door den
aard van den grond en de hoeveelheid mestspecien,
welke men maken of verkrijgen kan. Is de grond
vruchtbaar en de voorraad van mestspecien groot , en
vooral, kan men het stroo , hetwelk de koornbouw
oplevert , missen , dan kan men bij dit stelsel ook
handelgewassen verbouwen, waarvan de hoeveelheid
immer in verhouding moet staan tot de wezentlijke
waarde van den grond, en de middelen tot bewerking
en verbetering, waarover de landbouwer beschikken kan.
§ 1135. Zoo men bij deze bouwwijze over bestendige graslanden tevens beschikken en goede mestspecien aankoopen kan, dan is het mogelijk , door de
opbrengst der handelgewassen Teel voordeel te hebben
rnaar wanneer de landerijen daardoor verminderen en
alle andere gewassen daardoor slechter worden , is het
beter dit na te laten , of ten minste daarvan niet meer
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te verbouwen, dan men aan den grond kan vergoeden ;
want het is altiejd, zeer nadeelig, de wezentlijke waarde
der landerijen to verminderen.

E. Over den afwisselenden bouw.
§ 1136. De ondervinding heeft geleerd , dat vele
gewassen niet met voordeel bestendig op hetzelfde
veld kunnen verbouwd worden ; dat, zoo men dezelfde plant jaren achtereen zaait , de opbrengst gedurig vermindert, al is het ook dat men door mestspecien in de behoefte van de landerijen tracht te
voorzien. Men heeft oppmerkt , dat men met meer
voordeel verschillende planten bij afwisseling verbouwen kan, en hierdoor is men tot het derde stelsel
gekomen.
Het is vooral om die redenen , dat men bij den
bestendigen graanbouw de noodzakelijkheid van
te braken ondervonden heeft , en dat men bij
den to zamengestelden bouw het veld eenige
jaren tot weide heeft laten
Men heeft dit veelal daardoor verklaren, dat
de planten stoffen in den grond zouden afscheiden, Welke voor volgende gelijksoortige planten
nadeelig werkten. Pat zoodailige afscheidingen wezentlijk plaats hebben , is nog niet bewezen , en dat dezelve meerdere jaren haren
invloed zouden uitoefenen , geheel onwaarschijn-

— 433 —
Beter zal men dit verschijnsel verklaren,
door aan te nemen , dat die planten aan den
grond zelfstandigheden ontnemen, welke tot
derzelver volkomene ontwikkeling noodig zijn,
en dat deze niet zoo spoedig in den bodem op
nieuw gevormd worden , om in de behoefte
van een volgend gelijksoortig gewas te voorzien.
Men kan aannemen , dat de invloed van den
dampkring daaitoe noodzakelijk vereischt wordt,
en dan volgt daaruit de yerklaring van den
gunstigen invloed , welken het braken op den
grond uitoefent. Hierin kan men ook de reden vinden , waarom het braken van ligte gronden minder noodzakelijk bevonden is, en waarom men op zoodanige gronden , waar tot den
plantengroei veel finest noodig is, spoediger na
elkander dezelfde planten verbouwen kan; en
dat een ander gewas gebouwd kan worden ,
waar dezelfde of eene gelijksoortige plant geen
voldoend voordeel oplevert, kan men verklaren
door de verschillende behoeften der planten en
de onderscheidene vormen en verdeeling , en
daarvan afhangende verspreiding der wortelen.
a. Graan- en voedergewassen.
§ 1137. Van het tweejarig bestendig graanbouw-

stelsel komt men gemakkelijk tot het' afwisselend, door
28
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in plaats van to braken aardappelen , klaver of eenig
ander voedergewas te verbouwen , en bij het driejarig
bestendig graanbouwstelsel komt men evenzoo tot hetzelve ; hetwelk ook reeds dan plaats heeft, wanneer
men na eene wintervrucht knollen zaait.
Door vele landhuishoudkundigen is het afwisselend
stelsel in eenen meer beperkten zin genomen ;
zij hebben daarbij de verhouding van de voedergewassen tot de granen in eene meer bepaalde
evenredigheid aangenomen , en daardoor dikwijls de stelsels niet genoegzaam onderscheiden.
1138. Het afwisselend stelsel van graan- en voedergewassen kan zeer verschillend bedreven worden ,
en heeft dan alleen wezentlijke voordeelen , wanneer
het met verstand en oordeel toegepast wordt. Er
wordt veel kennis toe vereischt , om aan de gewassen
de juiste plaats in den omloop aan to wijzen ; en omdat
velen daarop niet genoeg acht geven, hebben de uitkomsten niet altijd aan de verwachting kunnen beantwoorden.
§ 1139. Bij eene doelmatige toepassing is het voordeel van dit stelsel, dat door de verbouwing van een
voedergewas de grond telkens voorbereid wordt , om
eenen goeden graanoogst te geven, en dat hij genoegzaam bewerkt en schoon gehouden wordt , om bij eene
voldoende bemesting het braken overtollig te maken.
§ 1140. De tijd van den omloop hangt of van de
verdeeling der velden ; van de soort en het aantal der
voedergewassen , Welke men verbouwen wil ; van den
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aard des gronds en de hoeveelheid mest , welke men
maken kan. Zal dit stelsel geregeld bedreven worden,
dan is het noodig , dat de velden zooveel mogelijk
gelijkmatig verdeeld zijn. De soort en het aantal der
voedergewassen moet in evenredigheid zijn met de behoefte van het vee, en daar sommige voedergewassen
niet dan na verscheidene jaren op hetzelfde veld kunnen verbouwd worden , zoo moet de verdeeling daarmede ten minste overeenstemmen.
Vergelijk § 605.
1141. Bit stelsel is het gemakkelijkst , wanneer
men tevens over bestendige weiden beschikken kan ,
omdat men dan minder gevaar loopt , om door behoef.
to aan veevoedsel in verlegenheid te geraken, en omdat
men dan in vergelijking meerdere mest maken kan, om
de velden in goeden vruchtbaren staat te onderhouden.
§ 1142. Door dit stelsel is in veler landbedrijf eene
groote verandering te weeggebragt; het gemis van weiden
en de voeding van het vee met voedergewassen heeft
aanleiding tot de stalvoedering gegeven, waardoor met
de gewassen van eene minder groote oppervlakte dan der
graslanden , meer vee gevoed en door het verblijf van
het vee op stal , veel meer mest gemaakt kan worden.
Graan- en handelgewassen.

§ 1143. Waar men gen oegzame bestendige weiden
heeft en doze voor geene bebouwing geschikt zijn, en
28 *
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dus de aanbouw van voedergewassen overtollig is, kan
men het afwisselend stelsel volgen , door handelgewassen te verbouwen : en alzoo met graan- en handelgewassen of te wisselen.
§ 1144. Op vruchtbaren grond, waar minder tot
derzelver instandhonding en herstelling noodig is,
kan deze bouwwijze zeer nuttig zijn en groote voordeelen opleveren; maar men moet daarbij altijd beL
-denk,athlgwsenTadro
ontnemen , en weinig of niets ter verbetering van het
bedrijf bijdragen ; zoodat deze handelwijze op ligtere
gronden, dan alleen mag geschieden, wanneer de middelen am dezelve te verbeteren , daarmede evenredig zijn.
Yergelijk § 719 en 794.
4

Graan- , voeder- en, handelgewassen.

§ 1145. Daar in het algemeen de bouw der handelgewassen groote voordeelen verschaffen kan , zoo
kunnen dezelve indien de grond en de overige omstandigheden zulks toelaten , in den omloop met graan
en voedergewassen opgenomen worden.
§ 1146. Deze handelwijze maakt het mogelijk , den
grond op de meest voordeelige wijze te bebouwen, omdat vele gewassen meer zullen opbrengen, bijaldien zij niet
te spoedig andermaal op hetzelfde veld gebragt worden.
1147. Het braken van den grond is bij dit stelsel niet uitgesioten : cr kunnen omstandigheden voor-
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komen , dat zulks noodig. wordt ; maar meestal zal
men het kunnen nalaten , zoo de grond genoeg bewerkt
en schoon gehouden wordt , waartoe het diep en herhaald ploegen , het bouwen op rijen en het hakken
of wieden veel kunnen bijdragen.
1148. Door de ondervinding weet men, welke
gewassen het best op elkander kunnen volgen en den
gond in den besten toestand voor een ander tsiewit
nalaten. Bepaalde reg-elen kunnen alleen daar opgegeven worden, waar men den grond en bijkomende
omstandigheden in overweging nemen kan.
§ 1149. De mest worth gewoonlijk bij den aanvan3van den omloop op het land gebragt en ondergewerkt;
maar het mesten bij volgende gewassen kan daarom
evenwel gedurende den omloop een of meermalen herhaald worden , naar dat de omstandigheden zulks vereischen. Op zwaren vruchtbaren grond moet men
immer in eens veel mest brengen., dan kan men zeer
Lang den gunstigen invloed daarvan waarnemen. Op
ligteren grond werkt de mest niet zoolang, maar moet
om die reden de aanvoer daarvan meer herhaald worden. Ook zijn er onderscheidene mestspecien , welke
voor eenige gewassen als bijzonder nuttig bevonden zijn,
waarom men dezelve gaarne daarmede overmest.

F. Over de keuze van een landbouwstelsel.
1150. Wanneer men eenig land bebouwen zal
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daarbij volgen moet , om het meeste voordeel te hebben ? Deze vraag kan men evenwel nimmer beantwoorden , zonder den grond en de overige omstandigheden in aanmerking te nemen.
1151. Wanneer men eenig land bebouwen zal,
is het immer het best te beginners met de in die landstreek gebruikelijke handelwijze te volgen , en dan
langzaam zoodanige veranderingen in te voeren, waardoor men het bedrijf zal kunnen verbeteren.
§ 1152. Be overgang van het eene stelsel tot het
andere is niet ongemakkelijk , en ieder van hetzelve
heeft zijne voordeelen , welke van de plaatselijke Jigging en gelegenheid afhangen.
§ 1153. Om tot het beste landbouwstelsel te geraken, is het noodig, den grond te kennen, en te weten :
waardoor , en hoe men dien tot bebouwing geschikt
maken of verbeteren kan de kennis van de gewassen , welke door den landbouwer gezaaid of geplant
kunnen worden, de omstandigheden en bewerkingen,
welke daarvoor noodig zijn ; de vergelijking van het
nut en voordeel , welke de onderscheidene gewassen
kunnen opleveren , en hoe die tot den grond, tot el-kander , en tot het bedrijf in verband staan. Hij
die dit alles beoordeelen kan , zal om een landbouwstelsel niet verlegen zijn , maar bij een doelmatig gebruik van den grond zijnen arbeid beloond vinden.
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VOORREDE.

Niemand, die eenigzins het algerneen belang kent
zal aan de nuttigheid der landhuishoudkunde tiviffelen.
glen ziet , dat velen daardoor hun hestaan vindcn en
ieder erkent gaarne dat de voortbrengselen van den
landbouw voor de menschen in het algemeen nuttig en
noodzakelijk zijn. Nolen han daarom gerust besluiten,
dat eene meerdere ontwikkeling en uitbreiding der landhuishoudkunde tot vermeerdering van de algemeene welvaart strekken han.
Wanneer men den toestand der landhuishoeldkunite
in Nederland met dien van sommige andere landen vc-gelijkt , is dezelve geenszins achterlijk , 'Haar in vele
opzigten meer ontwikkeld.
D at nog een groot gedeelte van ons Vaderland onbebouwd
is, han niet als een bewijs van den slechten toestand van
den landbouw in het algemeen Belden. Ook elders zijn nog

II
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woeste gronden ; en waarin moet men dan den zooveel
slechteren toestand van onzen landbouw zoeken?
Want ook in andere landen volgt men niet algemeen de beste voorschriften der geoefende wetenschappelijke landhuishoudkundigen, gebruikt men dikwifis
minder volkomene en gebrekkige werktuigen, en zijn
de uitkomsten , door den landbouw verkregen , over
het algemeen minder voordeelig dan bij ons.
1k erken gaarne , dat de landbouw in Vlaanderen in
vele opzigten voortreffelijk is ; dat in sommige streken
van Engeland de landhuishoudkunde tot eene bfj ons nog
ongekende ontwikkeling gekomen is; dat daar het aanfokken van verschillende rassen van vee met het beste
gevolg beoefend wordt ; maar ik zoude niet gaarne beweren , dat in Belgie en in Engeland niet veel to
verheteren overbligt. Men veronderstelt wel Bens, dat
de beschrijvingen , naar de beste voorbeelden genomen ,
in zoodanige gewesten algemeen zijn, en daarnaar
vergelijkt men onzen landbouw ; dock men moet de
vergelijking anders maken. Zoo men vraagt : waar
is een naburig land, hetwelk in vergelijking van deszelfs oppervlakte zooveel van zone voortbrengselen van
landbouw en veeteelt uitvoert als Nederland? dan geloof ik, zal men het antwoord schuldig blijven.
Nen vindt in Nederland vele voortreffelijke landbois

VOORREDE.

I1I

wers, waarvan onderscheidene met voorzigtighetd steeds
bedacht zijn, hun hedriji to verbeteren. Men ziet dam,
b. v. ook het koren en andere gewassen op rij en telen
De veeteelt wordt door velen met kennis en zorg
dreven , en de zuivelbereiding geschiedt mogelzik ner
gens beter. Dock ik behoef dit niet in het hreede te
betoogen , want mijn doel was alleen om te zeggen
dat de landhuishoudkunde in, het algenteen niet ach
terlijk is , in vergelijking van die met andere landen
Van eenen anderen aard zijn de vragen of ez
Nederland ten opzigte der landhuishoudkunde nog reel

te verbeteren valt, en of eene meer wetenschappelijke
beoefening belangrijk is. Deze twee rragen kan men
gerust stellig beantwoorden ; want de meeste landbou
wers hebben to weinia
b alg
b
e meene kennis' ran hun rah
zij weten niet hoe anderen te werk gaan en vat die
ter verbetering van hun bedriff reeds gedaan hebben
Zoodra editor de landhuishoudkunde meer wetenschappelijk beoefend zal worden, zal die kennis daardoor
verspreid worden en de beste en voordeeligste handeiwijzen meer navolging vinden.
Dock velen zzjn van oordeel , dat het geen nut kan
hebben, dat een landbouwer steer algemeene kennis van
zijn vak heeft ; sominigen achten het zells sehadelijk
anderen houden het niet voor rnogelijk, den landhounPr
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meerdere kennis te verschaffen , waardoor hij zijn bedrill zoude kunnen verbeteren.
De eersten meenen, dat de landhuishoudkunde slechts
als een handwerk to beschouwen is. Zij zien in de
verrigtingen van den landman , zoo als zij meenen,
het gansche bedrig , en zij bedenken niet, dat er meer
vereischt wordt ont een good landbouwer te zijn.
De anderen schijnen van oordeel te zijn, dat de landbouw
in iedere landstreek reeds zoo bedreven wordt, dat daaraan niet meer te verbeteren valt. Zij houden niet,
zeggen zij , van nieuwigheden , en oordeelen , dat de
ondervinding genoegzaam bewezen heeft , dat de b,ewone handelwijzen altijd de beste zijn , en beroepen
zich op eene zoo lange ondervinding , waardoor een
Boer wel weet , hoe hij het best op zijne landerijen
*

handelen moet. Yolgens hen, is alle verandering nadeelig, en kan het slechts schadelijk zijn , zoo zij aangespoord worden nieuwe handelwijzen te beproeven.
De laatsten , welke wel het nut van eene wetenschappelijke beoefening erkennen , maar niet gelooven, dat
het mogelijk is , den landbouwer de voor kern nuttige
kennis te verschaffen, kennen mogelijk de algemeene geaardheid van de landlieden niet genoeg. De boeren zijn
gewoonlijk met een good natuurlijk oordeel begaafd, en
zfj bemerken het spoedig , zoodra hunne nabicren door

VOURREDE

andere handeltvijzen tot betere en voordeettger attkontste n
geraken. Ook willen zij wel eenen anderen weg institan
zoo zij ntaar overtuigd zijn, dat zij daarbij niets wager(
De landman leert het best en het zekerst door good!
voorbeelden , en het is ook de eenige weg, waardow
men tot eene algemeene verbetering in de landhuishoud
kunde geraken bran.
Zij, die eenige algemeene kennis der landltut shondkuno'e
hebben , en de landelijke bedrijven weten te beoordeelen en
te vergelijken , zullen met ntij erkennen . dat di , /1'u-toed
van een' enkelen bekwanten landbouwer . dikwyls roor
eene geheele landstreek voordeelig geweest is, omdat zr in
voorbeeld voor anderen ter leering rerstieht heejt
zoodat eenige weini ge bekw(tine landbottwers zooreei
invloed kunnen ui toefenen, dot door ha a coorbeeld ee li,
helangrijke en algenteene r erbetering 'ii de 1(1 a dhlt7 s
houdkunde bewerkt kan worden.
De middelen , woardoor de beoefenur4 4- der lanclhur,s
houdkunde kart be corderd worden , z(d a , de cersprer
ding van nuttige boeken , waarin ore, die wetensehat
gehandeld wordt , en door het onderwu 5 ore! de land
huishoudkunde en die wetenschappen , welke charmed,
naauw verbonden zijit Indien Nederland in eeiii,1:
opzigt , bij sonzn u ge andere landen ton achte ion e,',
zoo is het gewis , iloor do' IT oils re, , i mind(

1 1,-,,,,
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en bruikbare boeken over de landhuishoudkunde geschreven zijn dan elders: zoodat zij , die geen gebruik
kunnen makes van hetgeen in andere talen geschreven
is, bij den lust tot onderzoek geene genoegzame gelegenheid hebben, ors met de verschillende beschouwingen der landhuishoudkundigen bekend to worden , en
naauwelyks kunnen weten, wat in andere gedeelten
van ons vaderland geschiedt. Zulks zal mogelijk daarnit moeten verklaard worden, dat er bij ons zoo weinigen gevonden worden, welke de landhuishoudkunde
wetenschappelijk beoefenden en daarvan het gewigt en
het belang genoegzaam konden beoordeelen. Hoe het
daarmede in onzen tijd gesteld is, wil ik niet beoordeelen. Mogelijk mogen wij ons over eenige verbetering in dit opzigt verheugen, en kunnen wij met vertrouwen op de toekomst hopen.
De beoefening der wetenschappeljke landhuishoudkunde en eerie doelmatige toepassing van die wetenschap, kan zeker door niets beter bevorderd worden,
dan door een geregeld onderwijs.
Eene bijzonder daartoe ingerigte school, waarin vooraf
alle wetenschappen , welke met de landhuishoudkunde
naauw verbonden zijn, als wiskunde, natuurkunde, scheikunde , geologie , kruidkunde en natuurlijke historie
door kundige en bekicaine mannen behoorlijk onderwe-
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zen worden , om daarna de leerlingen met de elgenlijkt:
landhuishoudkunde bekend te maken , en waarbq teren,
geene hulpmiddelen voor alle die vakken ontbrel,en , en
voor de uitoefening van den landbouw genoegzame gelegenheid is , zal zonder twijfel het meest 4.7,esehikt
zijn, om de landhuishoudkunde grondig te leeren ; doe'?
zoodanige inrigting bestaat tot nog toe in ons vadet
land niet. Zij kan evenwel eennutal tot stand komen
en dan zal zij gewis goede vruchten lereren.
Zoolang eater het onderwijs niet op bijzondere saw
len gegeven wordt, en zoolang het nuttig ic. dat et
meerdere gelegenheden bestaan om jets te leeren. ziji,
zeker de hoogeseholen de beste en geschiktste plaatsen.
om het onderwajs in de landhuishoudkunde te ;,,even
Daar worden ook de andere vakken ran wetenschap
geleerd; daar heeft men vele hulpmiddelen en kan men
zonder groote opofferingen dat onderwijs genoegzaam
uitbreiden.
Het onderwijs in de landhuishoudkunde zal gn die
evenredig
b heid betel' zija en meer nut stichten als de
hulpmiddelen, welke in het bijzonder daartoe rereischt
worden, meerder en beter zijn,
In de eerste plaats behoort hiertoe eene zoo reel ino
gelijk volledige bibliotheek , dan een kabinet ran landhouw-werktuigen . een oekonomische No n en eene 1)101';
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boerderij , om alles wat doelmatig en tot verbetering
strekken kan, proefondervindelijk te onderzoeken.
Het onderwijs in de landhuishoudkunde kan diem
invloed uitoefenen, dat daardoor het landelijk bedriff
beter ingerigt wordt , meer voordeel Beef t, en tot meerdere uitbreiding komt. Hierdoor kan het lot van vele
ingezetenen verbeteren, en zal de staat meerdere inkomsten erlangen. En al is het ook, dat men deze
zelfde uitzigten heêft zonder de landhuishoudkundige
kennis to bevorderen, zeker is het, dat men door een
doelmatig onderwijs veel spoediger tot de verbetering
der landhuishoudkunde geraken zal.
Bet is als zeer wenschelijk te achten, dat vooral de
landeigenaren en de staatshuishoudkundigen leeren, de
landhuishoudkunde uit het ware oogpunt te heschouwen ; dat zij zich overtuigen, dat daarin nog veel te
doers en te verbeteren is, en dat zij het zijn , die
daartoe het meest hunnen medewerken. En dan zullen
zij ook mijne poging , om in Nederland de wetenschappelijke beoefening door de uitgave van dit handbook te bevorderen , goedkeuren.
UTRECHT,

November 1842.
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HOOFI)STUK.
OVER DE VEETEELT IN HET ALGEMEEN.

A.
§ 1154.

Over de dieren in het algemeen.
De dieren zijn zoodanige bewerktuigde

ligchamen, welke eene vrije beweging hebben waarin
bijzondere organen voorkomen om het voedsel op ie
nemen en de verrigtingen tot voeding en afscheidin,,,,
te bevorderen, waarin een eigentlijke omloop van
vloeistoffen plaats vindt , en welke vooral van bewerktuigde stoffen leven.
§ 1155. Alle dieren hebben tot hunne ontwikkeling, groei en voortdurend bestaan, voedsel noodi?,
en alles wat van de opgenomene stoffen niet tot voedin;
en ontwikkeling kan gebruikt worden, worth arg
scheiden: van hier de uitwerpselen der dieren,
1156. Elk dierlijk ligchaam heat waaruit
het zamengesteld is, ontleend \an het voedsel betwelk bij de ontwikkeling en den groei der planten van
onbewerktuigde stoffen gevormd is. Door Oe ken
nis van de grondstoffen

waaruit Ito dieritik
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wat in het voedsel vereischt wordt zal het hgchaam daardoor Broeijen en onderliouden worden.
1157. Tot het levee van de dieren is het water en de dampkring-slucht volstrekt noodig het
eerste is bet algemeene oplossingsmiddel zonder hetwelk de omloop en de overbrenging van de voedende stoffen van het eene orgaan naar het andere
niet mogelijk is ; de laatste oefent op de verrigtingen van het dierlijk ligchaam eenen zeer grooten
invloed uit , zoowel bij de ademhaling als bij de
gestadige doorwaseming van do huid.
Om de voeding en afscheiding bij het dierlijk
ligchaam to verklaren wordt eene naauwkeurige kennis van deszelfs zamenstelling en de
bestemming van alle organen vereischt ; de
ontleedkunde en de natuurleer der dieren zijn
dus hiertoe noodig.
§ 1158. leder dier is een volkomen pheel een
individu, hetwelk nimmer door verdeeling kan vermenigvuldigd worden. Het Opperwezen heeft aan hetzelve
een instinct of eene ziel, verschillend gewijzigd naar deszelfs behoefte, gegeven, en daarmede staat het eig-endommelijk bestaan van ieder dier in het naauwste verband.
B. Over de veeteelt.
§ 1159. Door veeteelt verstaat men alles wat tot
de vermenig,vuliligin8 der (Hero]

waarvaii de land-
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man nut en voordeel trekt , beboort ; men rekent
daartoe ook de verzorging van de dieren en de bewerking der voortbrengselen , voor zoo ver die door
den landman verrigt worden , om van dezelve het
meeste voordeel te hebben.
De opvoeding en verzorging van het vee, ook
zonder vermenigvuldiging , rekent men tot
de veeteelt.
Iletgeen in dit hoofdstuk over de veeteelt medegedeeld worth, heeft meer bijzonder betrekking op de grootere huisdieren , zoodat over
het pluimgedierte en de bijen afzonderlijk in
het volgende hoofdstuk zal gehandeld worden.
§ 1160. De veeteelt staat met den landbouw in het
naauwste verband, omdat door de dieren veel nuttige arbeid verrigt wordt en omdat men tot derzelver voeding vele voortbrengselen van den landbouw
met voordeel kan verbruiken, derzelver uitwerpselen
als mestspecien noodzakelijk zijn , en de voortbrengselen der huisdieren en zij zelven de voordeelen van
het landelijk bedrijf vermeerderen.
§ 1161. Door de luchtsgesteldheid , levenswijze en
voeding hebben de huisdieren zeer onderscheidene
vormen en eigenschappen verkregen : daarvan onderscheidt men bij de huisdieren vele rassen. Die in
die hare bijzonderheden te kennen, is voor den landhuishoudkundige van veel belang. De veeteelt dient
daarom ook , om de naar omstandigheden best
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,ehikte rassen in te voeren , voort to brengeti en t.(
onderhouden.
Vergelijk COLUMELLA, Lib. VI, Cap. 2,
C. Over de paring.
1162. Alle vermenigvuldiging der dieren geseliledi
door de zamenkomst van twee geslachten, welke men
in het mannelijke en vrouwelijke onderseheidt. Het
eerste is noodig tot de be y ruchting- , het tweede tot
voortbrenging van de vrucht.
§ 1163. De twee geslachten hebben invloed op
het dier of de dieren welke door de voortteeling
ontstaan, zoodat zij in norm en eigensehappen naar
beide aarden zullen.
§ 1164. Om de rassen in hunne‘ volkomenheid to
onderhouden, is het van belting- op de paring naauwkeurig acht te geven , en moet men daarvoor het
volkomenste en besto vee van iedere soort bij elkander toelaten.
§ 1165. tiV it men het een of ander ras verbete-

ren , zoo geschiedt zulks het best door mannelijke
dieren van een beter ras met die van het ras, hetwelk men verbeteren wil, te laten paren ; hierdoor
zal men bij de jongen reeds eene aanmerkelijke verandering bespeuren , doch nog geenszins daardoor eon
verbeterd ras verkregen hebben ; hiertoe is bet noodig de paring met warn-10.'61,e dieren van niiver ras
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gedurende verscheidene geslachten ol te 'louden ,
want lag men te vroeg de verkregene jongen onderling paren , zoo keeren de opvolgende geslachten
spoedig tot het oude ras terug.
§ 1166. Men kan een ras ook verbeteren door
vrouwelijke dieren van een beter ras, dock daarbij
heeft men meerdere bezwaren en moet men Teel
langer waehten om dat oogmerk te bereiken.
Een dier van een beter ras kan onderseheidene
vrouwelijke bijna gelijktijdig bevruehten , zoodat men reeds meerdere jongen na de eerste
dragt hebben zal , hetwelk , in een omgekeerd geval niet in die evenredigheid zijn kan.
§ 1167. ileeft men mannelijke en vrouwelijke dieren van een beter ras, terwij1 men een ander verbeteren wil, zoo is het doelmatig voor de voortteeling van het zuivere ras tevens te zorgen, hierdoor zal
men Teel beter en zekerder zijn doe bereiken, want
het is om verbeterde rassen te onderhouden noodig,
nu en dan mannelijke dieren van zuiver bloed tot
de voortteeling te gebruiken.
§ 1168. De leeftijd der dieren moet bij de paring
ook in aanmerking genomen worden , want te jong
vee , schoon reeds tot de voortteeling gesehikt, zal
zwakkere en minder volkomene jongen voortbrengen
clan ouder vee , hetwelk vooraf tot eene meerdere
ontwikkeling zal gekomen Wordt te jong vee
tot de paring inegelaten dan zullen ook hymn(' ligeha-
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men daarna minder ontwikkelen en zij dus nirnmer
tot hunne grootste volkomenheid geraken.
VergeNI( L. TRAUTMiNN Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zuns Studium der Landwirhschaftslehre , 2tcr Aufl. I Band, § 681.
F. C. FRANZ , practisehe dinweisung zur Vervollkononnung der Viehzucht, Dresden 1824, S. 166.
De dieren, Welke in den natuurlijken, vrijen toestand leven , vervullen de geslachtsdrift zoodra
dezelve bij hen ontwikkelt en de gelegenheid zich daartoe voordoet , maar dit gebeurt
zelden eerder dan dat het ligchaam den vol.komenen. wasdom bereikt heeft ; want in dezen
zullen de dieren in den .vrijen , natuurNken
toestand niet meer doen dan met hun instinct
overeenkomt ; de huisdieren verkeeren in geheel andere omstandigheden , zoodat het verschil
van levenswijze genoegzaam is om. dit te verklaren. (Zie

ITILKENS

Handboek van Vaderl.

Landhuish. § 792 en 793).
In het algemeen worden de huisdieren te vroeg
tot de voortteeling gebragt en men mag er
eene algemeene verbetering der rassen van
verwachten , zoo men daarbij met meer omzOigheid zal te werk gaan. (Zie

U-ILKENS

Handboek, § 794).
1169. Be staat van gezondheid komt ook bij
de voortteeling zeer in aanmerking ; van ziekelijke
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en zwakke dieren zal men geene coede jongen verkrijgen. Men vermijde daarom zoo veel mogelijk
deze tot de paring toe te laten en houde de daarvan verkregene jongen liefst niet aan.
§ 1170. De geaardheid van de dieren wordt ook
op de jongen overgeplant. Men lette daarom hoe
dezelve is , om daarnaar die van het aanstaande
geslacht te kunnen afleiden , en vermijde de paring
met dieren van zeer slechte geaardheid zoo veel
mogelijk,
§ 1171. Be eigenschappen, als beharing en kleur,
worden ook door de bevruchting aan de jongen
even als de vorm , medegedeeld.
§ 1172. Van de grootere huisdieren , welke gelled
onder het opzigt van den mensch staan , worden de
geslachten meestal afzonderlijk gehouden en zorg gedragen, dat zij alleen tot de paring toegelaten worden,
wanneer zulks als het geschikte tijdperk geoordeeld
wordt hierbij komen onderscheidene omstandigheden in aanmerking, maar de voornaamste is die, om
te zorgen dat de meeste jongen ter wereld komen
als de tijd het gunstigst is voor derzelver opgroei.
§ 1173. De dieren hebben niet hestendig dezelfde
geschiktheid om te paren, waarom men altijd dat
tijdstip moet trachten waar te nemen, wanneer de
geslaehtsdrift hj dezelve vooral waargenomen wordt,
§ 1174. Ook komt bij de paring de betrekkelijke
grootte van de (beret] , welke om te paren

za-

— 4-1. 6 -eteu
mo niet
men gebrag t worden , in aaninerking.
Le veel verschillen , omdat daardoor altijd nadeelige gevolgen ontstaan ; zelfs moet men bij het verbeteren der rassen daarop aeht seven, omdat bet
beter is iangzaam dan in ecus tot een grooter ras
over te gaan.
§ 1175. Men moet ook van het mannelijk dier
niet te veel veriangen , zoo men daaraan te veel
vrouwelijke ter bevruchtiging geeft , zal hij uitgeput
worden , en dat zal Dadeelig op de jongen werken.
liet best is om aan het mannelijk dier den tijd te
laten om zijne krachten te herstellen.
§ 1176. Be TrOeid van de dieren tot en bij de
paring werkt algemeen gunstig , en hiertoe is duc
het gedurende eenigen tijd vrij te zamen zijn , zoos
dat de dieren bun instinct kunnen volgen , in bet
algemeen te verkiezen.
§ 1177. Eene B edurige paring- van het vee in
naauwe verwantschap houdt men algemeen voor nudeelig , omdat men 8 eiooft , dat daardoor eene verzwakking en verbastering van de soort ontstaat , en
hierop wordt bij de vecteelt misschien wel niet geDoeg acht gegeven.
Zie UILKENS Handhoek , § 796 en 708.
TRAUTMANN

Landwirthschaftslehre , I Band, § 095

and 096.
F. C. Fa *.NZ praktische Aniveisung our Vervollkominnung der rieltzucht. Dresden 1524, S. 102,
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mige
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ornstandigheden nuttig le wezen orn eenigc

verandering in het ras te Terkrijgen , waarschijnlijk
is het , dat de beenderen daardoor in omvang en
zwaarte afnemen, bij de Arabische paarden en soni-

mige Engelsche runderen heeft men zulks opgeinerk t.
Zie lifaison rustique du XIX Srêcle , Tom. II,
pag. 462.
§ 1179. Eindelijk kunnen de dieren eenen leeftijd
bereikt hebben , welke

TO0r

de voortteeling ininde)

geschikt is. l3ij denzelven zal men veel minder op
eene bevruchtiging kunnen staat maken en zullen
ook de jongen minder goede hoedanigheden hebbet;
dan van dieren, welke in den besten leeftijd zijn.
D. Over de opvoedin g
§ 1180. Reeds voor de geboorte moet men

TOO,

bet jonge vee zorg dragen door de moeder te ontzien , goed te voeden en een geschikt verblijf in -te
ruimen.
Bevruchte dieren moeten nimmer geslagen of
gestooten worden ; na de eerste helft van de
z-wangerheid moeten zij meer voedsel dan gewoonlijk hebben , en tegen het laatst rnoet
men voor eene goede en gemakkelijke Egging
in het bijzonder zorgen. Zal men de vde misgeboorten bij de koeijen niet voor ecn grow.
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gedeelte aan het ongeschikte verblijf, waar
dezelve seplaatst worden, moeten toeschrijven?
§ 1181. Bij de geboorte drage men zoo Teel mogelijk zorg voor het jonge vee de huisdieren hebben
bij de verlossing dikwijls hulp noodig , en de jongen
kunnen' daarbij met meer of minder voorzigtigheid
beliandeld worden.
Men vergelijke wat hieromtrent opgegeven wordt
in A.

HUMAN,

liandboek over de Genees- en

Verloskunde van het Yee, Groningen 1833,
derde druk.
§ 1182. Kan men de jongen bij de moeder laten
dan vereischen zij niet veel bijzondere zorg , om
dat de moeder in de voeding Toorziet ; het verblijf
moet evenwel zoo ingerigt zijn , dat de jongen met
de moeder genoegzame ruimte hebben en door aan
de moeder een ruim en 'goed voedsel te verschaffen,
zorgt men tevens voor de jongen.
Paarden, ezels, schapen en varkens worden gewoonlijk bij de moeders platen.
§ 1183. Het is in sommige omstandigheden noodzakelijk of meer in het belang van den landman,
de jongen of te zonderen , en dan moet men aan dezelve een voedsel verschaffen , hetwelk zoo veel mogelijk met het natuurlijke overeenstemt.
Zijn de moeders gestorven , zoo moet men in het
voedsel van de jongen voorzien. Bij de koeijen is het in Nederland algerneen de gewoonte

de jongen dadelijk l te zonderen en to, zonder medewerting van de moder le \erzor((len
1184. Spoedig na

de

gehoorte moet men

slissen omtrent de be qemming, welhe aan he onv
vee ug egeven zal worden om dat hiervan ook de
verdere beliandeling moet afhangen. Men bepaalt
welk :J ong vee aangehodGen zal worden, of NNai men
dadelijk verkoopen of slagten wil an bet aangcliouden vee komt de verdere bestemming in :ifinmeiking ; wat niet tot de voortteeling bestemd w ord
laat men meestal snijden, dat is , van de voortteelin2,organen berooven, omdat hierdoor de aord van Int
vee rustiger, en ook (tat lietwelk icind is om
gemest te worden, vetter

Nvordt.

§ 1185. Voor het jonge yee moet men eel zoi
hebben, om dat hiervan voor den opgroei en de out
wikkeling Teel afhangt: bet i niet dorlmatig. inn Ii
jonge vee immer het slechtste ioedsei te g i en

I

iii

de minst cfoede stailen daars nor te be,tenimen.

vce, seat jong zijnde met zachtheid en 7W behandeld is, zal later het best aan deszclfs

be,te1111111/V

VOW OM.

E. 0i .c I

J ?(1: Org

1186. De nuttige huisdieren Nercisclien

iiebu-

stendige zorg, en deze is Voor dezeive (Viii itoodi;
als zij voor de menschen
§ 1187. filet veiblif

wall

het ho

beiang

i at Ic hot diu,

Will
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des winters zich moeten ophouden , is ganseh met
onverschillig. Het moet genoe3zaam ruim zijn, op dat zij vooral eene goede rustplaats hebben. De
stallen moeten ook warm genoeg
u wezen , en het
vee moet daarin aan geenen togt blootgesteld worden ; de verbqven waarin men mesten wil, moeten
Diet te ruim , goed warm en niet te liclit zijn.
1188. Bij de verzorging kornt ook als zeer belangrijk in aanmerking de zorg voor reinheid. De
huisdieren moeten met zorg sehoongebouden worden , zulks draagt veel tot derzelver gezondheid en
goede geaardheid bij , en het is daarom even zoo
noodig de stallen in g-oeden , zuiveren en zindelijken
toestand te onderhouden.
§ 1189. Tot de verzorging behoort ook de voeding.
Men moet aan al het vee in evenredigheid van derzelver behoefte het eten en drioken versehairen en
toezien , dat zulks Dimmer ontbreekt.
§ 1190. De stikstofbevattende zelfstandigheden der
planten versehaffen het voedsel voor bet dierlijk higchaam , daar deze stoffen bijna onveranderd in bet
dierlijk ligchaam wedergevonden word en. Be opneming en afscheiding van die zelfstandigheden en de
vorming van vet wordt bevorderd door die bestanddeelen der planten , welke geene stikstof bevatten
waaruit men kan nagaan welk voedsel s o or melkafscheiding en welk 'oor ve tmes ten v ooral gescbikt

ten vergelijke J. 1AEBIG, Lieber die stikstolfhalti,qc
Nahrungsmittel des Pflanzenreichs in Annalen del
Cherie and Pharmacie herauc ,e,eben
ron
b
WOIILER and

§ 1191.

J.

LIEBIG Band XXXIX , S. 129.

Als het vee geweid worth, moet men

op den toestand der weiden acht geven daarin niel.
nicer laten , dan er genoegzaam voedsel vinden kan
en

ook niet zoo lang , tot dat de weiden te kaal

afgeweid zijn; Inoerassige weiden zijn ook voor het
vee dikwijls zeer nadeelig: eene goed afwaterende ,
vruchtbare weide is de verkieslijkste. Het vee moet
des voorjaars niet te vroeg en in den herfst niet to
lang daarin gelaten worden, en daarbij moot men
zoro-en
dat het Been gebrek aan drinkers heelt.
u
§ 1192. Op stal gevoed , vordert bet vice veel
meer oppassing ; men moet dan het voedsel in juiste
mate aan hetzelve geven, oin dat, zoo men te veet
geeft , een gedeelte vertrapt worth en verloren gnat ,
de soort van voedsel is ook niet onverschillig , en
zoo men van de eene soort van voedsel
andere overgaat , moet men

tot eerie

milks nimmer in een,

doer , mar bij gedeelten , om het alzoo langzaam
aan een ander voedsel to vwennen.
§ 1193. Geeft men aan het vee to vecl en to
voedzaam eten, zoo wordt het vet , en om dat het
alsdan voor menschelijk voedsel betel- worth , wordcn
die dieren , waarvan de mensch hot vieesch tot spijs
z;ebruikt meestal tot dat cinde

genic
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§ 1194. Het vee, hetwelk gemest zal worden
moot rolkomen gezond zijn en het toegediende voedsel in genoegzame hoeveelheid opeten , hiertoe is
reel zorg en ondervinding noodig, orndat men niet
in eens tot eene meerdere voeding geraken kan ,
maar zulks moet doers naarmate dat deze dieren
zich meer aan het eten gewennen en de afscheiding
van het vet toenecmt.
§ 1195. Be afscheiding van het vet geschiedt het
best bij rust , waarom men het vee , dat men mesten evil , weinig gelegenheid lot beweging laat en
alles vermijdt , vat op hetzelve eenigen invloed kan
uitoefenen , waartoe stilte en weinig licht nuttig
zijn ; de afscheiding wordt ooli, door de warrnte berorderd , waarom men dan het ree gaarne warm
voedsel geeft, en het verblijf zoo warm rnogelijk houdt.
De dieren. , welke van de geslachtsorganen beroofd zijn , worden daardoor geschikter orn
spoedig vet to worden , waarom men vele ,
welke bestemd zijn one gemest to worden ,
laat snijden.
§ 1196. Men moot aan het vee de noodige rust en
den tijd p oor de spijsvertering later, en daarvan niei
meer arbeid vorderen dan zij met gemak kunnen
rerrigten.
§ 1197. Hoe meer het ee met zachtheid behantr

deld wordt , zoo reel to betec zal het zijn ; zulks
heeft invloed op de uezondbeid en on de ontwili-

-
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keling , zoodat men van hei %co vat-:!<;

hi.

geaardheid rneer nut en voordeel hebben lit.:
Yee heeht zieh vooral aan diegenen, welke dailymode met de meeste zachtinoedigheid omaan.
§ 1198. Zoodra het vee onge,teld is, ;4al. men .1(wk
voor bijzondere zorg moeten hebbcn , en zoi, meri
niet zeker is , daartegen geschikte middeten to kim nen aanwenden , de liulp van cenen bekwamet,
arts inroepen.

VIII. HOOFDSTUK.
OVER DE VEETEELT 1N HET BIJZONDE11.

A. Opgaa f, waarover

de veeteelt in het
injiz,'onder gehandeld wort.

§ 1199. kilo nuttige dieren , Welke tot het Jandelijk bedrijf in aanmerking kunnen komen , behooren tot de veeteelt, en van ieder van deze komt
de opvoeding, verzorging en het nut en voordeel
daarbij in aanmerking.
§ 1200. Tot de veeteelt in Nederland kornen vooral
in aanmerking- de runderen , de schapen , de geiten ,
de paarden , de czels, de varkens , de kippers , de
kalkoenen , de zwancn , de ganzen , de cenden de
duiven en bijen , waarbij ook van de zijdewormett
1,ortelijk melding gemaakt zal worden.

B. Van de runderen.
§ 1201. Het rum]. (llos Taurus L.) , ook hoornvee, gcnaaiud , beboort tot de incest nuttige bui,-
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dieren. Het midden van .1,:,16 is waarschijnlijk als
deszelfs vaderland te beschouwen, doch het I, reeds
in de vroegste tijden door den mensch aangefokt en
opgevoed, waardoor hetzelve overal verspreid en ook
in andere landstreken verwilderd is ; hicraan zal men
het waarschijnlijk moeten toesclirijven, dat dour sommigen Europa ook als het vaderland van het rune
opgegeven is. Door onderscheidene invloeden heat
hetzelve groote veranderingen ondergaan, zoodai daat
van vele rassen voorkomen, wellie in meerduro opzigten onderling verschillen.
Over onderscheidene rassen kan men nazten
E. W.

WITTE,

Dezttschlands llindrieh-Racen

Berlin 1814, waarvan vijf aflevertn 3 en verschenen zijn: A.

TLEAER

englischen Landwirth-

schaft , III. Band, S. 08 5 rationellen .Lana
wirthschaft, IV. Band, S. 299. W. BunEIsTEr,
Abbildungen der au sgezeichnetsten RindriehSchaf- und Schweine-Racen. IorDov, Encyclopaedia of Agriculture, pag. 1013, rustique du XIX Siècle, Tom. II, pag
§ 1202. In Nederland vindt men een voortreffeljk
ras van runderen, lietwelk daar sedert onhc-,1,elijke
tijden bestaan heeft, doch thans niet zo 3emeen
meer in die zuiverheid voorkomt , omdat men n„
de veepesten, welke van tijd tot tijd in ons aderiatiti
gewoed lebben , door koppeling met vreemd vet . ,
door het aanhouden van minder Toortrejelnl,cun-
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deren, door mindere zorg bij de paring en door
eene gebrekkige verzorging, veel tot de verbastering
van het ras heeft bijgedragen.
Zie: J.

LE FRANCQ VAN BERTUIEY

Natuurlijke His-

tone van het Rundvee, 1. Stuk, bladz. 194.
P. C. ScHELTENA, Verkndeling over het Inlandsch rundvee in de Verhandelingen van de
Maatsch. van Landb. to Amsterdam, XV. Deel,
2. Stuk, M. 2. ITILKENs, Handboek van Vaderl.

Landhuish. bl. 294.
Wenschelijk is het, dat men pogingen aanwende oin vooral twee voortreffeljke rassen
het Durhamsche met korte hoornen , en het
Schotsche , zonder hoornen , ook in ons vaderland in te voeren, en daarmede, zoo mogelijk , tot verbetering -van rassen bij te dragen.
1203. De leeftijd der runderen kent men aan
de hoornen en de kerven, welke daarop waargenomen worden en aan de tanden, welke vooral dc
zekerste kenmerken opleveren.
Be kerven op de hoornen worden soms ter misleiding uitgevijld. hot kalf heeft bij zijne
geboorte vier tanden ; binnen Brie maanden
verkrijgt het de acht snijtanden ; als het bijna een jaar oud is, wisselt het de twee
middelste en vier maanden daarna de twee
buitenste, in het derde jaar en somtijds later verwisselt het do vier andere snijtanden
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de nieuwe tanden zijn minder wit en slijten
gedurig of , zoodat men daaraan vooral den
Leftijd het best onderkennen Lan. De runderen kunnen tot eenen leeftijd van dertig jaren voortbestaan, maar daar zoo lange leeftijd voor den landman niet voordeelig is
sterven zij niet dikwijls van ouderdoni,
§ 1204. Men onderscheidt de runderen creel naafi
de kleur van het haar en de soort van bont. Sommigen verkiezen de roode of roodbonten, anderen
de blaauwbonten of ook wel de lakenvelders welke
zwart of blaauw zijn met een' Witten rug on ?,ijden
even als of zij met een wit laken gedekt waren ,
men heeft nog vele andere benamingen welite vac
de kleur van het haar algeleid worden ; ook olden
de runderen somtijds mar den staart or Inuit on-

derseheiden.
Alle die benamingen zijn naauwkeurig heschreyen door J. LE FRANCQ VAN BERKIIEY Nattutrliike historic ran het Rundree , I. Stuk, Li. 202.
§ 1205. Bij de besehouwing van het runilvee
komen in aanmerking do ,tier de os de hoe en
de kween.
A. Fan den Stier.
§ 1206. Het mannelijk rund onderscheidt men
door de benaming van slier of bul. Bij
boorte noemt men het con slierlialf of
30

ge
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Zijne bestemming is versehillend , het wordt of terstond na de geboorte geslagt en dan is het een
nuchter half , waarvan het vleesch nuchter blae genaamd wordt , of gemest , en dan mestkalf geheeten , of aangehouden. Be stierkalveren , welke aangehouden worden , zijn bestemd tot de voortteeling,
of tot ossen.
1207. Be stierkalveren, welke van de beste koeijen , door voortreffelijke stieren bevrueht , voortkomen , moet men aanhonden tot springy stieren , dat

zijn tot de zoodanige, welke tot de paring bestemd
worden.

§ 1208. Be jonge stieren moeten met de meesto
zorg opgevoed en verzorgd worden het is van het
grootste belang , dezelve zoo zaclit inogelijk to behandelen , zindelijk to honden , goed en regelmatig
to voeden , en dan zuilen

zij

reel minder woest en

kwaadaardig worden.
Zie: De vriend van den Landman, 111. Dee',
M. 613.
§ 1209. Een goede stier moet vooral de volgende
kenmerken hebben : kij moot wel uitgegroeid wezen
niet mager , dun van beenderen , welke good gespierd zijn , niet hoog op de pooten , lang en rond
van ligehaam , breed van voren en van achteren ,
lang nederhangenden kossem, korten hals, korten 'hop,
breed voorhoofd , wijde neusgaten , iange , goed behaarde ooren , fijne hoornen , heldere oogen, en vlug-

en Gang.

Met zoodanigen

r1ngstie

al men het

Neste rundvee teelen.
Dat goede stieren van veel belang zijn , Ian men
nagaan aan de prijzen, welke daarvoor besteed zijn. Men zie daaromtrent 1(01 , ,, Ma
gazijn van Landbonw, , IV. Deel,

187. Do

Friend van den Landman, III. Deel, NO,
en Annales de l'Agriculture Fran raise, 4L'ine sere, Torn. IV, pag. 122.
§ 1210. Een slier moot i ict corder tot de paring
toegelaten worden, dan nadat hij ten rninste drie jaren oud is; laat men denzelven vroeger springen dan
zal zulks op zijne ontwikkelinj nadeeflg we! Len en
hij zal nimmer zijnen volkomen wasdorn bereiken
en vroeg de geschiktheid om to bevruchten verliczen..
Een goede springsticr welke men met tc vroei;
aanzet en waarvan men met te veel vergt, zal lien
of twaalf jaren tot de paring ges( hikt zijn,
Sommigen beweren , dat het beter is de stieren
reeds voor dat zij twee jaren oud zijn to
laten springen, omdat zij anders to zwaar
voor de koeijen wordcn dit nlag waar zijn ,
waar men de koeijen zoo vroeg mogeljk bij
den stier brengen wil. Zij zopen het nuttig to
achten om stieren vroeg to laten springen en
met jong vee te paren , omdat de daarvan
voortgekomen koeijen zeer goed melkvee zullen opleveren betwelk fii ao stel en spier-
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vezel zeer geschikt is oni gemest te wor-

den , inaar daardoor zal men nimmer tot
het verbeteren der rassen geraken en veelal
minder goed vee teelen , hetwelk gedurig
zwakker en onvolkomener worden en daardoor
eene meerdere geschiktheid voor ziekten hebben zal. Hetgeen in bijzondere omstandigheden gunstig zijn kan , kan op den duur
eenen zeer nadeeligen invloed uitoefenen.
§ 1211. Sehoon een Stier vele koeijen bevruchten

kan , zoo moet men aan denzelven nimmer sneer dan
tvvintig h dertig koeijen geven , opdat hij zijne
voile kracht behoude en goed Jong vee voortbrenge.
Door voor 5oede en krachtvolle stieren te zorgen ,
zal men het incest bijdragen tot de verbetering der
runderen, en zal men van deze het meeste voordeel
kunnen verwachten.
§ 1212. lien Stier , welke moeijelijk te leiden is ,

wordt daardoor handelbaar gemaakt, dat men denzelven eenen ijzeren ring door den news steekt , deze
met eenen riem aan de hoornen bevestigt en daaraan
een touw vastmaakt. Meter is bet qvenwel , de
stieren met zoo veel zorg en zachtheid te behandelen , dat zij die middelen tot bedwang niet beII oeven .
Vergelijk § 1208.
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j , Van de ossen.

1213. Een stier,, welken men van zijne teeldeelen
beroofd heeft, noemt men een os. De stierkalveren
welke tot ossen bestemd zijn, worden gewoonlijk
vroeg cesneden , en or schijnt wel geen genoegzame
grond te zijn orn to veronderstellen, dat zij den ouderdom van achttien maanden bereikt mogen hebben , voor dat men met zekerheid deze hunstbewelling kan verrigten. A/adore stieren snijdt men,
nadat zij als springstieren gediend hebben , en deze
noemt men, ter onderscheiding, stierossen of lm/ossen,
§ 1214. Groot is de invioed weRen hot weg'lemon der teeldeelen op de ontwikheling en geaardheid van doze dieren uitoefent. Be ossen worden
grooter clan de stieren. IDe hoornen van de eersten
8 roeijen veel sneer nit; het leesch van dezelve is
veel lijner, zij worden gemakkelijker vet 8-ernes/ ,
en zijn daarom voor slagtvee bj uitstek geschikt
zij hebben niet die woeste geaardheid welke de
stieren somtijds gelled ontembaar maakt maar zijn
zeer handelbaar,, waarom zij tot trek vee zeer nuttig
zijn. De stierossen behouden meer van de 3eaardheid der stieren, doch kunnen ook zeer goof worden.
In het algemeen kan men aannemen dat de
ossen zoo veel te meor van den aard en de
eigenschappen van con' stier 7 ellen behouden

462-nadat zij later gesneden zijn, en hieruit zal men
waarschijnlijk kunnen afleiden , dat de stieren,
welke yroeb., gesneden zijn, de beste ossen tot
mestvee zullen geven dat zij het zachtzinnigst zullen zijn ; dat de later gesnedene meer
kracht als trekvee zullen hebben en dat voor
dezen het snijden het best is, nadat zij over
het jaar oud zijn. Het snijden in gevorderden leeftijd maakt dat zij lied den vorm van
een' stier behouden en niet veel met koeijen
kunnen geweid worden, omdat zij deze gedurig
rijden , lietwelk voor haar eenen nadeeligen
invloed heeft.
§ 1215. Be bestemming van de ossen , hetzij men
dezelve laat werken of niet , is om geslagt te worden, en derzelver vleesch den mensch tot voedsel to
doen dienen , ter ‘vij1 de huiden en alle overige deelen
nutt : g gebruikt kunnen worden.
1216. Be ossen, welke als trekvee gebruikt
worden, noemt men trekossen ; zij worden daartoe
uitgekozen en opg-evoed ; want niet alle ossen zijn
even goed tot dat einde. De grootste, welke hoop;
van pooten en grof van beenderen zijn, acht men
de beste. Zij moeten mak wezen en met veel zachtheid aan het werken gewend worden. Men duet het
best dezelve altijd op stal to laten , en zoo men
dezelve weiden wil te tuijeren.
S 1217. Wanneer men goede trekossen aankwee-

ken wil, moeten dezelve niet te vroeg aangwmannen
worden, het vierde jaar kan men be3innen met dezelve aan het trekken en den leidsel te gewennen
maar eerst in het lijitle jaar mact men van dc
geregelden arbeid verlangen zij zullen dan van jw,
ot jaar meer kunnen doers en tien jaren lang als
trekossen kunnen gebruikt worden, schoon inn dezelve gewoonlijk vroesf.er opzet om te mesten, en doom
andere vervangt.
§ 1218. Het is niet onversehillig hoe men de ossen aanspant sommigen laten dezelve aan de hoornen
trekken, hiertoe moeten zij den hals gcstrekt houden
en zijn veel minder vrij in hunne bewe3ingen , Deter
is het de ossen met de horst of met hamen to laten
trekken , waardoor zij meer kracht uitoefenen en
vrijer in hunne bewegingen zun.
Een juk voor ecnen Os em met den kop to trek-ken, komt voor in het kabinet van land bouwk.
werktuigen , te 1:1 rer7ht N'). 6! ,
den net te trekken

it m met
6'0, can kiem model van

eon ossenjuk :N o . 59 en eon imam

5S.
11
nin(i
..
‘
Over het aanspannen v
c kan ;lien pazien Annales de 14r/culture I: f'anefli ,s(
ric,

Toni. III ,pag 210.

1 9 19. Om de

II ie bestureit gcbrHh, men

onderseheidene middelen men doet zulL, doof dozelve eerier' ij zeren rin; f door den lieu,
u ocir
met COUCH _lien; aai
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als zulks somtijds met de stieren geschiedt , of door
dezelve een hoofdstel aan te doen, waaraan een ijzer
met kleine punters, dat over den news gaat, bevestigd
is , hetwelk door de leidsels aangetrokken wordt.
§ 1220. Eon trekos is zeer geschikt om op het land
to werken , hij kan moor kracht uitoefenen dan een
pnard , waarom het zwaarste work door denzeiven zeer
good verrigt wordt. De gang van eenen os is langzamer dan die van eon paard , waarom men met
ossen en gelijke werktuigen meerderen tijd tot de
bearbeiding van eene gelijke oppervlakte gronds noodig heeft ook moet men aan ossen eenen langeren
tijd om to rusten laten , opdat zij hun eten kunnen
herkaauwen , en wanneer het zeer warm is, yalt het
werken voor de ossen moeijelijker. Daarente3en kosten ossen minder van onderhoud dan paarden en men
kan met twee goode ossen zooveel doen als met vier
paarden, en de trekossen liunnen, nadat zij yeel nuttig werk verrigt hebben, gemest en met voordeel
verkocht worden , terwij1 de paarden , na yeel gewerkt to hebben, zeer in waarde verminderen.
In hoeverre het dus voordeelig is om ossen tot
den landbouw te gebruiken, hangt van vele
omstandigheden af. Velen keuren het gebruik
van ossen af, omdat zij zeggen dat het werk
daarmede to langzaam gnat , maar hierbij moet
men in aanmerking nemen dat niet alle ossen
even geschikt zijn om to werken, en dat, ofschoon

— 465 --het gebruik der ossen met algemeen erdient
aanbevolen to worden , men daarvan red voordeel kan bebben, en dat men die voordeclen in Yederland niet genoegzaatn waatdeert omdat onze landbouwers zeer
de goede trekossen kennen.
Van de hoeijen.

1221. Het vrouwelijk mud noemt men

4ue

terstond na de geboorte geeft men bet den naam van

huishalf of hoelialf , of wel noeint men het cenvoudig half. Wanneer het cm half jaar mid is, krijgt
het den naam

Tan

pink ,

en eerie

jarige koe, welke

tochtig begint to worden, is een vaars ; anderen
noemen die dan ,bffzciaeraars of num/-

pink; in Friesland, noemt men die een rt`er of
enterrier. Een sehotkalf, seholpink, seholvaars
zegt men omdat dit jonge vec bij elkander in afgesehoten hokken gehouden, maar nog niet op den
eigenlijken koestal geplaatst worth. Koeijen vs elk;
tochtig zijn , noemt men ook cluinzig ,

ritzig , hitzig , rriz,riek, stierz,,eck enz.
Pe koe, welke besprongen is en gevat heeft. noemt
men eerie muntige hoe , later zoodra bet zeker
gekalfil
dat zij een kaif bevat, ha/floe , en nadat
lieeft en melk geeft is het eerie koe, welke aan

urine

hetwelk men nok ititdiuht (loot

zeggvn
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fiat zij aan den elder , aan den jadder is, of dat
tie koe jaddert , en de zoodanige wordt ook melkkoe
genoemd , en - wanneer het ifleiligeven opgehouden
heeft , wordt zij vare koe of guize koe genaarad.
§ 1222. Om goed vee te teelen en daarvan het
meeste voordeel te hebben, moet men den stier niet
te vroeg bij de koeijen brengen. Eene volwassene
koe zal door eenen zwaarderen stier besprongen kunnen vvorden, men zal daarvan een beter kalf verkrijgen en tot een veel gezonder meer opbrengend geslacht van runderen geraken. Eene koe moet daaroni
ten minste twee jaren oud zijn, voor zij besprongen
wordt en nog beter is het om tot na het derde jaar
te wachten.
De zucht om spoedig tot eenig voordeel te geraken is de reden dat sommigen den stier bij
de koe brengen, zoodra zij voor de eerstemaal
tochtig is, maar, omdat de vaars dan nog zwak
is , moet daartoe een even zwakke en jonge
stier gebruikt worden en van zoodanige teelt
kan men nimmer de instan.dhouding van een
goed ras verwachten. Eene koe, Welke te vroeg
besprongen wordt, zal nimmer tot liaren volkornen groei geraken ,

zij

zal immer minder

melk geven en niet aan de verwachting
van meerdere winst beantwoorden; een
deelte van de menigvulaige misgeboorten bij
de koeijen, zal men waarschijnlijk ook aan

eene te vroege bevruchtiging en aan bet spin gen Tan jonge stieren kunnen toeschrijven.
Vergelijk § 1210.
IIicrbij verdient nagelezen to worden w at
het inlandsch rundvco voorkornt in de rerhan
delingen , uitgegeren door de Maatschappij ie
hevordering van den landbouw to Amsterdam

XV. Peel, 11. Stuk.
men

S 1223. Voor eene oortrelnlijke koe
diegene , \vac groot van gestalte en vooral
maar in evenredi g heid fang op de pooten i L .

Zii

moet van aehteren breed en plat, bet 16f Tel
zonken, rood maar niet dihbuikig zijn , breed en
diep van Borst met een lang neerhangenden kossem ,
een goed gevulden rug, een breed geplooiden his
eene zachte fijne huid , een fraaijen eeiiigzins
kop met heldere , niet vurig-e oogen, regt afstaande
ooren en fijne goed gebogen hoornen. Be pooten
moeten dik , goed gespierd en regt wezen , rneL- zware
hoeven. Het staartbeen moot hoog en de staatt
dun , lang en met eene groote pluim zijn. Als daarbij de uijer groot is zonder te Teel door te han8cit
en Toorzien is met Tier rest neerhangende zuivete
spenen en de melkaders van den navel tot den utter
gezwollen zijn , mag men dezelve voor eene zeer goedt.
melkkoe houden.
Het voedsei beeft zeer Teel invloed op de ontw ihkeling, der hoeijen

/Alen

t, )t linnne
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meeste volkomenheid geraken, dan moeten zij
zeer goed voedsel hebben ; op schrale weiden
en lute gronden zijn daarom de koeijen gewoonlijk kleiner en brengen ook keel minder
aan melk op.
1224. Eene mundige koe draagt nagenoeg gedurende veertig weken , en daar de koeijen gewoonlijk in Junij of Julij tochtig worden zullen de
meeste kalveren in Maart of April geboren worden.
Om te alien tijde melk te hebben is het evenwel
van belang , dat sommige koeijen ook op andere tijden
besprongen worden , doch voor de kalveren is de
gewone tijd de beste , om dat zij dan het geschikte
voedsel gedurende den zomer zullen hebben, en voor den
winter genoegzaam in kracht toegenomen zullen zijn.
§ 1225. Eene kalfkoe moet met zorg opgepast
worden. Zij moet , vooral in de laatste helft van
den draagtijd , zeer goed voedsel ontvangen. Men
moot daarbij opletten dat zij niet gestooten of geslagen wordt , men moet Naar nimmer plotseling laten
opstaan en zorgen , dat zij altijd goed en gemakkelijk liggen kan , zoodat de inrigting van de stallen
gansch niet onverschillig is ; bet verleggen of versmakken van het kalf zal meestal aan mishandeling , vallen of stooten moeten toegeschreven worden. Eene kalfkoe , welke aan de uring is , moet
men twee maanden voor dat zij of kalveren zal, laten
droog worden.
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1226. _West altijd is dt: veriossing van de koe
natuurlijk en geschiedt het alkalveren Yrij flemakkeliik ;
men moot daarbij evenwel tegenwoordig wezen orn
zoo noodig to helper' , doch nimmer de Nerloin(3
zonder redenen bespoedigen. Bij Gene verkeet dc ligging van het kalf moet men de koe 'wipe)), en zoo
men daartoe niet gonoeg kennis heat , bellow liJk
hulp inroepen, hetwelk van veel belang is , omdat
men anders ligt het 'even van do toe in gevaai
brengt, want somtijds kan do toe niet volossen en dan
moet men tot de ontleding van het kali overgaan.
Vergelijk de Vriend ran den, Landman, IV.
M.

lkiel

393.

1227. Gewoonlijk brengt cone toe slechts den
kalf ter wereld, somtOs twee en zees zelden drie.
Het schijnt , dat sommige rassen meer 8 esebikt zijn
om twee kalveren voort to brengen dan doch
in het algemeen is het to verhiezen dal Gene

hue

slechts den kalf voortbrengt, omdat bij meerdere
vruchten ligt misgeboorten en onvolkomene kalveren
v oortgcbra3t worden.

§ 1228. Nadat de kocij en gekalfd ltebben moet
men dezelve eenigen tijd rust laten en wa t ersterkenden drank geven, als cenig water en melt, met
lijnkoek of roggenmeel, enkele melk aeht men daar
()In niet good, omdat zij daardoor ligt de gev‘ oonte

verkrijgen zelf hunne nielk af to zuigen.
§ 1229. Eene koe waarbij do stier niet

',deg
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toegelaten is , en voor lief overige wel gevormd en
gezond is , kan met good gevolg lien malen kalven ;
gewoonlijk evenwel worden zij niet zoo lang aangehouden, omdat oude koeijen minder melk geven en
oud zijnde, niet meer zoo goed gemest kunnen worden.
§ 1230. Een hoofdvereischte van eene melkkoe is ,
dat zij goede melk geeft waarom men zich op
de beste wijze ontdoen moet van alle , welke in dit
opzigt niet voldoen, even als die , welke met andere
gebreken behebt zijn.
Men moot hierbij onderscheiden of eene koe
door toevallige en voorbijgaande redenen weinig melk geeft, dan or zulks van hare bijzondere gesteldheid afhangt ; koeijen, welke slecli
met drie of twee spenen kunnen gemolken
worden, geven gewoonlijk minder dan die, welke
vier gezondo en volkomene spenen hebben ; door
gebreken aan de spenen wordt de melk ligt
onzuiver en dus minder goed. De koeijen, welke
uitzakkingen hebben en daarom qfbieders genoemd worden , of waarvan een of de beide
banden gezonken zijn en daarom bandeloos
genaamd worden, doet men niet goed van
aan to houden. (Vergelijk : G.

REINDERS,

Verhandeling over het Rundvee ; Verhandelingen van de 111aatsehappij van Landbouw to
Amsterdam, III. Deel, I. Stuk, bl. 18.
§ 1231. De koeijen kunnen ook zeer goed en met
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voordeel als trekvee gebruikt warden , zoo men dezelve maar niet te `reel laat werken ;

zij

worden

dan , even als de ossen , ingespannen en behandeld.
Eene koe Welke am te trekkers gebruikt wordt ,
geeft gewoonlijk in dien tijd wel iets minder melk
maar men zegt dat zulks later , bij meerdere rust,
ruim vergoed wordt, omdat zij dan meer geven
dan koeijen welke niet gewerkt hebben. De trekkoeijen zullen , wanneer zij gemest warden , spoedig
vet warden.
Zie de Vriend van den Landman, I. Deel , b1.65.
VI. Deel , hi. 39.

Fan de kwenen.
§ 1232. Zoodanige runderen , waarvan de geslachts.
werktuigen onvolkomen ontwikkeld en tot voortteeling ongeschikt zijn , noemt men kwenen en de
koeijen , welke daarvan beroofd zijn, worden kunstkwenen genaamd.
Over kwenen kan men nazien: R

WESTERIIOFF

een woord over de zoogenoernde kwenen. In de
bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen
door H. C. VAN HALL W. VROLIK en G. J.
MULDER,

IV. Deel , bl. 145, en J.

BOUNAN in

de Vriend van den Landman, IV. Deel, b1.394.
1233. Wanneer eene koe in eene dragt

twee

Ulveren voortbrengt waarvan bet eene een stier3I

472 --kalf is, dan is het andere zeer dikwijls ecu kween
hetwelk zoowel een stierkween als een kuiskween
zijn kan.
De geslachtswerktuigen kunnen op zeer onderscheidene wizen onvolkomen zijn , van bier
dat sommige kwenen tochtig kunnen worden
en andere sornlijds de koeijen bespringen ,
terwijl vela nimmer eenige geslachtsdrift aan
den dag leggen,
§ 1234. Be kwenen onderscheiden zich spoedig
van de koeijen door den verschillenden groei, en vooral
door eenc rneerdere ontwihkeling der hoornen.
1235. Het snijden der kuiskalveren heeft op
dezelve gelijken invioed , zoodat de spiervezel fijn
blip, het ligchaam eenen fraaijen vorm aanneemt
de hoornen meer ontwikkelen, zoodat de kunstkwenen in de meeste opzigten met de natuurlijke overeenkomen.
§ 1236. Men heeft ook somtijds de melkkoeijen
gesneden en zegt , dat zij daarna niet alleen meer
melk geven , maar ook gedurende veel langeren tijd
kunnen gemolken worden. — Men beweert , dat die
kunstbewcrking niet ongemakkelijk en niet gevaarlijk
is , en daarbij komt , dat deze kunstkwenen naderhand veel gemakkeiijker vet worden dan de Tarekoeijen.
Men vergeNke : 'liaison rustique da XIX Sikle,
Tom. II , p. 268.
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C. G. PRINZ, das

Verschneiden oder die Castration
der Iffilchkiihe , Leipzig 1836.

De Friend van den Landman, I. Deel, bl. 709 en
IV. Deel, M. 190.
In en bij groote steden , waar immer veel behoefte aan melk is en vooral op lange zeereizen, kunnen zulke koeijen van veel belang
zijn, ten minste de zaak verdient wel nailer
beproefd te worden. (Over deze kunstbewerking kan men nazien: Recueil de Inddecine
vdtérinaire , Tom. XI, pag. 68.)
§ 1237. filet snijden van koeijen heeft men ook
als nuttig bevonden, omdat dezelve dan beter vet
gemest kunnen worden.
De geslachtsdrift heeft op de afscheiding van het
vet eenen nadeeligen invloed, waarom anderen
het somtijds nuttig oordeelen , de bijna vette
koeijen te laten bespringen.
1238. De kwenen kunnen als trekvee gebruikt worden , zij zijn gewoonlijk zeer handelbaar
en kunnen daarom tot veel werk , hetwelk niet te
zwaar is , met de noodige voorzigtigheid gebruikt
worden.
§ 1239. De kwenen zijn bijzonder geschikt mn
gemest te worden , waarom zij bij voorkeur door de
vetweiders opgekocht worden.
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Ore . ( e -erzorging run het rundrec.

1240. Lai men van het rundvee het meeste nuu
cn voordeel fiebben , zoo moet men weten boe het
opg-evoed, verpleegd en gevoed moet worden. Due
huisdieren kunnen zonder eene bestendige zorg en
doelmatige behandeling als zoodanig Diet bestaan.
1. Van de brhandeltng tkr lativeren.

§ 1241. Zoodra bet kalf geboren is moet voor
hetzelve zorg gedragen worden ; gewoonlijk verwijdert men het terstond van de koe, opdat zij het
Bemis daarvan Diet bemerke. Het kalf wordt dan
gewassehen en op eenig stroo nedergclegd.
§ 1242. Zoodra de koe gemolken is tracht men
het kalf aan het drinken te brengen ; hiertoe neemi
men de melk , welke van de moederkoe verkregen
is en blest genaamd wordt ; deze, met eenig water
aangelengd zijnde , moet het eerste voedsel voor het
kalf zijn. Door een paar vingers , welke met de
biest bevochtigd zijn , in den bek te sicken begint
het kalf te zuigen, en leert dan gemakkelijk om uit
eenen emmer te drinken. In bet cerst laat men
bet kalf vier of vijfmalen daags op (lie wijze het
voedsel neinen.
§ 1243. In andere landen laat men bet kalf somtijds
eenigen tijd bij de koe, dan lilt deze in den beginne
het kalf tot dat bet schoon

vervolgens verselialt
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zij aan hetzelve het voedsel op de door de natuur daartoe bestemde wijze. De meesten, welke de kalveren
den eersten tijd laten zuigen, brengen hetzelve daartoe op geregelde tijden bij de koe, en was het niet,
dat het vooral tot de verkrijging van de melk noodzakelijk is orn de kalveren op eene andere wijze te
voeden , dan zoude voor dezelve niets beter zijn dan
ze alzoo op te brengen.
Wanneer men zich op de verbetering van het
ras wil toeleggen, zal het doelmatig zijn de
kalveren, welke daartoe bestemd zijn, bij de
koeijen te laten en dezelve alzoo door het
door de natuur voor hen bestemde voedsel
te voeden.
Pat de kalveren slechts eenige dagen bij de
koeijen gelaten worden, schijnt niet doelmatig,
omdat bet dan imrner ongemakkelijker is om
dezelve te spenen , en orn dat de koeijen door
die scheiding dikwijls zeer onrustig worden.
§ 1244. Be kalveren worden later met afgeroomde
inelk karnemelk of wei gevoed totdat zij ruirn
twaalf weken oud zijn dan worden zij langzaam
aan ander eten gewend. Zoodra zij gras kunnen
eten en het weder gunstig is, moet men de kalveren
in de weide brengen , en zoo zij nog zeer .jong zij ti
daar eenig voedzaam drinken brengen ; mi cenigen
tijd zal bet gras voor dezelve voldoende
1245. Het is ondoelmati8, de kalveren in d<
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slechte en schraalste weiden te brengen, omdat zij
zich dan onvolkomen ontwikkelen en naderhand niet
zoo goed zijn als het Tee, lietwelk jong. zijnde
Good behandeld is.
2. Van de lehandeling van jong vee.

1246. De pinken en vaarzen hebben even als
de kalveren behoefte aan goed voedsel en goede Terzorging. Zij worden dikwijls to veel op afgelegene
en slechte weiden aan hun lot overgelaten, en daar
zij voor den invloed van het weder gevoeliger zijn
dan Tolwassen vee, zoo is het nadeelig dezelve in
den herfst te lang en in het yoorjaar to vroeg in
het land to laten.
§ 1247. Ook op stal moet aan het jong vee goed
voedsel gegeven worden ; men doet daarbij altijd
beter liever wat minder to geven dan door slecht
voedsel in de behoefte to voorzien.
Door slecht voedsel wordt de gezondheid van
het

vee

dikwijls benadeeld , en zullis kan op

de gesteldheid van hetzelve meerderen invloed uitoefenen dan eene matige yoeding ,
waarbij het zijne gezondheid volkomen behouden kan.
§ 1248. Van veel belang is het , dat de stallen
voor dit vee doelmatig ingerigt zijn. Het moet
daarin genoegzame ruimte hebben en aan geene
koude of togy t blootgesteld wezen. De stallen moe-
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ten matig warm zijn en aan zuivere lucht geen gebrek hebben ; het licht is daarin voor de gezondheid
noodzakelijk , waarom het jong vee nimmer in duistere stallen moet opgesloten worden.
Vergelijk § 1187.
§ 1249. De zorgvuldige behandeling van het jong
vee is daarom van zoo veel belang , omdat men
altijd het best doet zijn eigen vee aan te kweeken.
Wanneer men het voor zijn eigen beslag aanhoudt,
kent men den aard van hetzelve , omdat men het
vee kent waarvan het afstamt ; men houdt dan alleen
dat aan , waarvan men met genoegzamen grond kan
vermoeden , dat het goede hoedanigheden bezitten
zal , en om dat het op die wijze alleen mogelijk is
zijn vee gedurig te verbeteren.
3. Behandeling van het volwassen vee.

1250. De eerste regel, welken men altijd in het
oog moet houden , is van nimmer meer vee aan te
houden dan men volkomen en goed voeden kan.
§ 1251. De behandeling van het vee is verschillend naar de ornstandi3heden , waarin de landman
zich bevindt. Des winters moet bij ons het vee
altijd op stal verzorgd worden , maar des zomers
kan het geweid of op den stal gevoed worden. Wanneer de laatste handelwijze gevolgd wordt , noemt
men dezelve de stalvoedering.
§ 1252. De inrigting der stallen is ook in Ye
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derland eet verschillend en naar othstandighedeh
gewijzigd. Be onderscheidene stoffen Welke men
gebruikt om te strooijen en dc hoeveelheid daarvan
waarover men beschikken kan, hebben hierop invloed. Op zand- en veengronden , waar men vooral
met plaggen of grond strooit, laat men de mest een'
geruimen tijd in de stallen; op de kleigronden is men
gewoon de mest dagelijks op to ruimen en worden
in het algemeen de stallen en het rundvee veel zindelUker gehouden.
§ 1253. Be stallen moeten matig warm, maar niet
benaauwd noch togtig zijn, zij moeten daarom niet
te klein of to laag van verdieping wezen , en vooral
moet het licht in dezelve niet ontbreken.
Yergelijk § 1187.
§ 1254. Het rundvee moet tweemalen daags
voed en eenigen tijd daarna gedrenkt worden. De
hoeveelheid voedsel hangt of van de grootte van het
vee en van den aard van het voedsel. Eene gezonde
volwassen koe kan men rekenen , dat dagelijks nagenoeg acht Ned. ponden hooi noodig heeft. Ander
voedsel wordt daarna in evenredigheid berekend.
Om over de waarde van ander voedsel to oordeelen , hebben sommige landhuishoudkundigen eene vergelijking opgemaakt, en bepaald
hoe veel gewigt daarvan met honderd ponden
hooi kan gelijk gerekend worden , 7ij nemen
daarvoor aan

40 it tiulsche (arm,
45 — tarwe.
48

erwten.

49

rogge.

50 — bOonen.
50 — wikken.
50 — raap- en lijnkoek.
57 — Garst.
90 — hooi van klaver,, wikken lucerne
en esparcette.
200 — aardappelen.
300 — gele wortelen.
370 — rutabaga.
450 — groene klaver of wikken.
500 — mangelwortel.
525 — knollen.
600 — kool.
Ilet stroo alleen kan nimmer als een gcschikt
voedsel heschouwd worden , inaar is nuttig
en zelfs een noodzakelijk toevoegsel bij graven
knol- en worteigewassen.
§ 1255. Waar men goede en geschikte weilanden
heeft, kan men daarin het vee brengen zoodra

de

voorraad gras genoegzaam en het weder niet sneer
koud is. Het is doelmatiger meerdere kleine weiden
te hebben dan eene te groote oppervlakte in

cells te

laten beweiden , want het is goed, dat het land
!cad gcweid kan worden en ial men he dan
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rust kan laten om op nieuw te begroeijen. De oppervlakte , Welke voor iedere koe noodig is , hangt
af van den grond en den staat van vruchtbaarheid , en
daarbij nog in aanmerking nemende den tijd , gedurende welken de weide in de voeding van het vee moot
voorzien. In het algemeen rekent men dat een bunder goed weiland genoegzaam is om twee koeijen,
gedurende den zomer te voeden. Van veel Mang
is het ook te zorgen dat het de koeijen in weiden nimmer aan goed drinkwater ontbreekt , waartoe
het somtijds noodig- is eene kom in het weiland te graven.
1256. Sommigen laten het vee bestendig in de
weiden en andere hebben de gewoonte het dagelijks
op de stallen te brengen eenigen brengen het vee
des nachts op stal, hetwelk geschiedt of omdat de
nachten te koud zijn, of omdat het vee niet zonder opzigt in de weiden blijven kan , of wel om
grootere mestvaalt te verkrijgen. Anderen brengen
het vee des voormiddags naar den stal en des avonds
naar de weide terug vooral orndat zij in de weide
niet genoegzaam tegen de zormestralen beschut zijn
en dan te veel van de warmte lijden.
Alles hangt in dezen van de plaatselijke omstandigheden af. Waar men evenwel goede afgesloten weiden heeft, acht men het doelmatiger
het vee in dezelve bestendig te laten , vooreerst verschaft zulks minder moeite en ten
anderen heeft men opgemerkt, dat de koeijen
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niet zoo veel melk geven wanneer men dezelve
dagelijks heen en weder drijft men zegt dat
zij dan de melk verloopen.
§ 1257. Eene geheele stalvoedering is daar vooral
van belang waar men geene goede, bestendige of
tijdelijke weiden heeft , en waar men door eene bebouwing van den grond meer voordeel hebben kan
en in de behoefte van het vee, vooral door onderscheidene voedergewassen , voorzien moet.
Onder alles vat ter voeding van runderen dienstig is, is niets beter geschikt dan goed gras
of liever eene goede weide (vergelijk § 559),
alle andere voedingsstoffen moet men beschouwen als middelen om in het gebrek van gras
te gemoet te komen , men doet daarom het
best deze immer als toevoegselen te gebruiken. Men moet daarbij

in het oog houden

dat niet alle voedingsmiddelen alleen gebruikt ,
volkomen in de behoefte van het rund kunnen voorzien en een gelijktijdig gebruik van
onderscheidene soorten meestal noodig is. Vele
der gebruikelijke voedingsmiddelen hebben
verschillenden invloed op de afscheiding van
de melk en den aard van dezelve , zoodat
deze invloed ook op de boter en kaas waargenomen worth.
De stalvoedering is door velen te onbepaald aanbevolen , want het is zeer moeijelijk om be-
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,tentlig v olkomen in de belioefte van het vet.,
le voorzien , men is niet immer zeker van het
welslagen der onderscheidene yoedergewassen ,
en dan lijdt het vee wel eens gebrek of moet
op eens eene to groote verandering ondergaan ,
waardoor andere nadeelen ontstaan : ook is
de verzorging op stal immer met Teel moeite
verbonden en daarom kostbaar , want het
maaijen en inzamelen der gewassen , het voe
den en drenken, alles vordert work , en die
meerdere arbeid moot door meerdere

1r001-

deelen vergoed worden , hetwelk derhalve voor

namelijk van persoonlijke en plaatselijke omstandigheden zal afhangen. Waar het vee
meer om de most dan om het zuivel gehouden
wordt , daar is de geheele stalvoedering algemeen aan to bevelen , maar waar boter en
Baas de hoofdzaak zijn, daar zal men zicl)
daarbij nimmer wel bevinden.
f. Over de melk en, het zuivel.
§ 1258. De koemelk , het door do Na tuur

NOW

de kalveren bestemde voedsel , words door den mensch
tot zijn eigen gebruik genomen , dezelve verschaft
een belangrijk gedeeite van do voordeelen ,
hot aanhoudcn del 1‘

Nnerkregeti

ol don.

dook

E. Van Lie anelli.

y 1259. De melk is eene vloeistof, bestaande
een mengsel van onderschcidene bestanddeelen, welkc
niet immer in dezelfde evenredigheden oevonden
worden. Deze bestanddeelen zijn voornamentlijk water, boter, kaasstof, melksuiker en melkzuur.
§ 1260. Be melk is eene ondoorschijnende vloei
stof, Welke zich , wanneer zij stil staat, van zelf in
twee deelen scheidt , het bovendrijvende ligtere gedeelte is de room, en het is daarin dat de boter
voorkomt. Het onderste gedeelte bevat de kaasstof,
en deze wordt na eenigen tijd dik en geleiachtig
waardoor ook dit gedeelte van de melk zich in twee
deelen scheidt ; de loeistof bevat dan de melksuiker,
`V

§ 1261. Vele omstandigheden bebben invloed op
de melk. Niet alle koeijen geven evenveel melk, en
ook is de melk van ale niet even goed, gezondheid
en good voedsel zijn bestendige voorwaarden als men
goede melk verkrijgen zal.
Be melk van ziekelijke beesten mag men nimmer
met die van gezond vee vermengen, en bij
het gebruik daarvan moet men zeer voorzigtig wezen.
Bat het voedsel op de melk eenen belangrijken
invloed uitoefent is onbetwistbaar ; bij het
gebruik van sommige voedingsstoffen oefenen
deze zoodanigen invloed op de rnelk nit dat
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men het aan de boter proeven kan. De kleur
van de melk en de boter veranderen ook met
het voedsel, en het is derhalve niet onverwat men tot de voeding aanwendt,
wanneer de meik en het zuivel een belangrijk
gedeelte van het bedrijf uitmaken ; het verschil , lietsvelk men in de melk, in de boter
en de kaas opmerkt, hangt daarorn niet alleen
van de behandeling, maar ook grootelijks van
de voedingswijze af.
§ 1262. Ilet melken vordert veel zorg. , men moet
tulks geregeld , goed en met veel voorzigtigheid
doen; het is noodig het vee tweemaal daags te melken , en dan moet men de koeijen volkomen afmelken , en wanneer zulks met behoorlijke zachte behandeling geschiedt , gewennen de koeijen daaraan
zoo dat zij tegen den bepaalden tijd van zelfs komen
om zich te laten melken.
Zoo men niet op emgeregelde tijden melkt en
de koeijen niet volkomen uitmelkt, dan zal
de hoeveelheid spoedig afnemen en men zelf
oorzaak worden waarom zij minder voordeel
verschaffen, en omdat de laatst afgemolken
melk de vetste is, zal men , indien door achteloosheid een gedeelte in den uijer gelaten
wordt , ook minder goeden melk verkrijgen,
§ 1263. Bij bet melken en alles vat met de melk
en het zuivel in aanraking komt moet men de meeste
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indelijkheid in acht nemen , men moet daarom zorgen , dat de uijer en de spenen der koeijen schoon
zijn en anders eerst afwasschen ; men moet nimmer
dan met schoone handen melken; de eaten , waarin
men de melk opvangt , moeten met zorg gereinigd
zijn, waarom het beter is daarvoor koperen dan houten emmers te gebruiken. Be zindelijkheid is het
eerste vereischte om goede melk en goed zuivel te hebben , en waar men deze eigenschap niet vindt moet
men geene goede melk beter of kaas verwachten.
Dat men algemeen deze eigenschap in Nederland
vindt wordt ook door vreemdelingen gereedelijk toegestemd. (Zie

rustique dry

XIX Siècle, Tom. III. p. 11.)
§ 1264. Overal, waar men genoegzame gelegenheid vinden kan om de melk versch te verkoopen
levert zulks gewoonlijk meer voordeel, dan men door
zuivelbereiding verkrijgen kan.
Het is de pligt van den landman de melk zui-ver en versch aan de verbruikers te leveren
doch in vele steden is het zeer moeijelijk
goede onvermengde melk te verkrijgen. De
melk worth voor een gedeelte afgeroomd
en zeer dikwijls met eene belangrijke hoeveelheid water vermengd. Wenschelijk zoude
het zijn , dat er strenge bepalingen tegen het
vervalschen , vermengen, en verkoopen van
slechte melk gemaalit werdeth
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‘olkomen zekerheid aangaande de zuiverheiti
van de melk te oordeelen. Met eenen vochtweger zoo als

CADET DE VAUX

daartoe aan-

bevolen been, kan men orntrent den toestand
van de melk niets beslissen , daar de room
ligter en de afgeroomde melk zwaarder dan
het water zijn, want om die red en kan men
na den room weggenomen te hebben , zoo creel
water toevoegen, tot dit men dezelfde eigendommelijke zwaarte zal veal-ea-en hebben als
de zuiv ere melk had. (Dit werktuig komt
voor in het kabinet van landbouw-werktuigen
te Orech14, No , 594). Doelmatiger is dit
werktuig, svanneer het gebruikt wordt le 8eiijk met den roommeter van SCIIiiBLER, wake
nit een verdeeld cylinder glas bestaat , en
waarin men de hoeveelheid afgescheiden room
kan waarnemen; deze roommeter is beschreven en afgebeekl. in !liaison rustique du XIX
Sikle , Tom. III. p. 9. en komt voor in het
kabinet van landbouw-werktuigen te Utrecht ,
No . 644, en verder kan men over den roommeter nalezen Tijdschrift ter hevordering van
Nijverheid, III. Deel, 1)1. 555.
1265. Sommigen gebruiken ook de versche melk
kalveren Ie inesten , ^loch de grookte hoeveel-iit id

tot zuivelbervidin.

!+87
Zie J.

LE FRANC() VAN BERKIIEY,

Namurlfjke historic

van het Rundree , VI. Stuk , H. 309.
2. Van de Later.

§ 1266. De boter komt als zoodanig in do melk.
voor. — Wanneer de melk eeniRen -CO Gestaan heeft,
drijft de room boven , hetw elk vooral aan de boter
welke daaryan het voornaamste bestanddeel is, moot
toegeschreven worden. Het is derhalvc hoofdzakolijk
uit den room dat de boter verkregen wordt , on deze
afzondering maakt eon v-oornaam gsedeel to vin 11,4
landelijk bedrijf nit.
Dot de boter geheel gevorind in do nolk voor
komt , heb ik reeds aangetoond in cone bekroonde prijsverhandeling. plinths Academiete
Rheno-Trajectinae a. 1821 —22, Caput 1, § TI)
BERZELIUS en

anderen zija ook van di t gevocion.

(VergeNk BERZELIUS, Lehrbuch dor Chemio, IV. B.

Fc Abth. S. 551).
llij beschonwt do boter als kicine vetbolietje ,
welke zich slechts behoeven to vereenigen om
de afscheiding van do boter te vorkrFnon.
ROMINET

is van mooning , dat alle doze vet-

bolletjes welke men in den room met eon

microscoop gemakkelijk kan waarnemen , in
dunne vliesjes bevat zijn , en dat doze mooten breken , voor dat de boter zich tot klompjes kan vereenigen en dat hiertoo vooral hot
karnen dienstig is, (Comptes rendus, Tam. XVI,

— 486 -p. 604). Ten onregte meenen anderen,
de invloed van do zuurstof tot het karnen
noodig is, en dat de boter eigentlijk ondet
haven invloed gevormd wordt. (Zie II. W. PABST,
Anl. ,z.Ilindviehzucht, S. 222 and 234).
Over de bereiding der boter kan men nazien
J. KOPS, Magazijn v. landb., Deel, bl. 149
en IV. Deel, H. 163.
§ 1267. Zoodra de koeijen gem olken zijn, moet
de melk door eene teems gegoten worden, voornamelijk om de koeharen, Welke daarin dikwijls vallen,
of to zonderen.
Zulke teemsen of zeven komen voor in hel
kabinet van landbouw-werktuigen, to Utrecht,
N°. 421, 422 en 423, en cen hekje, dat op
den emmer gelegd worth, om do teems op te
zetten, No . 420.
§ 1268. De melk is, als zij gemolken wordt, eenigzins laauw,, doch voor de boterbereiding is het van
veel belang, dat zij zoo spoedig mogelijk afgekoeld
verder op eene koele plaats bewaard worde, zoodat
hiertoe de noodige inrigting bestaan moet, overal
waar men goede boter verkrijgen zal.
Door sommigen wordt de melk met de miners
of melkketels of kannen, in cone sloot BehanBen , sommigen hebben daartoe eenen put, de
meesten hebben een' koelbak in den stal, doch
'het best is het, wanneer der2elijke inrigting
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in den melkkelder gemaakt is. (Zoodanige koelbak en put zijn beschreven en afgebeeld bij
J.

LE FRANCQ VAN BERKHEY

Natuurlijke historie

van het Pundvee, VI. stuk, hi. 326 en plaat LV,
fig. 1, 2 en 3), een model van zoodanigen
koelbak vindt men in het kabinet van landbouw-werktuigen, te Utrecht, No . 528.
§ 1269. Een goede melkkelder is een volstrekt
vereischte tot het maken van goede boter; hij moet
diep genoeg gelegen zijn, om daarin een' bestendigen
koelen warmtegraad te kunnen onderhouden , hiertoe
moet hij ook niet te klein en uitsluitend tot bewaring van melk en boter bestemd zijn. Gewoonlijk
heeft men in denzelven langs de wanden een muurtje
van ruim twee palmen hoogte, om de vaten, waarin
de melk tot de afzondering van den room gedaan wordt
op te plaatsen.
De plaatsing van den melkkelder is gansch niet
onverschillig, men moet daarbij letten dat noch
de mestvaalt, noch het sekreet in de nabijheid
gelegen zij , dat daarbij geene onzuivere slooten gevonden worden , dat stof noch rook in
den kelder dringen kan. In het algemeen
moet men den kelder zoo plaatsen, dat dezelve
aan de oostzijde van de woning voorkomt
liefst zoo , dat de vensters in den tuin uitkomen, dat op eenigen afstand eene heg of andere
boomen staan, om eenen te sterken luchtstroom
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te erhinderen , en dui a?le erriatmgen des
landinans aan de tegenoverge:Aelde zijde de'
woning moeten gesehieden.
1270. De eaten, waarin de melk gedaan wordt
om den room te verkrijgen , z0 van versehillenden

card , het zijn melktesten , vloten of mouwen , de
laatsten van bout , zink of koper.
g ene melktest vindt men in' bet kabinet van
landbouw-werktuiroren , te

Utrecht , 427;

melkvloten , No . 431 en 432, en meikmouwen
V. 424 , 705 en 425.
De melktesten zijn alleen goed zoolang zij inwendig zuiver verglaasd zijn ; als zij daarva),
verloren hebben of wanneer zij gescheurd zijn.
kunnen zij niet nicer behoorlijk schoon gehou
den worden , al worden zij ook gekrarnd
met hoepels voorzien; de testen breken spoedig bij de minste onvoorzigtige behandeling
zoodat derzelver gebruik daardoor niet zoo
voordeelig is als zulks wel schijnt.
De vloten kunnen slechts met veel zorg schoon
gehouden worden en zijn daarorn niet aan te
bevelen ; de houten melkmou wen moeten inwen dig niet {levet fd zijn, en het is noodzakelijk,
zij met veel zorg gereinigd worden , de geschem den moet men niet meer in den melkkelder
toelaten. De zinken melkmouwen moet men
nog in het gebruik mistrouwen, zij kunnen
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mogelijk aan de melk nadeelige eigenschappen
mededeelen ; het best van alien zijn de onvertinde koperen melkmouwen of melkaden, zooals die vooral in Friesland gebruikt worden; zij kunnen volkomen gereinigd vvorden
en zullen daarom niet ligt eenig bederf on
de melk mededeclen , hetvvelk bij het gebruik
van andere vaten meermalen waargenomen
wordt.
§ -1271. Be vaten waarin de melk tot de afscheiding van den room gedaan wordt, moeten niet te diep
zijn, omdat de ondervinding geleerd heeft , dat dezelve in vlakke vaten spoediger en meer volkomen
afgescheiden wordt, en men derhalve in dezelve meer
room verkrijgt.
§ 1272. Gewoonlijk is de room , nadat de melk
gedurende

af0
gezonderd en kan de melk afgeroomd worden , hettwaalf uren gestaan heeft,,

welk men aan de dikte van den room en de kleur
van de melk waarneemt. Het afromen der melk
geschiedt met eenen vlakken schotel of daartoe bestemden lepel. Be afgeschepte room doet met in een'
grooteren schotel en wordt van tijd tot tijd in de roomsta , een tot het bevvaren van den room bestemd vat ,
overgegoten. Daar alle room na de eerste afschepping nog niet verkregen wordt, zoo laten vele de
melk nog twaalf uren staan, om dan te tweeden male
afgeroomd te worden ; deze room is Miter minder
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goed , en worth door sommigen afzonderlijk gehouden , om daarvan boter tot eigen giebruik to bereiden.
Werktuigen tot het afseheppen van den room vindt
men in het kabinet van landbouw-werktuigen,
to Utrecht , No . 433 en 434, en cone room
sta , No. 436; zoodanige roomsta mag tot goon
ander einde gebruikt worden en moot telkens
na gebruikt to zijn , met buitengewone zorg
schoon gemaakt worden , want de minste onzuiverheid kan een gelled karnsel bederven.
§ 1273. Men verzamelt in de roomsta , zooveel
room als tot een karnsel noodig is, en telkens wanneer men er den room bij doet, moot men alles met
eene nap doorroeren , hetwelk tevens strekt om den
toestand van den room te beoordeelen. Want schoon
dezelve dik ziju moot om gekarnd to worden
mag er geen het minste bederf aan zijn , en moot zij
terstond gekarnd worden , zoo men vermoedt dat zij
Boor worden zal door Langer to staan.
Sommigen bevorderen het dik worden van den
room door bijvoeging van eenige karnemelk, anderen door den room te verwarmen, door eene
toof wider de roomsta to plaatsen , maar beter is het den room in de karn to doen en
dan door bijvoeging van eenig warm water het
dik worden to bevorderen, en met het karnen
to wachten , totdat de room de verlangde
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dikte verkregen zal hebben; in den zomer gebeurt het evenwel dat de room

te

warm is , en de boerin het noodig oordeelt ,
koud water in de karn te doen.
§ 1274. Schoon de vorm en zamenstelling van de
werktuigen, waarin men de boter maakt, van elkander zeer verschillen , zoo is hierin minder belang
gelegen. De karn is immer een vat, waarin de room
door verschillende inrigtingen bewogen en gestooten
wordt, totdat de boterdeeltjes elkander aanhangen
en daardoor de afscheiding mogelijk wordt.
Be meest in gebruik zijnde karn is eene ton ,
waarin eene druif (eene met gaten voorziene
houten schijf), welke aan eenen polsstok bevestigd is en op en neder bewogen wordt : de
zoodanigen komen voor in het kabinet van
landbouw-werktuigen, te Utrecht, No . 437 ,
438 (1), 443, en zijn afgebeeld bij
VAN BERKHEY,

LE FRANCQ

stuk, Pl. LW; eene karn met

twee polsen, ieder met eene halfronde druif,
is in Noordbraband uitgevonden , en wordt
door sommigen geprezen ; doch ik zie niet in ,
waarom dezelve eenige aanbeveling verdient;
een model op de halve grootte komt voor in

(1) INiet
F riesland

het deksel rnaar de gcheele karn , noemt men in

7jenne en het karnen beet in de landtaal Tjennen

de huppelaar wordt aldaar

spathoza genaamd.
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het kabinet te Utrecht , No . 446; verder
gebruikt men lifer cn daar draai- en schominelkarnen , doch zij schijnen nict beter of
voordeelig te z'tjn ; modellen van draailiarnen
kan men zien in het bakinet te Utrecht ,

N o . 447, 449,450, 595 , 596 en 621, en vele
zoodanige zijn afgebeeld in liet illuison rustique
del XIX Tom. III, p. 20 et 21, en eene
schornrnelkarn p. 22 , welke ook in de provincic Groningen gebruikt wordt en voorkoint
in het kabinet te Utrecht, N o . 706. Van
het meeste belang is het, te bepalen hoe men
tot

het karnen de noodige bewecgkracht zal

aanbrengen ; bijna overal, waar men hoofdzakeNk boter en belangrijke hoeveelheden
maakt, dient daartoe een paard , hetwelk in
cenen molen loopt , en waardoor de polsstok
op en neer bevvogen wordt ; het model van
zoodanigen karnmolen vindt men in het kabinet te Utrecht, No . 439 ; afbeeldingen daarvan kan men zien bij

LE FRANCQ VAN BERKIIEY,

I. stuk, pl. LIX, fig, 5 en 6. Waar men van
eerie kleinere learn gebruik malt , kan men
de beweging door eenen hond , welke men
in een tredrad loopen laat , verkrijgen ; een
model daarvan is in het kabinet te Utrecht,
4i5 ,

en eene of beelding b6

!;ERK11L 1 , VI. f,tuk ,

LE FRANCQ VAN

pl. LIX , fig. 4: ook kan
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men door de zwaarte van een gewiot, hetweik men yooraf opgewonden lieeft, door middel van raderwerk , den polsstok op en neder
laten gaan, zoo als door J. BE GROOT, te
broele

bij

Utrecht,

West-

is uitgevonden en Ivaarvan

eon model voorhanden is , in het kabinet to
Utrecht, N o .

448, en afgebeeld is bij

LE FRANCQ

VAN BERICHEY, VI. stuk, pl. LVII. Omtrent an-

dere inrigtingen, om den polsstok op en neder
te bewegen, kan men nazien
BERKHEY,

LE FRANC() VAN

VI. stuk, pl. LVI, waar dezelve dui-

delijk genoeg voorgesteld zijn. Een hangende
karnslinger is in het kabinet te

Utrecht,

No . 441

en eene wip voor cone karn , N o. 442 , waar
men zien kan de karn met een vliegrad van
VAN TOLL N°.

692. Waar men bestendig over

stroomend water beschikken kan , worth ook
daardoor somtijds de noodige beweegkracht veroorzaakt; maar hoe PABST daartoe een' kleinen
windmolen voorslaan kan, begrijp ik niet, daar
deze kracht niet altijd ter beschikking kan zijn
(H. W. PABST, Anl. zur Rindviehzucht, S. 224.)
1275. Door naauwkeurig acht te geven op den
toestand van den room en den -vvarmtegraad , welken
men door bijvoeging van koud of warm water regelt, wordt het karnen gemakkelijker en slaagt men
beter tot de verkrijging van goede boter. Eene geoefende boerin weet door het Belloor to bepalen
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wanneei du Lain at is, en door het deksel o ff to
ligten en den polsstok eenigzins Been en weder te
bewegen , ziet zij, of de indruk waardoor men
kan opinaken dat de afscheiding volkomen is.
§ 1276. Zoodra de karn of is, dat is: wanneer men
overtuiad is, dat de boter genoegzaam afgescheiden is,
wordt de polsstok met de druif uit de karn genomen
en de boter met eene houten nap , waarin Ideine
gaten zijn om de karnemelk door to laten , afgeschept
en

dan in eene mouw of vloot verzameld , om daarin

bewerkt en gewassehen to worden.
§ 1277. De bewerking geschiedt door de boter
met de handen to kneden of wel met daartoe gesehikte werktuigen te behandelen , opdat alles wat
van de karnemelk daarin voorkomt, van dezelve afgezonderd worde ; om zulks te bevorderen , wordt de
boter gewassehen , dat is : met koud water overgoten,
en daarmede andermaal gekneed, totdat het water
.daarvan holder afloopt.
Een boterkneder uitgevonden door J. G. DEKENs

Groningen , komt voor in het kabinet to
Utrecht, No . 597. Doze bewerking worth in

to

sommige streken met een' houten lepel gedaan , zoo als die to zien zijn in het kabinet te

Utrecht, 1V. 455 en 456 ; de meeste boerinnen doen het met de handen ; het voornaam$te daarbij is , dat zij zorg dragen dezelve
vooraf good te wassclien.
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Niets heeft meer invloed op de goede hoedanigheld van de boter dan de volkomene afzondering van alle melkdeelen ; zoodra de boter
niet goed gewasschen is, kan dezelve niet lang
goed blijven , zij verkrijgt dan eenen slechten
reuk , welke de kenners daaraan dadelijk
opmerken , waarom zij ook van veel minder
waarde is. Door een weinig van de boter te
smelten, kan men de melkdeelen afzonderen
en daarna over de behandeling oordeelen.
§ 1278. IN-adat de boter gewasschen is , moet zij
met het ha,arynes , zijnde een getand mes , in onderscheidene rigtingen doorsneden worden, om alle
haren, strootjes en andere vreemde zelfstandigheden
of te zonderen.
Zie zoodanig botermes , hetwelk men maken kan
door twee messen met het scherp op elkander
te slaan, in het kabinet te Utrecht , N o . 457.
§ 1279. In Nederland gebruikt men nimmer ongezouten boter. Het zout wordt door de boerin er
dadelijk , na de boter gewassehen te hebben , bij
gedaan. Zij neemt daartoe fijn zout, of, na het
gewigt der boter bepaald te hebben , bij de maat , of
wel, zoo als meestal gesehiedt , naar gissing, daar zij
door ondervinding hierin genoegzaarn geoefend is.
1280. De boter wordt vervolgens aan stukjes
opgemaakt, of wel in kluiten of eaten ingeslagen en
alzoo verkocht.
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bolei

v °mien, waaimedc de stukjes 3emaakt WM -

den, 2.4ijn

in het kabinet te Virecht, N . . 458,

4:59 en 460 en
1.N 0 a

di w
'

Pelftsche botervaten ,

463.

§ 1281. De karnemelk woult , nadat de boter nit
do Urn genomen is, dadelijk in daarvoor bestemde
eaten gegoten , en de karn met de meeste zorg sehoon
3emaakt. De besteinining van die karnemelk is versehillend Naar omstandigheden , meestal wordt eon
3edeelte in de huishouding tot spijsbereiding tingewend en bet overige tot voeding van kalveren en het
mesten van varkens bestemd ; in de nabijbeid van
groote steden wordt dezelve met veel voordeel dade16k verkoeht.
§ 1282. Nict overal wordt de melk tot de boterbeiciding afgeroomd , vooral op vele kleine boerde['jell laat men de melk met den room

slaan en

doet

ales te zainen in de karn, orn daarvan boter te maken. Het karnen en bereiden van de boter geschiedt
op dezelfde wijze als boven gezegd is , maar men
tan in bet algenteen aannernen , dat doze boter niet
zoo goed is als die, welke alleen van den room

ffeu

mad, t wordt.
De boeren, welke doze handelwijze -volg-en , beweren, dat de hoeveelheid to klein zoude zijn
om gekarnd to worden, zoo zij alleen room
wilden gebruiken. Het is waar , dat hunne
karn dan kleiner zoude moeten wezen en dat
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het karnen minder inspanning zoude vorderen,
loch Merin zal voor hen juist een voordeel
gelegen zijn ; in het algemeen mag men bet
er voor houden , dat zij de handelwijze van
Dunne voorouders navolgen zonder omtrent
eene mogelijke verbeterinG na to denken. De
reden, waarom de boter welke van de melk
gekarnd wordt , minder goal is, moet siaatsch6nlijk daarin gezocht worden , dat er li3t
eenige kaasstof in de boter komt, welke men
met kneden en wasschen niet kan afzonderen ,
en zulks zal mogelijk aanleiding gegeven
hebben tot de veronderstelling, dat de hocveellteid meer is als men al de ma
karnt.
1283. Eene andere bereidingswijze der boter moo,
bier nog verineld worden, namelijk die, waarbij men
de boter van de wei hereidt. Nadat de ‘ersche
melk tot verkrijging van kaas behandeld is, laat men
de wei zoolang staan , totdat de room zich afscheidt
en dan maakt men daarvan op de gewone wijze boter; deze wordt altijd voor de slechtste gehouden en
onder den naam van weiboter verkocht. Zij is nimmer geheel vrij van kaasstof en bederft daardoor in
korten tijd.
§ 1284. Be boter is verschillend van kleur , naar
het voedsel, hetwelk aan het vee gegeven word t. Maar
somtijds tracht men de koopers to misleiden door de
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dit is als een misbruik to be-

sehouwen en xerdiende wel verboden te worden.
3. Van tie Maas.

§ 1285. De kaasstof is Gene der bestanddeelen van
de melk , Welke daaruit door onderseheidene middelen kan afgescheiden worden ; zij maakt het voornaamste, schoon nict het eenige bestanddeel der kaas
nit , en omdat de kaasstof in doze in vereeni8ing met
melkzuur, Doter , enz. voorkomt , bestaat er een zoo
groot onderselieid tusschen de Nersehillende soorten
van kaas , Welk onderscheid daarenboven door onderscheidene bijvoegselen en verschillende hoeveclheden tout bevorderd worth.
§ 128G. Om de kaasstof uit de melk te verkrijgen en daarvan de gewone kaas to maken, bedient
men zich altijd van een aftreksel van

de lebbe, do

vierde maag der kalveren, en dit aftreksel noemt men
trenzsel.

Be vonrsehrifien tot de bereiding van stremsel
zijn menigvuldig, dock de incest 3ebruikelij Le
is de 800(1 3ewassehen lebbe met zoete wei ,
ziedurende 'air en twinLig uren te laten trekken, en er Lama cenige pekel bij to voegen
waarcloor irct streinsel Ian tot het oebruik kan , oed blij yen.

PELOUSE is

an oor

dee]. oat het stremsel do niclksniker in
melkzuur ken veranderen en dat men daar-
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in de verklaring zoeken moet van de seheidin,s
der kaasstof. Het is ook door dit zuur te
verklaren dat een gedeelte der kaasstof opgelost blijft, en het is aan de langzame vorming van dit zuur toe te sehrijven. , dat de
melk na eenigen tijd zuur en dik -wordt.
Bat men in Holland tot het stremmen der melk
veel zee-zoutzuur gebruikt , zoo als MASSONFOUR in illaison rustique du XIX Siecle , Tom.
III, pag. 47, en

PABST

in Anleitung zur Rind-

viehzucht , S. 273 , verhalen , meen ik gerust
te kunnen tegenspreken , daar ik zoodanig gebruik nergens waargenornen heb.
§ 1287. Men kan in het algemeen de kaas , -welke
in Nederland gemaakt wordt , onderscheiden in zoetemelksche en grove kaas. Be eerste soort wordt
van de versch gemolken melk gemaakt, terwiejl de
laatste soort van afgeroomde melk verkregen wordt.
In sommige landen heeft men de gewoonte afgeroomde en versche melk te zamen tot de
bereiding van kaas te gebruiken waardoor
men aldaar de kaas onderscheidt in vette ,
halfvette en etagere kaas, naar de hoeveelheid
room , welken men daar in doet en naar de
hoeveelheid boter,, Welke na de bereiding daarin voorkomt.
Schoon men in Nederland Toortreffelitjke kaas
naakt, zoo geloof ik ecliter dat in dat ge-
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deelte van tic landbuishoudkunde nog zeer `reel
le verbeteren overblp. Zoudc men de kaas
niet even goal kunnen maken als de Chesterkaas, Gruiere en Parmesaansche kaas, en zoude
het wel noodig zijn, dat een gedeelte toter
minder good gemaakt worth orn goede kaas to
verkrijgen (1) ?
§ 1288. Van de, zoetemelksche kaas worden in lire-

(1) Om dit een en ander te tounen , zonde ecne kleine proefbocrderij noodig zijn , maar tot nu toe heel!, men zoo

\Tel

tot,

de bevorderin;); der landlmislioudkundc ea de yermeerdering van
alri emeene weh cart niet kunnen v erkrij 3 en , tcrwijl in andere
Janden wee feel tot de verspreidin3 van landbuishoudkundiae
kennis proefondervindelijk 3 edaau vi o r Niels is Lot verbeterin3
van onze landhuishoudkunde noodzakefijker clan door procven en
voorbeelden to onderwijieu ; zulks 111, t reeds nit bet nut, hetvvelk door do kabine am van landboumlundi 3 e werktuigen te
weeg gebra3 t w ordt maar boe ycel sneer ma3 men niet yerwachten , zoodra do w erkLui 3 en beproefa en bet 'worded i 3 8 ebrink yan
dezelve aa N eLoond vtiordt, en hoeyeel oordeel mo lten de land]) Hishoudkundigen niet vcryachten van de \ orderin 3 en der or3anisae scheikunde in onze dagen. Men hew eat, , dat cc lief hebbers
en nienschen genoeg

onden

NI order'

welke Your cigene reke-

ning prom, cn en ondeizoekingen docn, doeb dcii meestcn ontbreekt
het aan die volharlin j en al 3emeene kennis ,
orn

noodig zijn

ezentliike ierbeteringen tot stand te brcknun. Wij linen

hopen , dat bij bet vole 3 oede en rutti 3 c , haw elk van fijd tot
tijd yerorderd
pi (-ten worden,

ori t

oak do pi.ocf-hcrrlerijen niet zuilen ver-
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Berland hoofdzakelijk drie soorten gemaakt ,

41s

de

Gouwsche,. tot welke men ook rekenen kan een grool
gedeelte van zoeternelksche kaas , welke in

andere

provincien , met uitzondering van Noord-Holland ,
gemaakt wordt , de Engelsche welke sedert eenige
jaren veel in Zuid-Holland en bij eenige boeren
in de provincie Utrecht berei.d. is , en de Edamsche
kaas welke bijna alleen in Noord- Holland gemaakt wordt.
§ 1289. Om de Gouwsche kaas te waken wordt
de versch gemolken melk door eene teems gegoten
en in de wringkuip gedaan , waarna men er het stremsel bijdoet. Door ondervinding weet men de hoeveelheid spoedig te bepalen , en het is van belang niet meer daarvan te gebruiken dan volstrekt
noodig is. Na een kwartier uurs moet de melk geronnen zijn, antlers heeft men niet genoeg stremsel
genomen. Is de melk na dien tijd dik geworden , dan
neemt men een' houten nap en roert met voorzigtigheid bij tusschenpoozen een weinig, zonder de wrongel met de wei te vermengen , waardoor men minder
kaasstof zoude verkrijgen ; hierna zal het gestremde
bezinken , en dan moet men een groat gedeelte an
de wei afscheppen.
Over de bereiding van de Gouwsche kaas
men nalezen:

'Kops, Magazijn van Landbouw

IV. Dccl, bl. 543.
§ 1290.

Een gedeelte van den room is met de wei
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afgesehept, maar een groot gedeelte van de boter
is nog in de wrongel en kan daar met warm water
uit gewasschen worden. Oindat de wrongel tot het
oogrnerk om kaas tot verzending geschikt te rnaken
te zacht en te vet is , giet de boerin daar eenig
warm water bij totdat alles matig warm is ; de
hoeveelheid hangt van de verkiezing af: zij doet er
meer bij , naar mate zij de kaas minder vet verlangt ; eene goede boerin weet zulks door ondervinding zoo te doen , dat al hare kazen gelijksoortiG
zijn ; van hier dan ook, dat de eene N eel beter kaas
rnaakt dan de andere.
§ 1291.

Nadat alles nog eenige minuten gestaan

heeft, schept men er bet water met de overige wei
zoo goed mogelijk af, doet zulks bij de vroeger afgeschepte wei of hui, en kneedt of wringt de wrongel
om die to verdeelen en de overige wei af te zonderen,
hetwelk vooral naauwkemig geschieden moot bij de
miust vette kaas, omdat zij anders ligt bederf aanneemt en onaan 2 enaam van sniaak wordt.
§ 1292. Be mongel goed fn zijnde, wordt bij
gedeelten in het kaasvat of den vorin gedaan en damin met de handen vastgedrukt ; zoodra alles in den
Norm is, wordt do kaas omgekeerd en weder in den
vorm gelegd.
Een kaasvat of vorin is in bet kabinet to Utrecht,
A o . 483.
1293. De kaasvoim met tie kaas worth nu in
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eene vloot gezet om daarin de afloopende wei op
te vangen ; op de kaas legt men dan den volger,
een rond plankje, zoo grout , dat het in den kaasvorm past , en daarop eon' steen van tien a twintig
pond , naar mate de kaas Groot is.
In de plaats van met het opleggen van steenen
het uitdrijven van de wei to bevorderen, is
het veel doelmatiger daartoe eene pers te gebruiken waartoe die van G.

zeer
geschikt is, en welke ik ook bij eenige hoeVAN TOL

ren reeds lreb zien gebruiken, hetwelk Tooral aan boerinnen veel gemak verschaft , daar
zij anders gedurig die zware steenen moeten Terleggen ; (doze pers kan men zien

in

het kabinet to Utrecht, No . 691),
1294. Be kaas wordt in den 'corm van tijd tot
tijd omgekeerd , en na vier en twintig uren alzoo
gestaan te hebben in de pekel gezet , in welke tobbe
zij nog vier en twintig uren blijft om dan op de
zoutbank gelegd te worden , waar de kaas dagelijks
met zout ingewreven, omgekeerd en met zout be-"
strooid wordt ; de afloopende pekel van de zoutbank loopt in de pekeltobbe; na alzoo vier of vijf
dagen behandeld to zijn , kan de kaas afgewassehen
en naar de kaaskamer gebragt worden.
§ 1295. Voor de boeren , welke zoetemelksche
kaas maken , is de kaaskamer bet voornaamste Tertrek der boerderij, want de Toortrelielijkheid van de
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kaas hangt veel van dezelve af. Pc warnItegraad

moet daarin immer matig zijn ; men inoet dezelve
Lunnen luehten zouder togt te veroorzaken en daarbij
voor bet indringen der zonneslraleii en van licht bevei
ligen. — Be kaas Jet men daarin op planken , welke
zeer zuiver moeten gehouden worden. Be kaas moot
:nen dagelijr;s omkeeren en nazien, en wanneer het
noodig is , afvegen of ofsehrapen, vooral de mo den nasporen en ale gebreken aan de kazen verlielpen , opdat zij gelled zuiver zijn als zij afgeleveru
worden.
§ 1296. Sommige boeren , welke zoetemelksche
kaas makers , pan daarbij eenigzins anders te work
dan de boeren fangs den floila-ndschen I.hsel.
Ofschoon in de hoofdzaak , namelijk de soort van
loots , niet veel onderseheid op to inerken volt zoo
moot daarvau toch eenige melding gemaakt worden,
Zij bebben de gewoonte , om een gedeelte van de
meli . eeii koperen ketel warm to maken en deze
Ter warmcie melk bij de overige to doen , waardoor
het stremsel spoediaer weilt en de wrongel terstond. jets balder is en de kaas,tof zich minder met
wei vermengen kan. Zij seheppen doarom ook niet
ale wei af , moor verzamelen de wrongel met een'
nap , wringen die en vullen den kaasvorm voor het
overige is de beliandeling dezelfde, aileen met die
uitzondering., dot zij de kaas longer in de peke!
laten , waartoe zij langwerpige wit te houten troggen
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te kunnen leggen.
1297. De zoogenaarnde Meikaasjes zijn kleiner
en vetter, doch kunnen niet zoo lang bewaard worden. De heemraads- of roomkaasjes worden met
meer zorg gemaakt, zij zijn zeer vet , worden dikwijls
gekleurd en lang bewaard , zoodat zij als de beste
soort behooren beschouwd te worden ; deze kazen
worden evenwel maar slechts nu en dan gemaakt.
§ 1298. Be zoogenaamde Engelsche kaas, welke in
ons vaderland gemaakt wordt, verschilt weinig of niet
van onze gewone zoetemelksehe kaas ; het voornaamste
onderscheid bestaat in den vorm en misschien in eenige
meerdere vastheid, door dat zij sterker geperst wordt.
Bij onderscheidene boeren heb ik het maken
der Engelsche kaas op verschillende wijzen zien
doen, omdat zij als ongemerkt tot hunne gewone handelwijze terugkeeren ; daarenboven
beweren zij bet voorschrift , zoo als het hun
eerst gegeven was, Diet te kunnen volgen.
1299. Om Engelsehe kaas te maken , moet de
melk versch, zoo als zij van de koe komt, zonder verwarmd te zijn, gestremd worden, de wrongel moet
dan, zoodra zij genoegzaam fijn geroerd is, in eenen
doek , welke op eene vloot gelegd is, gescliept en
daarmede vervolgens in den vorm gedaan worden ; die
vorm is eene kleine vloot, welke in den orntrek van den
bodern onderscheidene gaatjes heeft om de wei door te
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laten, eene reep zink dient als opzetstuk en wordt
in den norm ingezet , de einden van den doek worden
zoo viak mogelijk over de kaas gele3d c zoo wordt
dezelve in de por3 seplaatst; zoodani3e pers bcstaat
uit eenen houten bak
men 5, 00

met zware

stukken iizer,

to za-

a COO 1')ed. ji-,enden weGende, w ele

met cone i'zcren schreef Lan op ,,,--eiigt worden, zo3dra
o

sehroef lo 're naala

, staat dit geilecic sewi,,,,t op

de kaas e Pet sulk zink 1.),2et dat dezelve eeDen rat Al
maakt, Nvon_lt do Pans u:t den dock
genornen, om3ekeerd en van boven met em' schoonen
droogen doek gedekt, en zoo andamaal aan do (Irakking biootgesteld; zij worth nog eenige malen orngekeerd
en na verloop van vier en twintig urea gezouten.
De kaas , naar dit yoorsehrift gemankt, is ineestal
to vet, waarschijnlijk zal men eon gedeelte
van de inelk vooraf moeten afroomen , hetwelk
men in Engeland gewoonlijk duet , door de
melk van den avond to laten stow], of to roomen
en met de meik van den morgen to zamen to
handelen , en omdat de afzondering van de wei
zelfs met de zwaarste person moqelijk is , zal
men tot dat cinde met voordccl oebruik Lannen mati-en van hot werktuig van

ROBISON,

°In

de drukhing van den dampkring tot de uitch ijring van de Ivei

Vie de be-

schrijving en of betiding van dit werktuig in
,Vaison rustique du XIX Sack, Tom. III, p. 44,
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en .dnnales de l' agriculture Franpaise , Altars
1842, pag. 185.)
§ 1300. De 1N-oord-Hollandsche of Edamsche kaas
onderscheidt zicli vooral daardoor,, dat zij kleiner,
ronder en vaster is dan andere zoetemelksche kaas.
Berigten wegens het waken van zoogenoemde
Noord-liollandsche, vindt men in Kors, Nagazijn van Landbouw,, V. deei, hi. 192, en Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, V. Deel,
hi. G70.
1301. Tot het maken van deze kaas wordt de
versche melk doorgezeefd en in eene kuip of tobbe
gedaan , en zoodra het' stremsel daar doorgeroerd is,
met een deksel toegemaakt.
Zoodanige tobbe met de schamel of voet , om
dezelve op te plaatsen , vindt men in het kabinet te Utrecht, No . 480 en 481.
§ 1302. Ms de melk alzoo ruim een kwartier uurs
gestaan heeft, is dezelve genoegzaam gestremd, (men
noemt haar dan glib ,) om doorgehaald te worden ,
hetwelk men doet door een' houten nap door de glib
heen en weder te halen , hierna wordt de wrongel
fijn gemaakt , (hetwelk men kleinzen noemt ,) onder
welke bewerking men er een weinig warme wei bijvoegt , waarmede de wei zooveel mogelijk afgeschept
en een houten schotel omgekeerd, met een gewigt bezwaard , om de wei verder te laten alloopen , op de
wrongel geplaatst wordt.

— 510 —
1303. Hierna neemt de boerin de wrongel, wrijft
die fijn en verdeelt dezelve gelijkelijk in zooveel kaaskoppen als zij kazen maken wil drukt er de wei
met de lianden nit, ledigt daarna den kop om de kaas
nog eens te hewerken, -volt den !asp andermaahoorzigtig, diukt en Leal, do kaas eenie malen dan
doet men warm water of
do kaas to

baden,

wanne

wei in de tobbe

0111

waardoor de kazen en kaaskoppen

van de aanhangende vetdeelen gezuiverd worden , en
doet ze eindelijk in eon' dock en daarrnede in den
kaaskop , welke dan met den voiget gedekt , onder
de pers gezet worth, om alzoo vier t zes urea te staan.
Be vormen , koppen of kaasmakers vindt men
in het kabinet te trirecht ,

No .

482 , eene

groote kaaspers N o . 485 , en eene kleine
N°. 486; de laatste dient vooral om tweeponds
kazen (van een Ned. pond) to maken.
§ 1304. Ms de kaas nit de pers genomen wordt
plaatst'men dezelve, om gezouten te worden , in con
daarvoor bestemden kaaszetter , welke ronder is dan
de kaasvorm en van onderen slechts den gaatje hceft ;
hierin blijven de gewone vierponds kazen van negen
tot clf dagen, terwij1 zij dagelijks omgekeerd en met
zout b:strooid worden.
Eon zoodanige kaaszetter is in het kabinet to
488.
1305. Nadat do kazen in de kaaszetters genoegUtrecht, N . .

zaam gezouten zijn, worden zij gedurende vier en twin-

511 —
tig

uren in de pekel gezet , dan afgewassehen en op de

stellingen gelegd hier worden zij , gedurende veertien dagen , dage_jks oinge:xerd en na,,),ezien.
Eene belaniVie rerhandeling over een gebrek in
J.Yoordhollands cite zoeteinelksehe kaas, g,enaaind

bet InFj pen , door J.

vindt men in
Tijdschrift ter hevorderivg van Nijverheid, VI.
BOUW3LiN

Deel, bl. 310.
§ 130G. Vervolgens worden de kazen cenigen tijd
in eene tobbe met koud water gelegd , opdat de korst
eenigzins weeker worde en minder ligt kan scheuren.
Be vierponds kazen laat men gedurende drie uren in
het water, en de grootere kazen jets langer.
worden zij afgedroogd en nog gedurende acht dagen
op de stellingen orngekeerd , eindelLik met warnie zure
wei afgeboend en den dag voor dat de kazen ter markt
zullen gebragt worden , met lijnolie ingewreven.
Nadat de kazen verkocht zijn , wordt de roode
kicur aan dezeive in de pakhuizen , door de
opkoopers gegeven.
1307. Be comrnissiekaas, welke men in iloordHolland niet meer zoo veel als vroeger maakt, is
grooter,, minder gezouten en vetter dan de gewone,
zij wordt vooral in het najaar gernaakt , omdat zi:
des zotners niet lang genoeg zoude goed bqven en to
spoedig. scheurt. De bewerking daarvan is overigens
gelijk aan Ge gewone Noord-Hoilandsche kaas.
1308. Van de wei wordt de room verzameld em
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daarvan boter te karnen; bet overige dient gedeeltelijk tot huishoudelijk gebruik en het grootste gedeelte
wordt aan bet vee te drinken gegeven.
Vergelijk § 1283.
§ 1309. Van de erc7o, kaas komen vooral twee
soorten in aanmerliirg , die wij onder den Imam van
Vriesche en Leidsche kunnen onderschciden ; van beide
zal ik de bereidingswijze opgeven. Zij verschillen in
vorm van elkander : de Leidsche is minder dik en
de rand meer rond , ook is de laatste met meer zorg
bewerkt en gewoonlijk vaster.
Eene beschrijving der bereiding van de Vriesche kaas vindt men in

KOPS

Illagazijn van

Landbouw, III. Deel, hi. 174, en van de Leidsche kaas bij LE FRANCQ VAN BERKILEY Nat. list.
van het Rundvee in Holland, VI. Stuk, hi. 428.
§ 1310.

OM

grove kaas te maken, wordt in Vries-

land, nadat alle room tot boter maken afgeschept is,
de drage melk, Welke niet zuur zijn moet , nit de
aden in melkemmers overgegoten , en daarmede in
den kaasketel, een' grooten koperen ketel gebragt; onder dezen stookt men eenige takkebossen, totdat de
melk warm genoeg is, om door bijvoeging van het
stremsel dik te worden; dan neemt men den ketel van
het vuur, laat denzelven een paar uren staan en roert
alles dan eenigen tijd wel dooreen.
1311. Hierna wordt alles op een' brouwdoek ,
welke in de brokaad gelegd is, geschept. Op deze

— 513

wijze pat niets vcrloren, de kaasrunsel blijft op den
dock, en de wei loopt door de opening, welke in de
ade of mouw ts, in eene daaronder 8eplaatste tobbe.
Een' brouwdoek, brokaad en perstobbe Tindt
men in het kabinet te Utrecht , N o . 470 ,
473 en 471.
§ 1312. Vervolgens worth de kaasrunsel in de brokaad met zorg beweikt , om de brokkcn fijn te maken en alle wei daaruit af te zonderen. Het is vooral Tan deze bewerking , dat de deugdzaamheid der
kaas Teel afhangt. Na deze bewerkinij bl6ft alles N an
'smorgens tot den namiddag staan our nit te
alsdan neemt men bet noodige zout, men rekent daartoe gewoonlijk op tien Ned. ponden twee en cell
half ons fijn zont, wetla dit door de wrongel, w'elke
men daarna in het kaasvat doet , met den vol6er
dekt en onder de pens plaatst.
Zoodanig kaasvat of vorm is met ijzeren hoepels
voorzien en zcer siert_ , het lona voor in het
kabinet te Utrecht, No . 476, en cane pers ,
zoo als men in Vries/and gebruikt, iv,°. 478.
§ 1313. Nadat de kaas drie uren onder de pers
gestaan heeft, worth dezelve nit het kaasvat genornen,
met bijna kokend \Tater overgoten, in eenen dock gevikkeld , alzoo weder in het kaasvat gedaan en andermaal onder de pers geplaatst, waar zij tot den volgenden morgen wanneer dezelve in cm niet
vochtig vertrek op eene plank te droogen gelegd

NT or

dt
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Maar moet de kaas gedurende acht dagen dag-elijks
onigekeerd AV ortien ; eide1ijk inoet men ze afschrapen
en afwrijven, on] ter markt gebragt te ktinnen worden.
§ 1314. Orn Leidsche of komijnde kaas te maken
wordt een gedeelte Ian de afgeroomde melk in den

welIe1el, eenen voor bet kaasmakm bestemden kopeien ketel, heel, gemaakt en dan bij de overige melk
in de wiingkuip gegoten.
Eene wringkuip is in het kabinet te Utrecht
N°. 469.
1315. Nadat alle rnelk goed dooreen geroerd
is , wordt er ht stremsel bijgevoegd en blijft de
boerin aan bet roeren, totdat de runsel sty wordt
en de roentok of 101)01 daarin overeind blijft staan
vervolgens wringt en kneedt zij de kaasstof met de
handen zoo lijn mogeiijk.
§ 1316. Ilium plaatst zij den wringbak of de vloot
in de nabijheid , legt daarin den wringdoek en doet de
kaasrunsel op deze; de vier einden worden dan to
zamen genomen en alzoo opgeligt om er eene Kleine
burrie onder te plaatsen. Be boer draait daarna den
dock zoo east mogelijk in elkander, en wringt en
drukt er de wei met de noodige zorg uit. Om zulks
nog beter te doen , gebruikt hij vervolgens de kaas-

wip , eene sterke plank , welke onder eene Mos ,
aan een stij1 bevestigd , geschoven wordt. Onder deze
plank plaatst hijden dock met kaasrunsel op de
burrie en wring y loot terwij1 hij op het vrije einde

van de plank zitten gnat om te wippen en alto wei
zoo veel mogelijk nit to drukkon.
Deze bewerkingen zijn afgebeeld bij
VAN BERKHEY ,

LE FRANCO

VI. Stuk, pl. LXI.

§ 1317. De wei, op deze wijze genoegzaam nitge-

perst zijnde , worth kaasrunsel in de portellobbe
cone sterke met zware hoepels voorziene vloot , gedaan en daarin geporield ,

dat is:

met de voeten ge-

treden , totdat de kaasrunsel eer y vast en to zamenhangend deeg wordt.
Eerie porteltobbe is in het kabinet to Prerhi ,
IV. 474.
Ofschoon de porielaar, (zoo worth do boor genoemd, die de kaasrunsel treedt), wei telkens
••
voor hi] ,aanvanst , mi ne voeten wascht , zoo
is die handelwijze toch immer onzindelijk , en
bet zoude wenschelijk wezen, dat men tot dat
cinde eon' molen of ander werktuig gebruikte,
waarmede men hetzelfde doe nog gemakkeliiker zal kunnen bereiken. (Zoodanige molen
is beschreveri en afgebeeld : Naison rustique
XIX Siti cle, Tom. III, p. 32.)
§ 1318. Zoodra de kaasrunsel rnoeg geporteld is,
begint de hoer Gene dunne laag daarvan in het haasvat of den vorm to legJen, doze work blinde laag

go-

noeind , omdat daarin voile kruiderijen komen , zoo
als in de volgende; hiertoe worth in de wringvloot
school] -;ernaakt ziinde , het grootste gedeelte van do
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eunsel gedaan en in de porteltobbe alleen zooveel gelaten, als voor cone laag noodig is hierin wordt
dan ecnig kon-4jnzaa.d doorgetreden en dan in het
kaasvat gedaan, waarover de boerin dan nog eenige
gebroken kruidmvlen strooit, en hiermede wordt op
dezelfde wijze yoortgeg.aan, totdat de laatste deklaag ,
ook zonder kruideqen, gelegd is.
Zoodanigen vorm -y in& men in het kabinet to

Utrecht, No. 475.
§ 1319. Het kaasvat met den volger voorzien , wordt
dan onder de lave
pers, ook wel eerste- of vat-

pers genaamd, geplaatst. 1Na een paar uren alzoo
gestaan te hebben, worth de kaas uit den vorm genomen, in eon' kaasdoek gedaan en andermaal in de
pers geplaat&J. 1N-a een gelijk tijdsverloop neemt men
eenen anderen droogcn kaasdoek en keert tevens de kaas
om , betwelk men daarna nog een paar malen herhaalt, en dan Hirt de kaas den nada door in deze pers.
Be afbeelding van zoodanige pers kan men zien
bij LE FRANC() VAN BERKHEY, VI. Stuk , pl. LXI,
fig. 9.
1320. Zoodra de kaas nit den vorm genoinen is,
wordt zij van den dock ontdaan onder de zahpers ,
(alzoo genaamd onidat de kaas daaronder moot -nitzakken) gebragt. Het is een houten bak , met mare
steenen aangevuld , welke men met het gehecle gewigt
op de kaas nedeclaat en die door cone soort van
windas kan opgciigt worden. ender deze pers wordt

--- 517 —
de kaas platter en de rand rond. Men laat de kaas
gewooAk een dag., onder deze pers.
Be zakpers kornt voor in het kabinet te Utrecht,
N°. 497 , en op kleine hofsteden gebruikt men
in plaats van de zakpers

wel de hand-

pers , welke bij

LE FRANCQ 'VAN BELKHEY is afgebeeld , VI. Stuk, pl. LXII, fig. 3.
§ 1321. Als de kaas geperst is , moet zij nog ge-

zouten worden. Iliertoe worden zij eerst in den zouteen' langwerpigen houten bak, gelegd en met
zout bestrooid, welk zout door de vochtigheid van de
kaas smelt, daar in trekt en gedeeltelijk in den trog
afdruipt. Be kazen worden in den zouttrog dagelijks
omgekeerd en op nieuw gezonten, totdat de boerin
oordeelt, dat zij genoeg zout aangenomen hebben
waartoe veel onclervinding noodig. is.
§ 1322. Boor bet zout wordt de kaas korstig, dat
is: uitwendig hard , dan worden zij afgewasschen en
afgeschraapt , waardoor zij glad en gereed worth orn
geverwd te worden, hetwelk gedaan wordt met or/can,
welke met eenige potasch in water g-ekookt is. Eindelijk worth de kaas met eenige biest ingewreven
en op planken gelegd.
§ 1323. De kaas rnoet dan dagelijks omgekeerd en
nagezien worden, totdat zij in de kaaskamer gebiagt wordt, waar zij zoolang bewaard en verzorgd
wordt, tot het tijd en gelegenheid is, dezelve te gelde
te maken.

1324. Na de afscheidmg van het grootste gedeelte
van de kaasstof door het stremsel, blijft een antler gedeelte in de wei door den invloed van het melkzuur
opgelost deze kaasstof , ook la stof genaamd , welke
men in het Iloogduitsch Zieger noemt han men
door bijvoeging van eenig zuur afscheiden , en het
is daarvan , dat men de groene Zwitsersche kaas
ScliaOzieger genoamd, maakt. Daar de bereiding
daarvan moge161, ook in Nederland met voordeel kan
ondernomen worden, zal ik daarvan de bereidingswijze kortelijk vermelden.
Die landlieclen , vooral in onze zandstreken, welke
alleen boter maken, zouden-waarscqnlijk een
gedeelte
van de karnemelk met voordeel kunu
non gebruiken tot het maken van zoodanige kaas.
§ 1325. Door d wei of karnemelk te koken en
daarbij een dertigste zure wei te voegen , verkrijgt
men de viastof. Deze scheidt zich b'd vlokken af,
welke met eene schuimspaan weggenomen en op
eenen dock , orn uit te lekken , gedaan worden.
De zure wei bereidt men door bij hetgeen na
de afscheiding van de vlastof oirerbliift eetiig
zuurdeeg to doen en zoo te laten staan , en
heeft men cenmaal van doze zure wei dan
worth alle andere, welke men daarbij voegt,
spoedig zuur.
In de plaats van zure wei kan men de vlastof
ook door bijvoeging van azijn afscheiden.
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1326. Be vlastof wordt dan in zakken, zoo droog
mogelijk uitgeperst ; vervolgens in een vat gedaan
'Ic, blijft zij eenen geruirnen tijd Merin om te Listen:
sorntijds eenige maanden. Men verzamelt daarom
naar omstandigheden de vlastof , en wacht den tijd
af, tot dat men oordeelt , dat zij genoeg.- gegist heeft.
1327. Ms het tijd is met de bewerking voort te
gaan, wordt de vlastof tusschen een' daartoe besternden
molen fijn gemalen en daarmede het zout en het
kruid , waarvan de eigenaardige geur en groene kleur
ontstaat, vermengd.
De molen wordt beschreven als to bestaan uit
twee kleine steenen, een liggende en een staande,
en is afgebeeld bij J. G. KRIlNITZ, 6konomisch
technologische Encyclopeidie , 35er Band , en DE
LASTEYRIE, Sam/Wang von lilascitinen, Instrumenten u. s. w., l er Band.
bij honderd ponden vlastof neemt men twaalf
ponden zout en twee en een half pond poeder van de blaauwe klaver

(Melilotus (Joe-

rulea Lim.), welke eene jarige plant is, die
men gemakkelijk in eenen tuin daartoe kan
aankweeken. De plant wordt afgesneden zoodra zij begint to bloeijen , vervolgens gedroogd
en eindelijk gestampt , gezift, en in geslotene
trominels of vaten bewaard.
‘rolgens sommigen wordt bij de viastof nog een
edeelte veL:,-ca argescheiden kaas mode onder
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gemalen , doch zulks schijnt niet noodig , en
zal in de zelfstandigheid niet veel verandering
te weeg brengen, maar de bereiding en verdere verzorging moeijelijk maken.
1328. De nu weeke vlastof wordt dan in vormen
gedaan, waarvan de gedaante genoegzaam van den
vorm dezer kazen kan afgeleid worden. Be kazen
blijven gedurende acht dagen op eene luchtige plaats
in deze vormen, worden er dan uitg-enomen , en verder om te droogen gezet , wanneer zij ingepakt en verzonden kunnen worden. Eerst na eenjaar rekent men
dat deze groene Zwitsersche kaas kan gegeten norden.
Wanneer men nu den arbeid en den prijs waarvoor
dezelve gewoonlijk verkocht wordt, berekent,
zal men daardoor gemakkelijk tot het besluit
komen , dat die bereiding veel voordeel zal
kunnen opleveren.
§ 1329. Door uitdamping van de wei kan men de
melksuiker verkrijgen, doch zulks zoude bij ons de
rnoeite niet beloonen; doelmatiger is het, cm al wat
van de verschillende bereidingen overblijft en tot niets
anders gebruikt wordt , aan het vee te geven.
Over het mesten.

§ 1330. Zoowel de kalveren als de volwassen runderen worden gemest, om geslagt en tot voedsel voor
den mensch gebruikt te worden. Het nuchtere kalf
en bet magcre rund leveren een slecht voedsel, zoo-
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dat het mesten ook daarom reeds belangrijk is. Be
behoeften van den rnensch verzekerien den landman,
dat zijne zorg beloond zal worden , zoo hij de noodige kennis verkreFiren heeft en met alle oplettendheid,
welke hier volstrekt noodzakelijk is, te werk pat.
Niet overal echter kan men met genoegzaam voordeel mesten ; zulks hangt van plaatselijke Egging
en ornstandigheden af; om deze, te bepalen en
op te geven, acht ik evenwel niet noodzakelijk.
§ 1331. filet mesten der kalveren geschiedt niet

overal even goed en met gel ;tjke voordeelen. Een groot
gedeelte, hetwelk om te slagten aangehouden wordt,
voedt men slechts de eerste acht of veertien dagen
met de biest en melk, daarna wordt de melk aangelengd, dan door afgeroomde melk, door ka.rnemeik
of door wei vervangen, en hierbij somtijds wat zemelen , boekweiten-meel enz. toegegeven , en dan, als
zij acht of lien weken oud zijn , verkocht.
Vergelijk § 1194-1197.
§ 1332. filet is vooral in Noord-Holland en Gelderland, dat de kalveren het best gemest worden;
men plaatst dezelve aldaar ieder afzonderlijk in een
duister hok , waarin zij zich niet kunnen omdraaijen,
maar met stroo goed droog gehouden worden ; zij
krijgen geregeld de voor hen bestemde hoeveelheid
melk, gewoonlijk tweemaal daags , dadelijk nadat
de koeijen gemolken zijn. Op deze wijze warden zij spoedig vet en blijft het vleesch blank ,
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hetwelk niet geschiedt indien zij tevens ander voedsel krijgen. %Vanneer een kalf bijzonder goed aanneemt , wordt het wel eens langer aangehouden, rnaar
gewoonlijk wordeil de meesten als zij twaalf weken
oud zijn, afgeleverd, omdat men zulks voordeeliger
acht dan dezelve langer te laten staan.
De hoeveelheid melk welke om te mesten, noodig is, kan men voor de eerste week rekenen
op twee a drie Ned. kannen dagelijks , en wekelijks wordt doze dagelijksche hoeveelheid
met eerie Ned. kan verrneerderd.
Een mesthok voor kalveren is afgeheeld door LE
FRAN CQ VAN BERKIIEY VI

stuk, Pl. I.IV, Fig. 1.

§ 1333. Een ander middel om kalveren te mesten
is, door dezelve op besteinde tijden te laten zuigen
men melkt dan eerst een gedeelte van de melk en
brengt daarna het kalf bij de koe, of men zet een
tweede kalf bij , welke te gelijk zuigen, waardoor
eene genoegzame afscheiding van de melk bij de koe
onderhouden wordt. Na zes weken kan men deze
kalveren verkoopen, en twee andere bij dezelfde koe
laten zuigen. Deze wijze van kalveren vet te maken,
wordt echter meer in Frankrijk en Engeland dan
in Nederland gevolgd.
§ 1334. Bij het mesten van het

Nolwassen

rund

kan men vooral twee handelwijzen onderschei ,den, die
zelfs versebillend genoemd worden , als het vetweiden
en het eigentlUk mesten.

— 523 —
1335. Ilet vetweiden kan alleen daar plaats vin
Jon, waar de grond vruchtbaar is, de weiden met
zeer goed gras begroeid zijn , en waar geen gebrek
aan goed drinkwater is: zoo dat sommige weiden
bij voorkeur tot het vetweiden gebruikt worden , terwijl andere daartoe geheel ongeschikt zijn.
Vergelijk § 1191.
§ 1336. Be runderen , welke men bestemt om vet
geweid te worden , moeten daartoe geschikt zijn. Er
hehoort reel kennis en ondervinding toe om zulks
to beoordeelen. Men neemt het liefst die runderen
welke niet geheel mager zijn, eene zachte huid hebben
en eene goede geaardheid schijnen te bezitten.
§ 1337. In de eerste plaats is het noodig om vet
geweid te worden , dat het rund volwassen zij. Want
zoolang het in grootte toeneemt zal er weinig vet
worden afgescheiden.
§ 1338. Vroeg gesneden ossen en kwenen zijn
bijzonder bestemd oat vet geweid to worden ; zij die gewerkt hebben geven het meeste met vet doorgroeide
vleesch , en worden daarom zeer goed geacht ; de
rare koeijen als zij niet al te oud zijn, kan men
ook vet weiden , om daarna aan de slagers verkocht
to worden.
Als de koeijen ,Sointijds niet groeijen, koint zulks
wel orn dat zij duinzig worden, en dan is het
goed dezelve op het laatst te laten bespringen.
1339. Be weiden moeten niet te moot zijn, om-
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dat het vee dan te veel loopt en vertrapt ; doelmatiger is het, wanneer men deze runderen van tijd tot
tijd in

eene

andere weide kan laten overgaan, want

daardoor zal bet eras weer aangroeijen en op nieuw
een goed voedsel aan ander vee kunnen verschaffen.
§ 1340. Het is niet goed dat de koppels zeer groot
zijn. Het vee is dan niet zoo rustig , en een enkel
onrustig bust kan op vele andere eenen nadeeligen
invloed uitoefenen ; men neemt liefst niet mcer dan
tien beesten in dezelfde weide.
§ 1341. Velen zijn van oordeel dat ook het vee
zooveel mogelijk gelijksoortig moet zijn, dat men geene
ossen en koeijen te zamen moet weiden, ja zelfs dat
het dienstig is, dat deze van bijna denzelfden leeftijd
en grootte zijn.
§ 1342. Het is voor het vee, zal bet vet worden,
van veel belang , dat ook de Egging van de weide
zoodanig zij , dat het niet veel aan stoornis blootgesteld is, aan druk bezochte wegen , aan voetpaden
en daar, waar somtijds hondeti de rust storen, zullen
de runderen dikwijls minder goed vet worden, dan
in stille en meer afgelegen weiden.
§ 1343. Het vleesch der ossen acht men het beste
en dat der stieren als bet slechtste ; om echter van
deze nog eenig voordeel te hebben , worden zij gesneden en ook daarna vet geweid. Zij zullen evenwel
nimmer zeer goed vleesch leveren, tenzij deze stierossen
niet te oud zijn en ten minste een jaar gewerkt hebben.
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§ 13't4. In het algemeen is het gee! ' voordeel , het
vee zeer vet te willen hebben : zoodra een rund niet
veel meer aanneernt en men gevaar zoude loopen dat
het meer zoude verliezen dan winnen, is het zaak hetzelve dadelijk te verkoopen.
§ 1345. Ilet eigentlijk mesten geschiedt door de
runderen op stal te voederen , en dezelve daar zooveel
te geven als zij goed kunnen veiteren, vooral van
voedzame en tot vorming van vet geschikte zelfstandigheden.
Vergelijk § 1194-1197.
§ 1346. De inrigting van de stallen heel t veel invioed bij het mesten ; dezelve moeten ruim en warm
zijn , bet licht moet weinig toegang hel)ben. Ilet
best is dat zoodanige stallen geheel afgezonderd zijn,
opdat daarin zooveel mogelijk state en rust kunnen
onderhouden worden.
§ 1347. Het voederen, het drenken en de verderc
verzorging moet geregeid op gezette tijden, met de
meeste bedaaidheid en zachtheid gesehieden , en liefst
altijd door denzelfden persoon.
§ 1348. Men moet dikwijls voederen, maar nim'her meer op ems geven dan opgegeten wordt. Bij
den aanvang geeft men niet te veel , maar vermeerdert daarrnede langzaam , totdat het vee zooveel neemt
Os het verdragen kan. Eene kleine toevoeging van
zout tot het voedsel a.cht men zeer dienstig en
schijnt ook den eetlust te bevorderen.
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§ 1349. Van veel belang is de zindelijkheid in het
algemeen , waarom men goed strooijen of de stallen
uitinesten moet. Aran het rneeste gewigt is ook de
zuiverheid der huid , weshalve men dezelve van tijd
tot tijd borstelt.
§ 1350. Aileen met hooi kan men mesten wanneeis
het van zeer goede hoedanigheid is, maar gewoonlijk
wordt daarbij nog het een of ander bijgevoegd , om
de voeding te bevorderen , waartoe men in Nederland
vooral de raap- of lijnkoeken gebruiE.- t waarvan de
laatste het best geacht worden.
De koeken worden gewoonlijk lijn gemaakt en
met water yermengd te drinken gegeven. (Een'
molen, om koeken fijn te malen , vindt men
in het kabinet te Utrecht, N°. 342).
§ 1351. De meeste voederkruiden , voederknollen
en voederwortelen kunnen ook tot het mesten gebruikt
worden , vooral als daarbij eenig hooi gegeven wordt.
De voederknollen en wortelen geeft men dan gesneden , waartoe men onderscheidene werktuigen heeft. (Men vindt in het kabinet te Utrecht
eene daartoe bestemde snijkist N°. 340, een'
molen N°. 343, voederstampers N°. 344, 345
en 346 en snijwerktuigen N°. 685 en 687. Beter is het bijaldien men zoodanig voedsel kookt,
waardoor hetzelve meer nut doet en ook warm
gegeven kan worden, hetwelk bij het mesten
eenen gunstigen invloed heeft. Deze koking kan

door middel van stoom in liouten saten geschieden , of wel in cenen ketel op daartoe
bestemde fornuisen. (Van zoodanig fornuis
viudt men een model in het kabinet te Utrecht,
N o . 347).
Door sommigen wordt het broeijen van het voeder
als zeer nuttig aanbevolen. Vergelijk Oekonontische Neuigkeiten, , 183(3, N.. 3, 16, 28.
§ 1352. Als toevoegsel bij alie andere voedsels ,
zijn de granen en de peul- en dopvruchten van groot
belang , omdat zij veel voedzame bestanddeelen bezitten , en daarom den aangroei van vleesch en vet
zeer bevorderen.
Het is vooral de betrekkelijke waarde , welke
bij het gebruik van deze voedingsmiddelen in
aanmerking komt men acht het algemeen
noodzakelijk dezelve geweekt , gebroken of gemalen te geven, omdat anders een groot gedeelte ongebruikt verloren gaat. Het best
van allen is , het meel met warm water aan
to mengen; vooral is het geven van zoodanig
voedsel van veel belang in den laatsten tijd ,
wanneer het vee zeer vet is.
§ 1.353. Onder hetgeen ook bijzonder tot het mesten der runderen geschikt is , behoort ook de afval
van brouwerijen en branderijen men heeft daarom
deze fabrijken vooral in Duitschland , met het landelijk bedrijf verbonden , en toen your eenige jaren
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bij ons 8roote aardappel-geneverstokerijen in werkin
waren , werd daarrnede tevens veel vee Gemest (f).
§ 1354. Om te kunnen beoordeelen of het vee
wezentlijk in zwaarte toeneemt en om daarnaar de
waarde bij den verkoop te schatten , is het van veel
belang, dat men hetzelve van tijd tot tijd wegen kan.
Om het vee te wegen heeft men unsters , waarvan men d6n benevens cen model ziet in het
kabinet te Utrecht,
348 en 349.
Be Engelschen gebruiken eene daarvoor bestemde maat, waarmede zij de zwaarte vrij
naauwkeurig kunnen berekenen. Ook alhier
heeft men op die wijze vrij goede uitkomsten
verkregen , en in Duitschland zijn daarmede
vele proeven gedaan. (Yergelijk Mittheilung
iiber den Versuelt, das refine Fleischgewicht beim
ilornviehe int lehenden Zastande auszumitteln,
1.7011, TH. KHACKL, Klagenfurt 1837. JOHANN BURLehrhuelt der Landwirthschaft , 2 L. Band ,
41e Aufl. , 11. Th. S. 263. BLOCK, near Gewichtsmesser, Leipzig 1841.
GER ,

§ 1355. Ilet vetweiden en !nester' is voor de landhuishoudkunde van bet grootste belang , want niet alleen
(*) Indien het waar is, dat, vooral om de belastingen op bet
g€disteleerd en de bczwaren daarmede verbonden, zoodanige fabrieken , welke voor iandbothv en veeteelt wezentlijk nuttig zijn,
niet meer kunnen bestaan , is hot wenschelijk dat daarin eenige
veraudering moge gemaakt worden.
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wordt de veefokkerij daardoor bevorderd en kan het
vee daarom met meer voordeel verkocht worden ,
maar ook worden vele voortbrengselen van den landbouw op die wijze met veel voordeel verbruikt , en
vooral is de groote hoeveelheid most, welke daardoor
verkregen wordt , het beste rniddel om de welvaart
van den landman te bevorderen.
C. Van de sc/iapen.
§ 1356. Het schaap ( Ovis _dries L.) , een der gewigtigste huisdieren, is van de vroegste tijden af voor den
mensch nuttig geweest, waarom men het als oorspronkelijk uit het midden van .dzie moet beschouwen ,
schoon het nergens meer in den wilden staat schijnt
voor te komen , en ook zoo als wij het thans kennen
niet zoude kunnen bestaan.
Vergelijk : BUFFON, Histoire naturelle, Amst. 1766,
4 th , Torn. V, p. 1. BLUMENBACI1 Handbuch der
Naturgeschichte, 9 th Ausgabe , S. 115.
Over de geschiedenis der schapen , derzelver behandeling en voortbrengselen, verdient in het
bijzonder nagelezen te worden. A. IN- CHAN Handleiding tot de inlandsche schaapsteelt, 2 stukken. Haarlem 1835 en 1836.
1357. Als nuttig huisdier is het schaap den mensch
over den ganschen aardbodem gevolgd en door onderscheidene invloeden zoodanig veranderd, dat daarvan
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thins men igvuldige verseheidenheden voorkomen, zoodat
het getal van schapenrassen inoeijelijk te bepalen is.
ergeNk : A. TIIAER Einleitung zur Kenntn. de)
englische Landwirthschaft, III. Band, S. 729.
Eenige in Engeland voorkomende rassen zijn
door hem beschreven , S. 748 , en afgebeeld
Tab. VII—XVII; anderen vindt men beschreen en afgebeeld bij W. BUDIEISTER Abbildungen der ausgezeichnesten Rindvieh--, Schafund Schweine - Raven , Tab. VII—X.; TESSIER
alle schapen tot zeven rassen, zie Instruction sur les hetes a lame, Paris 1811, p. 1.
blerlat

ille andere afwijkingen zullen dan onderrasson vormen dock alie deze verdeelingen zijn
incest willekeurig zonder genoegzaine bestendige kenteekenen. Eene Nst van deze verseheidenheden in .:flrankriik, voor 1770 , is
opgegeven in 17Iaison custique du XIX Siècle,
Tom. II, p. 510.
1358. Het mannelijk schaap noemt men ram
cii als het gesneden is hanzel , het vrouwelijke cot
en het jonge sehaap , lam.
§ 1359. De schapen wordon aangehouden voatal
OM

de wol, de finest en cm tot slagtvee verkocht

te worden naar omstandigheden wordt het eene
voordeel meer dan het andere beoogd , en som.tijds
levert de melk en zuivel een bijkomend, niet onbelangrijk voordeel.
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§ 1360. In Nederland kan men hoolilzahelijk drie
rassen onderscheiden:
l e . het groote langstaartige schaap
2 , , het kortstaartige schaap,
3e. het kleme langstaartige of heideschaap ;
daarbij bestaan er eenige kudden Spaansche merinosehapen en eenige in de laatste jaren nit Engeland
irigevoerde van het Zdiderduin- en Leicester-ras.

a, Over het groote langstaartige schaap.
1361. Pit ras is bij ons ook bekend onder den
naam van het Geldersche- of Veluw-schaap, en daartoe wordt ook het Burensche , het Stichtsche en
Kempensche gebragt ; het schijnt overeen te stemmezi
met het Duitsche landschaap en misschien met het
inlandsche Fransche schaap. De algemeene kenmerken van hetzelve zijn: een tot achter de ooren kale
kop , eon hoog voorhoofd , een eenigzins verheven
of gebogen smalle neus. ilet lijf lang gestrekt , de
zijden plat , de beenen hon., en de staart ruig behaard. De rain heeft zeer zelden volrnaakte hoor-nen , gewoonlijk korte stompen ; het ooi heeft nimmer
hoornen en brengt gewoonlijk slechts 66n lam voort.
Vergelijk: NUMAN

M. 30, en zie
pl. I en II de afbeelding van het Veluw,

,zchaap en pl. III en IV van het Kempensche
wimp.

LINER

Grundsiitze der rationellen Land-
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wirthschaft, IV. B. S. 396. BUFFON, Histoire na
turelle, Tom. V, pl. I et II. TESSIER , _Instruction sur les haes
pag. 3.
1362. Pit schaap vindt men vooral in Gelderland, Overy-ssel, Utrecht en Noord-Rraband en in
sommige streken van Zuid- en Noord-Holland, waar
hetzelve op onderscheidene gronden aangehouden wordt;
het tiert zeer goed op zan.dgronden , waarom men het
ook het groote zandsekaap in tegenstelling met het
kleine heideschaap noemen kan. Men ziet daarvan
het meest kudden van honderd i honderd vijftig schapen onder het opzigt en de biding van eenen herder
met zijnen hond.
Als een van de beste verscheidenheden van dit
ras kan men het Burensche schaap
beschou,
wen, lietwelk vooral in de Neder-Retuw aangerokt wordt; het is groot, Iljn van wol en
vruchtbaarder dan de overige verscheidenheden van dit ras; het geeft veel melk en wordt
derhalve ook oni de zuivel aangehouden ; het
is van dit schaap dat men gewoon is de swapten ter lengte van eene handbreed af to slaan.
(Vergelijk: NOUN Handleiding stuk, bl. 64).

-II,

Het kortstaartige seltaap.

§ 1363. Tot dit ras behooren vooral de schapen
svelke in aan de Itio(wdz.ee gelevne provincien ge-

533 bouden worden. Be algemeene kenteekenen daarvan
zijn do kop spits en met tot acliter de ooren kaal,
het y oorhoofd gewoonlijk met wol bedekt, het lijf
breed, de zijden rond, de beenen zeer hoog , de
kort behaard en spits, de yacht zwaar, de wol
lang, lijn en glanzend ; de ram is zelden gchoornd,

staart

nicest met zeer korte stompers ; de ooi altijd. ongehoornd , zij brengt gewoonlijk twee en somtijds meerdere larnrneren to gelijk ter wereid, en geeft veel
melk.
§ 1364. Tot dit ras behooren vele verscheidenheden , waarvan het eigentlijke Vriesche schaap en het
Texelsche meer bijzondere vermelding yerdienen. Het
cerste onderscheidt zicli vooral door de kloeke gestalte, langen kop , groote ooren, door b ijzondere
aanhangsels, mogeltik klierachtig-e , van cone tepelvormige gedaante, met grof haar bezet; het is minder
breed maar gestrekter van ligchaamsbouw, ook vindt
men vele onder doze soort, met Relit bruine of gevlekte Up en pooten. Het Texelsche schaap is kleiner en kan daarom ook het kleine kortstaartige schaap
genoemd worden, bet heeft eenen meer platten neus,
is ronder,, heeft eenen korteren staart, draagt meer
wol onder den buik en brengt meest slechts eon lam
voort.
Afbeeldingen van het Vriesche schaap vindt
bij

men

Handleiding , pl. VII en VIII,
van het Texelsche , pl. V en VI.
1NUMAN

en
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Hot Vlaamschc schaap. behoort

lot ra,,
dtt

§ 1365. De meeste kustschapen, zooals die in Zee-

land, Noord-li a land, Groningen en Friesland voorkomen , kunnen als tusschen deze twee verscheidenheden geplaatst beschouwd worden. Door het kruisen
van deze met andere rassen moeten er gedurig tusschenrassen ontstaan, welke moeijelijk alle beschreven kunnen worden, daar derzelver kenteekenen Diet kunnen
geacht worden bestendig te zijn ; zoo heeft men in
Yriesland eene verscheidenheid, welke alleen van
het eigentlijke Vriesche schaap verschilt door het gemis van de klierachtige aanhangsels; en zoo wordt het
Texelsche schaap Teel grooter,, zoodra het op moor
Nruchtbaren grond opgevoed wordt.
Men vergelijke omtrent de verscheidenheden van
dit ras, welke in onderscheidene provincien
Toorkomen :

NUMAN

Handleiding waarin ale

verscheidenheden met groote naauwkeurigheid
aan g egeven worden.
§ 1366. De schapen van dit ras worden gewoontY

lijk geweid en dan slechts weinige to zamen ; zelden
vindt men daarvan groote kudden , hetwelk alleen
plaats vindt op de schorren en buitendijksche landon,

• . Het Heine langstaartige of heideschaap.

1367. De schapen van dit ras zijn de bleinsten
van alle , men oudersoheidi hot daarenboven aan de
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hoornen , waarrnede alle rammen en de meeste ooijen
voorzien zijn , en door de lange , grove , harde en
harige wol, waaronder veelal nog eene zaehte, korte
pluim-wol te vinden is. Be staart is lang en ruig ;
dit ras is in Nederland bekend onder den naam van
het Drentsche. In Duitschland noemt men het heideschaap.
§ 1368. Van dit schaap zijn ook eenige verscheidenheden bekend , doch het voornaamste onderscheid ,
hetwelk bij dezelve in aanmerking komt, is de kleur;
daarnaar onderscheidt men de Drentsche schapen in
witte, vossekoppen en zwarte ; de witte geven de beste
wol, de vossekoppen zijn geschikter om vet te worden , en de zwarte heeft men bij de kudden om de
wol onder de andere vermengd ongeverfd tot kleedingstukken te kunnen gebruiken.
Afbeeldingen van de witte en van bruine vossekoppen kan men zien bij

NEIMAN

Handieiding,

I. Stuk, pl. X, XI, XII en XIII.
§ 1369. Pit

schaap komt voornamelijk in _Drenthe

voor,, doch men vindt het ook in Groningen, Fries-

land, Overijssel en Gelderland , in de minst vruchtbare streken. Het wordt immer aan kudden door
eenen herder met zijnen hond gedreven, en des nachts
in kooijen of in perken opgesloten , omdat de mest
het voornaamste doel is , waarom deze schapen gehouden worden , ofschoon de opbrengst aan wol mede
in rekening komt.
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r. Het Merino- of Spaansche schaap.
§ 1370. Het merino-schaap is van middelbare grootte,
laag op de beenen , het lijf is meer rond dan lang
en plat, de yacht is digt , de wol stomp gestapeld ,
zeer zacht en fijn, de kop is breed , het voorhoofd
en een gedeelte van de onderkaak met wol begroeid de ram is meest gehoornd , de horens zijn
groot , naar voren gebogen en wijd afstaand.
Af beeldingen van het merino-schaap vindt men bij
en IV. VerNUMAN, Handleiding, II. Stuk,
gelijk C. P. LASTEYRIE, Perhandeling over de
Spaansche schapen, Haarlem 1801.
Jibbildungen , Tab. VII.

BAUMEISTER ,

Een belangrijk berigt omtrent de Spaansche schapen en derzelver yerzorging vindt men in het
Huishoudelijk Woordenboek van NOEL C110111EL en
Bed, bl. 32, 33.
§ 1371. Ofschoon het niet waarschijnlijk is , dat
CIIALMOT , VI.

men dit ras , waarvan ook meerdere verscheidenheden
bestaan , als oorspronkelijk in AS:panje te huis beboorende moet beschouwen , zoo heeft het echter
zddaar yerscheidene eeusven bestaan en werd met
veel zorg behouden , zoodat sommige kudden bijzonder door fijne wol uitmunteden. In de laatste
jaren is men echter in S.panje niet vooruitgegaan ,
en thans ou,de men `daar niet meer zulke goede
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fijne wol vinden als door somrnige Duitsche kudden
geleverd wordt.
Vergelijk NUMAN, Ilandleiding , II. Stuk, hi. 295;
J. G. ELSNER, Uebersicht der europiischen veredelteu Schafrucht , I. Band, S. 3; II. Band. S. 3.
§ 1372. In den jare 1789 zijn de merino-schapen
het eerst in Nederland ingevoerd, en men heeft
sedert dien tijd de ondervinding verkregen, dat zij
zeer good alhier kunnen bestaan.
Zie de geschiedenis van de merino-schapen in Nederland bij NUMAN, Ilandleiding,II. Stuk, M. 307.
Onderscheidene berigten dienaangaande vindt men
in ho p s Illagazijn van Landbouw. Zie onder
Deel , hi. 199.
anderen I. Deel , hi. 119;
Van veel belang zal het zijn , de nog bestaande
kudden van merino-schapen voor ons land to
behouden en die zoo-veel mogelijk te verbeteren , want eerst dan , wanneer de hoeveelheid voortgebragte

Nv

ol

eenigzins belang-

rijk wordt, zal zij beter betaald worden dan
wel tot nu toe het geval is ; ook ontbreekt
het mogelijk aan eon volkomen zuiver ras;
eenige van de beste rarnmen en ooijen nit
Saksen zouden veel kunnen bijdragen, om de
wol van de nog bestaande kudden aanrnerkelijk te verbeteren.
De pogingen om eon zoo voortreffelijk ras bier te
lande meer algcmeen te maken , zullen meerdel e
:“J
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ondersteiming vorderen dan tot nog toe daaraan
erleend is. (Zie Tijdschrift ter hevordering ran
Nifrerheid , V. Peel, hi. 628).
. Van het Zuiderduin-schaap.
§ 1373. Het Zuiderduin-schaap is kort en dik
met eene digte y acht van fijne kroeswol , laag op
de beenen, met vooral korte voorpooten, met dikken
en korten hals en kop ; de rammen en ooijen altijd
zonder hoornen ; de kop is met eene wolkuif voorzien , welke minder naar voren komt dan bij het
merino-schaap , de onderkaak gedeeltelijk met wol
begroeid, kop en pooten zijn gewoon graauw of bruinachtig van kleur,, het heeft eenen langen ruigen
staart , welke gewoonlijk afgeslagen worth.
Afbeeldingen van dit schaap vindt men bij A.
TILER, Einleitung zur Kenntniss der englischen
Landwirthschaft , III, Band, No. XI. en NUMAN
llandleiding , II. Stuk, N.. V en VI.
§ 1374. Door vele landhuishoudkundigen worth
dit schaap beschouwd als oorspronkelijk van de merino-schapen af te stammen of wel , dat beide van
gelijken oorsprong zijn. Men zal het daarom tot
het ras der merino's kunnen brengen en het als een
onderras moeten beschouwen. Het Zuiderduin-schaap
bestond vroeger op de zuidelijke duinen van Sussex.
Zeker is het , dat hetzelve eerst in latere jaren verbeterd is; vroeger was het hoog op de beenen met
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eenen langen dunnen hals en eenen laag uit het
kruis voortkomenden staart.
Vergelijk NUMAN, Handleiding , II. Stuk, hi. 328.
§ 1375. Nadat het Zuiderduin-schaap, vooral door
de zorg van ELLMAN, verbeterd was, is het meer
en meer over Engeland verspreid , en thans worth
niet alleen de wol , maar ook het vleesch van die
schapen bijzonder geprezen.
§ 1376. Bit schaap is zeer goed tegen koude en
vermoeijenissen hestand , zoodat het aan kudden gedreven wordt. Het is met gering voedsel tevreden
en daarom gemakkelijk te onderhouden.
In den jare 1832 en 1833 zijn eenige schapen
van dit ras onder het toezigt van den Ifoogleeraar NumAN aan 's Rijks Veeartsenijschool
geplaatst, bestemd om met de afstammelingen
daarvan het inlandsche ras te verbetereil. (Zie
Staten van Landbouiv , 1832, M. 103; 1833,
hi. 98 ; 1834, hi. 104; 1835, hi. 116). Deze
kudde is , om daaraan meerdere uithreiding
te geven , in den jare 1836 naar de heide
tusschen Utrecht en iinersfoort gebragt.
(Zie Staat van Landbouw,, 1837, M. 217) en
wordt aldaar nog met de meeste zorg, onderhouden. Van tijd tot tijd worden daarvan
schapen afgestaan aan diegenen , welke tot de
verbetering onzer inlandsche wolsoorten
ten medewerken.
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f. Van het Leicester - schaap.
§ 1377. Het Leicester-schaap behoort tot de voortreffelijkste soorten , welke in Engeland onderhouden worden ; het is groot , met breede Borst en
rug, rond van lijf, heeft zeer sterke achterpooten ,
een' kleinen , spitsen en onbewolden kop , dunne
ooren en geene hoornen. De wol is lang en glan.zend als zijde.
Eerie afbeelding van eenen Leicester-ram vindt
men bij BAUMEISTER , .eibbildungen , Tab. VIII.
§ 1378. Ook dit schaap moet als een onderras
van de kortstaartige schapen beschouwd worden; hetzelve is eerst in lateren tijd door de zorg der Engelsche landhuishoudkundigen tot die volkomenheid
gebragt , als het thans voorkomt. — Het munt vooral
uit door de geschiktheid om zeer vet te worden ,
en deszelfs wol door de zachtheid en deugdzaamheid , orn als kamwol te dienen.
Door de zorg van het Gouvernement is ook eene
kudde van deze soort onder bet opzigt van
den lloogleeraar

NUMAN ,

aan 's Rijks Veeart-

senijschool geplaatst. (Zie Staat van Landhomy, 1836.
§ 1379. Het Leicester-schaap vereischt eene betere
voeding dan het Zuiderdnin-schaap , bet komt in
dezen ook het incest met ons ras van kortstaarten
overeen.
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Nog zijn in ons vaderland van tijd tot tijd eeni8e
rammen van andere in Engeland uittnuntende soorten ingevoerd , rnaar daarvan kan
men niet veel nut verwachten , zoolang men
niet stamkudden onderhoudt , orn daardoor
voortdurend' met verbetering van onze inlandsche te kunnen voortgaan. (Vergelijk Staten
van Landhouiv , 1835 , hi. 112 en 1840, hi. 111).
, Over de verzorging der schapen.
§ 1380. Het schaap vordert eene bestendige verzorging zal het gezond blijven en die voordeelen
verschaffen , waartoe het gehouden worth ; bij de
minst verkeerde behandeling, zoodra het gebrek moet
lijden , en slecht of ongeschikt voedsel moet nuttigen , bemerkt men eene afwijking in deszelfs gezondheidstoestand.
§ 1381. Bij de verzorging der schapen kotnen in
aanmerking de drifthoeding- , het perken , het wei-

den en de stalvoedering.
Be wijze van verzorging is verschillend naar de
piaatsgesteldheid , vruchthaarheid van den grond,
naar de hoeveeiheid schapen , welke men le
Nerzorgen

heeft , naar den tijd van het jaar

en het ras, waartoe zij behooren, daar niet
alle schapen even goed van alle voedsel kunnen bestaan en in v,;oeden staat onderhouden
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worden , en het drijven niet even goed kunnen verdragen.
1. Van de drifthoeding.

§ 1382. Door drifthoeding verstaat men die behandeling , waarbij de schapen door eenen herder ,
met behulp van zijnen bond , naar onderscheidene
plaatsen gedreven worden om hun voedsel te zoeken.
De schapen, welke dan in grooteren getale vereenigd
zijn , noemt men eene kudde.
Men rekent , dat een herder het opzigt over
eene kudde van vier honderd schapen holden kan.
1383. Een goed en geschikt herder is zoowel
voor de schapen als voor den eigenaar van het grootste belang. Hij moet meer kennis en ondervinding
verkregen hebben dan men gewoonlijk van deze lieden veronderstelt , want hij client alles te weten ,
wat tot. zijn bedrijf behoort ; op hem rust de zorg.
voor de kudde en hij is omtrent dezelve verantwoording schuldig ; van hem hangt het voornamelijk
af, of de kudde in goeden staat blijft dan of die
door gedurige verliezen slechter wordt en dus minder
voordeel verschaffen zal. Hij moet de geaardheid en
behoefte van zijne schapen volkomen kennel] , op
alles bestendig zijne aandacht vestigen , en iedere
ongesteldheid of gebrek dadelijk opmerken en daartegen de gepaste middelen weten aan te wenden,
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llij moet de gesteldheid van de landstreek , waar
zijne schapen drip, kennen, en daarnaar zijne rigting
nemen. Be weersgesteldheid , den stand van de zon
en de afstanden moot hij altijd goed weten. llij
moet met zijnen hond zoo weten om te gaan, dat
hij over denzelven een volkomen gezag uitoefent en
deze zonder tegenstand of onwil zijne orders uitvoert.
Hij moet zijn bedrijf met lust en ijver uitoefenen ,
zijne schapen en zijn hond moeten hem bijzonder
ter harte gaan en daardoor het belang van zijnen
meester in alles behartigen.
§ 1384. Be hond is bij de drifthoeding onmisbaar,,
en van deszelfs geaardheid en gehoorzaamheid hangt
dikwijls het welzijn der schapen aL Het is een eigenaardig ras, hetwelk men den herdershond noemt. Zij
schijnen boven andere de meeste geschiktheid te hebben , om onder de leiding van eenen bekwamen herder de schapen te drijven en bij elkander te houden.
Eene afbeelding van den herdershond vindt men
bij BUFFON, Ilistoire naturelle, Amst. 1766,
Torn. V, pl. XXVIII.
De herdershond moet reeds jong zijnde afgerigt
worden ; hij moet zijnen meester goed verstaan
en op alle teekens naauwkeurig acht geven.
Om hem te doen stilstaan roept hij: sta of
hots; om hem te laten vooruitgaan : ga ; om
hem terug te roepen: terug ; om hem langs
de kudde te laten gaan om boomen en ge-
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wassen te beschermen: fangs; en zoo hij om
de kudde loopen moet: oin enz. ; terwij1 hij
hem de rigting en plaats , welke hij bedoelt,
of met de hand, of met den staf aanwijst.
§ 1385. Be schapen, welke op driften gehoed
worden, worden gewoonlijk des nachts en somtijds
bij zeer ongunstig weder of wanneer het zeer warm
is , des middags in kooijen gehouden dezelve dienen
niet alleen om de schapen tegen de koude of den zonneschijn te beschermen, maar ook om nog eenig toevoeder te kunnen geven , doch voornamelijk om op
die wijze een Groot gedeeltes van de mest te verzamelen.
Men mag het er voor houden, dat de meeste
schaapskooijen niet zoodanig ingerigt zijn, als
voor de gezondheid der schapen het meest dienstig kan geacht worden. — Zij zijn meestal te
warm en te weinig verlicht, vooral zoo de
schapen daarin over dag moeten blijven. (Vergelijk NUMAN Handleiding II. stuk, hl. 115.)
§ 1386. Zoodra de herder het doehnatig oordeelt

met zijne schapen nit te gaan, hangt hij zijnen knapzak om , waarin hij, behalve eenig voedsel , ook die
zaken heeft, welke hem bij de verzorging zijner kudde
noodig kunnen zijn; neemt zijnen staf, roept den
hond, en zoodra de deuren van de kooi geopend
worden, komt de kudde reeds naar buiten.
§ 1387. Een voornaatn vereischte bij de drifthoe-
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ding is, dat het drijven met de meeste bedaardheid
geschiede ; de herder mag zijne schapen ninamer to
veel aandrijven; hij moet slechts zorgen, dat zij zich
niet ophouden bij plaatsen, welke voor hen minder
geschikt zijn, b. v. bij moerassige plaatsen, waar
dikwijls schadelijke kruiden groeijen, dat zij de veldvruchten en het hout niet benadeelen; overigens,
gaan zij al grazende naar die plaatsen, welke vooral
bestemd zijn om hun het voedsel te verschaffen , vertoeven daar eenen geruimen tijd en keeren daarna
tot hun verblijf terug.
§ 1388. Het zijn vooral de heidevelden, zandgronden, duinen en buitendijksche landen , welke bij
de drifthoeding der schapen dienen. Zij moeten aldaar zooveel mogelijk hun voedsel zoeken en de herder moet zorgen, dat zij, zoo zulks mogelijk is,
eenig water vinden. Ook drijft men de schapen veel
op braaklanden , stoppelvelden en in het voorjaar op
de jonge tame, rogge, garst en haver, doch het is
zeer twijfelachtig of die handelwijze wel aanbeveling
verdient.
Hoe minder een land bebouwd is, hoe meer gelegenheid men voor schaapsdriften heeft; doch
de opbrengst van zoodanige 'andeli is zoo gering , in vergelijking van hetgeen daarvan bij
ecne behoorlijke bebouwing kan getrokken
worden , dat men nimmer de ontginning der
gronden moet . beletten of nalaten, opdat er
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sehaapsdriften zouden overblijven ; de schapen
kunnen ook zonder dezelve met voordeel gehouden worden, en het is als een wezentlijke
vooruitgang to beschouwen, dat de heidevelden bepoot en bezaaid worden ; wenschelijk
is het, dat er voor schaapsdriften niets overblijft. (Zie NUMAN, Handleiding, II. stuk, b1157.)
Under het drijven moot de herder bestendig op zijne schapen acht geven, hij moot het dadelijk
§ 1389.

merken zoodra sommige niet met lust eten, zich
schuren of bijten of wel kreupel gaan , niets mag aan
zijne aandacht ontgaan, de minste ongesteldheid moot
hij dadelijk waarnemen , en daar tegen de gepaste
middelen aanwenden.
Vergelijk § 1383.
1390. Be herders kunnen niet imrner op dezelfde
plaatsen gaan, zoodat zij ook omtrent de afwisseling
van plaats een good bestek moeten maken ; somtijds
is het dienstig dat zij zelfs van landstreek veranderen, omdat zij des winters niet kunnen blijven waar
zij des zomers zich ophouden. Veel sthaapskudden
vaii

de lagere kleistreken trekken des winters Haar

de hoogere zandgronden en vinden er voor dien tijd
een geschikter verblijf.
Vele landbouwers in de zandstreken nemen gaarne
eenen herder met zijne honden en kudden in
den kost alleen voor de mest, welke in de
kooijen verzameld wordt.
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2. Van

het widen der schapen.

§ 1391. Sommige rassen van schapen, welke tot

de zwaardere soorten behooren, kunnen op schrale
zandgronden geen 3enoegzaam voedsel vinden ; deze
worden daarom meest bij kleine getallen in vruchtbare weiden gehouden. Bij groote hoeveelheden zouden zij de weiden Ic veel benadeelen.
Wanneer te veel schapen in dezelfde weide
loopen , zeggen de landlieden dat dezelve
scithpig worden , dat is , dat zij voor ander

vee ongeschikt worden. (Zie
leiding , I. stuk ,

Hand--

55.)

1392. Moerassige en lage weiden zijn voor scha-

pen geheel ongeschikt ; daar krijgen zij ligt ongemak aan de pooten , worden ongesteld en sterven,
Be weiden moeten daarom goed afwateren en met
deli
grassoorten begroeid zijn.
Be schapen, welke , vooral in vochtige jaren ,
in de weiden het ongansch krijgen , worden
daarvoor het best behoed bijaldien men dezelve op brakke gronden overbrengen kan. De
buitendijksche landen schijnen voor de schapen zeer nuttig. Veel heeft men geschreven
over nuttige en schadelijke planten der weiden
doch men mag gerust aannemen , dat men
daaromtrent zeer weinig met zekerheid zeggen
kan. Men bemerkt , dat de schapen eenige
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planten laten staan en andere bj voorkeur
ten , maar hieruit kan men nog niet tot het
schade)ijke van zoodanige planten besiuiten ,
en door schapen met eene enkele plantsoort
te voeden , kan men evenmin tot bepaalde
uitkomsten geraken , want een matig gebruik kan in vereeniging met andere planters
nuttig zijn , terwijI het enkel gebruik eenen
schadelijken invloed op de gezondheid uitoefent.
§ 1393. Be schapen, welke geweid worden , laat
men daarin zonder opzigt ; zij blijven aldaar bestendig , totdat zij des winters door het bevriezen der
slooten gevaar zouden loopen daarin om te (omen of
dat

het, wegens de sneeuw,, voor dezelve moeijelijk

worth zich het noodige voedsel te versehatien.
3. Van het perken der schapen.

§ 1394. Door het perken verstaat men die handelwijze svaarbij de schapen tusschen hekken of horden , in Gene bepaalde ruimte , ingeslo ten worden.
Vooral in Drenthe, doch ook op de zandgronden van Vriestand en Groningen worth deze
handel wij ze gcvolgd.

5 1395. De schapen worden geperkt op bouwlanden met het doe, om het land op die wijze
geinakkelijk en goal te mesten , op kunstweiden vooral, opdat zij niet to veel zouden vertrappen en het
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voedsel met het meeste worded verbruilien terwijI
zi ). het land door de west yerbeteren.

Over het perken der schapen kan men nazien
KOPS Magazijn van Landbouw,, II. Deel ,
266.
§ 1396. Het perken geschiedt zeer verschillend ;
de schapen worden bestendig in perken onderhouden
of slechts des daags geperkt, of des nachts , terwij1
zij bij dag gedreven worden; daarbij geschiedt dit
perken het geheele jaar door of gedurende een gedeelte van hetzelve, of wel nada.t de tijd tot be'nesting van eenig stuk land daartoe aanleiding geeft.
§ 1397. De perken rnoeten dagelijks y erzet worden, en dan rekent men voor ieder scliaap eene
ruirnte van eene vierkante Ned. el noodig -Le hebben.
De hekken of horden moet men met zorg aan elkander bevestigen, want anders kunnen daardoor ligt
ongelukken onts wan.
§ 1398. Aan de schapen, welke bestendig geperkt
worden, moet men, zoo het land niet genoegzaam oplevert , nog daarenboven voedsel brengen en ook water
om te drinken, zoo men hen niet gemakkelijker naar
eene geschikte plaats orn te drinken brengen kan.
§ 1399. Yelen hebben het voor de gezondheid

der schapen doelrnatiger be y onden , dezelve gedurende den zorner te perken., dan in kooijen op te
sluiten.
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4. Over de stalvoedering der schapen.

§ 1400. Door stalvoeding verstaat men die behandeling , waarbij de schapen noch gedreven , noch
geweid worden, maar waar de geheele verzorging op
vital geschiedt.
Over voor- en nadeelen van de stalvoedering
der schapen is zeer veel geschreven , men
kan dienaangaande nazien : NUMAN Bandleiding , II. Stuk, M. 125, en de op 1)1. 158
vermelde schrbvers , alsmede: Tijdseltrift ter
bevordering van Nijverkeid , IV. Bed, bl. 364.
Men kan bij de stalvoedering ook de anderc
verzorgingswijzen vefbinden , of daarvan nu
en dan naar omstandigheden gebruik maken. (NumkN , Handleiding , H. Stuk,
175).
§ 1401. Tot de stalvoedering is het vooral noodzakelijk, dat de stallen of verblijven zoodanig ingerigt zijn , dat zij tot het oogmerk doelmatig kunnen
geacht worden. Zij moeten groot zijn in evenredigheid van het getal schapen , en daarbij moet met
dezelve altijd eene omtuinde plaats verbonden zijn
waar de schapen vrij kunnen loopen en waar zij
zoo zulks mogelijk is, naar hunne behoefte goed
water Linden om to drinker.
Zie de afbeelding van den schaapstal tot huisvoedering in
pl. 1 en II.

NUMAN,

Handleiding , H. Stuk
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Ss 1402. De voornaamste voordeelen van de stalvoedering zijn dat men alle rassen kan aanhouden
welke als van het meeste belang beschouwt worden;
zoodat men alsdan niet door plaatselijke omstandigheden verhinderd wordt , zelfs de meest edele soorten te
voeden en te onderhouden ; dat de schapen in het
algemeen minder door ziekten en ongemakken lijden ,
omdat zij niet blootgesteld zijn om door verhitting ,
stof en slecht drinkwater nadeel te ondervinden, zoo
als die, welke op eene andere wijze gehouden worden ; dat zij meer nut van het voedsel hebben , beter
groeUen vruchtbaar zijn , goede en gezonde lammeren
geven meer en betere wol opleveren , en eindelijk: ,
dat men veel meer en zeer goede mest verkrijgt.
§ 1403. Het grootste bezwaar bij de stalvoedering
is de meerdere arbeid, welke vereischt wordt om
het noodige voedsel te verzamelen en te geven. llierbij
komt nog, dat in de meeste omstandigheden het opzettelijk verbouwen van voedingstoffen volstrekt noodig
wordt, zal men geen gebrek ondervinden.
§ 1404. Bij de stalvoedering is het noodig , aan de
schapen ten minste twee malen daags eene toereikende hoeveelheid voedsel te geven.
Ifet voedsel geeft men aan de schapen in ruiven en
kribben. Be ruiven zijn bestenid voor lang
voeder en de kribben voor kort of gesneden
voeder. Be laatste dienen tevens , om alles
vat door de ruiven valt op te vangen en daar36

— 552 —
door te beletten , dat bet niet onder de Ines(
vertrapt worde.
Men heeft enkele en dubbele, Taste en losse ruiyen ; de enkele ruiven hangt men langs de
wanden , de dubbele tusschen de stijlen. Het
best is, dat deze met pooten voorzien zijn ,
waardoor men dezelve overal verplaatsen kan.
In de plaats van deze laatste kan men ook gebruik maken van ronie ruiven , waaraan de schapen elkander minder dringen en daarom als beter
kunnen geacht worden. Zoodanige ruiven worden
bij het gebruik in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool als zeer doelmatig bevonden. (Zoodanige ruiven zijn in het kabinet te Utrecht,
No. 641 en 686.)
§ 1405. llij , die met het opzigt over de schapen
belast is , moet niet alleen op dezelve naauwkeurigs
acht geven , maar op den toestand van den stal
letten. Men moet aldaar genoegzaam strooijen , opdat de bodem niet te week worde en de mest
daardoor te Teel aan de wol aanhange. Be op de
opene plaats gevallene mest moet men dagelijks opvegen en gelijkelijk in den stal instrooijen.
5. Over het voedsel voor schapen.
§ 1406. Het voedsel voor schapen is onderscheiden
naar plaatselijke omstandigheden , en naar het ras van
schapen, wat men voeden moet.
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wordt de heide door de schapen gegeten, en kan men
die ook , om daarmede te yoederen laten afmaaijen.
Waar het Bras op de velden , langs wegen en op schorren yoorkomt , is zulks immer een beter voedsel
maar waax men van het een noch van het ander genoegzaam heeft , kan men kunstige weiden aanleggen
en onderscheidene voedergewassen yerbouwen.
§ 1408. Kleine schapen en vooral van rassen, Welke
tot de minder geachte soorten behooren , kunnen met
de gewassen van schrale gronden gevoed worden. De
groote soorten , vooral met lange kamwol, verlangen
daarentegen een beter, op vruchtbaren bodem voortkomend of gekweekt , voedsel. Be schapen eten alle
voederkruiden , voederknollen en yoederwortelen. De
graven en koeken van oliezaden zijn voor dezelve zeer
nuttig. Wanneer men groen voeder, vooral klaver, wikken of spurrie geeft , is het immer goed daarbij eenig
droop voedsel, hetzij stroo of

te voegen.

§ 1409. Men acht het voor de gezondheid der
schapen nuttig en dienstig, dezelve van tijd tot tijd
eenig zout te geven. Sommigen achten het zelfs noodig , eenige stukken ruw zout in de kribben te leggen of in de kooijen op te hangen, opdat de schapen daaraan van tijd tot tijd kunnen lekken. Anderen.
maken met meel en zout koeken , om daarvan aan
de schapen nu en dan een stukje te geven.
914.
Vergelijk UILKENS, Handboek,
36
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Be algemeene ondervinding, dat de schapen, op
schorren en in brakke landen gevveid , minder
aan het ongansch lijden , kan ook als een bewijs
voor het nut van het zout beschouwd worden.
6. Over het drenken der schapen.

§ 1410. Met de voeding staat het drenken in bet
naauwste verband. Schoon de schapen niet veel behoefte aan drinken hebben, zoo moet men evenwel
zorg dragen , dat zij ook geen' dorst lijden en daarom
toezien , dat het drinkwater zuiver zij ; vuil en stinkend water kan hunne gezondheid zeer benadeelen.
Bij droog voeder hebben de schapen veel behoefte
aan water en moet men makers , dat zij daaraan nimmer gebrek hebben. Bij groen voeder daarentegen
moet men zorgen , dat zij niet te spoedig drinken.
Wanneer men des winters Been water heeft, kan men
••
geven.
ook sneeuw of gestampt
Zie NUN, Handleiding , bl. 148.
a. Over het voorttelen en aanfokken der schapen.
1. Over de vooritelinto,-.

1411. Bij de voortteling komen in aanmerking
de leeftijd en de toestand , waarin zich de rammen
en ooijen bevinden , en de tijd van het jaar.
1412. Men moet niet anders dan de volkomenste
Ca beste rammen tot de voortteling gebruiken. Bij
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iedere kudde heeft men ruime gelegenheid hierop acht
te geven, daar er altijd meer rammen geboren worden dan men behoeft aan te houden. Het is van het
grootste belang, acht te geven op den Iigchaamsbouw
en den aard van de wol en daarenboven op het ooi,
waardoor het lam geworpen is. Men moet de rammen met zorg opvoeden en vooral niet te vroeg tot
de voortteling toelaten. Hierin ligt sorntijds de eenige
reden, dat de kudden van tijd tot tijd slechter worden en weinig voordeel opleveren. Daar de schapen
niet voor het derde jaar volwassen zijn, zoude men
ook de rammen niet eerder bij de ooijen moeten brengen ; laat men dezelve te vroeg tot de voortteling toe,
dan blijven zij gedurende hun geheele leven achterlijk en onvolkomen. Be lammeren, Welke van zoodanige sehapen voortkomen , blijven ook zwak en
klein, en hetzelfde heeft men opgemerkt van zeer
oude rammen.
Zie
§ 1413.

184.
Handleiding , II stuk,
Ook bij de ooijen komt de leeftijd zeer

in aanmerking. ; want ofschoon de schapen reeds,
wanneer zij zeven of acht maanden oud zijn, tot de
voortteling in staat zijn, zoo moet men de ooijen
nimmer laten bespringen, voor dat zij achttien maanden oud zijn ; en wil men eene gezonde en sterile
kudde hebben, dan is het beer de ooijen nog een
jaar ouder te laten worden. Zeer oude ooijen
ook tot de voortteling niet meer zoo goed ; zij rnoe-

— 556 —
ten daarom niet ouder dan zes jaren zijn, want van
oudere ooijen zal men niet dan slechte jongen verkrijgen.
§ 1414. De ooijen worden bij ons gewoonlijk tegen
den herfst tochtig; zulks hangt ook eenigzins van de
behandeling en de voeding af. Bij ooijen, waarvan
de lammeren vroeg gespeend zijn , en bij die , welke
goed gevoed worden , zal men de teeldrift in het algemeen vroeger bespeuren. Men kept dezelve aan
de roodheid en zwelling van de fling , het kwispelen
met den staart , en door dat zij den ram opzoeken
en vergezellen.
§ 1415. Het best oordeelt men het , de rammen
altijd van de ooijen afgezonderd te houden en alleen dan
daarbij toe te laten , wanneer zij tochtig zijn , hetwelk
op onderscheidene wijzen geschieden kan , namelijk
door hen uit de hand te laten springen , door den
ram met de tochtige ooijen in een hok te zamen te
laten tot deze bevrucht zijn, of wel door de rammen bij de kudden te laten 'gaan.
Kan men de rammen niet immer van de kudden
afgezonderd houden , dan moeten die gebroekt
worden, hetwelk men ook bij de jonge rammen reeds voor Julij doen moet.
§ 1416. Men moet aan de rammen niet meer ooijen
geven dan zij , zonder nadeel daarvan te ondervinden
kunnen bevruchten ; want ofschoon iedere ram een
;root aantal kan bespringen , zoo oordeelt men vrij
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algemeen , dat dit getal niet meer dan veertig zijn
moet , en dat het bij grootere kudden beter is, het
aantal rammen liever nog te vermeerderen, zoodat men
bij honderd schapen ten minste vier rammen laten
moet. Men kan ook eenige rammen bij afwisseling
bij de kudde laten , en daardoor dezelve den tijd
geven om zich te herstellen en eene te groote afmatting voorkomen.
Vooral gedurende den springtijd moet men de
rammen goed en krachtig voedsel geven , als
b. v. haver of garst.
§ 1417. Men laat de rammen bij de ooijen, naarmate men de lammeren vroeger of later wenseht , en
hierbij komen onderscheidene omstandigheden in aanmerking- , als: de hoeveelheid goede rammen en de
wijze van verzorging. 13:j de drifthoeding is het van
belang , dat de lammeren zooveel mogelijk in een
kort tijdsbestek en om het voedsel, niet te vroeg geboren worden ; bij de stalvoedering is zulks minder
noodig en doorgaans niet wenschelijk.
§ 1418. Be ooijen dragen nagenoeg een en twintig
weken , gedurende welken tijd zij met bijzondere
zorg moeten gale geslagen worden ; men moet acht
geven , niet alleen dat zij de noodige hoeveelheid goed
voedsel krijgen, maar ook dat zij , vooral in den laatsten tijd , niet gedrongen , gestooten of te veel vermoeid worden.
Eene te sterke voeding kan evenwel nadeelig
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zijn ; wanneer de sehapen -vet worden, zal
het lam minder voedsel krijgen en dikwijls zeer
klein blijven.
§ 1419. Tegen den tijd dat ooijen lammeren zullen
werpen, .moet de herder de wol om de uijers en van
den staart afscheren, opdat de lammeren zoo veel te
gemakkelijker zullen kunnen zuigen en geene wol inslikken , waardoor wel eens haarballen in de maag
ontstaan , welke verkwijning en den dood kunnen
veroorzaken.
NUMAN

Handleiding , I. Stuk, bl. 143; II. Stuk,

M. 202.
§ 1420. Gedurende den tijd dat de ooijen werpen

moet de herder immer naauwkeuring acht geven; hij
mag zich van zijne kudde ook gedurende den nacht
niet verwijderen. Het is noodig, in dien tijd eenige
hokken af to scheiden en daarin aan de dragtige ooijen
nicer rust en gemak te verschaffen. Bij de drifthoeding moet men de vergevorderde ooijen te huis laten,
want het is niet voordeelig, dat de lammeren buiten
huis geworpen worden ; zij loopen in het voorjaar
gevaar door koude te verkleumen en te verongelukken.
Velen raden aan, dat de herder in dien tijd
inimer van een' wollen zak voorzien moot
zijn , om de lammeren daarin naar huis to
brengen.
§ 1421. Als de uitwendige teeldeelen zwellen en
de uijer door melk opgezet wordt, kan men reke-
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nen, dat de schapen spoedig werpen zullen,

Yooral

zoo zij daarbij onrustig zijn , niet meer eten rnaar
een 'afgelegen gedeelte opzoeken en zich daar aedervleijen ; de schede wordt dan slijmerig en verv)lgens ziet men gedurende de vlagen of weeen ce
blaas, die eindclijk breekt; het water vloeit alsdan
weg en het lam komt in de geboorte, gewoonlijk met
de twee voorpooten, waarop de onderkaak geplaatst
is; de verlossing is dan natuurlijk en gewoonlijk aan
.-eene bezwaren onderhevig.
Wat men bij moeijelijke en tegennatuurlijke verlossingen doen moet, kan men nazien bij
NUMAN, Handhoek der Genees- en, Verloskunde
van het Vee , hl. 540.
2, Van de lanzmeren.

1422. Terstond na de geboorte likt het ooi
het lam droog, en wanneer zij daartoe minder lust
been, zoekt men zulks te bevorderen door op het
lam eenig zout te strooijen.
Kan men zulks van het moederschaap niet gedaan krbgen , dan moet de herder het lam
met wat hooi afwrijven en wasschen , want
zoo de slijm tot eene korst verdroogt, blijft
zij lang op de wol zitten.
§ 1423. Vervolgens moet men acht geven, of het
lam de moeder zoekt en tracht te zuigen ; doet het
zulks niet , dan moet men het bij den uUer brengen
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en het zuigen daardoor bevorderen. Vooral moet
meu daarvoor zorg dragen als er meerdere lammeren
bij zijn , waardoor de sterkeren niet zelden de zwakToren verdringen.
§ 1424. Ook gebeurt het wel, dat het moederschaap het lam verstoot , vooral bij de zoodanige ,
die voor het eerst geworpen hebben ; dan moet men
het ooi vasthouden en het lam zoo aan den uijer
brengen, en dikwijls is het noodig het ooi en lam
te zamen in een klein hok of te zonderen , om daardoor het aannemen te bevorderen.
§ 1425. Het is van belang te zorgen dat de
lammeren niet verwisselen ; het doelmatigst is, dat
ieder moederschaap hare eigene lammeren voedt , omdat vreemde lammeren lint door de ooijen verstooten
worden.
§ 1426. Is het moederschaap gestorven , dan moot
men trachten het lam bij een ander ooi te laten
zuigen en het daarbij to gewennen. Gelukt dit niet ,
dan moot men het met schapenmelk , en des noods
met koemelk , opbrengen. Bit kan ook somtijds noodig zijn , wanneer een schaap meer lammeren werpt
dan het good kan opbrengen.
Om de lammeren kunstmatig te laten zuigen,
gebruikt men daartoe een rietje of pijpje met
een linnen of zeemleren lapje voorzien ; men
maakt alzoo een' kunstigen tepel , waarmede
de lammeren gemakkelijk zuigen. Ook kan
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men dezelve spoedig gewennen our uit een
emmertje te drinken.
§ 1427. llet is in het belang der lammeren noodig , dat de moederschapen goed voedsel ontvangen ,
maar men moet dezelve toch niet overmatig voeden
en te veel koren geven , omdat de melk dan somtijds to dik wordt en door de lammeren niet kan
verteerd worden , zoodat zij daardoor niet zelden
sterven.
Zie Staat van Landhouw,, 1834, bl. 104.
§ 1428. Be jong-e lammeren moet men tegen de
koude behoeden en ze later voorzigtig aan de lucht
gewennen ; zoolang de wol geene genoegzame bedekking geeft, verkleumen zij ligt en geraken daardoor aan het sukkelen , zoodat zij het best des nachts
in warme stallen gehouden worden.
§ 1429. Ms de lammeren drie of vier weken oud
zijn beginnen zij reeds iets te eten , zoodat men ze
dan wat van het beste en zachtste hooi kan voorleggen ; daarna kan men ook eenig ander voedsel
geven of in de weiden laten grazen.
§ 1430. Wanneer men de lammeren niet eerder
afzet , om de melk tot zuivelbereiding to oebruiken,
laat men dezelve drie of vier maanden bij de moederschapen , en sommigen zelfs , totdat zij van zelf
het zuigen nalaten.
Worden de lammeren te vroeg afgezet , dan blijy en zij daardoor wel eens achterlijk , vooral
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indien men niet bijzonder voor eene goede
voeding zorg draagt ; (vergelijk LIAER Grundslitze der rationnellen Landwirthschaft , IV. Band,
S. 404) , en laat men de lammeren te lang
bestendig bij de moeder, dan veroorzaakt zulks
cene vermindering en somtijds het uitvallen
van de WOL Vie NUNA.N Handleiding , IL
Stuk, bl. 210).
3. Over het afkorten der staarten:

§ 1431. Bij vele langstaartige schapen heeft men
de gewoonte deze af te korten ; men doet zulks door
met een scherp mes op nagenoeg de lengte van eene
Ned. palm denzelven tusschen twee wervels door to
snijden. Na de bewerking smeert men op de wonde
eenig kaarsvet met turfasch of wel enkel wat asch.
Bit afkorten zoude men zeer good met eene
schaar,, zooals merr tot het afsnijden der takken van boomen gebruikt , kunnen doen.
§ 1432. Volgens sommigen is dit afkorten van den
staart voordeelig , omdat zij gelooven, dat de schapen
daardoor breeder in het kruis groeijen.

DAUBENTON

heeft reeds opgemerkt , dat de kortstaartige schapen
alg,emeen breeder van acliterstel zijn.
NUMAN Handleiding , I. Stuk, bl. 36 en 11. Stuk
bl. 247.
§ 1433. Be lange staarten veroorzaken gewoonlijk , dat de drekstoffen en andere onzuiverheden aan
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de yacht medegedeeld worden, en zij maken ook het
melken minder gemakkelijk.
4. Over het afkorten der hoornen.

§ 1434. Omdat men vreest , dat de schapen elkander en vooral aan de lammeren gevaarlijke stooten zullen toebrengen, worden de hoornen bij de gehoornde
schapen dikwijls afgedraaid en de hoornen der rammen afgezaagd.
§ 1435. Het is vah het Drentsche schaap , dat men
de hoornen , als zij bijna eene palm lang zijn , losdraait ; men neemt daartoe het schaap tusschen de
beenen, wringt den hoornkoker los en neemt ze wee,
hetwelk eenige bloeding , maar verder geen nadeel
yeroorzaakt. Er groeit dan wel andermaal een hoorn
maar die is immer Teel korter en stomper.
Zie NUMAN Handleiding. , I. Stuk,
165.
§ 1436. Be hoornen van de rammen worden afgekort door dezelve met eene fijue scherpe zaag af te
zagen , waarna men de wonden met pikpleisters bedekt. Het doel van die verminking zoude hoofdzakelijk zijn, opdat zij zich niet in de ruiven zouden
verhangen — doch men mag het er voor houden,
dat men het doet , omdat men het zoo gewoon is.
Het kan alleen dan nuttig zijn , wanneer de hoornen
misvormd zijn en eene verkeerde rigting verkregen
hebben.
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5. Over het snijden der schapen.

§ 1437. Zoowel de ooijen als de rammen kunnen
Tan hun voorttelingsvermogen beroofd worden , hetwelk men vooral doet , omdat het vleesch daarom malscher en beter tot voedsel worth.
§ 1438. Be rammen worden tot hamels gemaakt,
door het wessnijden of afbinden der ballen. De
eerste handelwijze volgt men algemeen bij de lammeren , de laatste meer bij oudere rammen , bij welke
de kunstbewerking ligt nadeelige gevolgen kan hebben, vooral zoo zulks niet door eene geoefende hand
geschiedt.
Over de wijze, hoe de ontmanning gedaan worth,
kan men nalezen NUMAN, Handleiding, Stuk,
bl. 241.
§ 1439. Het snijden der ooijen geschiedt door het
wegnemen der eijernesten. Deze kunstbewerking worth
in Nederland zeer weinig gedaan ; het is even we!
aan to raden om die ooijen, welke tot de voortteling
minder doelmatig geacht worden , to snijden ; men
zal daardoor de kudde in het algemeen verbeteren en
van zoodanige schapen het meeste voordeel kunnen
hebben.
Over die kunstbewerking kan men lezen. bij NuMAN Handleiding, II. Stuk, hl. 245.
§ 1440. Het snijden moet immer bij gematigd weder geschieden, omdat zoowel de koude als de warmte
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nadeeligen invloed op de wonden hebben. Eindelijk
is het noodig , na de kunstbewerking de lammeren
rust te gunnen en niet te laten uitgaan.
Over den

leeftijd of ouderdom der schapen.

§ 1441. Het zijn vooral de tanden, waardoor men
den ouderdom der schapen weten kan. Een lam heeft
bij of kort na de geboorte acht tanden in de onderkaak , welke men lammer- of wisseltanden noemt ;
voor deze krijgt het vervolgens blijvende of schaapstanden , welke grooter en breeder zijn.
§ 1442. Na het eerste jaar wisselt het lam de twee
voorste en middelste tanden , het volgende de twee
daar naast geplaatste en zoo telken jare de daarop
volgende twee tanden en zoo kan men den ouderdom
tot aan den vijfjarigen leeftijd , wanneer al de tanden
gewisseld zijn, kennen ; vervolgens moet men op het
afslijten der tanden acht geven , maar dan mist men
de zekere kenteekenen.
De toestand der tanden op verschillende leeftijden
is afgebeeld bij TESSIER Instruction sur les
hdtes a lames. Paris 1811, pl. 6.
Over de voordeelen, welke de schapen opleveren.
1. Van de pool.

§ 1443. Men kan de wol als het belangrijkste

voortbrengsel der schapen beschouwen ; dezelve is
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-voor den menscb niet alleen zeer nuttia , maar bijna,
onmisbaar geworden.
1444. Om de wol te verkrijgen, wordt het schaap
geschoren ; dit geschiedt gewoonlijk in het laatst van
Mei tot eenigen tijd in Junij ; zulks wordt veelal naar
de weersgesteldheid geregeld.
§ 1445. Poor dat men de schapen laat scheren,
worden zij gewoonlijk gewasschen , hetwelk van zeer
Teel belang is , omdat men alsdan de wol met meer
voordeel verkoopen kan , want meestal rekent de koopman te veel voor het vuil, hetwelk bij ongewasschen
wol moeijelijk te schatten is. Bit wasschen geschiedt
altijd een paar dagen voor het scheren ; men doet
zulks in stroomend water, in poelen of in daarvoor
bijzonder gemaakte inrigting-en.
Om meer over de wolwassching te weten kan men
nazien J. C. POSSART , Die Wasche der Wolle
u. s. w. Berlin, Posen and Kromberg, 1835.
§ 1446. Het scheren geschiedt met daartoe bestemde scharen ; meestal neemt de scheerder het
schaap tusschen de beenen , terwijl hij op den grond
zit of in eene gebogene houding ; anders legt men bet
schaap op eene daarvoor bestemde tafel. Hoe meer
de bewerking met zachtheid gedaan wordt , zooveel
te beter zal zij gelukken.
Onderscheidene schaapscharen zijn in bet kabinet te Utrecht, No . 392 , 393 en 592 en een
model van eene tafel orn op te scheren N°. 618.
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1447. BO het scheren vangt men aan met de
horst en buik aan beide zijden te ontbloten ; zoodra men tot de he'll gekoinen is , begint men aari
den kop, en dan gaat men met het scheren van de
geheele yacht tot aan den staart voort , want men
moet zorgen, dat de yacht in zijn geheel blijft.
Zorgyuldig moet men acht geven de wol zoo kort
mogelijk af te scheren , zonder in de huid to snijden.
Als het schaap geschoren is, moet men het noch
aan koude , noch aan te groote hitte Moot—.
stellen ; hierom moet men eene gunstige weersgesteldheid waarnemen en de schapen eenige
dagen onder dak laten ; ook is het noodig ,
zoo men daartoe geene gelegenheid heeft , de
schapen met dekken to voorzien, en zoo voor
to groote verandering te bescherrnen. Vooreerst geven de schapen , naar hunne rassen en
soorten , zeer verschillende hoeveelheden, als
van éért tot vijf en somtijds sneer Ned. ponden.
§ 1448. De wol is zeer verschillend van aard en
deug-d , en daardoor ook in waarde. Naarinate dat
dus de vachten zwaarder en de wol beter is , zal
ook do opbrengst der schapen meer zijn.
§ 1449. De wol wordt hoofdzakelijk in two' soorten onderscheiden, als Lam- en krimpwol ; van ieder
dezer soorten heeft men grove en fijne ; voorts neemt
men daarbij in aanmerliing de zachtheid , gelijkheid,
glans en sterkte.
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De eerste soort dient tot het spinnen van saaijet
en OM gebreid te worden ; de tweede soort
is korte wol, welke gevold wordt: daarvan
-Norden lakens en al de gevolde stollen gemaakt.
Om de fijnheid van de wol te bepalen , kan
men gebruik maken van een' wolmeter (Eirometer) ; door denzelven kan men de wezentlijke dikte van ieder haar bepalen. Om
de sterkte te weteri , heeft men daar toe ook
bestemde werktuigen

(dractelbrekers, casse-fils)

uitgedacht , doch zij , die dat yak kennen ,
hetrouwen genoeg op hunne oogen, hun ge, door eenige woldraden tusschen de
voel ,
vingers te breken, op hunne ondervinding.
2.

Van de most.

§ 1450. Door vele schaapshouders worth de op-

brengst van de mest boven die der wol geschat
vooral in schrale zandstreken is dezelve geheel niet te
ontberen. Aldaar vinden de schapen hun voedsel op de
driften , en in de kooijen of perken verzamelt men
aanzienlijke hoeveelheden mest, welke als de steun te
beschouwen zijn van alles, wat men in die streken verbouwt. Waar de mest voor eigen gebruik niet
strekt noodig is , kan men die duur verkoopen , vooral
indien men ze te scheep naar die plaatsen brengen
kan , in welker nibijheid de tabak yerbouwd. wordt.

— 565
Omtrent de belangrijke hoeveelheid schapenmcst
Welke tot de tabaksteelt vere ; --11 4 worth, kan
men nazien Kors, 111agazijn van Landbouw,
VI. Deel, hi. 212.
§ 1451. De hoeveelheid mest hangt of van het ras
van schapen , van het voedsel , van de wijze , hoe
men in de hokken strooit en van den tijd, welken
de schapen in de hokken verblijven. Bij eene geheele stalvoedering zal men altijd de grootste hoeveelheid mest maken , en sommigen .zijn van oordeel, dat door de invoering van deze verzorgingswijze , orn die reden, de ontginning van de nog
woest liggende gronden in ons Vaderland krachtdadig.
zal bevorderd worden.
Zie NUMAN Handleiding , !I. St;, hi. 17':.
3. Van de melk en het .zuLt-cl.

1452. Niet overal bestaat de gevvoonte de schapen
te melken ; velen achten, dat zulks cenen nadeeligeri
invloed op den vvolgroei heat. Sommigen zonderen
de lammeren, zoodra zij jets eten, des nachts van de
moederschapen af, en melken deze dan des morgens;
anderen speenen de lammeren zoodra rnogelijk, en melken dan gedurende den zomer twee maal daags.
§ 1453. De schapenmelk is dik en vet, rnaar van
smaak eenigzins bitter ; zij worth daarom weinig als
tot eigen gebruik aangewend , rnaar een groot gedeelte
dient

tot zuivelbereiding.
;17
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reike immer versch verkoclit wordt en vooral tot
eigen cebruik dient ; de smaak is niet onaangenaarn
zij is wit

van kleur, maar wordt minder geacht dais

de koeboter.
§ 1455. Om boter te rnaken worth de schapenmeik
afgerootrid en deze even als de koemelk gekarnd , g-ewasschen en gezouten.
§ 1456. De schapenkaas , welke in Nederland gomaakt wordt, kan men in witte en groene onderscheiden ; de eerste wordt immer versch gegeten , do
laatste kan lang bewaard blbven en eet men het liefst
als zij oud is.
De laatste soort zal ik het eerst vermelden , omdat dezelve meer als een belangrijk handelsartikel te beschouwen is, want alleen van Texel
wordt daarvan gewoonlijk jaarlijks ruim 60,000
Ned. ponden uitgevoerd.
§ 1457. De groene schapenkaas, gewoorAk Texelsche kaas genaamd , maakt men op de volgende wijze:
Men neernt daartoe de melk , welke des morgens gemolken is , en voegt daarbij die van den vorigen avond ,
nadat deze afgeroomd is. Dan doet men dies in eene
vlakke tobbe ; vervolgens bereidt men de verfstof;
hiertoe neernt men voor iederen emmer melk eerie handvol versche schapenkeutels, doet die in een linnen lapje
en kneedt die alzoo in water , hetwelk daardoor eene
voene kleur aanneemt. Bit aftreksel doet men bij

— 571 —
de ineik, na het door eene zeef gegoten te hebben
cn voegt er dan het stremsel bij.
Be hoeveelheid stremsel wordt opgegeven als van
een half theekopje op eene tobbe, welke acht
lien emmers melk bevat.
§ 1458. Naarrnate de boerin het noodig oordeelt,
neemt zij meer of minder warm water , betwelk zij
IA de melk doet en goed doorroert,

orn

daardoor

het stremmen te bevorderen en daarna laat zij het
orntrent drie kwartieruurs stil staan , in welken tijd
oewooniijk de kaasstof volkomen geronnen is.
§ 1459. ilierna worth alles met de handen
ktoorgeroerd , fijn gernaakt en eindelijk tot eenen
klomp Yereenigd , waartoe een uur tijds gevorderd
wordt,
§ 1460. Nu worth alle wei zoo veel mogelijk met
eene houten nap afgeschept en de tobbe schuins geplaatst, om de wrongel zooveel te gemakkelijker te
verzamelen hierop legt men dan eene plank , welke
dezelve in zijn geheel volkomen bedekt en daarop
eenen zwaren steen, om de wrongel zooveel mogelijk
in elkander te drukken. Na een halfuur keert men
den klomp om, en legt andermaal op dezelfde wijze
daar den steen op.
§ 1461. Wanneer de wrongel dan sty genoeg is,
snijdt men dezelve aan stukken, doet die in eenen
tamelijk grof linnen zak, en legt dezelve op eene
burrie boven de tobbe, plaatst daar de plank op en
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dan steenen, om or alle overige wei zooveel mogelijk
uit te persen.
§ 1462. Na verloop- van een uur doet men de
wrongel andermaal in de tobbe, kneedt die tot een
fijn deeg en vult daarmede de kaaskoppen, welke alle
117 Ned. pond kunnen bevatten, plaatst daarop de
volgers en zet ze dan gewoonlijk vijf te zamen onder
eene plank, welke men met steenen bezwaart; zoo
blijven zij bijna een uur staan, terwijl men de kazen
in dien tijd twee- of driemaal in de koppen omkeert.
§ 1463. ilierna doet men de kazen in doeken en
daarmede in kleine vaatjes of vormen en zoo onder
eerie pers. Des avonds doet men dezelve nog eens in
eenen droogen dock en des morgens zonder doek in
den vorm; dan worden zij met het wapen gemerkt
en zoo een uur onder de pers gelaten.
§ 1464. Eindelijk moot de kaas nog gezouten worden en zulks doet men in eene zoutkist, welke drie
palmen diep en met een deksel voorzien is. Merin
worden de kazen gelegd en met grof zout bestrooid.
Des avonds worden zij omgekeerd en andermaal bestrooid. Nadat zulks gedurende drie dagen volgehouden is, wordt de kaas met water afgewasschen
en bewaard totdat het ijjd is dezelve alto leveren.
Men rnaakt op Texel ook witte kaas, dat is:
zonder verfstof, doch deze dient alleen voor
eigen gebruik.
§ 1465. Om de witte schapenkaas te maken, welke
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in andere streken van ons vaderland bereid worth
men bij geringe hoeveelheden om spoedig gebruikt te
worden verkoopt, wordt de versche melk gestrernd en
het runsel , nadat het eenige malen doorgehaald en
bezonken is , op eenen doek geschept dan in kleine
vormen gedaan door den volger gedekt en met eenen
steen bezwaard. Na eenige uren wordt de kaas nit
den vorm genornen , daarna gezouten , dagelijks °nagekeerd en afgeveegd, en eindelijk na eeni8e d_arrt ter
markt gebragt.
Wanneer men zoodanige kaasjes met meer zorg
maakte, zouden zij veel beter kunnen zijn
derhalve ook meer voordeel kunnen opleveren.
4. Van het mesten.

§ 1466. Onder de voordeelen, welke door het
aanhouden der schapen verkregen worden , behoort
ook het verkoopen van dezelve om geslagt to worden ,
en zal een schaap goed betaald worden , dan moot
het vet zijn.
Jaarlijks worden belangrijke hoeveelheden vette
schapen uit Nederland naar Belgie en Frank-

rijk uitgevoerd.
§ 1467. Het is vooral door de schapen in vruchtbare weiden over to brengen en daar rustig to laten
grazen , dat zij het best vet worden. De hatriJs zijn
hiertoe bijzonder geschikt en worden tot dat oogrnerk
in het bijzonder opgekocht.
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1468; In welgevoede kudden , zijn sommige schapen genoegzaam vet om geslagt te worden; evenwel
hat men de schapen nog dikwijls eenigen tijd op stal ;
men voedt ze dan naar de gelegenheid met voedzame
zelfstandigheden , gaarne met koren , koeken, knolof wortelgewassen.
1469. Niet alle schapen worden even spoedig vet
en ook acht men het vleesch van alle soorten Diet
even goed. De schapen , welke nit schrale streken in
vruchtbare weiden overgebragt warden , nemen gewoonlijk het meest aan. In Engeland heeft men
eenige soorten, welke beroemd zijn om de geschiktheid om vet te worden , waartoe vooral het nieuw
Leicester-ras behoort. — Tot de schapen welke om
bet vleesch bijzonder geacht warden , rekent men het
Zuiderduin-schaap.
1. Over de veredeling der schapen.
§ 1470. Naarmate de wol fijner en meer geschikt
is om daarvan kostbare stoffen te vervaardigen, wordt
dezelve beter betaald, en de schapen, welke de fijnste
wol leveren verschaffen bij eene doelmatige behandeling de meeste voordeelen , waarom men dezelve
veredelde schapen noemt. Ilet is alleen door eene
naauwlettende zorg mogelijk , het schaap tot die veredeling te brengen en lien toestand te onderhouden ,
dat de wol in zich al die eigenschappen vereenigt ,
welke noodig zijn om daarvan kostbare stoffen te
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vervaardigen , welke ter voldoening aan ,smaak en
weelde thans zeer gezocht worden.
Men erkent thans algemeen, dat de meest veredelde schapen in Saksen gevondén worden ,
en ook de wol , welke van daar komt, brengt
het meest op. Deze kudden stammen van
Spaansclie merino-schapen af kwamen het
eerst in den jare 1765 nit Spanje en een
ander gedeelte in den jare 1774. Het is vooral
door de aandacht en zorg , welke men voor
deze schapen in de laatste jaren gehad heeft ,
dat zij die algemeen erkende volkomenbeid
bereikt hebben. (Zie Oekonomische Neut. gkeiten,
1836, N.. 77 , 79 en 80).
§ 1471. Bij de veredeling der schapen komen
vooral twee handelwijzen in aanmerking, namelijk de
verbetering van het ras door zichzelven en de instandhouding van het veredelde schaap , dat is : bet
onderhouden van het ras uit zuiver bloed , en ten anderen bet kruisen met schapen van betere rassen,
namelijk de vermenging van verschillend bloed.
Over de verbetering der rassen is veel 8escbrey en. Men kan onder anderen nazien
W. Emirs, vollständige Abhandlung versuchter Verhesserung der Schaafen. ..4us dent Engl. von
S CIIREBER.

Halle 1763.

F. SiinEcKum, practische Bemerkungen ii her die Peredlung der Scltaafzuckt. Braunschweig 1800.
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Herzog zu Schleswig-Hol stein-Beck, Versuch iiber die Schaafzucht in Preussen, nebst einig. e Verschliigen zu ihrer Veredlung
und einig,.en hierbeigehorigen Nachrichten aus
verschiedenen Ldndern. Leipzig 1800.
DAUBENTON , Instruction pour les bergers et les propridtaires des troupeaux , publiee par M. HuzARD ,
Paris 1802.
P. C. ABILGAARD und E. VIBORG , Anleitung zur einer
verbesserten Schaafzucht und Behandlung der
spanische Schaafe enter kiilteren Ilimmelgegenden. Copenhagen 1802.
LASTEYRIE, Ilistoire de l'introduction des moutons
a laine fine d'Espagne. Paris 1802.
G. T. S. TROTT , ilber Veredlung inliindischer Schaaf-zucht und 'Voiles Erfurt 1804.
P. FLANDRIER , fiber die Kunst Schaafe zu ziehen
und die Wolle zu veredeln. Aus den Franz. von
WICHMANN. Leipzig 1804.
W. C. FRIEBE, Anleitung zur Verbesserung und Veredlung der Schafzucht in Russland. Riga 1809.
TESSIER , Instruction sur les b'etes it lame et particuliérement sur la race des Merinos. Paris 1811.
A. THAER , Handbuch liir die feinwolli 8-e Schaafzucht. Berlin 1811.
A. RYES , Abhandlunp, fiber die Einfiihrung der
feinivollige Schafzucht in Grossherzogthum Wiirzburg. Wurzburg 1812.
K. A. HUBERT, die Wartung , :Zucht und Pflege der
Schaafe,ihre Benutzung und Veredlung. Ber1.1814.
FRIEDRICH KARL LUDWIG ,
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A. RYss, fiber die Fortgang der Anstalt zur Veredlung der Schafzucht. Wiirzburg 1816.
W. WISTINGTIAUSEN , fiber Schafereien, ihre • Pflege,
Weide , Filtterung tend Teredlung. Berlin 1817M. A. ANGYALFFY , Grundsiitze der Schaafkultur.
Kaschau 1817.
J. M. EIIRENFELS , iiber das Electoralschaaf und die
Electoralwolle. Prag 1822.
J. G. ELSNER, die Schafzucht Schlesiens. Breslau 1824.
J. W. D. KORTH , des Schaf und die Schafzucht in
alien ihren Zweigen. Berlin 1825.
PETRI , das Ganze der Schafzucht in Hinsicht
B.
auf unser deutsclter Klima und das der angranzende Landen , 2 te Aufl. Wien 1825.
J. G. VOIGT , Mittheilungen eines Schafers iiber Veredlungen und Pflege der Schaafe. Neustad 1825.
Frhr. VON IturFIN, ilber hohere Schafzucht.Miinch.1825.
J. C. RIBBE , das Schaf und die Wolle , deren Geschichte , Erzeugung , Wartung , Veredlung und
Beurtheilung. Prag 1825.
11. W. PABST , Beytrag zur hakeren Schaafzucht.
Stuttgart 1826.
R. ANDItt , Anleitung zur Veredlung des Schaafviehes , 2te Aufl. von G. ELSNER. Prag 1826.
J. V. 13ARTOSSAGII , Beobachtungen bei der Veredlung
der Schafe und nber die illestizen und Ungarn,
Nachfolge der Bemerkungen iiber die Merinos
Raven ins Ungarn. Presburg 1826.
J. G. ELSNER, Uebersicht der europaischen Veredelten Schafzucht. Prag 1828.
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J. P. WAGN ER , iiber Merinos - Schaafzucht in Bezug
auf die Etfordernisse der Wolle fiir ihre Anwendung. kiinigsberg 1828.
J. 1.611NER , kurze Anleitung zur .Kenntniss und
Beurtheilung der lrolle und zur 17 eredlung der
Schaafkeerden. Prag 1828.
J. G. ELSNER , Handbuch der veredelten Schafzucht.
Stuttgart und Tubingen 1832.
J. T. L. SCHMALZ, .dnleitung zur Zucht , Pflege
und Wartung edler und unveredelter Schafe , 2te
Aufl. Kiinierber
b b.- 1833.
C. T. GANS , fiber Zuclit /and Veredlung feiner
Schaafe. Berlin 1834.
J. G. ELSNER , meine Erfahrungen in der Wertz.
Schafzucht, 25e Aufl. Stuttgart 1835.
11. P. ENSLIN , Aufmunterung der edlen Schafzucht
in Bayern. Wurzburg 1837.
F. R. NaKEL , praktische Anleitung zur Pflege,
Zucht /and Veredlung der Schafe. Berlin 1837.
C. G. GUMPRECHT , lilittheilungen aus der GeneralVersammlung deutscher Landwirthe in Potsdam,
in besondere Zusaminenstellung der Verhandlungen der Abtheilung fiir Schaatzucht. Leipz. 1839.
G. H. ITAUMANN , die Schaafzucht in ihrem ganzen
Umfange, ein Hand- und Hiilfsbuch fiir Besitzer
griisserer und kleinerer Schitfereien. Weimar 1839.
J. E. REIDER , das Gauze der Schaaf zucht. Augsb. 1840.
B. MIRUS , Ilandbuch fiir Schiifereibesitzer. Nordhausen 1840.
J. P. WAGNER , Tuber die Zusande der Schafzucht
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und des hvolhandels in den Jahren 1840 mid
1841. Dan tzig- 1841, 1842.
M. BEYER, &hal- und frollhiichlein. Leipzig 1842.
1472. Be ondervinding heeft geleerd , dat de
eerste handelwijze immer de beste is- en dat men
daardoor tot de meeste volkomenheid geraken en ook
met het meeste vertrouwen op de bestendigheid der
goede eigenschappen rekenen kan , zoo men slechts
bestendig acht geeft, niets te verzuirnen wat tot de
veredeling van het ras strekken kan.
§ 1473. Om gezonde en sterke schapen aan te fokken, moeten de ram en het ooi beide gezond en
niet te Jong zijn, als zij voor de eerste maal gepaard
worden. Zulks heeft eenen belangrijken invloed 'op
de nakomelingen. Eene zwakke, ziekelijke kudde
is niet zelden het gevolg van het toelaten van te
jonge rammen bij onvolwassen zwakke ooijen.
Bat de veredelde schapen eene goede verzorging
en voeding vereischen, zal wel niet behoeven
herinnerd te worden.
§ 1474. Verder hangt de veredeling geheel af van
de keuze der voorwerpen, welke men ter voortteling
bestemt en te zamen paart. Be ram moot immer
met zorg gekozen worden; men moet daaromtrent
a l !es in acht nemen , .wat tot verbetering van het ras
strekken kan men moot op den norm , de geaardheid
en vooral op de soort en hoeveelheid van de wol
let Len , en wanneer men het geluk beeft, @ellen uit-
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muntenden ram bij de kudde te hebben , of zich een'
zoodanigen te kunnen aanschaffen , kan men daarvan
veel tot verbetering. verwachten. Men moet dan aan
zulk eenen ram de beste en volmaaktste ooijen geven ,
en de lammeren , welke daarvan afstammen , teekenen
en bij voorkeur aanhouden.
1475. Door ondervinding heeft men geleerd , dat
een veredeld ras de meeste bestendigheid erlangt,
wanneer het paren in naauwe verwantschap voortgezet
wordt ; men moet daarorn het volgend jaar dezelfde
ooijen door denzelfden ram laten bespringen en zoo
eene kudde vormen , welke alleen van den voortreffelijksten ram afstamt. In het vervoig Ian men de
ooijen , van de eerste bevruchting afstammende, door
dien ouden ram laten bespringen, en het is vooral
van de beste ooijen met de voortreffelijkste rammen,
welke daardoor voortgebragt worden , dat men den
stam van eene verbeterde kudde verkrijgt.
§ 1476. Door bestendig de beste rammen uit dit
geslacht te kiezen , zal men daarna steeds in de verbetering. voortgaan , en men moet dan niet ligt besluiten , om eenen ram van eene andere afkomst onder de
kudde op te nemen. Door imrner voor de vereeniging
van de voortreffelijkste schapen van hetzelfde bloed
te zorgen, zal men in de veredeling voortgaan en eindelijk eene volkomene soort verkregen hebben.
Om zich van de afstamming der schapen volkomen rekcnschap te kunnen geven, is het

noo-
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dig, de schapen alle te merken en van alles
wat tot die kudde behoort volkomene aanteekening te houden , (vergelijk J. II. CLAUS
Stammlisten fur Schaafheerden. Elm unentberliche Leitfadem fur alle Diejenigen , welche ein zweckmiissig,e Zuchtung ihrer edlem
und veredelten Heerden beabsichti gen.

Meissen

1833.
§ 1477.

Hoe meer de veredeling reeds eene zekere

volkomenlieid bereikt heeft , zooveel te gernakkelijker
zal bet zijn dezelve te ondeihouden. Wil men dus eene
fijn wollige kudde , dan zal het altijd doelrnatiger zijn
daartoe schapen van bekende goede rassen aan te schaffen en dit ras met zuiver bloed aan te fokken , dan
minder voortreffelijke rassen door zich zelven te verbeteren , ofschoon men bij alle rassen moet tracb ten
die in hunne soort volkomen en goed te onderhouden.
Men acht het tot het aanleggen van eenen goeden
sehaapstam van meer belang , schapen van zuiver bloed te koopen dan van gemengd bloed ,
welke somtijds uiterlijk schijnen betere hoedanigheden verkregen te hebben.
§ 1478. De tvveede bandelwijze tot verbetering is door
het kruisen van onderscheidene rassen. De ram en
het ooi oefenen beide op den aard van het lam invloed. nit en alzoo zullen zij , wanneer zij van onderscheidene rassen zijn, eene tusschensoort voortbrengen,
doch bet welk onbestendig is, dat is : hetwelk , indien
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bet door zich zelven voortplant, de reeds vorkregene
goede eigenschappen niet behouden zal.
1479. Ilierom is het noodzakelijk , dat men, om
door kruising tot eenige bestendigheid te geraken , gedurende vele geslachten voortgaat met de voortgebragte
ooijen door rammen van zuiver ras te laten bespringen ; alsdan zullen de afstammelingen meerdere bestendigheid verkrijgen en niet dan in het achtste geslacht
zal men de voortgebragte rammen ter bespringing
moo-en
toelaten.
0
§ 1480. Wanneer men dan na acht geslachten eene
veredelde schaapsoort zal gevormd hebben , zal men
zich nog somtijds genoodzaakt zien , om volbloeds rammen ter verfrissching te gebruiken , want niet zelden
bevindt men na dien tijd dat men nog geene genoegzame bestendigheid verkregen heeft.
Wanneer men de bezwaren en den tijd , welke vereischt worden om door kruising een volkomen
bestendig schapenras te verkrijgen, nagaat , is
het niet te verwonderen , dat op die wijze zoo
weinig wezentlijk good gedaan is : meestal outbreekt de noodige volharding ; men is over de
tusschensoorten niet te vreden ; men laat het
eenmaal begonnen v-erbetexingsplan varen en
komt spoedig tot het oude ras terug. Zulke
verbeteringen kunnen alleen met een good gevolg ondernomen worden , indien dezelve op
last van het Gouvernement geschieden , want
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zij kunnen met regt als van algemeen belang
besch ouwd worden.
D. Van de geiten.
§ 1481. De geit (Capra fa rireus L.) kan met
regt tot de nuttige huisdieren gerekend worden. Zij
wordt in Nederland overal gevonden ; ofschoon zij
niet aan kudden, maar slechts weinigen to zamen en
veel enkel gehouden wordt.
§ 1482. Het vrouwelijk dier noemt men ook in
het bijzonder geit, het mannelijk bok, en wanneer
deze gesneden is, draagt hij ook den naam van hamel. Be bok is altijd en de geit dikwijls gehoornd.
De bok en de geit zijn afgebeeld bij

BUFFON

Ilistoire naturelle, Amst. 1766. Tom. V, pl.
VIII en IX.
§ 1483. De geit heeft boven het schaap eenige voordeelen, waarom men in vele omstandigheden liever
eene geit dan een schaap houdt. De verzorging van
eene geit is gemakkelijker en zij geeft gedurende langeren tijd meerdere melk.
§ 1484. De geit vergenoegt zich met slecht voedsel, zoodat men dezelve bijna overal gemakkelijk -voeden kan. Zelden krijgen zij eenig koren; meestal
niet dan slecht gras en hoof.
Voor den behoeftigen landbewoner is de geit
dikwijls de voornaamste steun voor de huisbonding.
38
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§ 1485. Men kan dezclve nict vrij laten weiden
niaar men moet haar miner vastbinden. Zij is volkomen voor de staiveeciering geschiLt.
Als do geiten los loopen dwaien z ;j vef af. Zij
veroorzal:en dan awry are houiTiowas veel E a.&el , en zelfs met cenen bond kan men haar
niet goad leiden.
§ 1/186. De speeltijd van de geit is gewoonjk van
September tot December, muar diloviiis is de ry..) :_iheid van eene.n bok ceaoezaam cm de teeldrift bij de
geit op te wekken. Eon bok kali tot twee honderd
en somtijds rneer geiten op ecu jaar bevruchten.
1487. De draagtjd van de gait is (11 en tw-hlti',;
weken ; zij verlossen gewoonlipz rninler gcAr,a!;!%el;t,
dan het schaap en brengen iin o Inca, en son.-it'd:L;
drie jongen ter wereld.
§ 1488. Men laat de gel ti es twee macmien zuigen , dan speent men dezeive oin vereer de geit te
melken, hetwelk men gewoonlijk tweemval daags doet.
§ 1489. De geitenrnelk kan men tot axles gebruiken , waartoe gewoonlijk de lioernalk dient , en can
deszelfs eigenaardigen smack wordt men spoedig 5-swoon.
§ 1490. Van de geitemutik maakt men ook boter
en kaas, en deze kornt veel met die , welke van
schapenmelk verkregen won't, overeen.
§ 1491. Be mest der geiten is even zoo ails die
der schapen te gebruiken, en zeer nuttig tot het
bebouwen van schrale gronden.
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§ 1492. Hot haar der geiten wordt niet of weinig
gebruhit ; men zoude dezelve evenwel zeer goed jaar.ijks kunnen scheren , en de wol, welke onder de
haren gevonden worth , kan met voordeel gebruikt
worden. Echter is de hoeveeiheid, welke men daarnit kammen ken zeer gering.
filet geiten.Jaar zoude zeer geschikt zijn, om
daarmede matrassen op to vullen.
§ 1493. De geiten en hamels kunnen zeer goed
vet gemaald en het vleesch gegeten worden ; dat der
bok c.en is niet to gebruiken maar oude boliken kan
men snijden en daarna eon half jeer mesten, wanneer,, zoo als men wil , do onacugename smaak aan
dat vleesch niet nicer vvaargenomen wordt. Jonge
bokjes en geitjes zijn zeer geschikt om geslagt te
worden.
§ 1494. Be huiden der geiten zijn dikwijls van
groote waarde, onadat men daarvan zeer fijne soorten
van leder bereid.en kan.
§ 1495. Ook dit huisdier is voor veredeling vatbaar; men zoude daarvan , de ongehoornde vooral,
kunnen aanhou.den , en zich daarbij op de verbetering
van bet her en de vermeerdering van de ondersvol
kunnen toelezen, en moge,.Vi door het kruisen met
Ingorasehe en TibeLche beLke,n dit huisdier kunnen
veredelen en alzoo het aanfo!;kcn en aanhonden tot
nicer voordeel brengen.
Verge1 .6k F. SCEDIALZ, Thierveredlungskunde, S. 277.
38*
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E. Over de paarden.
§ 1496. Het paard (Equus Caballus L.) is het
edelste van alle huisdieren ; het vereenigt kracht en
moed met leerzaamheid en gehoorzaamheid ; het draagt
en trekt zware lasten , ontziet geen gevaar en is onvermoeid ; het laat zich gemakkelijk temmen en afrigten , is aan zijnen leidsman gehecht , kent deszelfs
stem , en rigt zich daarnaar of naar de teekenen
welke deze hem geeft.
1497. Het is niet met zekerheid bekend , of
het paard nog in zijnen oorspronkelijken natuurstaat
voorkomt , maar men vindt in sommige gewesten
wilde paarden , welke waarschijnlijk verwilderd zijn.
De zoodanigen heeft men gevonden in het midden
van Jzie , in het zuidelijk Siberie , in de Mongolisehe , vooral in de Uralsche en Kubansche vlakten, in
Tartarfje, in de bosschen van Polen, in de Schotsche
hooglanden en in alle deelen van Zuid-Jmerika, welke
laatste men zeker weet, dat afstammen van paarden,
die door de Spanjaarden naar Amerika gebragt zijn.
§ 1498. Het paard is reeds vroeg door den mensch
getemd en komt thans bijna overal voor. Het heeft
door verschillende behandeling, leefwijze en luchtstreek , zeer verschillende vormen aangenomen en
daardoor heeft men thans zeer vele rassen, welke door
gedurige vermengir meestal rnoeije4jk te bepalen zijn.
§ 1499. De klet r der paarden is zeer verschillend :
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men heeft zwartc , bruine , gele voskieurige -witte ,
gevlekte en bonte paarden. Be zwarten onderscheidt
men in git- , kool- en vaal-zwart. Be bruinen in
licht- , goud- , kers- , kastanje- , donker- ,,e.n wolfsbruin. — Gele zijn Isabeilen ; van deze heeft men gemeen-, bleek-, goud- en hoog--geel ; voskleurige in licht- , vaal- , bruin-, goud-, zweet- en levervossen ; Witte zijn die , welke men vooral schimmels
noemt ; van deze heeft men witte- , graauwe- , roode
en geappelde schimmels, en daartoe brengt men ook
de zoogenaamde moorenkoppen. Be gevlekte zijn tijgers ; de bonte paarden zijn niet geacbt ; maar een
gedeelte wit voor den kop , waarnaar men dezelve
blessen noemt benadeelt het paard niet, evenmin
als eenig wit onder aan de pooten ; ook vindt men
sointijds paarden, waarvan de manen en staart eene
van het overige haar verschillende kleur hebben.
Zulke paarden worden dikwijls voor zeer fraai gehouden.
§ 1500. Het mannelijk paard noemt men &lig st
als bet gesneden is , ruin ; het vrouwelijk merrie, en
aan het jonge paard geeft men den naam van veulen.
Bij een' goeden hengst ziet men het paard in al
zijne kracht en schoonheid; maar dan behoort
er eene vaste hand en cooed toe , om over hetzelve altoos meester te blijven. Be gesneden
hengst is veel zachter en gemakkelijker; hij heeft
in dezen meer overeenkomst met de merrie, zoodat gene bij het gebruik veel gemakkelijker is.
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3. Van de rassen.
§ 1501. De ra.,;sen onderscheidt mE-n gewoonlijk
naar de namen der gewesten, waar eigenaardiae soorten vooral aan 3.cfolit worden, vvaar men clerhalva
vreemde soorten invoert en daarvan voortteelt met
het vroeger bestaan bebbende ras, verliest dit daardoor alle eigenaardi 3heid, zoodat het niet ulcer bestemd kan opge3evc,n NI'orden , of ten minsto als
vele opzigten veranderd to beschouwen is.
Over de rassen der paarden is zeer veel

gc-

schreven, rnaar met dat al is bet diliwTs zeer
moeijelijk cen ras volkomen te ornsclirijven.
Men kan daarover pazien: BUrrGN Histoire
naturelle, Tom. V, pag. 85. G. F. Sr:un, Pollstiindige Naturgeschichte des Pjferdes 1±115, S.
63. L. TRAUTMAN, Landtvirthschaistieh,re , H. Band,
S. 348. Encyclopaedia Britannica , the sixth edit.
Vol. XII , pag. 523. C. A.
NET TEN, Handhoek

GETSWEIT vrc DER

der paardenkennis, 1317, I. Afd.

1. Bed, bl. 14, H,

dos Pferd und
die Pferdezucht oder Reschreibung der nterkwiirdigsten Baren, der Eigenschaften, Vollkontmenheiten und Fehlern. Berlin 1818. F. SCIIMALZ,
Tkierverediungskunde, S. 131. C. JiiscH, BeiG. FLdRKE

triige zur Kenntniss und Beurtheilung der Pferde-Ra fen in Asien , Africa und Europa, syste-
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matisch geordend. Wien 1837. Le spectateur militaire, Vol. XXXIII, pag. 33; over de Arabische Farden, K. W. Axmos, Nachriehten von
der Pferdezateht der Araher and den Arabischen
Pferden, Niirnberg 1834, en aangaande de voornaamst rassen in Frankrijk , illaison rustique
du, XIX Siecle. Tom. II, pag. 395.
§ 1502. Ied.ere provincie van ons vaderland heeft
eene bijzondere soort van paarden , hetwelk aldaar
vooral te huis behoort. Daze versehillen dikwijls nog

in o:clerscheideric strcken der provinc4-:n, ofschoon
dit alleen op de grootste hoeveciheid toepasselijk is ,
omdat door het gedurig verkeer en den onderlingen
handel vele paarden van het eene gewest naar bet
andere overaebra rrt worden.
De paarden van de onti.ei-scheidene provincien
zijn beschreven door M. BUTS in de Verhandelingen, van de Maatschappij van Landbouw to
Amsterdam, XI. Deel, 2.

bl. 149.

1503. Van de inlandsehe rassen welke in ons
vaderland aangefokt worden , verdienen bijzonder vermeld te warden het Friesehe , het Geldersche en het
Zeenwsehe.
Vergelijk C. A. GUMMI' VAN DER NETTEN Handhoek der paardenhennis , I. Deel, I. Afd. bl. 31.
1504. Het Friesche ras is hoog van gestalte,
heeft een' zwaren en regten kop , een' korten, breeden en gebogen hals, een' breeden rug en een rond
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gespleten kruis ; het heeft zware lange manen en staart,
sterke zwaar behangen beenen en groote hoeven , het
is vlug en regt ter been , vurig van aard en in het
algemeen goed geevenredigd ; het is dit paard, het-.
welk vooral tot harddraven geschikt is.
1505. Het Geldersche ras heeft een' platten , dikwed breeden kop, ingedrukten neus , eenen schoonen
zwanen hals , vleezige schouders , schoft en Borst ,
ronde ribben , welgesloten zijden , een somtijds afhangend kruis; de pooten zijn minder behaard en
het lijf meer gestrekt dan van het Friesche paard ,
welk ras over het algemeen ook zwaarder is ; de
voeten zijn goed , somtijds plat , de staart en manen
zijn zwaar.
Zie Statistieke Besehrijving van Gelderland, hi. 257.
1506. Het Zeeuwsche ras, hetwelk met het Vlaarnsche veel overeenkomst heeft , is groot en lijvig.,
van gestalte , het heeft eenen platten kop , slecht
geplaatste ooren, breeden zwaren, meest korten hals,
zware manen en staart , een rond gespleten kruis en
sterk behaarde grove pooten met groote platte hoeven. Deze paarden zijn vooral geschikt tot karrepaarden , minder om lang te draven , dan om veel en
aanhoudend werk te verrigten.
Men zoude kunnen zeggen, dat alle andere paarden door vorm en hoedanigheden als tusschen
het Arabische en dit paard geplaatst kunnen
beschouwd worden.
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§ 1507. Pat het Friesche ras zijne bijzondere hoedanigheid en grootte zoo lang behouden heeft , mag
men daaraan toeschrijven, dat in Friesland reeds vroeg
het keuren der hengsten ingevoerd is; daarbij was het
verboden andere dan van inlandsch ras te laten keuren ; dat men ter dekking niet dan van gekeurde
hengsten moat gebruik maken ; dat deze den vollen
ouderdom van drie jaren moesten bereikt hebben , en
dat ook de merries niet buiten de provincie rnogten
gedekt worden.
In de tegenwoordige staat van Friesland , IV.
Deel, hi. 582, vindt men gewag gemaakt van
die Lands-ordonnantie van de jare 1723 , inhoudende: bovenvermelde bepalingen omtrent
de dekhengsten ; ook vindt men daar vermeld
de bepalingen van den jare 1750 , waarbij
het een' ieder' vrij zou staan, mits alleen voor
eigen gebruik, hengsten te houden , en dat
die verandering in den jare 1761 weder ingetrokken is, omdat men er duidelijk het
nadeel van bespeurde. Verder kan men nazien de Publikatie van het Departementaal
Bestuur van Friesland, betrekkelijk de paardenfokkerij in dat Department, van den 25.
Februarij 1803, in

Kors,

illagazijn van Land-

bouw,, I. Peel, bl. 259, en onderscheidene andere
Ordonnantien in de Verhandelingen van de Haatschapp# ter bevordering van Landbouw te Amster-
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dam, XI. Dee', IL Sta., hi. 69 en 180. flit zal
wel genoeg zijn om Sunruz to wederleggen ,
die eene afbeelding en de beschrijving van
eon gemeen paard geeft en zegt, dat zoodanig ras tot Friesland en Holland behoort,
waar men , volgens hem, op het paren en de
opvoeding. geene opmerkzaamheid vestigt. (Zie
Thierveredlungskunde, S. 317, en Atlas, Tab. III.)
Hij heeft gewis het Vlaamsche ras bedoeld
maar hetzeive niet gekend en ook daarvan geene
afbeelding gegeven.
§ 1508. Be op het eiland Jrneland aangefokte
paarden worden niet tot het Friesche ras gesekend ;
zij zijn veel kleiner,, van eerie eigene soort en worden vooral goed, wanneer zij als veulens verkocht
en in vruchtbare weiden opgevoed. worden.
§ 1509. Be paarden in Groningen komen veel
met de Friesche, en de Stichtsche met de Geldersche overeen ; in de andere provincia vindt men in
het algemeen meerdere verscheidenheid van soorten
en onder deze, welke men met regt voor zeer
goede paarden houdt.
§ 1510. Men vindt in Nederland . eenige paarden
van bekende buitenlandsche rassen , als Arabische ,
Engelsche, Meckelenburgsche , Hitlandsche enz. ;
doch ik acht het onnoodig daarvan hier meer te
vermelden.
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10. Van de verdeeling der paarden naar derzelver
bestemming.
§ 1511. Be paarden' worden ook naar hunne be-stemming, en het gebruik , hetwelk men daarvan
maakt , verdeeld. Deze verdeeling echter is maar
gedeeltelijk gegrond op den ,aard en de gesteldheid
der paarden, want zij kunnen dikwijls van de eene
bestemming tot de andere overgaan ; maar er zijn
evenwel eigenschappen , waardoor het eene paard
meer voor dit en het andere voor dat gebruik geschikt is.
§ 1512. Boeren-paarden noemt men die , welke
vooral voor het landeliA bedrijf gebruikt worden.
Wanneer zij voor het oy erige weinig geoefend zijn
en door geenen bijzonder gunstigen vorin of eigenschappen uitmunten , blijft hunne bestemming onveranderd ; maar van deze paarden zijn sommige
reeds door den landbouwer eenigzins geoefend , en
vele worden verkocht en krijgen dan eene andere
bestemming.
§ 1513. Groote, zware en sterke paarden worden
veel tot het trekken van karren gebruikt ; deze 'noemt
men daarom karrepaarden ; zij kunnen zeer zware
lasten vervoeren. Zij gaan immer stappende en dus
behoeven zij geene bijzondere geschiktheid voor het
draven te hebben , maar moeten voor het overige zeer
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geoefend 4n en met veel zorg en zachtheid behandeld worden.
§ 1514. ilet grootste gedeelte van de overige paarden , welke om te trekken gebruikt worden , noemt
men wagenpaarden, en deze krijgen dan weder
eene verschillende bestemming, naar derzelver ligchaamsbouw en vorm. De zwaarsten en sterksten
worden als diligence-paarden gebruikt. De fcaaisten , welke groot en goed gevoed moeten zijn ,
worden tot koets-paarden bestemd , en de overige
dienen voor allerlei rijtuigen , en naarmate zij minder
schoon zijn , worden het voermans- en eindelijk slepers paarclen.
§ 1515, De overgang van de wagenpaarden tot de
rijpaarden is dikwijls onmerkbaar,, vooral bijaldien men
tot de laatsten de harddravers rekent , welke
woonlijk veel ingespannen worden , tervvijl zij bijna
alleen onder den man bereden worden , om dezelve
in het harddraven te oefenen en om daarvan bewijzen te geven.
Als deze paarden met eene zoo groote snelheid
loopen , is het geen gewone draf, maar de
harddraf, waarbij zij overloopen , dat is : de
vchterpooten ver vooruit zetten voor de tre(len der voorpooten. (Vergelijk
VAN BERM:EBY

J. LE FIIANCQ

Natiturlijke IJistorie van Hol -

land, IV. Deel,

I.

Stuk, bl. 278). Mogelijk

komt de harddraf eenigzins overeen met het-
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geen men in andere landen de vliegende pas
noemt , waarbij het paard van voren schijnt
te gallopperen en van achteren te draven.
§ 1516. Door rijpaarden verstaat men de zoodanige , welke vooral of alleen bestemd zijn om onder den man bereden te worden.
§ 1517. Van de rijpaarden zijn geene van meer
belang dan de kavallerie-paarden , waarvan de besten en fraaisten tot offieiers-paarden dienen. Alle
moeten goed op de beenen staan , zich y in, en gemakkelijk bewegen , eene goede Borst hebben , eene
zachte geaardheid toonen en voor niets terugdeinzen.
§ 1518. Het getal der overige paarden, welke
onder den man bereden en tot uitspanning gehouden
worden, is zeer gering; deze dragen den naam van
rfjp
* aarden.
1519. Dan heeft men nog de renpaarden , welke
tot het houden van wedrennen gebruikt worden. In
Nederland worden deze weinig nagehouden , zij zijn
alle van Arabisch en vooral van Engelsch ras ; de
vorm van deze paarden is eigenaardig en men heeft
daarbij niets dan de geschiktheid om te rennen in
het oog gehouden.
Het houden van wedrennen heeft bijna overal ,
waar zulks eenigen tijd gedaan is , den lust
voor het aanfokken van zoodanige paarden
aangewakkerd.
Fraaije afbeeldingen van een Arabisch en van
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een Engelsch paard Tindt men bij F. SCHMALZ,
Thierveredlungskunde , Atlas, Tab. I en II.

v. Over het belang eu het nut der paarden.
§ 1520. Voor den landbouwer is het paard tot
zijn bedrijf niet volstrekt noodzakelijk , maar hij kan
daarvan, zoo als hij ook wezentlijk doet, Teel gebruik
maken , en daar het zooveel door den landbouwer
gebruikt wordt; mag men het gerust als voor hem
zeer nuttig achten.
Be landbouwer kan al zijnen arbeid met ossen
en koeijen doen en deze kosten minder aan
onderhoud ; de koeijen verschaffen hem nog
melk , en beide kunnen , nadat zij gewerkt hebben, zeer goed gemest en met voordeel verkocht
worden. Een paard, dat zwaar werken moet ,
wordt niet betel', en eea oud paard is bijna
niets waard.
§ 1521. Be paarden kunnen den landbouwer nog
een voordeel verschaffen , te weten: wanneer hij eene
goede soort van paarden acc4ola en die later tot vrij
hooge prijzen verkoopt. Het zijn bijna alleen de
landbonwers , die zich in Nederland met bet aanfokken van paarden bemoeijen.
Of het aanfokken van paarden voor den landbouwer voordeelig zijn zal , hangt geheel van
den prijs der paarden af,, welken hij eer voor
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bedingen. kan ; in vele omstandigheden zal het
rund hem bestendiger en zekerder voordeel
opleveren.
1522. Voor de maatschappij in het algemeen zijn
de paarden van het grootste belang, omdat men door
dezelve het vervoeren van menschen en van goederen
op menigvuldige vvijzen bevordert , waardoor meerdere nijverheid en Mandel ontstaat en de algemeene
welvaart vermeerdert.
§ 1523. Be paarden zijn overigens belangrijk, omdat zij tot de veiligheid van den staat dienstig zijn.
Eene kavallerie, welke goed .geoefende paarden berijdt, maakt een belangrijk gedeelte van een leger
uit ; daarbij worden de paarden nog gebruikt tot het
Tervoeren van geschut en andere krijgsbenoodigdheden.
Alle paarden kunnen niet, zooms

bij

dreigende gevaren opgekocht worden , terstond
tot kavallerie-paarden dienen, en het is niet
gemakkelijk die paarden in korten tijd af te
rigten (1).
(1) Zal men goede en geschikte paarden voor de kavallerie
hebben, zoo moeten zij daartoe als opgevoed worden, waartoe
vooral twee middelen zijn, het eerste is door tweejarige veulens
op te koopen en dezelve clan zoolang in daarvoor bestemde inrigtingen te verzorgen, dat zij als geoefende paarden naar de
regimenten kunnen gezonden worden, of door de paarden in bijzondere stoeterijen tot dat doe/ aan te fokken, hetwelk door velen
als onuitvoerbaar geacht wordt, om dat de stoeterijen te veel
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§ 1524. Een bijkornend nut der paarden is derzelver mest deze moet met zorg verzameld worden
en is op zich zelven , met stroo vermengd, eene sterk
broeijende mest zij kan daarom alzoo tot het gebruik van broeijingen dienen en verder tot belliesting zij bevordert onder andere mestspecien het
verteren van dezelve , gelijk zij ook tot het maken
van eene groote hoeveelheid mest nuttig is.
Vergelijk § 300.
§ 1525. Kr eider kunnen alle deelen van het paard
na den dood met meer of minder voordeel tot onderscheidene einden dienen, als : het vleesch, het haar,
de huid, bet bloed, de beenderen, de hoeven, enz.
Zie hieromtrent G. F.

SEBALD

Vollstiindige Na-

turgeschichte des Pferdes , herausgegeben von
W. AMMON. Anshach 1815 , S. 530.
r. Van de verzorging der paarden.
§ 1526. Be paarden vereischen immer veel zorg,
kosten ; dock wanneer men daarbij die paarden eenig werk wit
laten, doen en daarmede het ontginnen van woeste gronden

in

verband brengt , is het volstrekt niet onuitvoerlijk. Zoo men
slechts naar een bepaald doel streeft, niet te veel wil , en geene
te kostbare inri3tingen maakt , dan zoude zoodanige stoeterij zoowel tot de bevordering van den landbouw, als tot nut der maatsehappij in het algemeen kunnen strekken. (Men vergelijke Le
spectateur inilitaire Vol. XXXII, pag. 350 et Vol. XXXIII,

pag. 61).
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zoowel op stal en in de weide als gedurende den
tijd , dat zij gebruikt worden.
1. Over de verzorging en voeding op stal.

§ 1527. Het is van belang dat de stallen voor paarden doelmatig ingerigt zijn; zij moeten ruirn, luchtig ,
droog, niet togtig, goedte sluiten en matig verlicht
-vvezen ; er moet eene ruif en eene krib in zijn , om
daarin het voedsel te geven ; en alle scherpe hoeken
en kanten, waaraan zij zich zouden kunnen stooten ,
moeten zorgvuldig vermeden worden.
§ 1528. Men moet de stallen met zorg schoonhouden, des nachts daarin genoegzaam stroo doen, en
het des morgens opruimen. Het is niet doelmatig
de paarden lang op de mest te laten staan, hierdoor krijgen zij slechte hoeven.
§ 1529. De paarden moeten, als men dezelve op
stal houdt , dagelijks schoon gemaakt worden : men
doet zulks door ze te roskammen , te borstelen ,
af te wrijven , den staart en de manen te kammen en , zoo noodig , te wasschen.
§ 1530. In het algemeen vereischen de paarden
eene goede voeding , zullen zij gezond blijven. Worden zij met hooi gevoed , zoo moeten zij daarbij
immer een toevoeder van koren hebben. De hoeveelheid van het een en ander hangt af van de
grootte en of het y ea of weinig arbeid moet verrigten. Men kan de paarden op stal ook 00-roen voe39
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der , hetzij gras klaver, wikken enz. , geven , doch
dan moet men daarbij altijd haksel van stroo voegen
en velen achten het nuttig , de klaver , wikken enz.,
even als het stroo , te snijden en zoo onder elkander to vermengen. Men kan ook met wortel-

en

knolgewassen de paarden voederen ; onder deze priejst
men de gele peen als bijzonder geschikt. Van de
korensoorten maakt men bet meest algemeen gebruik
van haver , omdat die betrekkelijk het minst kost ;
de andere korensoorten zijn ook zeer goed en in de
plaats daarvan , kan men zeer goed de paardenboonen aanwenden, welke een bijzonder good voedsel opleveren, Dienstig is het ook voor de paarden zemelen
meel of lijnkoeken in het drinken te doen ; sommigen
weeken het koren, voordat zij het geven, anderen
kooken het voedsel als zij van aardappelen of wortelgewassen gebruik maken , of wel zij Bakken brood
van koren of boonen , of van beide te zamen , orn
daarmede te voederen. Vooral schijnt brood van
aardappelen goede en voordeelige uitkomsten te verschaffen ; doch in het algemeen is het voordeelig
aan paarden ook gedurig verschillend voedsel to gevon en zich niet te veel bij dc'n voedingsiniddel te
bepalen.
Snijbanken orn haksel te snijden zijn in het kabinet te Uirecht , 1N'o . 31, 352 , 353 en
746.
Be rations voor de Nederlandsche kavallerie zijn

— 601
in vredestijd voor zware vier Ned. ponden ha,
ver, vijf Ned, ponden hooi en vijf Ned. ponden
stroo ; voor de ligte Brie en een half Ned.
ponden haver, vijf Ned. ponden hooi , vier
Ned. ponden stroo. In tijden van oorlog is
voor beide de hoeveelheid grooter. De voorschriften omtrent de levensmiddelen voor paarden der armee kan men nazien in A. W. DE
BRUYN Zakboekje , Maastricht 1833,
M. 142. Over brood van aardappelen kan men
lezen: Annales de l' agriculture franpaise, Aait
1842, p. 81.
2. Over het weiden der paarden.

1531. Wanneer men goede weiden heeft, kan
men daarvan ook voor paarden gebruik maken. Zij
moeten evenwel niet te laag gelegen zijn en daarbij
eene goede afwatering hebben. Ilooge en vruchtbare weiden acht men voor paarden het nuttigst. Zij
moeten good afgesloten zijn , en zuiver drinliwater
mag daarbij niet ontbreken.
§ 1532. De paarden worden of gevveid, om daarin
des zomers bestendig te blijven , of wel gedurende
den tijd, dat zij niet arbeiden , of alleen des nachts
daa,rin gelaten.
§ 1533. De paarden, Welke men gedurende den
zomer in de weide doers wil, worden een paar dagen
te voren niet gepoetst , en indien zij dezelve reeds
39*
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hebben , van de ijzers ontdaan , hetwelk goed is voor
jonge paarden en voor diegenen , welke te reel gewerkt hebben. Ook is het nuttig , hen vooraf op
den stal eenig groen voeder te geven , om zoo daaraan te gewennen.
§ 1534. Zoo de paarden in de weiden geene schaduw vinden kunnen, is het nuttig eene loods op te
slaan , opdat zij zich daarin kunnen begeven.
1535. Somtijds is men verpligt de paarden een
blok aan een der pooten te doen , omdat zij anders
over de slooten en omheiningen springen. Men moet
zulks nimmer doen , dan wanneer het volstrekt noodig is.
1536. Men moet de paarden in de weiden dikwijls bezoeken , opdat zij niet te schuw vvorden ; het
is daarorn goed dezelve nu en dan een weinig haver
of een stuk brood te geven , waardoor men dezelve beter zal kunnen naderen om derzelver toestand te kennen.
3. Over de verzorging der paarden, terwij1 zij gebruikt

worden.

§ 1537. Het is niet onverschillig hoe men de
paarden tot het gebruik uitrust. Het hoofdstel , de
zadel , het haam of het juk moeten goed passen en
nergens door drukking kunnen beschadigen. Het paard
moet zijne bewegingen altijd gemakkelijk kunnen
doen waardoor men in alle omstandigheden van
leeizelve het meeste nut zal hebben.
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Vergelijk J. K. FRii-11.Ex, Anweisung zum satteln
and packen , dass kein Pferd gedrukt wird.
Berlin 1790.
C. KLATTE , der Rathgeber fur Reisende , ihre
Pferde gehorig zu satteln , zu ziimen u. s. w.
Berlin 1815.
Handboek der paardenkennis , I. Deel, III. Stuk, bl. 145 en 134.
Maison rustique du XIX Sacle, T. 1.1, p. 428.

GEISWEIT VAN DER NETTEN,

§ 1538. Omdat de hoeven door een aanhoudend
gebruik ligt kunnen beschadigd worden , is de gewoonte bijna algemeen , om de paarden te beslaan.
Boerenpaarden worden somtijds zonder beslagen te
zijn , andere alleen met beslag aan de voorpooten
gebruikt alle anderen worden aan de vier pooten
beslagen, en dan is die soort van ijzers onderscheiden , naar de grootte en den arbeid , waarvoor het
paard bestemd is. Een goed beslag is van zeer veel
belang , want het paard wordt door slechte behandeling bij het beslaan geheel bedorven. De beste
handelwijze bij het beslaan is zulks uit de hand te
doen. Men gebruikt echter daarbij dikwijls eenen
noodstal , en daarin ziet men niet zelden deze edele
dieren op de gruwelijkste wijze mishandelen.
Zie BOURGELAT, Elemens d'Hippiatrique. Lyon 1750,
Tom. I, pag. 478. GEISWEIT VAN DER NETTEN,
.Handboek der paardenkennis , I. Deel, II. Stuk,
hi. 87.

DIETERICHS ,

de Kunst van het Hoef-
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beslag , vertaald door J. W. 4. IhnT , 1830.
Annales de l' agriculture francj aise , 3ieme serie ,
Tom. XXIV, pag. 151 etc. C. DE BACH, Hufbeschlag ohne Zwang. Dresden 1834. Illaison
rustique du XIX Sacle , Tom. II, pag. 146.
§ 1539. Bij den arbeid of wanneer de paarden
bereden worden , moet men altijd dezelve met veel
zachtheid behandelen, nimmer zonder noodzakelijkheid slaan of met de sporen steken; maar liever ,
wanneer zij weigeren, met eenig geduld trachten zijn
doel te bereiken. Door eene woeste en ruwe behandeling vormt men slechte en onwillige paarden. Bij
eene verstandige handelwijze kan men de moedigste
en sterkste paarden tot alles gewennen.
§ 1540. Het is billijk , dat de paarden den arbeid
verrigten, waartoe zij gehouden worden , maar men
moet daarbij niet meer vorderen dan zij met het
behoud van hunne krachten en gezondheid kunnen
doen. Hiertoe is het noodig , dat zij eenen behoorlijken tijd hebben orn voedsel te gebruiken en nit te
rusten.
§ 1541. Wanneer de paarden veel en zwaar werk
verrigten, moeten zij oak meer daarnaar geevenredigd
gevoed worden en vooral meer koren ontvangen. Het
is dan dienstig , dezelve dikwijls en bij kleine hoeveelheden te voeden. Met het drenken moet men
voorzigtig wezen en vooral de paarden niet aan to
veel en dikwijls drinken gewennen.
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1542. Als de paarden bezweet zijn , meet men
voor hen bijzonder zorg dragen. Het is niet goed ,
dat zij dan op den togt blijven staan. Het best is
dezelve dadelijk in gesloten stallen te brengen om nit
te rusten ; aldaar rnoet men dezelve met eene stroowis schoon maken, na eenigen tijd de pooten en
den staart wasschen, de oogen en neusgaten uitvegen,
de hoeven nazien en dus goed verzorgen. Kan men
de paarden op geene goede stallen brengen , dan is
het nuttig hen toe te dekken en eenigen tijd le
laten rondstappen , en eerst, wanneer zij volkomen
uitgerust zijn , moet men het voedsel en later het
drinken geven.
§ 1543. Des winters kan men de paarden door
dekken , kleeden , maankappen enz., tegen de koude
beschermen en des zomers met netten voor de vliegen beveiligen.
v. Over de voortteling en het aanfokken van
paarden.
1. Van de voortteling.

§ 1544. De geslachtsdrift bemerkt men bb de
paarden , even als bj de meeste huisdieren , voordat
zij hunnen volkomen wasdom bereikt hebben. Reeds
in het tweede en derde jaar van hunnen leeftijd
zij tot de voortteling in staat ; doch hierdoor zouden zij hunne eigene ontwikkeling benadeelen en niet
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dan gebrekkige afstammelingen leveren, zoodat de paar..
den , om met gunstig ge,volg voort te telen , behooren
volwassen te zijn. Veelal laat men de merrien bevruchten als zij Brie jaren oud zijn ; maar men mag
het er voor houden , dat zij dan nog te jong zijn.
Ook gebruikt men hengsten van dien leeftijd welke ,
ofschoon vurig , nog als veel te jong te achten zijn.
§ 1545. Bij de merrie bespeurt men de behoefte
gewoonlijk in het voorjaar , van half Maart tot half
Junij ; zij is dan hengstig , hetwelk men daaraan
kan opmerken, dat zij meer hinnikt , vrolijker is,
den staart gedurig opligt , door de zwelling van de
uitwendige deelen en door eenige witte slijm , welke
zich uit de schede ontlast worth. Als zij eenen hengst
bemerkt , nadert zij denzelven en maakt zoodanige
bewegingen , dat zij daardoor haar verlangen duidelijk te kennen geeft. Zij eet dan met onrust en
weinig.
§ 1546. De hengst is altijd tot de voortteling in
staat , ofschoon men bij denzelven ook in het voorjaar de meeste aandrift waarneemt.
§ 1547. De merrien zijn gewoonlijk veertien dagen
hengstig. Wordt de teeldrift in dien tijd niet voldaan , dan vermindert dezelve , en men bespeurt
geene bijzondere behoefte meer. Somtijds worden
zoodanige merrien in den herfst andermaal hengstig.
§ 1548. Wordt de hengst bij de merrie toegelaten , om zijne geslachtsdrift te vervullen , zoo noemt
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fnen zulks springen of dekken , het gevolg daarvan
is gewoonlijk , dat de merrie bevrucht wordt.
§ 1549. Het springen geschiedt of vrij , of uit de
hand. In het eerste geval laat men de merrie vrij
met den hengst omloopen , doch zulks gebeurt zeer
weinig ; de gewone wijze is het springen nit de
hand. — Hiertoe brengt men de merrie op eene
schikte ruime plaats en voert den hengst tot haar.
Deze beziet en beruikt dezelve eerst aan den kop ,
dan aan de zij den , en plaatst zich vervolgens van
achteren en springt op de merrie. Deze rekt zich
nit , verwijdert de achterpooten en gewoonlijk zorgt
men den staart op zijde te houden , terwiji een ander de roede , welke al meer en meer uit den koker
te voorschijn komt , vat en in de schede brengt ; waarna de eigentlijke verrigting spoedig, afgeloopen is.
Er volgt een oogenblik van rust en de hengst verlaat de merrie.
Ter voorkoming van ongelukken is het goed ,
den hengst de voorijzers of te nemen en de
merrie , alp zij gedekt zal worden , eenen strik
aan een der achterpooten te leggen , om daardoor te beletten dat zij slaat.
§ 1550. Is de merrie bevrucht, dan laat zij den
hengst niet meer toe. Het is om dit te onderzoeken , dat men de gewoonte heeft den hengt , na
negen dagen , andermaal bij de merrie te brengen.
Neemt zij den hengst aan, dan was de eerste sprong
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niet vruchtbaar en bestaat de kans , dat zulks bij
den tweeden gebeurt.
§ 1551. Nadat de merrie gedekt is , moet men
'mar terstond naar den stal brengen , maar niet ,
zooals somtijds geschiedt, afrijden of met koud water
begieten ; evenmin verdient de handelwijze van sommigen , om de merrie dadelijk te aderla ten, aanbevolen te worden.
§ 1552. In het eerst heeft men weinige teekenen ,
waaruit met eenige waarschijnlijkheid kan besloten
worden , dat eene merrie bevrucht is. Men vermoedt het , wanneer zij gedurende den sprong zeer
stil gestaan heeft en de roedc van den hengst droog
nit de schede komt ; maar vooral wanneer zij, na
eenigen tijd vuriger en lustiger is dan vroeger. Later
bemerkt men meer zekere teekenen, namelijk-, dat
zij nijdig tegen andere paarden. wordt , dat de zijden uitzetten , dat er melk in den uijer komt , dat
zij trager wordt en meer voedsel gebruikt. Na vijf
maanden kan men gewoonlijk de beweging van het
veulen waarnemen , en zulks is wel het zekerste van
alle teekenen.
§ 1553. Zal de sprong vruchtbaar zUn, zoo moet
ook de hengst vurig , lustig en gezond wezen. Een
hengst , welke men te veel dekken laat , zal zich
afmatten en eindelijk met traagheid springen. Hierom moet men gezonde hengsten niet meer dan tweemaien daags laten springen , en ouderen kunnen
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meestal niet dagelijks om te dekken bij de merrie
toegelaten worden.
2.

Van den dina8ttijd.

§ 1554. De merrie draagt gewoonlijk negen en
veertig weken ; echter kan men daarop niet volkomen rekenen daar men door vele waarnemingen
gezien heeft, dat dezelve nu eens korter en dan
weder langer is , zoodat anderen den tijd ruimer bepalen , door aan te nemen , dat zij tusschen de elf
en twaalf maanden dragen.
§ 1555. Gedurende den dragttijd kunnen de mermin Naar werk , zoo het slechts niet te zwaar en te
aanhoudend is , verrigten. Men moet dezelve echter
niet slaan en stooten , en den laatsten tijd vooral
verschoonen.
1556. Als men verrnoedt dat de tijd tot de
verlossing nadert , moet men de merrie geheel vrij
in eene afgesloten ruimte brengen Welke men goed
met stroo voorziet.
3. Van de verlossing.

§ 1557. Wanneer de tijd der verlossing nadert
wordt het paard onrustig, trappelt, bukt den kop
naar den grond, de kling is gezwollen en er loopt
eene waterige vloeistof uit. Kort voor de verlossing
ziet men eene kleveripie melk aan de tepels en de
merrie begint aan hals en schouders te zweeten.
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§ 1558. De verlossing is meestal gemakkelijk. De
meeste merrien gaan daartoe liggen , andere blijven
staan en dan is het noodig, dat er iemand aanwezig
is , om het veulen op te vangen , en immer is het
dienstig , dat er tegen den tijd van de verlossing iemand in de nabijheid is, om de omstandigheden
waar te nemen en zoo noodig hulp te verschaffen.
Als het veulen verkeerd ligt, is het van belang
de hulp van eenen deskundige in te roepen,
want anders brengt men niet alleen het veulen,
maar ook de merrie in gevaar. Na de geboorte van het veulen moet men de nageboorte
niet aftrekken , maar den tijd afwachten , totdat dezelve door natuurlijke oorzaken uitgedreven wordt.
§ 1559. Het paard brengt doorgaans slechts een
Jong ter wereld. Het gebeurt maar zeer zelden, dat
er twee geboren warden.
De tweelingen der paarden zijn gewoonlijk zeer
zwak en meestal sterven zij kort na de geboorte.
4. Van de veulens.

§ 1560. Terstond na de geboorte wordt het veulen
door de moeder afgelikt; zelden is het noodig, dat
het afgewasschen en schoon gemaakt wordt. Na eenigen tijd rigt het veulen zich op en zoekt om aan
den tepel te komen , en zoo het noodige voedsel te
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verkrijgen. Zoo dit met eenige bez waren vergezeld
pat, moet men trachten daartoe behulpzaam te zijn.
Is het veulen eenmaal aan het zuigen gewoon, dan
gaat het vervolgens zonder moeite.
1561. Het veulen blijf immer bij de moeder, en
waar dezelve gaat , laat men ook het veulen medegaan. Hetzelve loopt daarbij vrij en volgt de moeder
overal.
§ 1562. In gunstige omstandigheden kan men het
veulen na drie of vier maanden speenen, en nimmer
moet men het langer dan vijf a zes maanden laten
zuigen.
Vooral wanneer de merrie eenigen tijd na de
vprlossing op nieuw bevrucht is , moet men
zorg dragen het veulen te speenen , zoodra
zulks zonder nadeel geschieden kan.
§ 1563. Het is voor een veulen zeer nuttig, wanneer men hetzelve met de moeder in de weide kan
laten; hier gewent het zich Bras te eten, en eindelijk
om genoegzaam in zijne behoefte te voorzien.
1564. Is het noodzakelijk het veulen in den stal
op te voeden, zoo moet men het goed hooi , en
in het drinken roggenmeel en zemelen geven. — Men
houdt het nog voor beter, zoo men aan hetzelve groen
voeder verschaffen kan , en zoo zij daarbij wat geweekt
koren en eenig hooi krijgen , acht men zulks nog
erkiezelb ker.
§ 1565. Tot na den tweeden winter moet het
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veulen op den stal altijd vrij (onaangebonden) in
een hok verzorgd worden. Met het voorjaar kan
men het veulen aanbinden en voordat het volkomen twee jaren oud is , beginnen, het eenigzins te
oefenen en te gewennen om jets te trekken. Eene
vroege oefening , zonder dat daartoe de krachten
van bet jonge paard overspannen worden , is zeer
nuttig zoo kan men het nu en dan een dek of
zadel opleggen en eindelijk door kleine jongens laten
berijden.
1566. Omtrent den driejarigen leeftijd worden
de hengst - veulens , welke niet tot springhengsten
aangehouden worden , gesneden en tot ruinen gemaakt , hetwelk door een deskundige moet gedaan
worden.
Men kan over deze kunstbewerking. nalezen :
J. LE FRANCQ VAN BERKHEY Natuurlijke histo
rie van Holland, IV. Deel, I. Stuk, hi. 65.
NUMAN Handboek over de Genees- en rerlaskunde.
f. Over den leeftijd en ouderdom der paardene
§ 1567. Bij het paard kan men drie tijdperken in
deszelfs leeftijd aannernen , als : de jeitgd , van de geboorte totdat het volwassen is, dat is : tot het einde
van het zesde jaar den volwassen toestand , gedurende welken het paard in krachten toeneemt , en
tot het verrigten van den meesten arbeid in staat
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is ; en de veroudering , wanneer het paard duidelijk
afneemt, zootlat het niet meer zijne volkomene krachten bezit.
De tijd, wanneer een paard van het tweede
tijdperk tot het laatste overgaat , is mogelijk
op den twaalf- of veertienjarigen leeftijd to
bepalen , maar velen verouderen vroeger,, door
dat zij slecht behandeld worden.
1568. De levensduur van een paard kan men
gemiddeld aannemen op veertig jaren. Er zijn voorbeelden bekend van paarden, welke veel ouder geworden zijn. Verreweg de meeste paarden bereiken
evenwel niet dien leeftijd, inaar ook velen sterven
niet hunnen natuurlijken dood.
§ 1569. De paarden hebben tanden , zoowel
de boven- als benedenkaak. Men verdeelt dezelve
in snijtanden, haak- of hondstanden en kiezen.
Een volwassen paard heeft twaalf snijtanden. De
hengst heeft vier haaktanden, welke bilj de merrie
gewoonlijk niet ontwikkeld zijn ; — en beide hebben
vier en twintig kiezen.
§ 1570. Den ouderdom der veulens en paarden kan
men , gedurende de jeugd , met zekerheid kennel).
aan de gesteldheid der onderkaaks-snijtanden. Het
veulen wordt zonder snijtanden geboren, en na zes
of acht dagen vertoonen zich de twee middelste ,
welke men grasinjters noemt. Tussehen den dertigsten en veertigsten dag kornen de middeltanden,
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Daar naast en tusschen de zesde en tiende maand
de hoektanden , welke iets krommer en ronder dan
de andere zijn. Deze snijtanden , welke nog gewisseld moeten worden , noemt men melk- of veulentanden. Omtrent den leeftijd van een jaar zijn de
grasbijters geheel en de middeltanden half gevuld.
Die aangaande den ouderdom der 'paarden meer
verkiest to vveten , kan nazien : C. A. GEIS..
WEIT VAN DER NETTEN Handboek der paardenkennis , I. Deel, II. Stuk, I. Hoofdstuk, en
GIRARD, Verhandeling over de Dennis van den
ouderdom des Paards, vertaald door F. C.
MEIJER ,

IIEK-

Utrecht 1837.

§ 1571. Met anderhalf jaar hebben de grasbijters
alle holten verloren , en op de twee jaren is dit het
geval met de middeltanden , zijnde alsdan de grasbijters geheel vlak.
1572. Op den leeftijd van twee en een half tot
drie jaren begint gewoonlijk het wisselen der tanden dan vallen eerst de grasbijters uit , en worden
die vervangen door paardentanden. Van drie en
een half tot vier jaren wisselen de middeltanden en
van vier en een half jaar de hoektanden. Na then
tijd met men den leeftijd opmaken nit den staat
van afslijting, welke aan de paardentanden waargenomen wordt.
De afslijting der tanden is verschillend naar de
rassen , naar de leefwijze en het voedsel ,
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zoodat , naarmate het paard veroudert , het
ook moeijelijker wordt den wezentlijken ouderdom naar den toestand der tanden te beoordeelen.
Over de verbetering der paardenrassen.
§ 1573. Het is van het grootste belang een goed
ras van paarden te hebben , en het is dus natuurlijk,
dat men bijna overal, waar paarden aangefokt worden , pogingen gedaan heeft, om de rassen te verbeteren. Naar de uitgaven en zorg, welke men daaraan
in vele landen besteed heeft, zoude men in het algemeen betere soorten van paarden kunnen verwachten ; maar het is hoogst moeijelijk, bestaande rassen
wezentlijk te verbeteren en in dien verbeterden toestand te onderhouden, bijaldien men daartoe geene
bijzondere voorzorgen gebruikt.
§ 1574. Er zijn drie middelen , om in eenig gewest
de paardenrassen te verbeteren , eerstens : door het
bestaande ras , ten anderen : door vermenging van
het bestaande ras met dat van meer geachte soorten ,
en eindelijk : door het invoeren van een voortreffelijk ras.
Over de verbetering der paarden , kan men verschillende oordeelvellingen vinden bij :
J. F. C. DIETERICIIS Ratechismus der Pferdezucht,
Berlin 1825.
40
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Veredleug der Pjerde , Gratz 1827.
11. Graf VON VELDIIEIIII, Abhandlengen iiber die
Pferdezucht- Englands, noeh einiger europaische
Lander des Orients, u. s. iv., Braunschweig 1833.
F. J. F. POGGE, Ansichten giber die Entsteltung
end Ausbildung des edlen Pferdes , Giistrow
1836.
4.

kerze ./Inleitung Our Verbesserung
der Pferdezucht, 4 te Auff. Dresden 1838.
J. Bi.CIIMAN,

1. Over de z:erbeteriG, ?art Celt bestaand

161S

door zichzelven.

§ 1575. In het algemeen is de eerstc verbeteringswi,.ze de minst kostbare en de meest belangrijke. Dc paurden, welke in eenig gewest gevonden worden, strekken
gewoonlijk om den noodigen arbeid te doen, en komeri
-vrj" goed met de behoeften aldaar overeen , hetwelk
men van vreemde rassen niet itnmer kan beweren.
1576. Alle rassen kunnen door zorg en eenige
opoliering door zich zelven verbeterd worden. Hiertoe
strekken reeds de keuren en bepalingen , welke vooral
ook in Nederland bestaan , maar dezelve zijn mogelijk nog voor eenige rtitbreiding vatbaar,, waardoor
men met meer zekerheid op eene algemeene verbetering der Nederlandsehe rassen zal kunnen relienen.
§ Zal een paardenras verbeteren., zoo moo
men naauwkeurk; acht geven op de paarden , welke
tot de voortte4ing bestetnd zijn. Zij moeten eenen
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geschikten en goeden vorm hebben , deugdzaam en
in de kracht van hun Leven zijn.
1578. In het algemeen worden de merrien te
vroeg gedekt en 'springen de hengsten , voordat zij
genoegzaam volwassen zijn. Hierdoor zijn de veulens
minder goed , verliezen beide te veel van hunne
krachten en bereiken niet die ontwilikeling , waarvoor zij vatbaar zijn , indien men dezelve later tot
de voortteling toelaat. Men moest eene merrie niet,
voor dat zij vier jaren oud is, laten dekken, en eenen
hengst niet voor de vijf jaren laten springen.
§ 1579. Daarenboven kan men van de merrie en
den hengst te veel vergen, al wacht men den geschikten tijd tot de voortteling af. Zal eene merrie hare
voile kracht behouden , dan rnoet zij hetzelfde jaar,,
dat zij een veulen geworpen heeft , niet andermaal
gedekt worden , want dan moet zij to gelijk het veulen en de vrucht voeden , waardoor zij onmisbaar
lijden moet. Evenzoo vordert men te veel van eenen
hengst, zoo hij meer dan tweemalen daags springen
moet ; en voor bijzonder schoone hengsten zoude liet
wenschelijk wezen , dat men dezelve niet meer dan
eenmaal daags gedurende de drie voorjaars maanden
springen liet.
Zoodanige bepalingen zouden mogelijk eenige moei
jelijkheid hebben , omdat men daaraan niet
gewoon is ; maar door de meerdere waarde der
1)etere veulens grootere voordeelen opicveren
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en gelvis op de verbetering van bet ras den
2 rootsten invloed hebben. Eene goede merrie
monde in het vervolg ook beter betaald worden en orn de bengstehouders te gemoet te
komen , 'Amide men bet dekgeld in evenredigheld kumnen verhoogen : de spiong van eenen
hengst , welke niet door te veel verlies afge-mat is , zal met nicer zekerheid bevruchten
en van bet venlen rnag men ook meer verwach ten.
§ 1580. Zal men cen ras belangrijk verbeteren,
zoo moet zulks niet in eens algemeen geschieden
'mar men moet daartoe door het aankweeken van
eenen goeden stamhengst van hetzelfde ras geraken.
lliertoe worth vereiseht , dat men twee of meerdere
voliromen goede merrie-veulens koopt, en dezelve met
zorg opvoedt en goed oefent. Deze jonge paarden
worden, wanneer zij den ouderdomn van vier jaren
bereikt hebben , nogmaals naauw'keurig onderzocht om
na te gaan of zij al die eigenschappen in zich vereenigen, welke noodig zijn om daardoor eenige verbetering te kunnen verwachten.
§ 1581. De merrie'n, welke men al$ dan tot het
oogmerk gesehikt zal aehten laat men door den
besten vijf- of zesjarigen hengst , van betzellde ras,
welken ine-n vinden kan , dekken waarbij men vooral
acht geven moet . dat llij niet reeds algemat en hislelow
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De veuiens van de merrier , waarvoor meii
zooveel zorg gehad heeft , zullen vervolgens met niet
1582.

minder zorg behandeld en opgevoed moeten worden.
Zoodra men genoegzaam over derzelver aard oordeeten kan , en men gelooft dat men met grond eerie
keuze doers kan, zal men het beste hengste-veulen
in het bijzonder uitkiezen en hetzelve besterninen tot
den stamhouder van het ras.
§ 1583. Ilet moederpaa.rd zal men aisdan nog
eenmaal bij denzelfden hengst brengen , en z66 trachten daarvan ook eerie merrie to verkriken. Geluki
zulks, dan zal men daardoor zooveel to eeider tot
eenen volbloeds-stam geraken.
§ 1584. Het hengst-veulen en het merrie-veulen
worden dan beide met de ineeste zorg behandeld
en wanneer het laatste den ouderdom van vier wren
zal bereikt hebben, moot deze merrie door den stainhengst gedekt worden, en men rnag dan met alien
grond verwachten , dat de volgende afstammelingen
ais wezentlijk verbeterde paarden zullen beschouwd
worden.
§ 1585. Om de verbeterde paarden alsdan zuiver
te onderhonden en dien stain te vermeerderen, moet
men zorg dfagen, dat alle volbloeds-merrien door
volbloeds-heng'sten van denzelfden stain gedekt worden.
1586. Be hengsten kunnen zonder nadeel tot
verbetering van hetzelfde ras ander° merrien dekken;
maar zoodra cone volbloeds-merric, al is het ook door
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eenen voortreffe/ijken hengst , welke niet tot den stam
behoort gedekt is , dan moet men de afstammelingen
niet meer ais tot den zuiveren stam behoorende beschouwen.
Het welslagen van zoodanige verbeteringswijze is
aan vele bezwaren onderhevig doch het is
het eenige middel om tot eene duurzame en
zekere verbetering te geraken. Er wordt ook
veel tijd toe vereischt , maar daarom juist
moet men alle mogelijke voorzorgen nemen
en met geduld en volharding naar een zoo
nuttig doel trachten. Het Friesche paard ,
dat eenmaal zoo beroemd was, is nog niet
geheel verbasterd. Men zoude aldaar met eenige
opoffering eenen goeden stam kunnen aankweeken en onderhouden, en: van daar tot eene
algemeene verbetering van bet paardenras in

Nederland veel kunnen bijdragen.
Evenzoo zoude men kunnen handelen met het
Zeeuwsche paard, om van daar de zware goede
karrepaarden te hebben.
Eene belangrijke verhandeling van s_ERVAAS VAN
DEN BERG,

over de verbetering van het in-

landsch ras komt voor in de Verhandelingen
van de Illaatsehappij ter bevordering van den
Landbouw te Amsterdam, XI. Deel, II. stuk, hi. 157.
§ 1587. Het is vooral op den aard en de eigenschappcn van de rnerrien , dat men bij het aanfokken
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van voortreffelijke paarden letten moet. Ecn hengst,
welke van eerie goede merrie afstam.t , zal, wanneer
hj eene goede merrie gedekt heeft, een betere yenlen verwekken, dan een veel fraaijer hengst, waarvan het moederpaard eerie slechte geaardheid had.
IDe'Arabieren , die paarden van zoo groote waarde
aanfokken , letten vooral op de eigenschappen
der merrien , en het is daarom, dat men net
gernakkelijk in het bezit geraken kan van eene
volkom. en goede Arabische merrie. Bit ras
kan als een bewijs strekken , wat men van
een ras maken kan, als men daarvoor genoegzame zorc, heeft. Het Arabisch ras is als
een door zich zelven verbeterd ras te beschouwen. Het getal uitmuntende paarden is
in Arabii niet zeer groat, maar de beste
merrien worden immer tot de voortteling bestemd.
§

1588. Het middel, om een eenmaal bestaand

goed ras in stand te houden , is, door altijd de beste
merrien tot de voortteling te bewaren. wanneer
men dezerve verkoopt en wegvoert , en alleen van
de minder goede aanfokt , kan men met zekerbeid
aannemen , dat een goed ras verminderen zal.
Het seven van aanzienlijke

premien voor

de beste

merrien, welke bestemd zijn om gedekt te
worden , kan daarom krachtdadig medewerken tot de instandbouding van een good ras,
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En men zoude daarbij kunnen bepalen , dat
de hengste-veulens daarvan aangehouden en later ter keuring moeten aangeboden worden ;
wanneer men dan nog eene bijzondere premie
zoude kunnen uitloven.
2. Over de verbetering van een ras door vermenging met
een ander ras.

§ 1589. Oppervlakkig schijnt de vermenging van
een bestaand ras met een ander , hetwelk men beter
acht , veel eenvoudiger en gemakkelijker om tot eene
verbetering te geraken ; men heeft dan slechts noodig
eenige goede vreemdsoortige hengsten te laten komen ,
daarmede zooveel mogelijk allerlei rnerrien te laten.
dekken , en dan zoude men zonder bijzondere zorg
zijn doel bereiken. Zoo heeft men het zich een' tijd
lang voorgesteld ; doch de ondervinding heeft die
veronderstelling niet bevestigd.
Het is bekend , dat de landlieden hunne goede
merrien niet gaarne door vreemdsoortige hengsten laten dekken , al worden dezelve nog zoo
geprezen. Zulks moet men niet aan vooroordeel toeschrijven, maar aan de ondervinding ,
welke zij reeds in dezen opgedaan hebben.
1590. Zal men een bestaand ras door een ander verbeteren , dan komen daarbij vele omstandigheden in aanmetking vooreerst moet men de beide
rassen volkomen. kennen ; ten andere moeten de ras.
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sen onderling niet te veel verschillen , zoowel in
vorm als geaardheld ; en eindelijk moet men zich niet
voorstellen, die voorgenomen verbetering zoo spoedig
te zullen bereiken. Men moet weten wat men eigentlijk door de verbetering bedogt , en daarom met
standvastigheid zich bij een ras tot verbetering bepalen en alzoo eerst eenen verbeterden stam voortbrengen.
Van de twee of drie eerste geslachten moet men
zich niet te veel voorstellen, want alles wat
door zoodanige vermenging van rassen voortgebragt wordt , is in het eerst onbestendig
en niet in staat, ()in door zich zelven iets
goeds te onderhouden. Men moet daarom zeer
lang voor het aanhouden van goede hengsten
van zuiver onverrnengd ras zoro-en anders
verliest men in zeer korten tijd alles wat men
door zorg en uitgaven verkregen heeft.
1591. Door eene bestendige vermeng-ing van dien
stam met het bestaande ras zal men , na eenen geruimen tijd , tot een veranderd ras kunnen komen.
Wanneer men op die wijze zijn oogmerk bereikt
heeft , dan moet men vervolgens daarbij alles in het
oog houden, wat strekken kan om een ras in goeden staat te onderhouden; om hiertoe te geraken ,
moet men zooveel mogelijk het alzoo verbeterde ras
door zich zelven nog meer trachten tot volkomenheid te brengen.
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§ 1592. Als men derhalve nagaat , wat er toe vereischt wordt, om een ras door een ander te verbeteren , zal men daaruit list kunnen afieiden , wat
men van eene vermenging van allerlei soorten van
hengsten moet verwachten. Men zal op die wijze we!
het bcstaande ras verbasteren maar niet verbeteren.
Ver5eV, Oehonomische Neuigkeiten, 1838, N".87,
S. 690.
3. Over de 1,nvoering van een ander pas.

§ 1593. Om een ras in le voeren, moet men
eenige merrien en hengsten overbrengen en van die
merrien zuivere afstammelingen aanfokken. Hoe langer dus die aanfokking voortgezet wordt, zooveel te
meer zal zoodanig ras zich uitbreiden en eindeiijk
voor eenig gewest belangrijk worden.
Voor honderd en tachtig jaren hebben de Engelschen het Arabische paardenras op hunnen
bodem overgeplant, en daarvan stamt het Engelsche renpaard af. Over het Arabische paard
kan men

nazien : A. 1IEss ,

neue Beobachtun-

gen ilber das orientalische Pferd und seine Anverwanten , Prag 1832. K. W. AMMON Nachrichten von der Pferdezucht der Araber and
den arabischen Pferden. Niirnberg 1834. Over
bet volbloeds Engelsch paard C. VAN KNOEELSDORF iiber die Pferdezucht in England.
Berlin 1820. F. VON DEN BRINKEN Benterkun-
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gem iiher das englische Pferd. Weimar 1827.
Oekonomische Neuigkeiten , 1838, No.91. S.721.
1594. bij het invoeren van eenig ras moet men
bedenken , dat de luchtgesteldheid , de grond , de
behandeling en leefvvijze veel invloed hebben , en dat
derhalve het ras bij eene overbrenging van bet eene
gewest naar het andere , ligt deszelfs goede eigenschappen verliezen
, zoo men niet op de behandeling en verzorging zooveel mogelijk acht geeft.
1595. Het doel, waarmede men eenig ras invoert , kan verschillend zijn, vooreerst om daardoor
in de algemeene behoefte te voorzien., of wel , omdat men tot bijzondere einden gelooft van dit of dat
ras meerder nut of voordeel te kunnen hebben.
Voor de algemeene behoefte zijn in Nederland
de bestaande rassen geschikt en voldoende.
Pat de aanzienlijken voor zich kleine stoeterijen hebben en daarin paarden van de beste
en edelste rassen fokken , is zeer belangrijk; zij
wakkeren den lust daardoor aan voor schoone
en goede paarden ; maar het zal daarom evenwel niet wenschelijk zijn, dezelve algemeen in te
voeren ; de behoefte aan zulke uitmunten.de
paarden kan onmogelijk algemeen zijn.
F. Over de ezels.
§ 1596. De ezel (Equus Asinus Z.) snag met
regt tot de nuttige huisdieren gerekend worden , of-
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.choon hij reel minder dan de paarden gebruikt
wordt. Zijn vaderland is waarschijnlijk het midden
van .dzie, waar ook nog tegenwoordig wilde of verwilderde kudden voorkomen.
§ 1597. Men onderscheidt den ezel op het eerste
gezigt van het paard door zijne groote ooren , dikken
kop, smalien rug en kalen aan het eind borsteligharigen staart, waarbij nog: als een onderscheidingsteeken opgegeven worth , het donkere kruis over den
rug en de schouders.
1598. Van de ezels komen ook onderscheidene
rassen voor. Het getal daarvan is echter niet zeer
groot , en het is alleen de gemeene ezel, welke het
meest verspreid en gekend is.
.Deze is afgebeeld bij BurroN , Histoire naturelle ,
Torn. IV , P1. XL

§ 1599. Het voortreffelijkste ras der ezels schijnt
in ,Irabie gevonden te worden, en van daar overgebragt te zijn naar Barbarije , vervolgens naar
Spanje en eindelijk naar Frankrij ; zoodat de rassen
van Poitou en Gascogne waarschijnlijk daarvan afstammen. Zij onderscheiden zich door een beter
voorkomen en door dat zij eel grooter zijn.
"V

Deze ezels zijn sorntijds over de schoft hoog 1,56
Ned. el. Zij worden in stallen wel eens met
zes duizend Francs betaald.
Men vergelijke CIIARDIN, Voyages ea Perse. T. III, A insterdam 1735, p. 33.
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Sit tw

Reizen en aaninerhingen door en over

Barbarije en het Oosten , nit het Engelsch vet.iciald door P. BODDkERT. Utrecht 1773, 1. Dee1
hi. 250. Maison ritstique du XIX Siècle, Tom.
II, pag. 438 et 440.
1600. Bet haar der ezels is verschillende ; men
heeft zwarte, geelachtige en grijze. Zij zijn somtijds
zeer glanzend , hetwelk ook grootendeeis afhangt van
eerie goede er zorging
§ 1601. Be mannelijke ezel noemt men hengtezel , de gesnedene ruin-ezel, en de vrouwelijke,

ezelin.
§ 1602. Zeer ten onregte worth de ezel dikwijls
als met ininachting beschouwd; mogelijk is dit wel,
oindat hij zoo geduidig de slagefi verdraagt, welke
hem doorgaans zoo onverdiend worden toegedeeld ;
maar de ezel is leerzaam, voorzigtig en gehecht aan
zijnen meester , welke hem goed behandelt.
§ 1603. De czel is zeer geschikt om te dragen,
zoodat hij

niet alleen bereden , maar dikwijls met

allerlei goederen beladen wordt. Hij kan evenwel ook
om te trekken ingespannen worden.
§ 1604. In Nederland maakt de landman dikwijls
gebruil, van den ezel om de melk naar huis te brengen of te vervoeren. Op ligte gronden

wordt

dezelve

somtijds voor den ploeg gespannen en om te eggen
gebruikt ; ook dient hij nu en dan orn kleine
ii.arren en wagentjes to trekken.

Vergelijk Statistieke hesehrijving van Gelderland,
bl. 295.
§ 1605.

Het is dikwijls ook om de melk , dat de

ezelinnen aangehouden v orden; dezelve wordt dikwijls als een heilrijk voedingsmiddel voor vele ziekelijke gestellen met vrucht gebruikt.
§ 1606. .De verzorging van den ezel is gemakkelijk:
zij vorderen weinig, genieten gewoonlijk eene goede
gezondheid, en schijnen minder dan de paarden aan
ziekte onderhevig te zijn.
§ 1607. De ezel cet allerlei kruiden , zelfs dat
wat door ander vee overgelaten wordt : afval van
groenten, aardappelenschillen, stroo en heide ; maar
hij versmaadt,een beter voedsel niet ; men kan hem
alles geven , wat men aan de paarden voorlegt. Omtrent het drinken is hij zeer kiesch en verlangt vooral
zuiver water.
§ 1608. De ezel kan des zomers zoowel in weiden
als op stal gehouden worden, en dan is men niet
gewoon zich veel moeite voor hem te getroosten. Hij
wordt zelden behoorlijk gereinigd en krijgt dikwijls
niet eens het noodige stroo om op te leggen. Wordt
de ezel goed gevoed , behoorlijk gerost en in alles
wel voorzien , dan wordt hij, bij eene zachte behandeling , vrolijker, moediger en meer geschikt om in
vele opzigten nuttig te zijn.
§ 1609. De ezelinnen laat men gewoonlijk reeds
bet tweede ja:lr dekken (loch zulks is te vroeg en
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dit werkt op den ezel even nadeelig als bij andere
huisdieren. Beier zoude het zijn alleen vierjarige
ezelinnen door vijfjarige hengst-ezels te laten bespringen. Het dekken geschiedt op dezelfde vvijze
als van de merrien gezegd is, gewoonlijk van het bebin van 3ilei tot Julij.
Vergelijk § I 548.
§ 1610. Be ezelin draagt even als het paard tusschen de elf en twaalf maanden , ook brengt zij gewoonlijk maar een veulen ter wereld, zeer zeldzaam
twee. De verlossing is wel eens niet gemakkelijk :
men rnoet daarh ii dus dezelfde voorzorgen nemen als
bij het paard.
Vergelijk § 1556.
1611. Het ezel-veulen zuigt gewoonlijk IT V- of
zes maanden, en men kan de ezelitt melken al zuigt
het veulen nog , en dikwijls is het moeijelijk haar
te melken als het veulen daar niet bij is.
§ 1612. Eene ezelin kan kort na de verlossing
andermaal bevrucht worden ; rnaar ook is dit niet
aan le raden , wanneer men eene goede ezelin in
stand wil houden.
§ 1613. Be ezel en het paard kunnen zich wederkeerig bevruchten. Van eerie merrie met eenen hengstezel ontstaat het muddier en van eene ezelin met
eenen hengst de mudezel , beide deze dieren hebben gewoonlijk onvolkomene geslagtswerktuigen zoodat
zij year onvruchtbaar gehouden worcen.
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1.n Nederland heeft men geene muildieren nog:
muilezels. Mogelijk zoude men ook alhier daarvan een nuttig gebruik kunnen maken, daar

zj eenige goede eigenschappen in zich vereenigen , waarom men dezelve in andere landen geregeld aanfokt.
Het instinct brengt deze dieren niet tot eene
zoo onnatuurlijke vereeniging. , maar om zijn
doel te bereiken moet men dezelve misleiden , daartoe bliuddoeken en het mannelijk dier eerst bij een hengstig dier van hun
eigen soort leiden en als dan de drift opgewekt is bij het ongelijksoortige dier voeren.
Het muildier heeft het meest van het paard, is
zeer sterk en geschikt , zoowel om te trekken
als om bereden te worden , het munt bijzonder uit door de zekerheid , waarmede het
zelfs over moeijelijke vvegen loopt; de muilezel
is veel kleiner en heeft meer overeenkomst
met den ezel.
1614. De ezel wordt niet zoo oud als het paard,
men stelt den leeftijd gemiddeld op vijf en twintig
jaren, doch mogelijk zal hij bij eene betere behandeling ouder kunnen worden.
§ 1615. De ouderdom der ezels kent men aan de
tanden op dezelfde wijze als bij de paarden. Zij
hebben evenveel tanden en wisselen en slijten die op
gelijke tiajdperken.
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§ 1616. De verbetering van het ras van ezels verdient ook wel de aandacht der landhuishoudkundigen.
Men zal daarbj dezelfde regels in acht kunnen nemen , weike omtrent de paarden opgegeven zijn. Bij
een toenemend gebruik der ezels, zoude men ook
omtrent de hengst-ezels keuren kunnen bepalen en
van deze betere soorten of rassen kunnen invoeren ,
mogelijk door een voortreffeljl, ras over te brengen ,
en daarvan het aanfokken en de vermenigvuldiging
kunnen be y orderen
Goede ezels kunnen tot het ontginnen van woeste
gronden e el bijdragen , want waar het aanhouden van paarden te kostbaar,, van runderen , mu het voedsel , niet mogelijk is , kan
men dikwijls nog eenige ezels hebben.
§ 1617. De mest der ezels is even zoo goed als
die der paarden , en is daarom ook voor den landman van belang. — Na den dood dient alles wat
van den ezel

, even als bj de paarden.

G. Van de varkens.
§ 1618. Het varken of zwijn (Sus Scrofa L.) is
als huisdier zeer belangrijk ; het koint in vele /an-

den en ook in Nederland wild of verwilderd voor.
In dien staat verschilt het aanmerkelijk van het tamme
varken ; maar algemeen houdt men het er voor , dat
zij tot dezelfde soort behooren , vooral ook , omdat
41
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zij elkander kunnen bevruchten en jongen vow tbrengen , welke tot de voortteling geschikt zijn.
ergelijk F. SCHMAL Z, Thierreredlungskunde, S. 280.
mannelijk varken noemt men beer,
als het gesneden is bard , het vrouwelijke zeztg en
het J' ong big.
In Vrieslandzegt men bargen, in plaats van varkens.
§ 1619.

Hot

I. Over de rassen.
§ 1620. Van het tamme varken vindt men eon
groot aantal rassen , waarvan velen evenwel onbepaald en onbestendig zijn ; zij versehillen door grootte,
kleur,, hoogte der pooten, door den vorm van kop,
door de rigting der ooren en door eene meer of mindere geschiktheid om spoedig vet te worden.
1621. In Nederland kan men vier rassen onderscheiden, als : die met hangende ooren, lob-ooren
genaamd, welke de grootste en zwaarste varkens opleveren ; een tweede ras kent men aan de lellen ,
van welke zij aan weerszijden een aan den hals dragen: doze houdt men voor de goedaardigste ; dan een
derde ras met minder stiive borstels en breeden rug ,
waarvan het den naam heeft van plat-ruggen; het
wordt minder groot dan de twee voricce
en dan
ty
het vierde met gestrekt lijf, smallen rug , korten en
hoogen kop en staande ooren, bekend onder den
naam van steil-ooren of sehrammen. Deze rassen
zijn niet alleen in Nederland maar komen in an-
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dere landen even zoo gewijzigd voor,, en daar zij
gedurig vermengd warden, zoo vindt men bijna alle
overgangen.
Zie Statistieke beschrijving 'van Gelderland, M. 292.
Het ecrste ras komt vrij goed overeen met bet
varken , hetwelk door BAUMEISTER under den
naam van Wurtembergsek landras is afgebeeld. (Zie Abbildungen u. s. w. Tab. XII ,
en bet vierde ras met het ilongaarsche.
(Zie Tab. XI).
§ 1622. Van de rassen Welke zich bijzonder onderseheiden , verdient vooral het Chinesche vermeld
te warden: het is van tijd tot tijd ook in Neder-

land ingevoerd en wordt aldaar aangefokt ; het is
minder groat dan onzo varkens , is altijd zvvart ,
heeft een' korten, dikken, grooten kop met breeden
snuit , een' korten dikken hats , een rand doorhangend lijf en korte pooten , en is bijzonder geschikt
om getnest te -warden,
Eene afbeelding van het Chineesch varlien kan men
zien bid BAUMEISTER Abb lcidngen , Tab. Z.I. Men
heeft ook bier en daar van deze SOOrt met
andere soorten verseheidenheden , wclke sonimigen "wager achten dan het zuivere ras.
§ 1623. Vooral in Engeland, waar men zieh
rneer dan elders op de veeteelt en verbetering der
rassen toegelegd heeft , vindt men vele rasseri van
varkens , waarvan eenige zooveel vatbaarheid hebben
4.1
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oh gemest te worden, dat zij eene bijna ongeiookunnen bereiken.
fciijke
Eenige Ligebelle rassen zFi n beschreven bij F.
Thierveredlungskunde , S. 281, en bet
Hampshire-ms is door hem afgebeeld , Atlas ,
SCffMALZ

Tab. XVII. Over de Duitsche rassen kan men
nazien A. T!TAER, Grundsiitze der rationellen
Landwirthschaft , IV. Band , S. 375.
:b. Van het aanfokken der varkens.
1624. Van alle groote huisdieren is er geen
hetwelk zich zoo zeer vermenigvuldigt als het varken. VAUBAN heeft bij eene zeer gematigde berekemno. gevonden , dat men van ,eene zeug in tien
geslachten zes millioenen varkens kan aanfokken.
Zie ]Uaison rustique du, XIX Siécle , Tom. II
pag. 490.
L

Van de voortteling.

1625. Tot de voortteling moet men die varkens
bestemmen , welke daartoe als het geschiktste geoordeeld worden. Be zeug moet gestrekt van litjf
z6n, eenen langen snuit en korte pooten hebben; het
Heist kiest men eene met hangende ooren , omdat
zij gewoonlijk zeer vruchtbaar zijn. Be beer zoekt
men het Heist onder de biggen , welke van eene
goede zeug afstammen , en kiest dengenen , welke het
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langstc 1jf en den meesten aanlcg heft

om

groot

te worden.
1626. Be zeug kan reeds op eenen ouderdom
van vier of vijf maanden bevrucht worden ; doch
zulks is ondoelmatig, omdat zij dan. nog niet genoegzaam uitgegroeid is; men moet haar niet, dan
nadat zij den leeftijd van een jaar bereikt lieeft,
lawn bespringen , en de bur moet daartoe ook ten
minsto denzelfden leeftijd hebben ; nog beter is het ,
dat men eenen tweejarigen leeftijd afwacht alvorens
dezelve te laten paren.
§ 1627. Be beeren , welke ter voortteling bestemd
zijn, moet men , daar zij dikwijls zeer boos zijn ,
de slagtanden afbreken en opgesloten houden, doch
goed voeden. Zij kunnen met een gunstig gevolg
niet meer dan twaalf zeugen bevruchten , en men
moet dezelve niet langer dan vier of vijf jaren om
te springen aanhouden.
§ 1628. Eene zeug draagt zestien of zeventien
weken, verlost gemakkel6k en brengt bij iedere dragt
dikwijls een belangrijk aantal jongen ter wereld.
§ 1629. Zoodra de oogenblik der verlossing nadert , hetwelk men ontwaart door het eigenaardig
schreeuwen, dan moet men daarbij blijven, vooral
om voor de jongen te zorgen , want anders eten
de zeugen die dikwijls op , en wanneer zij zulks
eenmaal gedaan hebben , is het te vreezen , dat zij
het meer zullen doen. Men moet ook de bigger].
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bewaren , opdat zij niet door de zeug vertrapt of
gedrukt worden. Zoodra de biggen gezogen hebben
is het gevaar voor dezelve voorbij , en ook dan draagt
zij goede zorg voor dezelve.
Omdat de zeugen dikwijls de nageboorte verslinden , 8eeft zulks aanleiding, dat zij de
doodgeboren biggen opeten en eindelijk de
levenden aanvallen ; hiertoe is het ook van
belang, de nageboorte weg te nemen en niet
toe te laten, dat de zeugen dezelve opeten.
Door haar terstond na de ver]ossing eenig
goed voedsel voor te zetten , kan men zulks
het best beletten.
§ 1630. Wanneei bet getal der biggen zoo groot
is, dat men vreezen moet, dat de zeug dezelve niet
alle goed voeden kan, doet men het best eenige van
de tninste weg te nemen; men moet daarom nimmer
meer dan tien biggen bij de zeug laten.
Er zijn voorbeelden , dat eene zeug tot twintig
biggen geworpen heeft, maar het gemiddeld
getal kan men op acht of tien stellen. Wanneer eene zeug te weinig jongen geeft , hetwelk nu en dan voorkomt, moet men haar
niet langer tot de voortteling aanhouden , maar
liever om gemest te worden , bestemmen.
1631. Eene zeug kan tweemalen ieder jaar werpen , en daarom is bet van belang, de springtijden zoo te regelen dat de biggen in een voor hen
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gunstig jaargetijde geboren worden. Be maanden
October en Maart zijn hiervoor het incest geschikt,
omdat de zeug dan in Maart en Augustus werpen
zal, en deze tijdperken voor bet aankvveelien en opvoeden der biggen zeer geschikt zijn.
Sommigen achtcn het beter,, de zeug slechts
eenmaal jaarlijks te laten bespringen; maar
dan leveren zij te weinig op in vergelijking
van het voedsel, hetwelk zij verteren.
1632. De hokken, waariu men de zeugen laat
werpen , moeten ruim en met genoegzaam, mar
niet te veel stroo gestrooid zijn. Het is niet doelmatig, dat zoodanige hokken togtig of koel zijn , waarom men dezelve dikwijis in de koestallen maakt.
§ 1633. Veertien dagen na de geboorte beginnen
de biggen reeds jets te eten , en na eene maand kan
men dezelve reeds speenen ; maar zoo men eenige
biggen tot de voortteling bestemt , dan moet men
dezelve ten minste twee maanden bij de zeug laten.
§ 1634. Zoodra de zeug den lceftijd van vijf of
zes jaren bereikt heeft , is

zij tot

de voortteling min-

der geschikt. Men bestemt haar dan om gemest te
worden.
2. Van de ve7zorging.

§ 1635. Het is eene zeer verkeerde opvatting, als
men veronderstelt , dat het de aard van het varken
is , bestendig in het ,.slijk te woelen , en dat zulks
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zoude bevorderen ; maar het is
zijne riezondheid
0
waar,, dat men de varkens dikwijis Been ander Terblijf geeft, dan in slijkerige en niet behoorlijk verzorgde hokken.
Vergelijk E. VIBORG ./Inleitung zur Erziehung and
Benutzung des Schweins , Copenhagen 1800,
S. 60. _liaison rustique du XIX si6cle , Tom. II,
pag. 496.
§ 1636. Het varken leeft in deszelfs vrijen toestand
van kruiden, wortelen en kleine dieren ; hieroin
brengt zijne gesteldheid mede, dat het den grond
omwroet en diliwijis , bijaldien men daar niet voor
zorgt , diepe kuilen graaft. Om het varken bet wroeten met den snuit te beletten , is men gewoon hetzelve daarin eenen ring te doen , waardoor bet eene
pijnelijke aandoening ondervindt, zoodra het begint
te wroeten en zulks daarorn nalaat ; anderen snijden
de pezen door van de spieren, welke de snuit bewegen , doch de eerste handelwijze is eenvoudiger en
beter.
Vergelijk E. VIBORG, ilnleitung zur Erziehung und
Benutzung des Schweins , S. 34.
§ 1637. Het varken vreet bijna alles , hetzij plantaardige , hetzij dierlijke zelfstandigbeden , en een zeer
groot gedeelte van alies wat het tot zich neemi, dient
hetzelve tot voedsel.
Meerdere bjzonderheden aangaande de zelfstandigheden, welke tot de voeding der varkens

in aarnnerking komen , zuilen opgegcven worden als van het mesten gehandeld wordt.

5 1638. Des winters moet men de varkens in stallen of hokken verzorgen. Gedurende het overige gedeelte van het jaar kan men dezelve ook in weiden
laten of langs wegen en in bosschen drijven en hoeden. In de weiden moet men dezelve echter altoos
een verblijf verschaffen waar zij voor wind en reen
beschut zijn , en bij het drijven moet men met dezelve niet te vroeg uitgaan en ook niet te laat naar
huis terugkeeren.
§ 1639. fret varken verdraagt eene aanhoudende
vochtigheid niet god , inaar aigenieen acht men het
zeer nuttig, dat zij de gelegenheid hebben nu en
dan in het water te kunnen gain , om zich- te baden.
Sommigen willen daarom , wanneer die gelegenheid
ontbreekt , dat men de varkens van tijd tot tijd eenig
water over het lijf stort.
§ 1640. De inrigting der stallen heeft grooten invloed op de gezondheid , zoodat dezelve doelmatig
ingerigt moeten zijn. De versche lucht en het licht
moeten daarin niet ontbreken en bovenal moeten zij
zooveel gestrooid worden , hetzij met stroo of zand,
dat de bodern altijd droog is. Om het voedsel te
verschaffen , moeten bij de hokken de troggen zoodanig geplaatst zijn , dat de arkens daaruit kunnen
eten , maar daarin niet trappen, en dat men van
buiten dezelve met het noodige -voedsel voorzien kan,
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1641. De varkens , welke in weiden gehouden
worden en niet kunnen wroeten , moet men immer
aldaar nog eenig voedsel brengen. Het gras alleen
is voor hen niet voldoende. Ook moot men er op
bedacht zijn, of de varkens de weide kunnen verlaten , want gemakkelijk doorwaden zij ondiepe slooten
en dringen zelfs door digte heggen ; om het laatste
to voorkomen, worden zij wel eons met hekken om
den hals voorzien.
Een zoodanig varkenshek is in het Kabinet te
Utrecht, N o . 383.

§ 1642. Zoolang de varkens /wigs vvegen en in bosschen gehoed worden, is het niet doehnatig dezelve
eenen ring door den neus te doen. Een drover vergezelt dezelve immer en kan met zijne zweep het to
veel omwroeten beletten , terwijl de varkens, welke
eene zeer fijne lucht hebben , gemakkelijk opsporen
wat voor hen dienstig is.
Van het belays- en nut der varkens.

§ 1643. Voor ieder landman is het varken belangrijk, omdat hij door lietzelve vele plantaardige en
dierlijke zelfstandigheden , welke anders minder voordeel kunnen verschaffen, spoedig in bruikbaar vleesch
en spek kan doen overgaan , en omdat het varkensvleesch en spek een voor hem bijna onmisbaar voedsel is.
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§ 1644. Het is derhalve belangrijk , zooveel varkens op te voeden als waarvoor het voedsel , zonder
het overige van het bedrijf daardoor te benadeelen
voorhanden is , of zonder aanzienNke uitgaven kan
verkregen worden.
1645. Het varken is vooral nuttig na deszelfs
dood ; dock de bi 8 gen , welke verkocht worden ,
benevens de "nest, leveren ook geene onbelangrijke
voordeelen op : de voornaamste opbrengst voor den
landrnan erlangt hij echter door den verkoop van zijne
goed gemeste varkens.
Van het snijden der varhens.
1646. Alle varkens , welke niet tot de voortteling bestemd worden, moeten reeds vroeg gesneden
worden , en diegenen , welke men niet meer tot de
voortteling wil aanhouden , worden alsdan van de daartoe noodige werktuigen beroofd.
Somrnigen zijn van oordeel, dat men de varkens
niet snijden moet , dan nadat zij den zomer
over geloopen hebben ; zij zeggen ; dat dezelve
dan grooter en sterker worden. (Vergelijk
und

dkonomisch-Veteriniirischer Unterricht itber die Zucht, Wartang und Stallung der Schweine. Leipzig 1800,
S. 12).
J. RIM

G. S. RE -UTTER

1647. Het snijden moet immer door deskundigen
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geschieden , en dan is die kunstbewerking niet gevaarlijk. Ongesneden varkens kunnen niet dan met
opoffering van eene aanzienlijke hoeveelheid voedsel
gemest worden, en dan nog komen zij niet tot het
gewigt als de andere.
Over de kunstbewerkingen, zoowel bij de zeug
als bij den beer , kan men nalezen E. VIBORa,
Anleitung zur Erziehung and Benutzung des
Schweins, S. 50
Van het mesten der varhens.
§ 1648. Er behoort veel onderviuding en zorg toe,
om met voordeel te mesten ; het oogrnerk daarbij
moet immer zijn , om het voedsel zooveel inogelijk
dienstbaar te maken tot den aanwas van vleesch en
spek, en het voordeel vermeerdert , naarmate het gebruikte voedsel betrekkelijk minder wezentlijke waarde heeft.
§ 1649. De varkens worden op verschlilenden leef
tijd gemest, maar zij , die nog niet volwassen zijn,
worden niet zoo vet als oudere, waarom zij gewoonlijk maar half gemest worden. Deze verschaffen het
smakeiijkste vleesch, maar hebben minder hard spek
en niet zoo reel vet. De varkens, welke anderhalf
of twee jaren oud zijn acht men het best geschikt
om met het meeste voordeel gemest te worden ; zij
kunnen zeer zwaar worden en leveren daarom meer
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yoordeel

omdat men dezelve beter betaalt dan tic

half gerneste vaFkens.
§ 1650.

0111

varkens goed te mesten , moet men

dezelve langzaam gevvennen veel te eten. Bij den
aanvang moeten zij maar rnatig gevoed worden , en
door dezelve al gestadig meer en meet te geven zonder
dezelve te overvoeden , gewennen zij eindeNk aan
muirne voeding en nemen dan dage]iiks in zwaarte toe.
VergeNk J. C. LEUCiTS, Anleitung zur illastung
der Mere, Niirriberg 1833.
§ 1651.

Zeer otiderseheiden zijn de zelfstandighe-

den , svaarmede men de varkens vo€dt ; dit hang t af
van hetgeen men heelt of gemakkeiijk krijgen kan.
Bj alle voedingsmiddelen schijnt de wideryinding be-wezen te hebben , dat eene kleine bijvoq,Y.ing_ van zout
zeer nuttig. is.
Alle afval nit den tuin van groenfe , schillen
van aardappelen , enz. kan men voor de varkens gebruiken ; alle wortel- en knolgewassen kunnen bij den
§ 1652.

aanvang der mesting zeer nuttig zijn , en daarbij ontvangen zij dan alles wat van de zuivelbereiding overblijft.
§ 1653. Men kan zelfs met wortel- en knolgewassen de geheele mesting doen , maar dan moeten dezelve daartoe gekookt worden , en eene broeijing en
koking. kan men in het algemeen als nuttig- en voordeelig bij het varkensmesten aanbevelen.
Door velen vvorden zeer zware varkens alleen
met aardappelen gemest.
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§ 1654. ills cen voor varkens bijzonder nutti8
voedsel komen alle korensoorten en dorruchten in
aanmerking; men geeft dezelve immer gebroken ,
liefst als meel en dan als beslag ; ook alien afval van
koren, als zemelen enz., alles wat in fabrieken , waar
men koren gebruikt , overblitift , als : van branderijen , brouwerijen en stijfielmakerijen. Belangrijk zijn
ook de meeste peuivruchten, als: erwten , wikkcn ,
paardenboonen enz. , Welke , gemalen en met warm
water aa-ng-emengd , het doelmatigst gegeven worden;
verder is zeer dienstig beigeen na de verkrijging der
olie overblijft, als

raap- en hennipkoeken.

1655. Vele dierlijke zelfstandigheden kunnen ook
gebruikt worden om varkens to mesten , als : de afval
van de slagthuizen, zoo ingewanden , bloed en wat
op de looijerijen nog van huiden afgezonderd worclt ;
dikwijls maakt men gebruik van paardenvieesch en
somtijds van visch , zoodat or zeer weinig behoeft
verloren to gaa.n, waar men varkens to voeden heeft.
§ 1656. In het algemeen moet men bij het mesten
der varkens in het oog bouden, dat eene afwisseling
van voedsel en onderscheidene voedingsmiddelen meer
den groei en aanwas bevorderen dan dat men immer
van een enkel voedingsmiddel gebruik maakt. Ook
zijn alle niet even good om voortrelielijk spek to verkrijgen ; maar wanneer men genoegzaam onderseheiden voedsel geeft, zal men meest zijn doe volkornen
bereiken.

H. Over de hippen.
§ 1657. Be kippen of hoenders , welke als huisdieren aangehouden worden schijnen niet alleen onderscheidene rassen nit te maken, maar ook wezentlijk tot versehillende soorten te behooren. Zoo als
het met de meeste huisdieren het geval is , kan men
ook hij deze niet met zekerheid aantoonen , of dezelve van reeds bekende , in het wild -voorkomende ,
soorten afstarnmen.
VergeNk C. J. TEmmiNcK , Histoire naturelle generale des Pigeons et des Gallinaces.

Amst. et

Paris 1813, Tom. II, p. CO.

1658. Be meest aigemeen voorkomende soort
-wake de landliedcn vooral aanhouden , is de boerenkip (Gallus domesticus , _BRissolv) , en sommigen
verkiezen de Spaansche (Gallus Patavinus, .Blassoiv);
en dan vindt men nu en dan eenige verscheidenheden
van de eerste soort , welke minder om bet voordeel dan
om derzelver schoonheid of bijzonderheid , door sommigen aangehouden worden; deze zijn : de gekuifde kip
(Gallus cristatus BRissaN) , welke, in de plaats
van eene kam , een bosje vederen op den kop draagt
het kleine Engelsche hoen , met vederen aan de pooten , daarom somtijds ruigpooten , of ook wel kriel
tjes genoemd (Gallus pumilio , 11Risso,v) ; en de
kip met omgekeerde veeren (Gallus ('risp's, BRIsso,v),
welke meer vrceind , dan fraai is.
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i)vcr al deze soorten en verseheidenly2den kan
men nazien TEMMIN CK lust. nat. des Pigeons
et des Gallinaces ; men vindt daarin vecl belangrijks over het geheele geslacht. Be hoeren kip, de Spaansche kip en het krieitje zijn
afgebeeld in 'liaison rustique du XIX

,

Tom. II , p. 554.

Daar de boerenkip voor den landhnishoudkundige de belangrijkste is, zal ik daarover
het bijzonder bier handelen. Be Spaansche
lippen zijn grooter , leggen vroeg en groote
eijeren , maar vereischen ook rneer voedsel en
mogelijk eenige rneerdere oppassing ; doch
voor het overige kunnen zij in alles op gelijke
wijze behandeld worden.
Volgens sommigen is de boerenkip de verkiezelijkste, omdat zij de vruchtbaarste is ; en
daarna komt de gekuifde kip in aanmerking ,
omdat zij gemakkelijk vet wordt en aangenamer
vleesch oplevert; de Spaansche kip acht men
beter orn gekapoend te worden, omdat zij
grooter is. (Vergelijk TEM3113 CK
Tom. II,
pag, 135.)
1659. De boerenkippen zijn zeer verschillend
van kleur, en de beschrijving van alle onderscheidene
vederen zoude meer moeijelijk dan nuttig zijn. Het
is vooral naar de kleur, dat men de rassen °riderscheidt. Het schijnt even we! niet , dat men aan deze
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overigens vele bijzondere eigenschappen kan toekennen de leeftO , de leefwijze en de behandeling
hebben mogelijk meerderen invloed op de kippen
dan het ras, ofschoon men daarom niet nalaten
moet, voor de verkrijging en het behoud van een
goed ras die middelen aan te wenden , welke uit
den aard der zaak belangrijk kunnen zijn.
Somtijds gebeurt het , dat eene kip, van vederen wisselende , ook van kleur verandert. Zie
des Gallinaces. Tom. II, pag. 151.

1660. Be mannelijke kip noemt men haan, de
vrouwelijke hen , en het jong kuiken, De van de
voorttelings-werktuigen heroofde haan, hapoen en de
alzoo behandelde kip , portlarde.

Van den haan.

§ 1661. Be haan kan men op het eerste gezigt
van de hen onderseheiden : hij is grooter,, versehilt
door zijne vederen , vooral door die van den staart ,
door zijne learn en sporen , door zijne stem en aanmerkelijk door zijne geaardheid.
§ 1662. Be haan is deftig in zijn voorkomen en
gang , hij is waakzaain , moedig en oorlogzuchtig.
Ilij bemint zijne hennen en zorgt voor dezelve, zoodat hij het Noedsel, dat hij vindt , gaarne afstaat
niet eet, voordat zij genoegzaam gehad hebben ; hij
beschermt zijne hennen wanneer zuls noodig is, zoo42
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(tat hij zich terstond verdedigt zoodra een andere
ham in zijne nabijheid komt.
§ 1663. De haan is de gezagvoerder in zijn huishouden en alle hennen zijn aan hem ondergeschikt ;
hij kan vijftien a twintig hennen bevruchten , en
reeds op eenen leeftijd van drie maanden begint hij
om de hennen te loopen , en zoo hij niet door oudere hanen verhinderd words , de hennen te treden.
Zijne geschiktheid hiertoe behoudt hij niet lang- ;
want na drie jaren is hij reeds te oud , en dan rnoet
men zijne plaats door een' anderen vervullen.

Van de hen.

§ 1664. De lien , welke kleiner dan de liaan is ,
heeft ook nimmer eene zoo groote verscheidenheid
van verschillend gekleurde vederen , noch de twee
groote hangende vederen in den staart.
§ 1665. De hennen leven verdraagzamer onder elkand-er zij vechten wel nu en dan , maar met minder hevigheid dan de hanen.
§ 1666. De bestemming van de hen is om eijeren
te leggen , die uit te broeden en de jongen op te
voeden. Zij legt hare eijeren ook, wanneer zij door
den haan niet getreden is , maar dan kunnen elezelve
niet uitgebroed worden.
§, 1667. De beste hennen zi-in die, welke geret;eld en vele eijeren leggen ; men kiest het liefst
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diegenen, welke een' grooten kop , levendige oogen
en kleine sporen hebben; zij kunnen gedurende vier
jaren aangehouden worden ; zulks langer te doen is
niet doelmatig.
De kippen, welke groote sporen hebben en als
de hanen kraaben , zijn onrustig , twistziek
en leggen minder goed deze moet men derhalve niet aanhonden.

c, Over het belang der kippen.

1668. De kippen zijn belangrijk wegens de eijeren , door hun vleesch , door hunne vederen en de
rnest. Zij kunnen daarom aan den eigenaar voordeel
verschaffen, door den verkoop der eijeren , der kuikens en vooral door gemeste kippen , kapoenen en
poulardes.
Door eijeren geregeld weg te nemen, kan men
van de kippen een grooter getal verkrijgen ,
en het is vooral daardoor, dat de mensch
zich eene belangrijke hoeveelheid kan verschaffen.
1669. Waar men geene gelegenheid heeft , de
kippen te laten uitloopen en al het voedsel koopen
moet, zullen zij gewoonlijk meer kosten dan opbrengen ; inaar de landman heeft zooveel afval en
kan aan de kippen de gelegenheid verschaffen, zelven
een groot gedeelte van hun voedsel te zoeken , zoo42
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dat zij voor hem iminer van belang zijn, en dikwijis eene aanzienlUke winst verschann.

. Over de verzorging der kippeit.
1670. Bij de verzorging komen vooral in aantnerking: het verblijf,, de oppassing en de voeding.
1. Van het verbly.

1671. Voor de kippen moet men immer een
hok hebben, waar zij cies nachts kunnen verblijven
en hare eijeren leggen, waarbij dan nog de gelegenheid om bij dag te loopen, in aanrnerking komt.
1672. Daar de kippen zoowel door te groote
hitte als koude lijden , moeten de hokken zoo in-.
gerigt worden , dat dezelve gedurende den zomer niet
te warm en in den winter niet te koud zijn. Zij
moeten ruim genoeg wezen, zoodat alien daarin genoegzaam plaats vinden en de gelegenheid tot het
leggen der eijeren in dezelve kan gemaakt worden.
§ 1673. Vele landlieden vinden in den stal eene
geschikte plaats om een kippenhok aan te brengen ,
daar men hetzelve gemakkeNk boven een kalverenhok kan rnaken , zonder dat men daardoor lets van
de oppervlakte verliest.
§ 1674. Zoo men een afzonderlijk kippenhok wil
snaken , moet hetzelve gemetseld worden , omdat de
kippen alsdan beter tegen de koude beschermd zijn
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en vooral , omdat men de inrigting dan zoo maken
kan , dat zij beter tegen hunne vijanden verzekerd
zijn , daar die anders ligt door reten en scheuren
indringen en veel schade kunnen veroorzaken. De
vloer moet alsdan ook gemetseld zijn en de uitgang
voor de kippen eenigzins verheven , zoodat zij niet
dan met eene kleine ladder daarin kunnen geraken.
Over de inrigting van dezelve kan men nazien
RIEM und REIJTIIER, Okonontische veteriniirische
Ilefte, V. Heft, S. 18; TEMMINCK, des Gallinaces,
Tom. II, pag. 108.
1675.

Een kippenhok moet des zomers nimmer

geheel gesloten zijn , maar van boven een paar tegen
over elkander geplaatste opening-en bebben, welke
met draadwerk voorzien zijn en die des winters kunnen toegemaakt worden. In ieder hok moet een
stok , eene vierkante lat zijn , waarop de kippen
kunnen zitten.
1676. De hokken moeten goed schoon gehouden
kunnen worden, en daartoe is bet noodig, in dezelve
veel te strooijen en de mest dikwijls weg te ruimen.
De hokken moet men in wendig, met kalk witten en
elagelijks luchten , zoodra de kippen uitgelaten zijn.
§ 1677. De nesten , waarin de kippen leggen ,
worden verschillend gemaakt. Sommigen verkiezen
daartoe kleine mandjes , welke met stroo aangevuld
worden ; anderen maken vaste nesten tegen een tier
wanden. Van belang is het , dat zij van eene
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schikte grootte zijn , waardoor de kip eerder met
dezelve tevreden is.
§ 1678. Omdat men daardoor veel voedsel kan
besparen , is het van belang, dat de kippen eene
geschikte plaats hebben om te loopen , hetwelk evenwel van de plaatseiblie gelegenheid afhangt. Het
erf van eene boerderij 'evert voor hen veel op , en
bkan men dezelve den toegang tot de mestvaalt vergunnen, dan zullen zij daar nog meer voedsel vinden. Een toegang tot een weiland of een bosch
is voor kippen zeer belangrijk , daar zij gaarne wormen en kleine insecten eten.
Somtijds worden de wormen met opzet aangefokt , om daarmede kippen te voeden. (Zic
TEMMIN CK

des Gallinaces , Tom. II, pag. 144).
2. Over de oppassing.

1679. Ofschoon de verzorging der kippen niet
moeijelijk is , moeten zij evenwel onder een bestendig opzigt zijn. Men kan zulks aan een meisje opdragen , welke echter zachtzinnig , geduldig , opmerkzaam , werkzaam en zindelijk zijn moet, en die
tevens daarbij haar overig werk niet verzuimt , opdat men niet verpligt zoude zijn, die zorg te hoog te
berekenen.
§ 1680. De zorg voor de hoenders moet geheel
aan haar opgedragen zijn, en geen ander dan zij moet
de bokken nagaan of de kippen voeden, waardoor
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doze geheel aan haar gewennen , hare stem leeren
onderscheiden en haar gehoorzamen.
§ 1681. De oppasster leert hare kippen dile onderscheiden ; zij zal dan ieders inborst kennen , derzelver bijzondere gewoonten weten, en daardoor het
best kunnen beoordeelen , wat vereischt wordt , opdat zij met het meeste voordeel aan hunne bestemming beantwoorden.
§ 1682. Op die wijze zal zij weten , welke kippen
het best leggen , en welke eene afgezonderde gelegenheid opzoeken om een nest to waken , waardoor
somtijds vele eijeren onnut verloren gaan. Zij zal
dan weten, wanneer een kip broedsch is , leeren de
eijeren to onderscheiden van die kippen , waarvan
men bij voorkeur wil fokken , en het toezigt gedurondo het broeden zal hare bijzondere aandacht vorderen. Zij zal verder op de klok en de kuikens
acht geven , want van derzelver behoorlijke verzorging en voeding hangt zeer veel al.

3. Van de voeding.

§ 1683. De kippen, welke den gansehen dag bezig zijn met alles op to zoeken , wat tot hunne voeding dienen kan, hebben daarbij somtijds goon of
slechts weinig ander voedsel noodig.
1684. Men geeft gewoonlijk, naar omstandigheden , can de kippen des morgens , wanneer zij
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nit-platen vvorden , en des avonds voordat zij Haar
bet hok terugkeeren, eenig voedsel.
§ 1685.

Het voedsel kan uit velerlei zelfstandig-

heden bestaan, als : hetgeen van de tafel °vergebleven is , allerici koren , of wel slechts hetgeen bij
het zuiveren van hetzelve afgezonderd is.
1686. Be kippen genieten gaarne eenig warm voeder,, waarom men dikwijls het eten , wat den vorizen
dag van de tafel overgebleven is , met het vette schotelwater bewaart, zulks des morgens warm maakt,
daaronder zemelen roert en zoo aan de kippen voorzet.
Men kan daaronder dan ook eenig koren doen, omdat
ook dit voor dezelve dienstiger schijnt te zijn als
het vooraf geweekt is.
§ 1687. Het brood acht men het beste van alle
voedsel voor kippen , en vooral, zoo men bet in
melk weekt , en nog beter in een afkooksel van
vleesch , hetwelk men fijngehakt daarbij doet, waartoe men allerlei afval en zelfs paardenvleesch gebruiken kan.
§ 1688. Het drinken is voor de kippen van veel
belang: men moet daarom zorgen, dat zij immer
zuiver water kunnen krifi gen , waarin men dikwijls
wat grof zand doet.
Over het aanfokken.

§ 1689. Gewoonlijk beginnen de hoenders in Februarg cijeren te leggcn. Laat men dezelve liggen,
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dan worth eene kip broedsch, zoodra zij zestien
twintig eijeren gelegd heeft. Neemt men de eijeren
gedurig weg, dan gaat zij nog een' geruimen tijd
voort met op geregelden tijd een ei te leggen, totdat zij eindelijk de behoefte om te broeden aangeeft
door een eigenaardig, geluid, hetwelk men klokken
noemt ; zij loopt onrustig rond, slaat met de vleugels en gaat eindelijk op de eijeren, welke zij vindt,
zitten.
Jonge kippen beginnen gewoonlijk het eerst met
eijeren te leggen; het petal , dat van deze
komt , is ook het grootste, schoon de eijeren
het kleinste zijn. Oudere kippen beginnen
jets later met leggen; derzelver eijeren zijn
grooter ; en van de kippen, wellie het tweede
jaar leggen, neemt men gewoonlijk de eijeren
om te laten uitbroeden. Men rekent , dat
iedere kip jaarlijks van honderd tot honderd
vijftig eijeren leggen kan. Zij houden op eijeren te leggen, als zij beginnen te ruijen.
1690. Zoodra men bemerkt , dat eene kip bestendig op het nest blip , kan men daaruit besluiten , dat zij broedsch is. Men moet nu bepalen , of
zij om te broeden bestemd zal worden, want wil
men zulks niet, dan moet zij een paar dagen zonder
eten in een duister hokje opgesloten worden, waardoor alsdan die aandrift voorbijgaat en zij dikwijls kort
daarna weder aanvangt met eijeren te leggen.
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Sommigen zeggen , dat men de broedschheid kan
doen overgaan, door de kip een klein veertje
door de neusgaten te steken.

(Zie TEMNINCK

des Vallinaces , Torn. II, pag. 157).
1. Van het broeden.

§ 1691. Om de kippen met goed gevolg te laten
broeden, behooren daarbij eenige voorzorgen genomen
„ en moet daarvan volkomen overtuigd
te worden: m
zijn , dat de hen broedsch is en daarbii ,de geschiktheid
heeft om deze belangrijke verrigting te doen; zij moet
zachtzirrnig, en goed met vederen bedekt zijn.
1692. De hennen , welke men zal laten broeden
moeten in daartoe gereed gemaakte nesten , op cone
geschikte afgezonderde plaats , op -de eijeren gezet
worden ; nadat men in ieder nest veertien i zestien
eijeren gelegd heeft.
De eijeren, welke men zal laten uitbroeden ,
moet men daartoe met zorg verzamelen , teekenen en tegen het licht van eerie kaars beschouvven , o to weten , of daarin ook twee
doren of somtijds geen voorkomen , en vooral
om de hoevcelbeid lucht te onderzoeken , want
die neemt bij lang bewaarde eijeren toe.
§ 1693. Men moet zorgen , dat de hennen volkomen met rust gelaten worden , en slechts eenmaal
in de vier en twintig uren brengt men dezelve eenig
eten en drinken.

Zij veilaten dan het nest., niet

langer dan ter voldoening aan hunne behoefte noodig is.
1694. De hen broedt gewoonlijk een en twintig
dagen, en na dien tijd komen de kuikens te voorschijn.
Men late dezelve dan geheel met rust , al is bet
ook dat eeni 6g e later uitkomen.
Vergelijk IJILKENS Handhoek van Vaderlandschc
Landhuishoudkunde bl. 342.

1695. Be hoendereijeren worden niet altoos door
hennen uitgebroed , men kan zulks ook door kapoenen, poulardes en door kalkoenen laten doen. De
eersten maakt men daartoe geschikt door dezelve van
achter aan den buik eenige vederen uit te trekken,
en die plaats met brandnetels te slaan dan op eenige
eijeren te zetten, daarop zoo te bevestigen, dat zij
het nest niet kunnen verlaten. Ilierdoor gewennen
zij aan het nest en kunnen dan te broeden gezet
worden, hetwelk zij even goed als de hennen doen
en zelfs kunnen zij meerdere eijertn, gewoonlijk vier
en twintig, uitbroeden. De kalkoenen zet men gewoonlijk op hoendereijeren, als zij gebroed hebben ,
en onder deze kunnen clan dertig en somtijds meerdere eberen gelegd worden.
Door dezelfde behandeling, als waardoor 'men de
kapoenen en poulardes geschikt maakt om te
broeden , kan men ook de hennen en kalkoenen daartoe brengen.
§ 1696. Dan de bestendige en de gelijkmatige
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warmte als de voornaamste oorzaak te beschouvverj
is , waarom het kuiken in het ei ontwikkelt , zoo
beeft men reeds vroeg getracht , zuiks door kunstig
aangebragte warmte te doen.
§ 1G97. Reeds voor vele eeuwen heeft men in
Egypte ovens gemaakt , waarin men met meerdere
zekerheid dun onder de hennen de eijeren uitbroeden kan.
In vroegere tijden heeft men jaarlijks in .Egypte
honderd millioenen eijeren op die wijze nitgebroed en thans rekent men zulks nog op
dertig millioenen. De ondernemers geven twee
kuikens voor drie eijeren , zoodat zij hunne
uitgave en arbeid met de opbrengst van bet
ander derde gedeelte moeten dekken. (Zie
des Gallinacgs , Tom. II, pag. 202).
§ 1698. In lateren lijd heeft men dergelijke ovens
TEMMINCK ,

ook in /Mile en Fra,nkry-k gemaakt, dock zij schijnen
daar minder aan de verwachting voldaan te hebben.
De beschrijving van de Egyptisehe ovens kan men
vinden in

TEMNINCK ,

der Gallinacès , Tom. II,

pag. 222.
1699. Onderseheidene inrigtingen zijn naderhand
beproefd om hetzelfde doel te hereiken, als ander
anderen door

REAUMUR COPINEAU, DUBOIS , BONNEMAIN,

en SOREL , welke alle meer of minder goede
uitkomsten opgeleverd hebben en waarmede men in

LEMARE ,

staat is kuikens te verkrijgen. Ilierbij hangt evenwel
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veel af van de

eUeren en vooial van de noodige naauw-

lettende zorg.
Zie

REAUMUR

Art de fame klorre des oiseaux

domestique etc. Seconde edit. Paris 1751.
De handelwijze van de vier eersten is uitvoerig
beschreven in TEMMINCK, des Gallinacès , Tom.
II, pag. 207 , en der drie laatsten in l!Iaison rustique dit XIX Siecle, Tom. III , pag. 80; waarvan vooral de toestel van SOREL de meeste
aanbevelino verdient.
2. Van de latikens.

1700. Zoodra de kuikens het ei verlaten hebben , beginnen voor de ben , andere zorgen zij moet
dezelve blijven verwarmen , geleiden en beschermen ,
hetwelk zij gewoonlijk met veel zorg doet. Is evenwel de gelegenheid niet volkomen geschikt om de
kuikens vrij te laten loopen, zoo is het beter dezelve de eerste dagen met de klokhen in een daarvoor geschikt hok of opene mand te houden.
§ 1701. De eerste dag behoeven de kuikens nog
geen voedsel , maar vervol3ens moet men daarvoor
zorgen. Men geeft dezelve veelal boekweiten gort
of onder gebroken koren , gekruirneld brood , somtijds
hard gekookte en fijn gehakte qeren. Als zij grooter worden zoeken zij zelven veel voedsel en dan eten
zij alles wat aan de kippen gegeven wordt.
§ 1702. Be kapoenen , poulardes , en kalkoenen
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welke ebeien uitgebroed hebben, zoigen op dezelfde
wiize voor de kuikens. Do eersten kan men ook ge
wennen om zich alleen met de opvoeding te belasten, en dan kan men aan eene kapoen vijftig kuikens
geven. Dit komt vooral te pas bij eene kunstbroeding en kan nuttig zijn, orndat de hennen , indica
men de kuikens van dezelve wegnee pit, spoedig weder eijeren leggen.
1703. Men kan evenwel de kuikens alleen op-

brengen , hetwelk men meestal doet als zij kunstmatig uitgebroed zijn; doch daar zij dan aan zichzelven
meer moeten overgelaten worden, zoo is zulks altijd
moeijelijk en is mogelijk wel het grootste bezwaar
bij eene kunstrnatige uitbroeding. Men moet de kuikens dan in behoorlijk verwarmde ruimten bewaren
en daarbij eene bedekking verschaffen , waarondcr zij
kunnen gaan, zooals zij zulks anders onder de Makhen doen.
Zoodanige kunstige moeder maakt men van eery
lamsvel of zwanendons en is afgebeeld in
Maisom rustique du XIX Siècle„, Tom. 111,
pag.

88.
Over het sitijden tier Lippen.

1704. Het berooven der teeldeelen heeft op tie
kippen eenen zeer aanmerkelijken invloed: derzelver
vieesch wordt veel zachter en malscher ; z i j worden
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pima en vetter, zoodat zij dikwijls duur betaald

worden.
§ 1705. De jonge hanen worden op eenen lceftijd
van drie maanden tot kapoen gesneden. Deze kunstbewerking wordt door veel oefening voor hen, die
zich met de kapoenen-teelt ophouden, gemakkelijk ;
zij verrigten dezelve in een' oogenblik en zeer zelden
bespeurt men daarvan nadeelige gevolgen.
1706. Om de hanen te kapoenen, legt men dezelve op den rug , houdt den regter poot naar Loren
en den linker naar achteren; ligt dan , na de ingewanden eenigzins naar voren gedrukt te hebben, de
huid van den buik een weinig open, snijdt dezelve
met een scherp mesje zooveel door, als noodig is om
eenen vinger daarin te brengen en de kleine gladde
ligchaampjes , welke de grootte van een boontje hebben en achter tegen den rug gelegen zijn, daarvan
los te maken. Gewoonlijk tracht wen de ballen naar
buiten te brengen , maar zoo zulks somtijds niet gelukt , is daarvan geen kwaad te vreezen ; men modt
vervolgens de in de huid gemaakte wonde met eenen
gewasten draad naauwkeurig toenaaijen ; zoo hij geene
te dikke kam heeft , deze en de lellen met eene schaar
wegsnijden; op alle wonden een weinig ongezon ten
hater smeren, en daarover wat zuivere ascii strooijen,
het dier dan een paar dagen op eene koele plaats
rustig houden , niet veel voeden en dam daarmede
le werk gaan zoo als derzclver bestenwing vordert,
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1707. De hennen welle gesneden zulien worden ,
moet men de vederen tussehen de stuit en den staart
uittrekken. Juist onder de stuit vindt men eene
kleine verhevenheid , welke van eon rond ligchaampje veroorzaakt wordt. flieraver duet men eene dwarsche suede, groat genoeg am den vinger er in te
steken , en het rondo ligchaampje , hetwelk het eijernest is , naar buiten le brengen. — Pit wordt -WOOgenomen en de wand° toegenaaid. Men smeert daarop dan wat boter en strooit er wat drooge asch over ,
waarna ook deze wonde spoedig weder geneest.

Orel' het mesten.

1708. Bet mesten van jong.e hanen , hennen ,
poenen en poulaides geschiedt op dezelfde wijze , en
daarbij kornt vooral, behalve het voedsel in aan--.
merking , dat zij ieder in een hokje geplaatst warden, waarin zij zich niet kunnen omdraaijen, en dat
zij daarbij zeer weinig aan het licht blootgesteld warden.
Een model van eenen milder) mcststal voor gevogeite ziet men in het kabinet to Utrecht,
No . 626.

1709. De hoofdzaak bij bet mesten is blank vleesch
en veel vet , het voedsel is derhalve gansch niet onver, want bet heeft op de kleur zeer grooten invloed. Men kan allerlei koren om te mesten gebruiken , rnaar het moet gebroken of gomalen en
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gekookt zijn. Eene vermenging van het voedsel met
melk acht men zeer nuttig.
1710. Men laat bij het mesten het gevogelte van
zelf eten of men stopt het, door den krop met brokken voedsel op te vullen en dan te wachten totdat
die verteerd zijn. Be eerste handelwijze is de zekerste , maar mogelijk eenigzins langzamer en daardoor
kostbaarder.
1711. De gewone tijd , welken men tot het 'nester'
rekent , is acht dagen, en om het gevogelte zee' . vet
te bebben , veertien dagen. Is het eenmaal geheel
vet , dan moet het dadelijk verkocht en spoedig ge,41agt worden.
t. Fan de kalkoenen.
§ 1712. De kalkoen (Neleagris (*ilopavo A7111),
behoort oorspronkelijk in .zinierika , vanwaar hij overal heen gevoord is. Zijne vederen zijn zeer verschillend , sommigen bijna z wart en andere wit. De kop
en hals zijn bijna zonder vederen met eerie wratachtige hued , welke van wit zeer spoedig rood of blaauw
worden kan.
§ 1713. Be mannelijke kalkoen noemt men kalkoensche-haart , de vrouweNke )alkoensehe-hen.
eerste onderscheidt zich door zijn eigenaai'dig geluid, door
het bosje borstelachtige vederen onder aan den hals, hetwelk btj hem alt;jd hanger is , door then hij zijnen
:3
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§ 1714. De kalkoen is de grootste vogel van al het
pluimgedierte in den hof zijn vleesch is zeer smatelijk en bet is bijna uitsluitend daarom , dat hij
aangefokt work. Het opvoeden van jonge kalkoenen is dikwijls zeer moeijelijk ; zij vorderen veel zorg,
maar men kan ook door deze tech belangrijke voordeelen verkrijgen , zoo men daarin gelukkig slaagt.
Door het houden van veel kalkoenen leert men
dezelve betel' verzorgen en men heeft voorbeelden , dat een geheel huisgezin daardoor genoegzaam heeft kunnen bestaan.
§ 1715. De kalkoenen verlangen veel voedsel , en
schoon zij voor zich een gedeelte zoeken , inoeten zij
echter dagelijks een paar malen wat gekookte aardappelen , haver of boekweit hebben, zullen zij gezond
blijven. Tegen dat de hennen met leggen aanvangen, is het goed, dezelve daarbij eenig hennipzaad
te geven; zij eten overigens allerlei zelfstandigheden,
even als de kippen.
1716. De kalkoensche-haan bevruclit meerdere
liennen. Hij leeft, even als de kippen , in reelwijverij , en is voldoende voor tvvaalf a vijftien
hennen.
§ 1717. Voor de kalkoenen moet men ruime, doelmatige hokken liebben , welke met zorg gelucht en
schoon gehouden worden , en waarin ook geschikte
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nesten moeten zijn , opdat de hennen daarin tare
eijeren leggen.
§ 1718. De kalkoensche-hen legt om den anderen
dag een ei, hetwelk men nit: de nesten neemt en
bewaart, om later te laten uitbroeden. Zoodra eene
hen twintig a dertig eijeren gelegd heeft , worth zij
broedsch en NO dan op het nest zitten.
§ 1719. _A ls men meerdere hennen te broeden zetten zal , zoo maakt men daartoe een afzonderlbk
hok in gereedheid en zet dezelve, alle op denzelfden dag , op de eijeren , waarbij men in acht neemt,
de twee eerst gelegde eijeren tern g te houden , omdat de ondervinding geleerd heeft , dat die gewoonuitkornen
lijk
§ 1720 floe minder men de kalkoenen stoort, hoe
beter : ook moet de pleats wear zij zijn , weinig
licht hebben. Gedurende den tijd dat de kalkoenen
broeden , moet men het voedsel bij het nest zet ten,
daar zij het ongaarne verlaten ook moeten zij geen
gebrek aan schoon water om te drinken hebben.
§ 1721. Na acht en twintig dagen komen de kalkoentjes uit; de eerste twee dagen geeft men hear
geen voedsel , en daarna laat men dezelve van bet
nest komen om te eten. Dikwijls maakt men van
dien oogenblik gebruik om de heeft van de hennen
op nieuw op eene andere pleats op hoender- of eenden-eijeren te zetten , en om de kalkoentjes, door die
hennen uitgebroed, in de andere nesten toe to voegen.
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iickonoinisch- veteri-

narische Hefte. V. Heft S. 13, § 23.
§ 1722.

Van het wel slagen van de opvoeding der

kalkoentjes hangt bet geheele voordeel af. Zij zijn
zeer gevoelip, voor koude en vochtigheid. Men moet
dezelve daarom den meesten tijd in een gunstig gelegen en een goed licht vertrek laten , en alleen bij
zeer gunstig weder,, op het midden van den dap, wat
uitlaten.
§ 1723. De jonge kalkoentjes voedt men met hard
gekookte , fijn gehakte eijeren , waaronder men eenige
bladeren van de brandnetel mede hakt , en somtijds
eenig groen voed.sel, als petersel;e , look, salade, enz.
Na eenige dagen kan men daarbij gekruimeld wit
brood doen ; later geeft men gekookte, fijn gemaakte
erwten, gebroken koren, met warm water aangemengde
zemelen , enz.
Sommige geven in pleats van eijeren aan de kalkoentjes kaasstof, welke door het stremmen
van zoete rnelk verkregen worth.
1724. Zijn de kalkoentjes zes a zeven weken
oud geworden , en hebben zij aan den hals die roode
wratachtige huid gekregen, dan loopen zij veel minder
gevaar; dan kan men dezelve meer gerust met de ouden
laten loopen. Evenwel handelt men altijd voorzigtig,
wanneer men bij eene groote troep kalkoenen een jongen of meisje met het toezigt belast: zij drijven dezelve

, waar zulks het best geacht wordt, en zor-
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gen dat er acetic afdwalen ; bij opkomend onweder
of regen geleiden zij dezelve naar huis, en letten of
alien vlug zijn en goed eten.
TEMNINCK

berekent, dat men van drie kalkoen-

sche hanen en derti hennen zes honderd kaitwenties rekenen kan, waarvan ten rninste vijf
honderd in het levers zullen blUven ;

(des Gal-

linetas , Tom. II , pag. ,395). Wanneer men
nu de waarde der kalkoenen berekent, zoo als
dezelve gewoonlijk verkoeht worden , zoo zal
na den aftrek der onkosten nog al jets overblij,
yen, en daarorn verdient die teelt wel
zips sneer aan de aandacht der landlieden
aanbevolen te worden. l‘lenige boeren-arbeider
zal gelegenheid hebben om die teelt door vrouw
en kinderen te laten doen, en daardoor tot
meerdere welvaart te geraken. Ook de meest
onvruchtbare hooge zandgronden zijn geene
beletsels tot deze teelt ; want hetgeen daar
ontbreekt kan gernakkelijk van elders gehaald worden.
§ 1725. De kalkoenen worden zeer zeiden gesneden , en zelfs worden zij gewoonlijk niet in daartoe
bestemde hokken opgezet om gemest te worden.
Wanneer zij volop te eten krijgen, worden zij vet
genoeg ; om ze, evenwel zeer vet te hebben kan men
dezelve, even ais de kippen, in dergelijke hokken
gedurende acht dagen voeden, rnaar somtijds willen
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zjj alsdan niet eten

zoodat men dan verpligt is de-

zelve het eten in te stoppen of dadelijk te slagten.
r ail zwaneiz.

§ 1726. De zwaan (Anas olor LINN.) is een
prachtige vogel , welke als het voornaamste sieraad
der vijvers en grachten te beschouwen is, en daarenboven aan den eigenaar eenige voordeelen kan opbrengen. Het is vooral in Nederland, dat een
betrekkelijk groot getal tamme zwanen voorkomen.
In derzelver vrijen staat vindt men deze zwanen in
de groote binnen-zeeen vooral in de oostelijke streken
van Europa.
Zie TEMMIN CK , Manuel d'Ornithologie , Amsterdam
et Paris 1815, pag. 523.
§ 1727. Alle besluiten en reglementen , welke van
tijd tot tijd in onderscheidene gewesten van Nederland gemaakt zijn, zoowel om de vrijheid van zwanen te houden , te beperken , als wei om dezelve als
eon

bijzonder eigendom te beschermen , kunnen ten

bewijze strekken van het belang, hetwelk men reeds
vroeg, in dezen vogel gesteld heeft.
Zie omtrent eenige van die bepaligen N OEL CHOMEL
en

DE CHALMOT

Algerneen Woordenhoek, VII

Deel,, hi. 4348.
1728. De voordeelen. welke de zwanen vergctialren zijn de pennen , de vederen en het dons;
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ook om dit laatste worden zij geslagt, govild en de
huid bereid. Vroeger achtte men de jonge zwanen
ook, als eon geschikt voedsel , en zij kwamen als zoodanig op de tafels der aanzienlijken welke thans
zoo ik meen , zeer weinig zwanenvleesch gebruiken.
In het Algenteen IVoordenboek van NOEL CHOMEL
en DE CIIALMOT leest men, dat de jonge zwanen
eene lekkere spijs opleveren, welke zeldem
anders dan op de tafels der grooten komt.
(bl. 4350).
§ 1729. De zwanen worden gekortwiekt en men
eenen halsband o or z ien , waardoor men derzelver eigenaar kent ; voor het overige zwemmen zij vrij tot
aan den winter , wanneer men zorgen moot , dat zij
bij gesloten water ecne bijt of opene plaats hebben.
Het is dan de tijd , dat men de zwanen opvangt , de
jongen merkt en van ringen voorziet. Alsdan moot
men dezelve ook eenig voedsel geven ; voor het overige van het jaar zoeken zij dat zelven.
§ 1730. In het voorjaar zoeken de zwanen eene
geschikte plants om te broeden ; zij maken daar hun
nest , leggen daarin zes of acht eijeren , broeden nagencteg twee maanden , en zwemmen dan met hunne
jongen overal rond. Doze zijn eerst bruinachtig grijs,
dan grijs, het tweede jaar zijn zij licht grijs, en ligt
derde jaar volkomen wit.
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L. Van de ganzen.
1731. De sans (inas fuser Live.) worth
onderseheiden in wilde en tamme : zij behooren tot
dezelfde soort ; de eerste komt als trekvogel ook
door Metier/and, de laatste wordt door den landman aangefokt en komt daarom bij de landbuishondkunde in aanmerking.
ornithologie , pag. 526.
BEN NET en OLIVIER , Naamlijst van Nederlandsehe dieren in de Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschapp fj der ire-

Zie

TEMMINCK ilianuel d

tensehappen te llaarlem. XI. feel, hi. 211.
§ 1732. De mannelijlie gans noemt men gent , hij
is zeer weinig versehillend van het wijfje ; hj heeft
eenigzins langere pooten en 'nab , maar laat zich
vooral kennen door een ijselijk geschreeuw als men
hem bij den kop vat.
Vergelijk UILKENS Handboek van Vaderlandscke
Landhuishoudkunde , bl. 351, § 984.
§ 1733. Velen zijn van oordeel , dat de ganzenteelt weinig voordeel aanbrengt , omdat de ganzen
veel voedsel noodig hebben en hetzelve minder dan
ander vee vergoeden. Both dit oordeel is mogelijk
te algemeen ; het hangt van de plaatselijke Egging en
Nan onderscheidene andere omstandigheden af, of de
ganzen wezentlijke voordeelen zullen opleveren. In moe-

ti7i
rassige streken , waar het land slecht is, en waar men
bijzondere gelegenheid heeft om dezelve te hoeden
en te weiden , en vooral met dezelve zoo weet om
te gaan , dat men er de meeste voordeelen van trekt,
zijn de ganzen voor de landbewoners zeer belangrijk.
Men zegt , dat Gene gans zoo veel gras eet als
een schaap , en het land nog daardoor benadeelt , omdat zij hetzelve veel met den wortel uittrekt.
§ 1734. De voordeelen, welke men van de ganzen
trekt , zijn de pennen en vederen , de eijeren , welke
niet om te broeden bestemd worden , de jonge ganzen , en die vooral , welke gemest en daarna verkocht w oi den.
Ook is de most van de ganzen , even als van
alle andere vogelen , van veel belang , waartoe men in de hokken goed strooijen moet.
§ 1735. De wijze, waarop de ganzen gehouden
worden , is verschillend waar men slechts weinigen
aanhoudt, kan men daarop niet bijzonder letten , deze
loopen dan gewoonlijk op het erf en men zorgt
maar, dat zij des avonds in een hok of in den
stal komen daar , waar mime plassen zijn, laat men
dezelve ook wel des nachts buiten verblijven. Deze
dienen gewoonlijk om tegen den winter gemest te
worden.
1736. Waar men vele ganzen houdt , en daarvan voortteelt , moet men meerdere zorg hebben.
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rnaken , waarin ook de nesten zijn , opdat daar de
eijeren in gelegd worden.
Men moet bij de ganzen zorgen , dat zij de
eijeren niet wegbrengen , waartoe men geraakt , door haar in het voorjaar,, wanneer
zij met leggen aanvangen , vOOr men ze des
morgens uitlaat, te bevoelen, en die , weike een
ei zullen leggen , zoolang opgesloten te laten ;
hebben zij eenmaal in het hok gelegd , dan
brengen zij er ook de overige eijeren.
§ 1737. De ganzen moeten het voornaamste gedeelte van hun voedsel zelven zoeken; meestal worden
zij daartoe gehoed en gedreven. Waar zij wel zullen
tieren , moeten zij nu en dan to water kunnen gaan ,
en ook daarin vinden zij veel tot hunne voeding.
Doelmatig is het even wel, de ganzen , des avonds als
zij te huis komen , nu en dan een weinig voeder to

geven , hierdoor gewennen zij beter aan hun verblijf.
1738. Daar men ganzen gedeeltelijk om de pennen en vederen houdt , zoo worden deze , zoodra
zij daartoe geschikt zijn geropt , dit geschiedt gewoonlijk driemalen in het jaar,, in Mei , Julij CD.
September. Men moet daarbij toezien, dat de yedere') volgroeid zijn, en dan laten zij gemakkelijk los.
De slagvederen worden tot pennen uitgetrokken en
de kleine vederen om daarvan bedden te maken ;
men plukt daartoe de ganzen onder den buik , om
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den hals en onder de vleugels. De ganzen , welke
broeden , worden niet geropt , en die , welke men
rnesten wil, laat men bij de laatste plukking ook de
vederen behouden. De gansjes kan men roppen als zij
ruim twee maanden oud zije.
De vederen moeten in een' oven, een uur nadat
het brood daaruit genomen. is , gedroogd en
daarna met zorg op eene drooge plaats bewaard worden, totdat men ze gebruikt of af'evert.
De pennen moeten , om tot schrijven te kunnen
gebruikt worden , eerie bijzondere bereiding
ondergaan. Men kan dienaangaande nazien :
Maison rustique du XIX Sacle , Tom. Ill,
pag.

77.

§- 1739. iroor lien a twaalf ganzen rekent men ,
dat een gent noodig is, om alle eijeren te bevruchten.
Het is gewoonlijk reeds in Februarij, dat de gent
de ganzen treedt.
§ 1740. Bat de ganzen zullen aanvangen met eijeren te leggen ziet men nu daaraan , dat zij met strootjes in den bek loopen om daarvan hunne nesten te
maken. Men kan van dezelve vele eijeren hebben ,
zoo men nimmer meer dan een ei in een nest laat.
§ 1741. Eindelijk blijven zij op het nest zitten
en worden broedsch ; men kan dezelve dan twaalf
vijftien van de grootste eijeren onderleggen, en gewoon1 ijk komen de gansjes na dertig dagen nit den dop.
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1742. Terwiji zij broeden moet men dezelve
goed verzorgen, bet eten en drinken digt bij het nest
zetten en vooral oppassen , dat zij niet gestoord worden. De tweej arige ganzen houdt men voor de Neste
te broeden , die , welke ouder dan vier of vijf
jaren zijn acht men tot de voortteling ongeschikt,
0 111

zoodat men dezelve maar zelden zoo lang-. aanhoudt.
Men kan de ganzett-eijeren ook door kalkoenen
laten uitbroeden en opvoeden ; zij zijn daartoe bijzonder geschikt.
§ 1743. De gansjes moet men bijzonder vcrzorgen ;
als zij twee dagen oud zijn voedt men ze op dezelfde
wijze als de jonge kallioentjes, en men moet daarbij,
alles wat daarvan gezegd is, in acht nemen.
Vergelijk § 1723.
§ 1744. Door de ganzen te mesten, worden zij beter
geschikt om met voordeel verkocht te worden ; men
moet daartoe die uitzoeken , van welke men met regt
verwachten kan, dat zij het spoedigst vet zullen worden.
§ 1745. Het mesten geschiedt op zeer onderscheidene wijzen, maar immer door dezelve stil te houden
en weinig licht te geven. Men heeft hokken daartoe
waarin ieder in eene eigene ruimte geplaatst wordt,
of wel, men plaatst ze in zakjes, waarmede men ze
ophangt.
Men is bij het ganzen mesten dikwijls met veel
wreedheid te werk gegaan, als door ze de
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oogen toe te branden, de ooren toe te stoppen , ze aan de pooten op te hangen, enz.
doch men kan zonder zulke middelen zeer
goed zijn doel bereiken.
§ 1746. Het voedsel geeft men aan dezelve in een
bakje , hetvvelk voor het mesthok aangebragt is, of
zij worden gestopt, door den krop vier of vijfmalen
daags met balletjes, welke daartoe bereid worden, op
te vullen , vvaarbij men evenwel , vooral in den beginne , zeer voorzigtig zijn moet.
§ 1747. Men kan tot het mesten allerlei koren ,
erwten en boonen gebruiken , en daarbij gekookte
aardappelen, stukjes van geele peen en knollen geven:
eene regelmatig toenemende voeding , waarbij men
imrner op den eetlust acht geven moet , is het doelmatigst.
N. Van de eenden.

§ 1748. Be gewone eend (Jnas bosehas LINN.)
is het vooral , welke als tamme eenden in onze
slooten en grachten aangehouden wordt , of liever,
men beschouwt dezelve als de stamsoort van onze
huiseenden.
Vergelijk TEMMINCK Haniteld'ornithologie, p. 538.
1749. Be mannelijke eend noemt men woord,
waard of erk Iftj onderscheidt zich eenigzins door
zijne grootte, rnaar vooral door de omgekrulde vedertjes welke bij den staart gevonden worden.
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§ 1750. Algemeen acht men het houden van eenden voor den landman voordeeliger dan het houden
van ganzen , vooral zoo de gelegenheid daartoe gunstig is; want alleen vvaar genoegzaam water is , kan
men met goed gevolg eenden houden.
§ 1751. Be eenden verschaffen voordeel door hare
eijeren , door hun vleesch en door de vederen, schoon
doze niet zoo goed zijn als die der ganzen, en alleen
verkregen worden , nadat de eenden gedood zijn.
§ 1752. Be verzorging der eenden is gemakkelijk,
vooral waar de gelegenheid gunstig is ; want waar
genoegzaam water voorkomt, blijven zij bestendig
buiten en zoeken zij bijna al hun voedsel zelven , en
daartoe dienen vooral zulke zelfstandigheden , welke
anders geen voedsel aanbrengen. Zij leven van allerlei kleine waterdieren , kroos (Lonna) en andere
waterplanten , men geeft dezelve echter van tijd tot
tijd eenig Loren vooral met bet oog-rnerk om haar
daardoor aan de plaats te gewennen.
1753. Aileen des winters, bij gesloten water ,
moet men de eenden een hok of ander verblijf inruimen en voor dezelve dagelijks eene bijt harken
waarin zij kunnen omzwemmen. Gedurende dien tijd
moot men de eenden meer bepaald voeden , orndat zij
dan niet genoegzaam kunnen -vinden men doet zulks
met eenig koren , aardappelen enz.
§ 1754. Alen relent dat voor Gen a twaalf eenden
een woord noodig is om alle eijeren te bevruchten.
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§ 1655. Be eenden beginnen gewoonlijk in Maart
te leggen; zij leggen dan, wanneer men de eijeren
geregeld wegneemt en altoos een in het nest laat ,
tot veertig eijeren. Om deze het best te kunnen verzamelen moet men acht geven, dat de eenden op geene
afgelegene plaatsen leggen , men moet daartoe van
stroo gevlochten korven hebben , welke men tusschen
stokken even hover' het water plaatst.
§ 1756. Als eene eend broedsch is kan men haar
in die zelfde korven laten broeden men geeft haar
dan twaalf tot vijftien. eijeren , welke zij in vier weken uitbroeden zal daarna gaat zij met de jongen
te water en men heeft daarbij geene bijzondere voorzorgen te nemen.
§ 1757. Men kan de eenden-eijeren ook door kalkoenen en kippen laten uitbroeden , maar de laatste
zijn daartoe minder geschikt , omdat ,zij na drie weken
dikwijis het nest verlaten. Men moet de jongen dan,
als zij uitgekomen zijn , een bakje met water geven
om in te zwemmen en met harde eijeren enz. , even
als de jonge kalkoenen , voeden.
Vergelijk § 1723.
1758. Men kan de eenden niet opzetten om te
mesten , maar wel in den winter door rijkelijk to
voeden genoegzaarn vet maken , waartoe men dan somtijds de gelegenheid maakt om eenige, welke daartoe
bestemd zijn af te zonderen.
§ 1759. Het vangen van wilde eenden in kooijen
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behoort tot het bedrijf van den landman, want waar
men de gelegenheid heeft zulke kooijen aan te leg..
gen , kunnen zij goede voordeelen opleveren.
§ 1760. Men kan alleen daar kooijen aanleggen
waar vele waterplassen in de nabijheid zijn. Tot
eene eendenkooi is een ruizpe vijver noodig, welke
voor het grootste gedeelte 'met eene heining u
omgeven
u
en beplant is. In dezen vijver onderhoudt men eenige
roep-eenden (Afnas strepera welke door hun
gekwek de wilde eenden in den vijver lokken, de
kooiman , Wiens huffs aan denzelven gelegen is, deze
aankomst bespeurende, laat dan een klein, daar toe
afgerigt hondje om de heining loopen en drip die
eenden in een overdekt gedeelte van den vijver,, hetwelk met een net kan afgesloten worden , waarna
men de eenden vervolgens in fuiken drip , de wildeu
opvangt en lieu den nek oin'iraait.
N. Van de duiven.
§ 1761. Be wilde duif (Columba livia
welke op torens en tillen gehouden worth, rekent
men ook onder de nuttige huisdieren , welke bij de
landh uishoudkundigen in aanrncrking kotnen.
Men kan de besehrijving van dezen vogel vinden
bij

Manuel d'ornitologie, p. 278.
§ 1762. De ineeste staatshuishoudkundigen zijn van
oot deel

TEMMINCRI

dat de driven voor hen , die het regt
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hebben eene duiven-til te houden , dikwijls voordeelig zijn, vooral zoo zij zelf niet vele bouwlanden in
de nabijheid hebben. Vele landhuishoudkundigen
deelen in dat gevoelen , en zij meenen , dat de duiven meer schade aanrigten, dan dat zij voordeel opleveren. Maar het zoude mogelijk zijn am aan te toonen,
dat de duiven veel meer voordeel aanbrengen dan
nadeel veroorzaken. Het weinige, hetwelk zij van
het zaaikoren opeten , is alleen datg-ene , hetwelk op
den grond is blijven liggen , en door de egge niet is
andergebragt , want zij krabben den grond niet om ,
en alzoo zal de opbrengst van den bodem daarom
niet minder zijn. Meer dan van het zaaizaad leven
zij van de zaden van allerlei onkruiden , en zoo helpen zij den landbouwer om zijn land daarvan te
bevrijden , terwij1 hij ploegt en egt , en nadat hij
gezaaid heeft. Men ziet de duiven nimmer,, zoo als.
de huismusch (Fringilla domestica , LINN.) en vele
andere van deze soort , in de aren hangen en die
uitplukken. Be duiven zoeken gewoonlijk de uitgevallen korrels en vooral zuiveren zij het land daarvan,
zoodra de oogst naar huis gehaald is , en daardoor
gewis zullen zij den landman niet veel benadeelen ,
en dan nog eten zij vele zaden van onkruiden, welke ,
meer dan de duiven , den volgenden oogst zullen benadeelen.
Hetgeen men leest in

Histoire naturelic generale des Pigeon's et Gallinaces, Tom. I,
TEMMINCK
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pag. 180 , aangeande het gevoelen van

BEFFROY

ointrent dit onderwerp, verdient allezins de
overweoina
if der staats- en landhuishoudkundigm. Hetgeen verder in dit werk orntrent
de behandeling en verzorging der duiven medegedeeld wordt, is zeer belangrijk.
§ 1763. Het voordeel, hetwelk de duiven aanbrengen, is door derzelver vleesch, dat is : door het verbruik
of den verkoop van de jongen, en door de mest

waarvan de opbrengst dikwijls zeer belangrijk is ,
Amoral zoo men die gemakkeNk naar die streken roeren kan, waar de tabak verbonwd wordt; docli met
9oideel eangewend , zal zij overal nuttig zijn.
Zij , die de duiven veroordeelen , 10edenken niet
hoe die zelfs belangrijk kunnen worden tot de
uitbreiding en verbetering van den landbouw.
§ 1764. Wanueer men duiven houden wil , komt
daarbij vooral de geschiktheid van derzelver verblijf
in aanmerkin 8 , want daarvan zal het voornamelijk
afhangen, of de duiven daarop bestendig zullen terugkeeren en broeden. Een ongeschikt verblijf, waar
toe roofdieren, vooral katten en rotten, komen kunnen, zal

korten
tijd geheel verlaten zijn.
in

1765. Eerie goede, duiven-til moet niet te digt,
bij huis

Eiaan ,

noch van zeer nabij door groote boo-

men orngeven zijn; zij moet uitwend'ig, liefst wit en
deardoor ke:me!ijk. ,.veycn , opdat de duiven dezelve
;miner gemakbeliik ‘ in(len kunnen. 'Zij moo i hoog-
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genoeg, en op de hoogte van het hok met eene uitstekende galerij omgeven zijn , waardoor aan de roofdieren de. toegang verhinderd, en aan de duiven die
gemakkelijk gemaakt worth.
§ 1766. Het hok moet inwending van eenen in
kalk gelegden steenen vloer voorzien zijn, waardoor
h€4 mogelijk is hetzelve van tijd tot tijd volkomen
sehoon te maken en zindelijk to onderhouden, waartoe men ook rekent dat het geheel inwendig met
kalk aangewit wordt. De nesten moeten ten rninste
anderhalve Ned. el boven den vloer geheel in cle
rondte aangebragt zijn. Men plaatst daarvan gewookilijk verseheidenc boven elkander. Wien maken de
nesten van bout door borden in de rondte te maken,
en die door tusschenschotj'es to verdeelen ; anderen
verkiezen mandjes , maar de beste acht men die ,
weike van potaarde daartoe gebakken worden, omdat
die reel beter kunnen gezuiverd worden.
§ 1767. Eerie goed bevolkte duiven-til vordert
weinig zorg, en de duiven behocft men daarbij alleen
to voeden, wanneer men reden heeft om te veronderstellen, dat zij in het veld niet genoeg zullen
Iliertoe is bet doelmatigst, da or eerie lakke
plaats in de nabijheid van de til is. Men voedt de
duiven met duivenboonen, bock weit, turksche tame
of eenig ander koren.
§ 1768. De driven leven gepaard. Het mannetje,
de rbb'rer,

kiest zich ecn duirje, volgt en vergezelt
4t
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hoar overal , helpt haar het nest maken , bevrucht
in bar de beide eijeren, welke door hen gezamentlijk zullen uitgebroed worden, en als na zeventien of
achttien dagen de jongen uitgekomen zijn, voeden
zij die te zamen, totdat zij leeren vliegen en die eindelijk, wanneer zij hunne hulp Diet meer noodig hebben , verstooten worden.
§ 1769. Be duiven broeden gewoonlijk ieder jaar
twee-, somtijds driemalen , zoodat derzelver getal in
korten tijd aanmerkelijk kan toenemen. Doch door
het wegnemen van een gedeelte der jongen , als zij
omtrent eene maand oud zijn , wordt de bevolking
naar de ruimte van de til zooveel mogelijk gelijkmatig onderhouden.
§ 1770. Wanneer men eene duiven-til aanleggen
en bevolken wil, zoo moet men daarop jonge duiven
welke in het voorjaar uitgebroed zijn, gedurende den
winter op de til brengen , de klep gesloten houden
en derhalve voor eten en drinken op het hok zorgen.
Niet voordat de duiven hare eijeren gelegd en eenige
dagen gebroed hebben , moet men de klep des avonds
eenigen tijd opendoen. Be duiven verwijderen zich
dan nict zeer ver, gewennen aan de til en kunnen na
weinige dagen geheel vrijgelaten worden. Niet voor
in het derde jaar snag men het hok berooven ; begint
men daar vroeger suede, clan loopt men gevaar,, dat
alien bet hok verlaten.
1771, Zoodra de duiven veel voedsel op het veld
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vinden, zijn zij spoedig vet , zonder dat men daai toe
bijzondere middelen aanwendt. Als de velden bezaaid zijn, en tegen dat de oogst ingehaald worth ,
zullen de duiven gewoonlijk vet zijn. Men kan echter jonge duiven ook zeer goed en zonder veel moeite
mesten ; men neemt daartoe de jonge paren als zij
omstreeks twintig dagen oud zijn nit bet nest , plaatst
dezelve in een rnandje hetwelk met een openge ylochten deksel voorzien is, op eene duistere plaats, en
voedt ze des morgens en des a yonds door hen den-bek
to openen met eenige duivenboonen en vat water, of
met geweekte turksche tarwe , welke men in den
mond neemt, en zoo in de krop laat oyergaan ; dan
zullen zij in tien of twaalf dagen volkomen vet zijn.

O. Van de bijM,
1772. Be honigbij (dpis mellifica LINN.), is
een voor de landhuishoudkunde zeer belangrijk insect;
het verschaft ons al den honig en een groot gedeelte
der was, kost weinig aan onderhoud , maar vordert
eene goede behandeling- en kan alsdan belangrijke
voordeelen opleveren.
Reeds in de vroegste tijden kende men de .bjen
en bij de oude schrijvers vindt men daarvan
dikwijls gewag gemaakt.
1773. Be been leven immer vele to zamen.
Men noemt zoodanige tot eene huishouding vereenigde
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bijen een zivernz , en dezelve bestaat, behalve uit de
twee geslachten , uit onvruchtbare. De vrouwelijke bij noemt men konin,gin , de mannelijke oneigenaardig pommel , en de derde of onvruchtbare
werkbiti.
Over de honigbijen en derzelver huishouding is
zeer veel geschreven ; men kan daarover nazien:
G. R. BOEHMER Bibtiotheca seriptorum Histotriae
naturalis , Pars II, ZoOlogi , vol. II, Lipsiae
1786, pag. 280.
J. Rum, physikalische Okonomische Bienen - Bihliothek , oder Sammlung. auserlesener Abliandlungen von Bienenwahrnehmung en und ausfuItrliclie Urtheile Tuber (Were und neuere Bienenhacker , 4 Bande, Leipzig , 1777-1790.
J. S. Lase Literatur der Mathenzatik Naturund Gewerbs-kunde, Amst. und Leipzig 1813,
S. 475.
Wanneer men nagaat, dat in deze werken niet
alle schrijvers over de bijen vermeld vvorden
en dat er ook later nog dikwerf over dezelve gehandeld is, zal men ligt kunnen nagaan, dat er zeer veel over de bijen geschreven is.
§ 1774. De honigloijen leggen eijeren. Van deze
komen eerst maden, welke zich inspinnen , en tot
popjes overgaan; eindelijk komen daarvan de volko-
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mene insecten , zooals men die alp bun genoegzaam
kent.
a, ran de Aonini;in.
§ 1775. De koningin , welke men meer eigenaardig de lyijemnoeder zoude kunnen noemen , is grooter
dan de andere bijen , en is reeds daardoor gem.akkeNk te ondersQheiden ; vooral is haar lijf meer gestrekt-,„hare pooten zijn langer en helderder geel van
kleur,, haar angel is gebogen en heeft slechts vier
weerhaken.
Eene afbeelding van de koningin ziet men bij
J. SWAIIIMERDAM, Biblia Naturae, Tab. XVII, Fig.
III, in illaison, rustique du XIX Siècle, Tom.
III, pag. 156, Fig. 154.
§ 1776. In iederen zwerm komt gewoonlijk siecht
&ine koningin voor ; door haar moeten alle eijereu
gelegd worden, waarvan het volgende geslacht in
dien stam zal voortkomen. Het eijerleggen is hare
voornaamste bezigheid, en men lekent , dat zij jaarlijks meer dan dertig duizend van dezelve voortbrengen kan.
De eijernesten der koningin zijn afgebeeld door
SWANDIERDAM Biblia Naturae , Tab. XIX, Fig.
II en III.
1777. Te onregte heeft men verondersteld , dat
de koningin eenig gezag voerde over de andere bijen
en dat zij de werkzaambeden regelde. Men kan allecn
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aannemen , dat derzelver bestaan noodig is in iederen
zwerm ; dat eenige bijen bar bestendig vergezellen
en dat velen haar volgen zoodra zij verhuist. De
koningin is als het middelpunt van iederen zwerm te
beschouwen.
1778. De ouderdom, welken eene koningin bereiken
kan , is niet met zekerheid aan te geven ; men heeft
evenwel opgemerkt, dat zij somtijds eenen leeftijd van
drie jaren bereiken kan.

b. Van de mannelijke bfj.

1779. De mannelijke bij , waarvan de voorttelingswerktuigen reeds door

SWAMMERDAN

onderzocht en

naauwkeurig beschreven zijn , is niet zoo lang , maar
dikker dan de koningin ; hij is grooter en platter
dan de werkbij , van eene donkere zwartachtige kleur,
heeft ceenen angel en maakt met zijne vleugels meer
geruisch dan de andere Nen.
Eene afbeelding vindt men bij J. SWAMMERDAn,
Biblia Naturae , Tab. XVII, Fig. IV en in
Maison rustique du XIX SiMe , Tom.
pag. 56, Fig, 155.

III,

§ 1780. Deze bij is traag , vliegt weinig nit, verzamelt geen voedsel en schijnt geene andere bestemming te hebben dan de koningin te vergezellen en
te bevruchten. REAUXUR WIRSING LAUBENDER RIEN
en vele anderen hebben opgemerkt, dat de koningin
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de mannelijke bij liefkoost, beklimt en alsdan be-.
vrucht wordt , waarbij hij gewoonlijk stern.
§ 1781. In iederen zwerm zijn gewoonlijk eenige
honderden mannelijke bijen, welker bestaan van korten duur is , daar zij Dimmer den winter overleven
en voor een groot gedeelte reeds in den zomer steryen._ Men is algemeen van gevoelen, dat zij door
de werkbiegn gedood worden.

Pan de wer1b4.
1782. De werkbij is eene onvolkornene vrou webij ; want het hangt alleen van de omstandijheden af, waarin de made verkeert , dat nit hetzelfde
ei eene koningin of eene werkbij voortkomen zal.
Pat de werkbij als zoodanig te beschouwen is ,
is reeds door

SWAIIIII1ERDAM

opgeteekend. (Ter-

gelijk Biblia Naturae, pag. 391).
§ 1783. De koningin en werkbij verschillen aanmerkelijk door derzelver grootte, en de gesteldheid van
de pooten , daar de voorpooten der laatste met kleine borsteljes voorzien zijn, en de achterpooten met
kieine holligheden, waardoor zij bijzonder tot hare
besternrning geschikt zijn. De werkbij heeft eenen
langen snuit, eenen regten angel met zes weerhaken
derzelver vleugelen zijn even groot als die der koningin , waardoor zij ook beter dan deze geschikt is
om nit te vliegen.
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Eene afbecidint; van due bij is bij
DAM

3.

SWAMMER-

Biblia Naturae , Tab. XVII , Fig. I, in

/liaison rustiqwe du XIX

, Tom. III, pag.

156, Fig. 153.
§ 1784.

Het is de werkbij welke was en honig

verzamelt , die het verblijf voor alien inrigt en onderhoudt ; het is door haar, dat de zwerm bestaan
kan , en het zijn de vruchten van haren onvermoeiden arbeid , welke de mensch zich toeeigent.
§ 1785. Men kan het getal werkbpn , welke gewoonlijk tot eenen zwerm behooren , niet bepaald
opgeven , daar hunne hoeveelheid dagelijks verandert
en alle zwermen niet even talrijk zijn ; gemiddeld
evenwel, kan men aannemen voor eenen goeden zwerm
vijf en twintig duizend
§ 1786. Het is onzeker hoe oud deze bijin kunnen worden , maar als men de bestendige werlizaambeid , de vele gevaren , waaraan zij gedurig blootgesteld zijn , en daarbij derzelver groote vermeerdering
in aanmerking neemt , dan kan men daaruit we].
besluiten , dat zij zelden tot eenen leeftijd van twee
jaren zullen geraken.
Zeer veel belangrijks aangaande de bijen en derzelver inwendig maaksel vindt men opgeteekend door den voortreffelijken natuuronderzoeker SWAIIIMERDAM in zijne Biblia Naturae ,
pag. 367.

Vail let instinkt der hijen.

§ 1787. Mies, wat de bijen verrigten , is eeii
ol.g van het instinkt, hetwelk door het Opperwezeu
voor deze beesten alzoo verordend is, niet van overleg of beraad ; hetgeen zij doen , hebben de honigbijen limner alzoo gedaan en zullen zij alti j d op dezelfde wijze doen. Al hunne verrigtingen staan in
een naauw verband tot hun aanzijn en het voortdurend bestaan van hun geslacht.
llieruit kan men opmaken , dat het ongepast is,
te veronderstellen , dat de koningin den zwerin
bestiert ; zij volgt haar instinkt even als de
anderen. (Yergeiijk
turae, pag. 393).

SWAMMERDAM,

Biblia Na-

§ 1788. De -mensch kan de bijen niets leeren,
maar door derzelver verrigtingen en huishouding
naauwkeurig na te gaan , leert hij hun instinkt ken-nen , weet hij , wat voor dezelve doelmatig en goed
is , en kan daardoor deze insecten voor zich nutti6.,
doen zijn.
Van de verrigtingen en de huishouding der bijen.
§ 1789. Een zwerm bijen , welke zich van andere
afgescheiden heeft, bestaat uit eene koningin, uit mannelijke bijen en werkbijen ; deze houden zich zooveel
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mogelijk in elkanders nabijheid , zoodat waar de koningin vliegt ook al de andere haar als in eenen digten
zwerm volgen ; als zij rusten hangen zij dikwijls als
eenen klomp te zamen ; de bijen zoeken dan een geschikt verblijf om hunne huishouding in te rigten.
§ 1790. Hebben zij zoodanig verblijf voor zich gevonden, dan gaan de werkbijen eene harstachtige
stof, welke men voorwas noemt , verzamelen. Men
meent dat zij deze vooral van de kno j pen van vele
boomen vergaderen. Be voorwas dient om alle kleine
openingen en spleten toe te maken, en om de binnenoppervlakte met dezeive te bekleeden , waar zij het
eerst hunne cellen , de raten, zullen bouwen.
§ 1791. Wanneer een zwerm verhuist, voeren de
werkbijen een gedeelte was en honig met zich, en zij
verzamelen daarvan onderweg, zoodat zij ook voor
de eerste behoefte genoegzaam voorzien zijn en spoedig met den bouw der raten kan aangevangen worden.
§ 1792. Terwijl een gedeelte der werkbijen de
raten bouwen , vliegen andere van bloem tot bloem ,
verzamelen was en honig, en keeren daarmede naar
huis, zoodra zij genoegzaam beladen zijn , zoodat de
arbeid spoedig voortgaat en een groot gedeelte der
raten in weinig dagen &reed is.
Be bijen, welke zoo gestadig in de bloemen
gaan om de was en den honig te zoeken,
voeren ook een groot gedeelte stuifmeel Met
zich, hetwelk zij tevens verzamelen ; hierdoor
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chter verhinderen zij de bevruchtiging der
planten niet , integendeel mag men het er
voor houden , dat zij juist daardoor veel tot
die verrigting bijdragen ; waarom dan ook %Tien van oordeel zijn , dat de bijen voor den
landbouwer om die reden belangrijk zijn.
1793. Zij bouwen van de was raten van bepaalde
evenredi8heden welke bestemd zijn voor de eijeren.
Een gedeelte van dezelve gebruiken zij om hunnen
voorraad van honig op te leggen , en eenige raten vullen zij met het stuifmeel der bloemen, hetwelk men
alsdan wel eens b:jenbrood noemt.
§ 1794. Het grootste getal der raten, hetwelk de
bijen maken , is van die grootte, dat dezelvq tot de
voortbrenging van werkbijen geschikt zijn. Een ander
gedeelte, hetwelk iets grooter is , moet voor de eijerell dienen, waaruit de mannelijke bpn zullen voortkomen en eenige cellen , welke peervormig, altijd
veel grooter, en op eene bijzondere plaats aangebragt
zijn , zullen voor jonge bijenmoeders dienen.
Men ziet bij SWAMMERDAM, Biblia Naturae , Tab.
XXIII, de afbeelding van de raten voor werkbiy6n, Fig. I tot VI, voor mannelijke bija ,
Fig. V en voor koninginnen ,

V en IX.

§ 1795. De koningin, welke zich door de mannelijke biejen heeft laten bevruchten, houdt zich gewoonlijk op in het warmste gedeelte van het verblijf, en legt ook daar bij voorkeur hare eijeren. Zij
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gaat clan van rant tot raat onderzoekt eerst den
toestand , en zoo dezelve ledig en geschikt is orn
een ei te ontvangen , keert zij zich om, en legt hetzelve , dat door eene .kleverige zelfstandigheid omgegeven* zijnde, aan den bodem gehecht blijft. Als
zij , eijeren , waarvan mannelijke been zullen voortkomen , leggen zal, begeeft zij zich naar de ruimere ,
daarvoor bestemde raten en eindelijk legt zij in ieder
der koninklijke cellen een ci.
§ 1796. Be koningin wordt dan immer van

vole

andere bijen orngeven , waarschijnlijk omdat zij zich ,
zoo dikwijls zulks noodig is, door de mannelijke bij
kan laten bevruchten , en opdat de werkbijen alles
herstellen , wat beschadigd of nog niet voltooid is.
1797. Be werkbijen brengen hunnen bonig. ,
welke tot voorraad opgelegd wordt immer in het
meest koele, gedeelte van het verblijf, en iedere mat,
welke genoegzaam met honig gevuld is , worth door
hen met een dekseltje gesloten.
§ 1798. Zoodra de maden na drie dagen uit do
eijeren te voorschijn kon-xn, rust or nog eene andere
verpligting op cle Averkbi..pl , nanaelijk , om doze to
voeden. Zij bereiden daartoe het vocdsel en brengen.
het aan ieder in evenredigheid van hare bestemmin,,),
en behoefte. De maden, waaruit de werkbiVn en
koninginnen zullen voortkomen , hebben haren wasdom in vijf of zes dagen. bereikt , waarna de workbin de epeningen met eon was plaat];.; sluiten. Be

tnadon in de koninklijke eellen ontvangen een ruitnet
en krachtiger voedsel. De maden, waarvan de mannelijke bijen zullen voortkomen, worden viji davit
lan{,Ter gcvoed dan de anderen.
Hoe de maden zicli voordoen, kan men zien bij
Biblia Naturae, Tab. XXIII.
1799. De maden spiunen zich in, ondergaan
SWAMMERDA31,

eene gedaanteverwisselirig, daar zij tot popjes overgaan, en komen als volkornen insecten te voorschijn.
De werkbijen zuiveren , verzorgen en voeden haar ,
en na ruim vier en twintig uren doen zij alle verrigtingen der overige bijen.
§ 1800. De raten waaruit bijen voortgekomcu
zijn, worden door de werkbijen dadelijk gemiverd
en in staat gebragt om andermaal cen ei te ontvan
gen , of wel om met honig opgevuld te worden.
1801. Alles wat in haar verblijf niet behoort,
maar nadeelig- of schadelijk kan ziejn , worth door de
bijen daaruit verwijderd , en , zoo hare krachten
zulks niet toelaten, bekleeden zij het met was , cm
het alzoo onschadelijk te maker]. ()plat zij zoo weinig mogelijk met clezen arbeid te doen hebben, leert
het instinkt haar den toegang tot deizelver verblijf
te bewaken, en zoo noodig te verdedigen.
§ 1802. Zoodra tot de bevruchtiging der koningin
niet meer zoovele manneqjke Ejen noodig zjn , steryen deze, of worden z;j door de werkbi.Wn afgemaalit,
en dond buiten let vevidiji c,f.l'oerd. Pe manne-
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lijke bijtin zouden anders den opgelegden voorraad veiteren; en daar de koningin genoegzame eijeren gelegd
heeft cn bevrucht is , zijn zij niet meer tot de instandhouding van het geslacht noodig.
1803. Men heeft opgemerkt , dat somtijds een
zwerm zeer goed en ijverig doorwerken kan, al ontbreekt de koningin. Zoolang namelijk de eijeren of
maden in de koninklijke cellen het uitzigt opleveren
dat het geniis van eene volkomene vrouwelijke bij
hersteld kan worden, blip de zwerm rustig ; en
het gebeurt zelfs in het geval, wanneer de koninklijke cellen ledig zijn, dat de werkbijen de raten
verruirnen , en van eene made, welke eene werkbij
zoude voortbrengen , door meerdere voeding en betere
verzorging , eene koningin aankweeken.
Zoodanige door verruiming der raten gevormde
koninklijke eel, is afgebeeld : 'liaison rustique
du XIX Siècle, Tom. III, pag. 159.
1804. Zoodra de koningin ontbreekt en er Been
uitzigt bestaat , dat gemis te vergoeden , wordt het
werk gestaakt en verstrooit de zwerm zich. Be meeste
verlaten dan het verblijf, en zoeken zich bij andere
zwermen te voegen , doch meestal blijven zeer weinige bijen van zoodanigen zwerrn bestaan.
§ 1805. Zijn in eenen zwerrn koninginnen geboren,
of zullen zij binnen korten tijd uit de popjes voortkomen , zoo gebeurt het gewoonlijk , dat de zwerm
zich verdcelt. Hierbij komen evenwel eenige om-
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standigheden in aanmerking : is het verblijf ruim
en de zwerm niet talrijk , dan worden de jonge koninginnen , derzelver maden of popjes gedood en daardoor de verdeeling van den zwerin voorgekornen ; doch
is daarentegen het verblijf klein of de zwerm zeer
talrijk , dan geeft gewoonlijk de oude koningin door
een eigenaardig geluid te kennen , dat zij voornemens is het verblijf te verlaten , en voert zulks me
hare volgelingen ook werkelijk uit. Eene pas geboren koningin vervult dan hare plaats, en moet tot
instandhouding van den stare in het verblijf werkzaam
Van de verzorging der bijai.

§ 1806. Men verzorgt de bijen met het oogmerk
om daarvan honig en was te verkrijgen ; doch opdat
deze opbrengst van eenig belang zijn zal , moeten
de bijen in goeden staat onderhouden en vermeerderd
worden.
§ 1807. Niet alle oorden zijn even geschikt tot
de bijenteelt ; zulks hangt af van de gewassen , welke
in den omtrek groeijen of gekweekt worden ; waarom vele bijenhouders zich met dezelve verplaatsen,
en die oorden bezoeken , waar zij vertrouwen , dat
de bijen den meesten honig en was zullen kunnen
verzamelen.
Zoo ziet men bij ons de bijenhouders in het
voorjaar die streken opzoeken , waar vele wi145
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genboomen bloeijen ; vervolgens het koolzaad ,
dan de boomgaarden , de boekweit, en eindelijk de heide.
§ 1808. De behandeling der bijen vordert Teel
ondervinding en zorg; men moet zich daarbij voor derzelver steken in acht nemen , waarom de bijenhouders
zich met kappen voorzien , en handschoenen aandoen ,
om alzoo het geheele ligchaarn bedekt te hebben.
Zij rooken ook daarbij uit eene korte pijp, waardoor
zij de bijen gemakkelijk verwijderd houden.
§ 1809. Be plaats, waar men de bijen houdt, noemt
men gewoonlijk de 6ijenstal. Hij moet van achteren en
van boven genoegzaam gedekt zijn om de bijen tegen
sterke winder, koude en regen te kunnen beschutten;
deszelfs standplaats is gansch niet onverschillig. Het
best acht men die tegenover het zuidoosten , en voor
dezelve heeft men gaarne eenen effenen grond en in
de nabijheid eenige niet hooge boomer).
Men vindt de vereischten van eenen bijenstal
uitvoerig beschreven in de Volledige beschrijring van konsten , anibachten, enz. XIV. Stuk.
Dordrecht 1797, M. 68.
§ 1810. Iedere zwerm moet een eigen afgezonderd

verblijf hebben ; en dat hetzelve ook doelmatig en
geschikt zij , is noodig tot instandhouding en vermenigvuldiging der bijen. De voordeelen , welke men
van de bijen trehken kan , staan daarmede in een
naauw verband.
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1811. Tot de verzorging kornen in aanmerking :
enkele korven, magazijnkorven en korven met luchtverversching. Ik zal deze drie hoofdsoorten en de
behandeling der bpn in dezelve, lortc-lijk nagaan.
Ofschoon men door een' korfme bepaald vlechLwerk verstaat , zoo wordt hier echter dit woord
in eene ruimere beteekenis genomen , en ook
gebruikt veor kasten of andere kunstige verblijven voor bijen.
1. Van de enkele korven.

§ 1812. De bijenkorven , welke het meest algemeen gebruikt worden, zijn van haverstroo -vervaardigd , omdat men dit stroo daartoe het geschiktst
acht. Zij zijn gewoonlijk inwendig drie en eene halve
Ned. palm wijd en zes Ned. palmen hoog, en van
boven met een' ronden kop. Zij worden met eene of
meerdere smalle openingen tussehen de banden gemaakt , welke tot den uit- en ingang dienen en vlieggaten genoemd worden.

Zoodanigen bijenkorf vindt men in het kabinet te
Utrecht, No. 290.

§ 1813. In sommige streken van Nederland vlecht
men de korven van teenen , welke men met een
mengsel van leem en koemest aansmeert , met eenig
stroo bekleedt en van buiten met lange grashalmen
bedekt.
45*
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Dergelijken koriziet men in het kabinet te Utrecht,
No , 291, en het enkele geraamte No . 292.
§ 1814. In Noord-Braband maakt men korven
van gespleten takken , waardoor dan het stroo gevlochten worth en dezelfde gedaante hebben als de
voi ige. Beide loopen nicer spits toe dan de gewone
strookorven.
Hij is te vinden in het kabinet te Utrecht,
No . 293.
§ 1815. In sommige landen heeft men nog lang
gebruik gemaakt van uitgeholde stukken van boomstammen. Zij worden beschreven onder den naam
van kloskorven. Zij zijn waarschijnlijk de oudste
modellen van kunstige verblijven voor bijen. Nadat
men deze insecten in holle boomstammen opgemerkt
had, heeft men zoodanige stukken waarschijnlijk vervoerd en de mogelijkheid gezien daarvan voordeel te
trekken.
Men vindt eene uitvoerige beschrijving van dezelve in het XIV. Stuk van de beschrijving van
alle lionsten, ambachten enz. bl. 65.
§ 1816. Om bout te besparen en omdat dezelve
ook gemakkelijker kunnen gemaakt worden , heeft men
later van planken bijenkas ten gemaakt, aan welke
men naar verkiezing verschillende vormen gegeven
heeft; doch de ondervinding heeft geleerd , dat men
de km y en of kasten nimmer al te grGot moet maken ,
()mkt de bijen dan den inhoud niet genoeg door
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hunne na tuurlijke warmte kunnen verwarmen , hetweik
vooral voor het broed noodzakelijk is.
§ 1817. Eindelijk heeft men nog hier en daar gebruik gemaakt van potten van aaidewerk , orn daarin
bijen te houden; maar omdat zij de warintestof te veel
geleiden , schijnen zij niet algemeen aan de verwachting voldaan te hebben.
§ 1818. Men heeft zoowel aan de korven van stroo
als aan die, welke op andere wijzen zamengesteld
worden , onderscheidene vormen gegeven en somtijds,
in plaats van dezelve regtstandig te plaatsen , liggend
gebruikt ; doch ook daarin rnoet men geen belangrijk
onderscheid zoeken.
§ 1819.

CASSINI

heeft het eerst eenen korf listen

make!' , welke met glaasjes voorzien was, en het
was op die wijze, dat

EIVALDI

en REAUMUR do verrig-

tingen der bijen , beter dan men dezelve vroeger
kende, waargenomen hebben ; doch die korven zijn
alleen nuttig voor hen , welke door eigen waarneming het instinct der Nen willen leeren kennen.
§ 1820. Van alle korven schijnen die van stroo
als de beste geacht te moeten worden ; de ondervinding leert , dat de bijen daarin het gezondste zijn ,
waarschijnlijk omdat de afwisseling van warmte niet
zooveel is als in andere , en omdat zij de vochtigheid , welke daarin ontstaat opnemen, terwijl deze
in houten korven aan de wanden aanslaat en afdruipt,
waardoor niet zelden schimmel en bederf ontstaat.
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Be strooijen bijenkorven hebben nog een ander
voordeel voor de bijenhouders , namelijk , dat
zij zelven die gemakkelijk kunnen vervaardigen.
1821. Men plaatst de bijenkorven , welke ieder
eenen zwerm bevatten, in den bijenstal op eene plank,
welke gewoonlijk drie of vier Ned. palmen boven
den grond verheven is.
§ 1822. Zoodra de tijd en het weder zulks toelaten , gaan de bijen nieuwen voorraad van honig en
was verzamelen. Zij werken dan bestendig tot verbetering en uitbreiding van hunne inrigting.
§ 1823. De koningin heeft in de raten vele eijeren gelegd en de bevolking in den korf neemt gedurig
toe , waarom de koningin eindelijk met een gedeelte
daarvan den korf verlaat.
1824. Bat , de bijen zullen zwermen heeft men
reeds door het eigenaardig geluid kunnen vermoeden
men moet omstreeks dien tijd gedurig toezien, want
het is van belang , dat zoodanige zwermen niet verloren gaan.
§ 1825. Een zwerm, welke de korf verlaten heeft,
vestigt zich gewoonlijk aan eenen tak van eenen boom
in de nabijheid van den bije'nstal, en het is daarom, dat hooge boornen het opvangen der zwermen
moeijelijk maken. Vreest men , dat de bijen ver
weg zullen vliegen , dan kan men zulks daardoor
trachten te voorkomen , door voorzigtig met eene
spuit de vieugelen der bijen eenigzins nat te ma-
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ken , waardoor

zij

spoediger zich hier of daar

zetten.
Den eersten zwerm, welke uit eenen korf voortkomt, noemt men

voorzwerm,

andere van denzelven uitgaan ,

eri zoo er later
nazwermen.

1826. Zoodra een zwerm zich hier of daar gezet heeft , moet men trachten denzelven te vangen.
Kan men daar gemakkelijk bijkomen , zoo noemt men
eene mand of korf van stroo, houdt die onder den
tak en snijdt denzelven af,, of tracht door schudden
den zwerm te doen vallen of strijkt dien met eenen
ganzen-vleugel in de mand. Gelukt zulks dan doet
men daar een kleed over en brengt hem naar den
bijenstal; vooraf echter moet men overtuigd zijn, dat
ook de koningin gevangen is, anders 'Tibet men haar
nog zoeken , en is zij niet te vinden , dan moet men
den zwerm bij eenen der zwaksten voegen. De Nen,
elke eerie koningin hebben , vestigen zich spoedig
in den nieuwen korf, en dan kan men dezelve laten uitvliegen en als de overige bijen behandelen.
Eerie mand om zwermen in te vangen

huif genaamd , is in het kabinet te
N°.

schep-

Utrecht,

298.

S1827. Men kan ook door kunstige middelen eenen
zwerm verdeelen en daarvan rneerdere zwermen maken , zoodat men niet altijd tot uitbreiding van eenen
bijenstal het natuurlijk zwermen behoeft af te wachten. Men kan daartoe eenen vollen korf ornkeeren,
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daarop eenen ledigen plaatsen en de bijen , door tegen
den vollen korf te slaan, bewegen, om naar boven te
klimmen, hetwelk men ook nog , door in den ondersten korf een weinig rook te blazen, bevorderen kan.
Is de koningin dan mede overgegaan , dan plaatst
men den ledigen korf met eenigen honig tot voeding ,
op eene andere plaats en laat het vlieggat eenigen tijd
gesloten. De voile korf wordt op deszelfs vorige plaats
gesteld de werkbij , welke daarna terug komen
vinden geene koningin , maar zij overtuigen zich ,
dat er binnen kort zullen komen , of zij rigten daartoe eene ruime eel voor eene made van eene werkbij
en voeden die dan als eene koninklijke, waardoor die
zwerm in korten tijd hersteld wordt.
§ 1828. Nog eenvoudiger en mogelijk gemakkelijker
is de handelwijze , door

SCHIRACII

beschreven. Men

neernt daartoe een gedeelte van de raten , waarin
het broed van de drie soorten van bijen waargenomen
wordt , hetwelk men dan in eenen ledigen kleinen korf bevestigt, waarbij men van den eenen of
anderen zwerm een paar honderd bijen voegt. Zoodra deze het broed opgemerkt hebben , zullen zij
zich in dien korf vestigen en den aanbouw van nieuwe
raten beginnen.
Vergelijk : A. G. SCHIRACH ausfiihrliche Erlduterung der Kunst junge Bienen-Schwarme oder
Ableger zu erziehen ,

Bautzen 1770.

1829. Ms men de bijenkorven vervoeren moet
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smeert men de vlieggaten digt en doet over de onderste opening eenen groven linnen doek , welke met
haken of krammen aan den korf bevestigd wordt. Be
korven worden alsdan voorzigtig in eene schuit of
op eenen wagen geladen en het liefst gedurende den
nacht vervoerd. Men moet daarbij zooveel mogelijk
alle schudding vermijden , waarorn de paarden voor
de wagens niet anders dan stapvoets mogen loopen.
De wilgen stokjes , welke men gewoonlijk dwars door
de bij steekt , dienen vooral om de raten
meer te be yestigen , waardoor de korven beter behandeld en vooral bij het vervoeren niet zoo ligt
beschadigd worden.
§ 1830. De oogst van honig en was doet men gewoonlijk in den herfst, en om te weten, of men eenen
korf berooven kan, moet men denzelven wegen, hetwelk de bijenhouders gewoonlijk genoegzaam kunnen
doen door denzelven even op te ligten. Omdat men
aan de bijen genoegzamen voorraad voor den winter
laten moet , zoo berooft men geene korven, welke, behalve den korf, minder dan vijftien Ned. ponden wegen , tenzij men den zwerm te zwak acht en geheel
vernietigen wil.
§ 1831. Van de korven , welke genoegzamen voorraad bevatten , kan men een gedeelte van den honig
en de was nemen. Men verdrijft daartoe de bijèn
door eenigen rook , waarbij sommigen de bijen in
eenen ledigen korf laten o-vergaan , en snijdt met een
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daartoe bestemd mes een gedeelte van de raten af,
en wel die gedeelten , welke geen broed bevatten
tenzij dezelve er minder gunstig uitzien; de al te oude,
welke een zeer donke y voorkomen hebben, en die,
waaraan men eenig bederf bespeurt , moet men alle
wegsnijden. Hoe omzigtig men daarbij ook te werk
gaat, kan het evenwel niet missen of een groot gedeelte van het gezonde broed gaat daarbij verloren.
Messen , welke tot dat einde gebruikt worden ,
zijn in het kabinet te Utrecht , No . 300 en 301.
§ 1832. Zij , die om meerderen honig te verzamelen , daarvoor een gedeelte der bijen opofferen ,
graven gewoonlijk een' kuil in den grond , leggen daar
eenige rookende tureen in, en plaatsen den korf, waarvan zij de openingen digt gesmeerd hebben, daarover, of
dooden de bijen door op een kooltje vuur wat zwavel
te werpen , door welke middelen de bijen in korten
tijd gedood worden, hetwelk niet het eenige verlies
is , want ook hierbij gaat al het in den korf zich
bevindende broed verloren.
1833. Om zooveel mogelijk zuiveren honig te
verzamelen , moet men de raten dwars doorsnijden
en op eene zeef laten uitlekken. Hierna worden de
raten in eenen zak gedaan en uitgeperst. De was,
welke in den zak terug blijft , wordt dan met water
opgesmolten. Indien men geene geschikte pers heeft ,
kan men de raten in een' doek uitwringen daarna
eenigen tijd voor den bijènstal leggen , zoodat de
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bijen den daaraan nog hangenden honig opzoeken, waarna men deze raters met water opsmelt.
Twee waspersen en een model zijn in het kabinet te Utrecht , N o. 302 , 304 en 303.
Vergelijk omtrent de bewerking van den honig
en de was Maison rustique du XIX Siecle,
Tom. III pag. 171.
Van den honig onderscheidt men drie soorten ,
als : witte , bastaard en bruine. De witte
wordt alleen op kleigronden gevvonnen , terwij1 men op zandgronden bruinen honig verkrijgt. De meer of minder doelmatige hehandeling heeft zeer Teel invloed op de hoedanigheid van den honig.
§ 1834. Des winters moet men den bijenstal voor
het al te gure weder dekken en voor het overige de
bijen geheel met rust laten. In het voorjaar is het
somtbds noodig , dezelve wat te voeden, zoo men
bemerkt , dat zij daaraan behoefte hebben. Men heeft
verschillende voedingsmiddelen , maar het best van
alle is de honig welken men , met water aangelengd ,
daartoe in een houten bakje geeft.
Zoodanig bakje is in het kabinet te Utrecht ,
N°. 299.
§ 1835. Bij het voeden der bijen moet men zeer
omzigtig zijn , want daardoor veroorzaakt men dikwijls , dat vreemde bijen komen rooven. De roofNen Welke in de korven van andere bijen drin-
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gen , kunnen somtijds een geheele zwerm vernielen
en den ganschen voorraad wegdragen, waarvoor vooral
de zwakste zwermen het meest bloot staan.
Vergelijk : Ann 'and REUTHER ókonomische-veterinarische Hefte , VI. Heft , S. 84.
§ 1836. Vele bijenhouders maken gebruik van ringen , welke even als de korven gemaakt zijn. Deze
plaatsen zij onder de korven en verbinden dezelve
daarmede , om daardoor de inwendige ruimte te vergrooten. Den invloed , welke deze verruiming heeft,
zal ik bij de beschrijving van de overige soorten van
korven aantoonen.
2. Van de magazijnkorven.

§ 1837. Daar het bij de behandeling der bijen

iii

enkele korven dikwijls groote bezwaren oplevert , om
de zwermen in goeden staat te onderhouden, en omdat het omkeeren, en uitsnijden van het broed, dikwijls veel nadeel veroorzaken , zoo hebben onderscheidene natuuronderzoekers en nadenkende 19 . jenhouders getracht door doeimatiger inrigtingen deze
bezwaren te vermijden , en zij hebben tot dat einde
onderscheidene magazijnkorven voorgesteld en beproefd.
§ 1838. Door magazijnkorven verstaat men de zoodanigen waarmede men , zonder den zwerm over te
brengen, daaraan meerdere ruitnte geven kan , zoodra zulks noodig geoordeeld wordt.
§ 1839. De bijen zwermen gewoonlijk alleen oat-
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Jat derzelser ver WO' nict met— 6 enoegzaarn ruim is
orn alien te bevatten. Zoo lang zuiks het geval is ,
worden de jonge koninginnen dikwijls , reeds als zij
zich zulien inspinnen , gedood, zoodat men het zwermen , door eenen ring onder den korf te plaatsen ,
voorkomen en den zwerm talrijker houten kan.
§. 1840. Bij de eigentlijke magazijnkorven vereenigt
men daarmede nog eea ander doel, narnelijk om den
honig en de was op eene gemakkelijker wijze te kunnen verkrijgen. heroin worden de gedeelten, waaruit
de magazijnkorven bestaan , van gelijke grootte genomen , en dikwijis door tusschenschotten , waarin slechts
eenige openingen tot gemeensehap zijn , voorzien.
§ 1841. Men maakt magazijnkorven van stroo , van
teenen of van planken ,

en , zoodanig,

dat de onder-

scheidene gedeelten op- of naast elkander geplaatst
worden.
§ 1842. De eerste magazijnkorven van houten op
elkander geplaatste kasten worden aan PLATEAU toegeschreven , en die van stroo aan

WILDMAN.

Later zijn

dezelve gedurig gewijzigd en op andere wijzen zamengesteld.
Onderscheidene magazijnkorven worden beschreven bij ROSIER, Cours couplet d' agriculture ,
Paris 1801, pag. 72, en Maison rustique du
XIX Siècle, Torn. III, pag. WI. Eenen volens CHRIST ziet men in het kabinet te Utrecht,
No . 234. Men vindt denzelven besehreven en
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afgebeeld in de Verhandelingen van de Maatsehappij van Landbouw to Amsterdam, XV. Deel,
I. Stuk, Li. 78, en op Pl. II. Een rondo opzetkorf

van stroo is in het kabinet te Utrecht, No . 295.
§ 1843. Bij de magazijnkorven plaatst men gewooriNk de stukken , welke men bijvoegen zal , van
onderen , drijft de bij6n , als zulks noodig is , nit
het bovenste gedeelte, en neemt dat weg om de was
en den honig in to oogsten. Ziijn de verruimingstukken zijdelings aangevoegd , zoo kan men die , als zij
gevuld zijn, door dergelijke, welke ledig zijn, vervangen , zonder den zwerm belangrijk to storen.
3. Van de bijakorven met lu,chtverversehing.

1844. De handelwijze, welke door NUTT in
iankashire het eerst heproefd en beschreven is, om
de Mien te houden in magazijnkorven met luchtverversching , verdient met regt als eene belangrijke verbetering beschouwd to worden. Zij is gegrond op de kennis van het instinkt der bijn, en zal zeker na eenigen
tijd meer algemeen dan tot nu toe geschiedt, nagevolgd worden.
Men kan over doze handelwijze nazien:

T. - UTT

Anweisung our Liiftungs-Bienenzucht. Nach d.
Engl. von W. C. L. MUSSEHL.
W. C. L. MussEra , Belicht Tuber die Eintraglichkeit
der Liiftungs-Bienenzucht. Neustrelitz und Neubrandenhurg 1835.
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T. -NUTT , Litftungsbienenzucht , nach d. 211 orig.
Aug. von F. W. THIENE. Leipzig 1836.
T. NUTT, Liiftungs-Bienenzucht, nach den Engl.
bearb. von D. A. G. ABICHT. Quedlinburg 1836.
.fflaison rustique du XIX Siècle, Tom. III, p. 174.
W. C. L. MUSSEHL Vollstiindige Anweisung zur
Liiftungs-Bienenzucht 2te AufL Neustrelitz and
Neubrandenburg 1837.
II. C. VAN HALL , in den Vriend des Vaderlands,
IX. Deel, bl. 48.
Omtrent het belang van deze behandelingswijze
kan men nalezen

J. STERN,

Oekonomische

Neuigkeiten, 1839, N.. 69.
1845. De magazijnkorf van
met lien, welke vroeger door

NUTT

RAVENEL

komt overeen

gebruikt is, en

welke ook aan dezen goede uitkomsten opgeleverd heeft.
NUTT

heeft daarbij tevens gebruik gemaakt van de yin-

ding van MAHOGANY, om de bijen in glazen klokken
boven den korf te laten werken; loch het voornaamste
van zijne vinding is, om door de zijkasten te luchten
en daardoor te maken , dat het broed alleen in het
middelste gedeelte ontstaat , zoodat men bij het wegnemen der zijstukken zuiveren honig en was verkrijgt,
en Been broed behoeft te vernietioen
De korven van
ven in

RAVENEL

en

•

MAHOGANY

zijn beschre-

Cours complet &agriculture ,
Tom I, pag. 83 et 82.
ROSIER,

§ 1846. Door velen is de inrigting van

NUTT

ge-
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wijzigd en vereenvoudigd, en door sommigen verbeterd,
vow al door de inri3ting tot luchtverversching zoo te ma–
ken, dat de bijen derzelver openingen niet kunnen verstoppen , en de meest vereenvoudigde toepassing van
deze handelwijze is die van THIERRY waardoor ieder
bijenhouder in de mogelijkheid is dezelve aan te wenden.
Vergelijk W. C. L. MUSSEHL, Bericht iiber die Eintraglichkeit der Lliftungs-Bienenzucht, S. 4;
en E. MURRY MIEG iiher die Bienenzucht in
StrohkOrber mit Ventilation; in DINGLER, Polytechnisches Journal, LXXXIV. Band, S. 101.
Een , volgens de uitvinding van
lloogleeraar

VAN HALL

NUTT

en door den

gewijzigde bijenkorf is

in het kabinet te Utrecht, No . 684.
p . Van de zijdewormen.
§ 1847. De zikleworm (Bombyx Mori, FAR.),
welke waarschijnlijk nit China afstamt en daar het
eerst aangekweekt is , is later naar andere landen en
werelddeelen overgebragt , en kan thans met regt als
het belangrijkste insect voor de landhuishoudkunde
beschouwd worden , omdat bijna alle zijde door dat
insect gesponnen wordt.
Van de zijdewormen heeft men onderscheidene
rassen , welke ook door de kleur der zijde
verschillen. Eenige andere insecten , waarvan
ook zijde verkregen wordt, zijn beschreven en
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afgebeeld in Maison rustique du XIX Siecle,
Tom. III, pag. 122.
Over de zijdewormen en derzelver behandeling
is zeer veel geschreven.

Aangaande vroe-

gere schrijvers kan men nazien G. IL
BOEHMER Bibliotheca scriptorum historiae naturalis, Pars II, ZoOlogi , Vol. II, pag. 251.
Van de latere schrijvers verdienen vooral aanbevolen to worden : DANDOLO Dell' arte di governare i bachi da seta, terza edizione.
1819, waarvan ook eene vertaling in het Fransch
bestaat.
essai sur Phistoire des
muriers et des vers a soie, et sur les moyens
de faire claque annee plusieurs recoltes. Paris

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS

1824M. BONAFOUS , de l'education des vers a soie 3ieme
edit. Paris 1827.
A. MARTINI VAN GEFFEN , Handleiding ter bevordering van de zijdeteelt in Nederland. 's Hertogenbosch 1833.
BRUNET DE Lk GRANGE, Tableau synoptique, publie
sous les auspices de M. le ministre de l' agriculture , du commerce et de travaux publics.
Education Native d'apres la methode de M. CANMILLE BEA.UVAIS et les procedós de ventilation de
M. D'ARCET.

.dnnales de la Societe sericicole. Paris , waarvan
jaarlijks sedert 1837 , een deel uitkomt.
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D'Ancrr , Description d'un3 iliegnanerie salubre
troisieme edit. Paris 1838.
1848. Overal , waar de witte moerbezien-boom

(Moms alba, L.) groeijen kan, is het mogelijk de zijdetedt in te voeren , en waar men genoegzaarn van die
boornen aangekweekt heeft, dezelve te bedrijven.
Yergelijk aangaande den witten moerbezienboom
§ 1085-1091.
1849. Ilet is van de eijeren , welke van het eene
jaar tot het andere op eene koele plaats bewaard zijn,
dat men, door deze aan eenen meerderen warmtegraad
bloot te stellen , de jonge wormen , welke eigentlijk
rupsjes zijn , laat voortkomen.
Vooral omdat het voor de volgende behandeling
van belang is , dat de wormen zooveel mogelijk van gelijken leeftijd zijn, zoo legt men
de eijeren in een bakje van bordpapier,, en
plaatst dezelve daarmede in een' daarvoor in- gerigten toestel, welke geregeld en gelijkmatig
verwarmd kan worden. Dezelve is beschreven
en afgebeeld. bij MARTINI VAN GEFFEN, liandleiding , hi. 53 en Fig. 8.
§ 1850. De verzorging van de wormen totdat dezelve ingesponnen zijn, is bet voornaamste gedeelte
van de zijdeteelt. Zij vereischen gedurende dien tijd
cone bestendige oppassing, waarbij vooral in aanmerking komt een gelijkmatige warmtegraad en eene

zuivere lucht.
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§ 1851. De zijdeworm legt gedurende zijnen leeftijd vierinalen de huid af, en daardoor ontstaan vijf
onderscheidene tijdperken , die bj de opvoeding en
verzorging moeten gade geslagen worden.
§ 1852. Het blad van den witten moerbeziènboom
is het eenige voedsel, hetwelk voor de zijdewormen
volkornen geschikt is. Men geeft hun in hot eerste
levenstijdperk de jonge bladeren, welke daartoe fain
gesneden worden., en naarmate de wormen in leeftijd
vorderen , kan men minder lijn gesneden en volkomen
ontwikkelde bladeren gegeven.
Men moet de zijdewormen dikwijls voeden , maar
Dimmer sneer op eens geven dan zij kunnen.
opeten. En daar zij niet eten terwij1 zij vervellen , is het van veel belang daarop acht
te geven.
§ 1853. Het best onderhoudt men de zijdewormen
op horden , welke met losse vellen papier bedekt zijn.
Zoodanige horden plaatst men op stellingen, en daarvan kunnen verscheidene op den afstand van ruins
eene halve Ned. el boven elkander geplaatst worden.
Zoodanige horde is afgebeeld in Maisoa rustique
du XIX Sacle , Tom. III, pag. 131, Fig. 134.
Be horden zijn beter dan borden of Bakken
omdat de Iucht beteren toegang tot het papier
heeft , hetzelve dus droog houdt, en ook het
uitdroogen der uitwerpselen daardoor bovorderd wordt. Het papier moet los op de hor46

71 Li.
den gelegd zijn, opdat men hetzelve, zoo dikwijis het noodig. is , kunne veranderen.
1854. Men kan bij de opvoeding der zijdewormen de zindelijkheid niet genoeg aanbevelen ; men
moet de uitwerpselen , de dooden en het overgebleyen voedsel dikwijis wegruimen. lliertoe maakt men
het best gebruik van netten , welke op raamden van
dezelfde grootte als de horden gespannen zijn. Wanneer men deze boven de wormen plaatst en daarop
eenige versche moerbezièn-bladeren legt , zulien de
gezonde wormen daarop overgaan, en na eenige oogenblikken op de schoone horde kunnen overgelegd worden.
§ 1855. Naarmate de warmtegraad meer is , zonder 24° REAumuR te boven te gaan, zal de opvoeding
spoediger en geregelder afloopen , minder voedsel
vorderen en ook door het bespaarde arbeidsloon voordeeliger zijn ; doch men heeft dan ook , vooral in
de laatste tijdperken meer gevaar,, dat de wormen
ziek worden , zoodat bij eenen hoogen warmtegraad
meer zorg vereischt wordt , dan bij eene meer langzame opvoeding.
Eene gew one opvoeding stelt men op ruim dertig
dagen ; door vermeerdering van den warmtegraad kan men dezelve tot vier en twintig
dagen bekorten.
§ 1856. Be luchtverversching is voor de gezondheid der zijdewormen een volstrekt vereischte ; hoe
beer derhalve de inrigting in dit opzigt is , zooveel
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te meer mag men eene gunstige uitkomst van de
opvoeding verwachten.
Waar de luchtverversching niet volkomen is ,
moet men de lucht van tijd tot tijd door
chloorberookingen zuiveren.
1857. Zoodra de wormen hunnen volkomenen
wasdorn bereikt hebben zoeken zij eene geschikte
plaats om zich in te spinnen. lliertoe moet men van
zoodanige takken of stroo, als men het best oordeelt,
de hutten maken, opdat zij zich kunnen inspinnen
en alzoo de zijde voortbrengen.
Men ziet eene afbeelding van die hutten in
Maison rustique du XIX Siècle, Tom. 1II , pag.
132, Fig. 135 ; de inspinnende worm , p. 139,
Fig. 139, en de ingesponnene, benevens een
popje , pag. 140, Fig. 140.
1858. Zoodra alle wormen volkomen ingesponnen
zijn, verzameit men de zijdetonnetjes, zoekt er die
uit , welke men tot het verkrijgen van eijeren bewaren wit, en de overigen worden gedood en zoo verkocht , orn, waar daartoe de gelegenheid is, afgehaspeld te worden.
1859. Na achttien of twintig dagen , te rekenen
van het tijdstip , dat de wormen begonnen zijn zich
in te spinnen, kornen de kapellen daaruit voort.
Zij paren zich spoedig daarna, en dan plaatst men
dezelve in laden , op vvelker bodem men stukken
linnen gelegd heeft, waarop ieder wijfje dan orn-
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streeks vijf honderd eijeren leggen zal , welke men
tot het volgende jaar bewaart.
Men heeft dikwijis voorgesteld en somtijds beproefd , in hetzelfde jaar meerdere opvoedingen te doen , doch zulks behoort tot de uitzonderingen.

IX. 1-100FDSTUK.
OVER DE INRIGTING , DE IILJISIIOUDtNG- EN HET
BEST U Ult.

A. Over de inrigting.

. Van de inrigting in het algerneem.
§ 1860. be inrigting, welke een landhuiAoud-

kundige tot zijn bedrijf noodig. he,eft , han3t van

zoo

vele omstandigheden af, dat dienaangaande slechts
eenige voorbeelden en algemene regelen kunnen opgegeven worden.
§ 1861. Daar het de wezentlijke en betrekkeNke
waarde van den grond is , waarnaar men den aard
van het bedrijf vooral bepalen moet , zoo komt deszelfs toestand in de eerste plaats in aanmerking ;
vervolgens de uitgestrektheid van den grond , waarover men beschikken kan , en dan de overige mid ..
delen , welke tot de uitoefening. van het bedrijf vereiseht worden.
Yergelijk § 139-143.
De veeteelt zonder

landbouw ion men

slcchts
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als eene uitzondering beschouwen. (Vergelijk
§ 14.)
§ 1862. Het doel van den landhuishoudkundige is
gewoonlijk , om van den grond meer te verkrik/en
dan deze door zich zelven geven kan. Hiertoe kan
men somtijds alleen door de bewerking geraken, maar
vooral door de verbetering van den grond , en in
bet bijzonder door daarmede zoodanige zelfstandigheden te vermengen, als waardoor deszelfs geschiktheid
om planten te voeden toeneemt. Hoe meer zulks
in behoorlijke evenredigheden geschiedt, zooveel te
meer zal de landbouwer bij de uitoefening van zijn
bedrijf voordeel erlangen.
Alle bewerktuigde stof neemt nit den dampkring
haven oorsprong. De planten bestaan hoofdzakelijk nit dezelfde bestanddeelen als die ,
waaruit de dampkring gevormd is. Het water, het koolstofzuur en de ammoniak zijn de
stollen welke tot de vorming van alle organische stof vereischt worden. Deze zelfstandigheden zijn daarom ook het voornaamste voedsel
voor de planten, en in welken vorm of welke
verbinding zij ook voorkomen, eenmaal maakten
zij een gedeelte van den dampkring nit. (Vergelijk § 271).
De vruchtbaarheid van den grond hangt hoofdzakelijk van deszelfs natuurkundige eigenschappen af, zoodat men den hod= vruchtbaar
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maakt, zoodra men den toestand van denzelven
in dat opzigt verbetert. (Vergelijk § 95-107).
De onbewerktuigde bestanddeelen van den bodem
hebben invloed op den groei , voor zoo verre
ook onbewerktuigde stoffen tot de levensverrigtingen van de planten vereischt worden.
(Vergelijk § 271).
Be organisehe stoffen , welke in den bodem voork omen of daarin gebragt worden , hebben invloed op deszelfs natuurkundige eigenschappen
en verschaffen voedsel aan de planten, omdat
zij dezelfde bestanddeelen als die van den dampkring gedurig ontwikkelen. De bodem , welke
geene organische stof bevat , kan aan de planten Been ander voedsel verschaffen , dan wat
dezelve uit den dampkring opneemt.

:11. Van de gronden.

§ 1863. Woeste zandgronden kunnen zeer weinig
opleveren , vooreerst omdat zij geene andere voedingstollen voor de planten hebben dan die , Welke de
dampkring daaraan verschaft heeft en bestendig mededeelt , doch vooral , omdat derzelver natuurkundige
eigenschappen ongunstig zijn voor de voeding en ontwikkeling der planten.
§ 1864. De woeste gronden verschaffen eenig voordeel door de heide en door het hout , dat daar van
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zelf op voortkornt. Bijna zonder bewerking kan men
op die gronden sparren zaaijen. Be uitgaven, daartoe vereischt , zijn niet zeer groot , maar ook duurt
het lang, voordat zij zooveel geven , dat men daarvan wezentljjke voordeelen trekt.
1865. Worden woeste zandgronden ontgonnen ,
dan reeds worden door de bewerking de natuurkundige eigenschappen van dien bodem verbeterd. Is
de grond volkomen omgezonken, dan kan men daarop hout poten , hetwelk spoediger en meer voordeelen
kan opleveren dan de sparrebosschen geven.
§ 1866. Kan men over grondsoorten , welke de
natuurkundige eigenschappen der zandgronden kunnen
verbeteren , beschikken , dan worth de innerlijke
waarde van zoodanige gronden door het opbrengen
van dezelve svezentlijk vermeerderd , en zij kunnen
dan gemakkelijker tot de bebouwing geschikt gemaakt
worden. (Yergelijk § 197-200).
§ 1867. Brengt men op woeste zandgronden na de
eerste bewerking organische stof, vooral de zoodanige,
welke veel stikstof bevat , dan worden zij vruchtbaarder en geschikt om bebouwd te worden.
De vergelijking van de onkosten , welke tot deze
verschillende bewerkingen vereischt worden
en de vermoedelijke opbrengst moeten vooraf
vergeleken worden , want alleen

na

zoodanige

berekening gemaakt to hebben , zal men kunnen nagaan , of derzelver bebouwing met eenig

— 721 —
goed vooruitzigt mogelijk zij. In het algemeen moet men niet te veel van de ontginning der woeste zandgronden verwachten.
Maar al zijn de voordeelen zeer gering , zoo
is echter alle ontginning wenschelijk , want
daardoor zal de innerlijke waarde van den
grond langzaam toenemen en eindelijk tot meerdere opbrengst geschikt worden. Wanneer men
het algemeen belang van de verbetering der
woeste gronden in overweging neemt , zoude
het wenschelijk zijn dat er bij ons eene algemeene verpligting bestond , dat alle onbebouwde zandgronden om de zes jaren sans
moesten geploegd worden dan zouden zij langzaam , maar aanmerkelijk in waarde toenemen , waardoor de onkosten , daartoe besteed ,
genoegzaam gedekt zouden zijn.
1868 Alle overige gronden zijn door derzelver
bestanddeelen en Egging meer of minder -vruchtbaar.
Men weet , ten gevolge daarvan , na te gaan , of zij
voor akkerbouw, veeteelt of houtgewas het best geschikt zijn en het doelmatigst kunnen gebruikt worden, of hoe men deze onderdeelen van het landelijk
bedrijf het best in verhouding met elkander uitoefenen moet.
1869. Waar men genoegzame en goede weiden heeft,
kan men de veeteelt en den landbouw zonder akkerbouw
bedrijven. Het is dan vooral door de opvoeding van
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het vee , het vetweiden of door de zuivelbereiding ,
dat men tot die voordeelen geraakt , welke de landbouw door de veeteelt oplevert.
§ 1870. In het algemeen kan men aannemen , dat
de akkerbouw zonder veeteelt niet kan gedreven worden , omdat de mest tot den akkerbouw volstrekt
noodig is , en omdat men dezelve niet dan in zeer
bijzondere omstandigheden zonder veeteelt genoegzaam
verkrijgen kan.
Vergelijk § 220.
§ 1871. De hoeveelheid land , welke men met een
goed gevolg bebouwen kan , hangt af van de hoeveelheid en den aard der mest , waarover men beschikken kan. En deze hangt natuurlijk af van het
vee , dat men houdt en de wijze , waarop hetzelve
gehouden wordt.
Het aankoopen van mest kan slechts in eenige
bijzondere omstandigheden in aanmerking komen ; overal , waar men zonder te groote onkosten mest kan bijkoopen , is zulks altijd als
een wezentlijk voordeel te beschouwen. (Ver221).
gelijk
Heeft men genoegzame mest , dan kan men alle
gronden vruchtbaar maken en alles , wat men
verkiest en voor de luchtsgesteldheid past ,
verbouwen ; dan is eene afwisseling der
veldvruchten slechts met sommige gewassen
noodig. (Vergelijk § 1115 en 1136). Maar
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daartoe heeft een landbouwer nimmer genoeg
mest; hij moet dezelve zoo gebruiken, dat hij
daarvan het meeste voordeel trekt ; hierom
verbouwt hij onderscheidene gewassen , en gebruikt dan alleen de mest, wanneer het land
zonder dezelve geene goede vruchten in genoegzame hoeveelheid meer opbrengt. Hierom
kiest ieder zoodanig bouwstelsel , als met de
geheele inrigting het best kan overeenkomen.
1872. Het

vee,

dat men houdt , moet immer in

evenredigheid zijn met het voedsel , hetwelk men
daarvoor heeft. De graslanden en voedergewassen ,
welke verbouwd worden , bepalen derhalve den veestapel, maar daarbij komt nog in aanmerking, dat
men alleen van goed onderhouden vee wezentlijk nut
en voordeel kan verwachten.
§ 1873. Landbouw en veeteelt staan alzoo met
elkander in een zeer naauw verband ; de eene hangt
van de andere af. Hoe meer vee men volkomen goed
van eene bepaalde evenredigheid voeden kan , zooveel te vruchtbaarder zal de grond , en de landhuishouding beter ingerigt wezen.
§ 1874. De stalvoeding is een van de middelen ,
waardoor men met de opbrengst van eene betrekkelijk kleinere oppervlakte lands meer vee voeden
kan , tevens meer mest maakt en daardoor den landbouw verbeteren kan. De landhuishoudkundige ,
welke het vee aanhoudt , vooral om de mest voor
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den akkerbouw te verkrijgen , zal daarom bij de stalvoedinghet
het meeste voordeel vinden.
§ 1875. De verbouwing van voedergewassen heeft
om dezelfde redenen eenen gunstigen invloed op de
verbetering en uitbreiding van den landbouw. Daarvan komt een groot gedeelte op den akker terug ;
Tan het koren en de andere granen daarentegen bijna
alleen het stroo en van de handelgewassen bijna niets.
§ 1876. Hoe rneer voortbrengselen van den landbou.w verkocht kunnen worden, zooveel te belangrijker zal het voordeel zijn ; doch omdat ook in die
mate meer aan het land ontnomen wordt , zoo moet
zulks alleen plaats hebben, voor zooverre het bedrijf
daardoor niet benadeeld wordt.
§ 1877. Naarmate de grond vruchtbaarder is of
door eene behoorlijke inrigting van het bedrijf verbeterd is, zal men ook meerdere gewassen , met het
doel om dezelve te verkoopen , kunnen verbouwen ,
zoodat door de verbouwing van voedergewassen en
de stalvoedering, de opbrengst van koren en andere
granen toenemen zal.
§ 1878. Handelgewassen kan men alleen op zeer
vruchtbare gronden , of wanneer men over veel mest
beschikken kan , met voordeel verbouwen dock door
in evenredigheid meer daarvan te bouwen , dan met
de behoefte van het vee en daardoor tot de verkrijging. van de vereischte mest in overeenstemming kan
gebragt worden, is aitijd nadeelig.
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1879. Om met voordeel te bouwen, moet de
uitgestrektheid lands in evenredigheid tot de overige
middelen niet te groot zijn. Wanneer de grond slechts
weinig bewerkt en karig: van rnest kan voorzien worden, zal ook de opbrengst immer Bering wezen. Het
zal dan doelmakTer zijn eon gedeelte te verhuren en
aan anderen zoolang ten gebruike al te staan , totdat
de middelen zich zullen verrneerderd hebben ; of
wel om een gedeelte met hout te bepoten en zich
daardoor in staat te stellen , het overige goed te behandelen. Ook in die omstandigheid kan de afwisselende bouw of de akkerbouw met braak zijne bijzondere nuttigheid hebben.
§ 1880. Men kan, terwijl men een land bebouwt ,
hetzelve verbeteren of slechter maker. Het moet
daarom niet alleen het oogmerk zijn daarvan veel te
trekken , zpaar tevens om het niet uit te bouwen;
want alleen daardoor , kan men op een bestendig
voord eel rekenen , waarom zulks bij de inrigting van
het bedrijf in het oog moet gehouden worden.
1881. Bij iedere inrigting van het landelijk bedrijf moet men in de eerste plaats zorgen , dat het
door zich zelven bestaan en onderhouden worden kan;
daarna het mogelijke doen tot de verbetering van
hetzelve , en alsdan zal een toenemend voordeel daarvan het natuurlijk gevoig zijn.
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:b .

Van de gebouwen.

1882. Slechts weinige onderdeelen van het landelijk bedrijf kunnen, zonder daarvoor bestemde gebouwen, uitgeoefend worden. In de meeste omstandigheden zijn zij volstrekt noodzakelijk en behooren
tot de inrigting van het landelijk bedrijf.
§ 1883. Men moet voor het vee stalling en voor
het voedsel eene bewaarplaats hebben ; even zoo moet
men het koren en de andere gewassen onder dak
kunnen brengen. Tot het dorschen en schoonmaken
daarvan wordt ruimte vereischt , en voor de zuivelbereiding zijn werk- en bewaarplaatsen noodig.
§ 1883. Het zal immer eene moeijelijke vraag, zijn ,
hoe de gebouwen het best en in overeenstemming
met het bedrijf het doelrnatigst in te rigten ; hieromtrent kunnen niet anders dan algemeene regelen
opgegeven worden.
1885. Als algemeenen regel geloof ik , dat men
kan aannemen en dat altijd het verkiezelijkste is , de
in den omtrek bestaande inrigting tot grondslag aan
te nemen, en daarin met voorzigtigheid te vvijzigen ,
wat tot verbetering strekken kan.
§ 1886. Voor zoodanige gebouwen is het altijd
van belang, dat zij ruim genoeg zijn , opdat men
bij de uitoefening van het bedrijf niet verlegen gerake , en tot het maken van bijgebouwen verpligt
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worden. Zonder overdrijving moeten zij dus lierer
te groot dan te klein zijn.
1887. Ook moeten de gebouwen goed stevig gemaakt worden, opdat zij weinig aan onderhoud zullen kosten. Men kan daarbij alle mogelijke zuinigheid
en eenvoudigheid in acht nemen ; want zoo men zulks
niet doet, zullen de uitgaven zonder doel vermeerderd en het bedrijf daarbij buiten noodzakelijkheid
bezwaard worden.
§ 1888. Vooral mag men het voor zeer wenschelijk houden , dat men in het algemeen er op bedacht
zij, de gebouwen voor het landelijke bedrijf zoo in
te rigten , dat zij Diet ligt in brand kunnen geraken;
in welk opzigt gewis zeer veel te verbeteren is. Men
zal zooveel mogelijk het gebruik van hout tot den
opbouw kunnen vermijden, mar vooral het gebruik
van riet en stroo voor de daken moeten nalaten ,
waardoor men gewis een groot gevaar zal afwenden.
Door het weglaten van houten kozijnen, en door
het vermijden van houten schotten, waar men
geschikt eenen muur plaatsen kan , zal men
in dezen reeds veel doen. Indien men van
Dornsche daken gebruik maakt, zal men evenzeer een groot gevaar vermijden, daar deze
beter dan andere daken in dit opzigt heron-den zijn. Het aanbrengen van zoodanige daken, zoude op den geheelen bouw daarenboven
eenen voordeeligen invloed uitoefenen, omdat
47
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zij minder zwaar zijn dan de gewone daken ,
en men door dezelve de inwendige ruimte
gemakkelijk vermeerdert zoodat zij in vele
opzigten als nuttig en verkiezelijk kunnen aanbevolen worden. Bat zoodanig. dak volkomen
beantwoordt aan deszelfs bestemming., kan ik
bij eigene ondervinding bevestigen, en over
de wijze, hoe zij moeten gemaakt worden,
kan men nazien het door mij hierover uitgegeven werkje Handleiding tot de vervaardiging der Dornsehr leemdaken , Utrecht 1840„

B. Over de huishouding.

4. Van de huishouding in het algemeen.
§ 1889. Zonder arbeid kan geen landbouw bestaan ; er worden daartoe immer menschen gevorderd ,
welke echter een groot gedeelte van den arbeid door
de werkdieren laten verrigten, en zoowel bij hunnen
arbeid, als bij dien der dieren, wordt dezelve gernakkelijker gemaakt en beter verrigt, door de aanwending van werktuigen.
§ 1890. Hierorn moet men tot de huishouding

rekenen alle personen , welke tot het landelijk bedrijf noodig zijn, het vee , hetwelk mede het werk
verrigt, en de werktuigen, welke tot de ecne of andere verrigting dienen.
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ram het personeel.

§ 1891. Bij de vermelding van de arbeidende personen kornt in de eerste plaats de hoer in aanmerking , weike bij den arbeid en het toezigt dikwips
door zijne vrouw,, de boerin, geholpen wordt.
1892. Een boer , Welke als eigenaar, huurder of
opzigter het landelijk bedrijf bestuurt en de werkzaamheden regelt , moet zijn bedrijf ten voile kennen, en van eenen werkzamen en voortvarenden aard
zijn.
1893. Bij een niet zeer uitgestrekt landelijk bedrijf kan de boer een gedeelte van den arbeid mede
verrigten, en daar zal hij niet alleen eene goede daghuur verdienen, maar anderen door zijne tegenwoordigheid en zijn voorbeeld tot werkzaamheid aanmoedigen. Be zoodanige zal met juistheid weten , wat
anderen vorderen kan, en daarom door zijnen invloed
het meest mogelijke werk goed kunnen laten verrigten.
1894. Wanneer het bedrijf van grooten omvang
is, dan doet de boer genoeg als hij een geregeld toezigt houdt, en alles wat tot het bestuur vereischt
wordt, in goede orde onderhoudt.
§ 1895. Be boerin neemt gewoonlijk de inwendige huishouding voor hare rekening

zij

voornamelijk de zuivelbereiding en de keuken.
47

bezorgt
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S 1896. Iict overige personcel bestaat uit de
dienstboden, welke men onderscheidt in boeren-knechie , boeren-ineiden, en verder herders en arbeiders,
welke laatsten men nog kan onderscheiden in daghuurders en arbeiders , die zich tot eenen
paaiden arbeid verbinden, zooals grasmaajers,
sters enz.
§ 1897. Door dienstboden verstaat men die per-.
sonen, welke zich voor vast loon , kost en invvoning
lot den arbeid verbinden. Tan deze zijn in iedere
boerenhuishouding zooveel noodig als in het bedrijf
het geheele jaar door g-eregelden arbeid hebben. De
aard en uitgestrektheid van het bedrijf vorderen
derhalve rneer of minder dienstboden.
1898. Men moet aan goede dienstboden een ruirn
loon geven, orndat zij dan met nicer lust arbeiden
en niet zoo ligt naar eene andere dienst omzien,
en vooral voor eene goede \reeding zorgen daardoor
zulien zij het werk met nicer gemak kunnen verrigten en eene betere gezoudheid genieten.
1899. Wanneer men eene kudde schapen heeft ,
moet men daarvoor eenen herder houden, welke
gewoonlijk tegen een bepaald weekgeld aangenomen
wordt, en aan vvien men dan dikwijls nog eenige
voordeelen toezegt , hetzij naar evenredigheid van de
lammeren, de hoeveelheid van de wol enz.
Zie omtrent deszelfs vereischten § 1383.
1900. Iran daghnurders maakt de hoer gebruik
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zoo dikwijls er meer Ic doen is, dan door de dienstboden kan verrigt worden. Zij werken eenen bepaalden tijd, voor een vooraf bedongen loon. Algerneen
houdt men het er voor , dat hun arbeid duurder
te staan komt dan die der dienstboden.
1901. Zoodra de aard van het werk het toelaat,
is het altijd voordeeliger de buitengewone werkzaamheden aan te besteden, dan behoeft men doorgaans
minder toezigt daarover te houden , en gaat het met
den arbeid voorspoediger.

Van het werkvee.

§ 1902. Men houdt werkvee, orndat daardoor de
arbeid voor de menschen aanzienlijk verrninderd worth
en de daarmede veriigte arbeid betrekkelijk veel
rninder kost.
§ 1903. Als werkvee gebruikt men in Nederland
vooral paarden, somtijds ossen, en men zoude mogelijk ook van stieren , koeijen en ezels in hijzondere
gevallen gebruik kunnen maken.
§ 1904. Het is altijd voordeeliger groot en sterk
vee tot den arbeid aan te wenden , dan klein of
slecht gevoede dieren te moeten gebruiken. Groot
en sterk werkt met meer gemak , verrigt meer ,
en vereischt alleen ruimere en betere voeding, maar
geene meerdere oppassing.
Hieruit kan men dan ook opmaken, van hoe-
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veel . belang het voor den landman is , dat men
voor het aanfokken van groot en kraclitvol
trekvee in het algemeen zorg draagt , en dat
men wat de paarden aangaat niet alleen op
fraaije vormen en vlugheid acht geeft, maar
vooral wat zij kunnen trekken , en of zij daartoe eene bijzondere geschiktheid hebben.
1905. Over het algemeen acht men het van belang , twee werkdieren te zamen in te spannen en te
gebruiken ; neemt men slechts een , dan heeft men
daarbij dezelfde oppassing noodig , en twee dieren ,
welke te zamen vverken , zullen gewoonlijk nog meer
verrigten dan twee, welke ieder afzonderlijk vverk••

zaam zijn.
§ 1906. Het gebruik van spannen, welke nit meer
dan twee stuks trekvee bestaan, acht men voor den
landbouwer niet voordeelig , omdat daarbij immer
meer dan een persoon vereischt wordt , en orndat
men met zoodanig span in evenredigheid niet zooveel
kan verrigten als met een tweespan.
Het is waar, men gebruikt dikwijls vier en zes
paarden voor den ploeg, en men ziet daarbij
dat het werk somtijds nog bezwaarlijk gaat,
dat het omwenden immer moeijelijk is en veel
tijd neemt. Het zal dus wel niet zijn om
vertooning te maken , dat men meer dan twee
dieren inspant, maar mogelijk, omdat men het
in deze of gene landstreek algemeen doet,
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en omdat zulks vereischt wordt bij minder doelmatig ingerigte werktuigen. Vele ervarene landhuishoudkundigen zijn van oordeel, dat zelfs
in de zwaarste gronden met een tweespan alle
arbeid kan verrigt -worden , en het slechts in
zeer bijzondere omstandigheden noodig kan
zijn, meer Tee aan te spannen.
Mogelijk zoude men hier of daar van een driespan nut en voordeel kunnen hebben. Men
weet , door de aanwending daarvan voor de
diligences , dat zoodanig span meer doen kan
dan. vier, welke twee aan twee geplaatst zijn.

s 1907. Be beantwoording van de vraag: wat voor
eenen landbouwer voordeeliger is, tot het vverk paarden of ossen te gebruiken, is moeijelijk, omdat daarbij
vele omstandigheden in aanmerking moeten genomen
worden , welke dikwijls van plaatselijke gelegenheden
en gebruiken afhangen.

s 1908. Paarden loopen schielijker dan ossen , zoodat, wanneer de krachten van beiden gelijk staan, men
met paarden in korteren tijd dezelfde oppervlakte
kan bewerken. Hierbij komt nog, dat men aan de
ossen meerderen tijd om te rusten laten moet.
Vergelijk § 1220.
Men rekent dat in denzelfden tijd en in gelijke
ornstandigheden, de ossen een vierde minder kunnen doen dan paarden. Hierom hebben sommigen voorgesteld , tweespan ossen beurtelings
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te laten werken , waardoor een man daarmede
in eenen dag veelmeer bewerken kan, dan met
een span paarden , en doze beweren, dat vier
ossen tot den arbeid nog veel minder zullen
kosten dan een span paarden.
§ 1909. ,Men houdt het er algemeen voor, dat een
paar goede trekossen zwaarderen arbeid kunnen verrigten, dan een span paarden, zoodat de eersten het
werk nog zullen verrigten , waar men anders noodig
heeft vier paarden te gebruiken.
§ 1910. Wanneer men den aankoop vergelijkt, dan
zal men wel twee goede ossen tegen een goed werkpaard kunnen koopen. De paarden vereischen een
meer kostbaar voedsel. Een man, die twee paarden
verzorgt, zal dit in dienzelfden tijd voor vier ossen
kunnen doen.
Wanneer men vier ossen tegen twee paarden
rekent , kan ook de meerdere mest in rekening gebragt worden , waardoor een gedeelte
van het voedsel betaald wordt.
§ 1911. De paarden verminderen door werken gewoonlijk aanmerkelijk in waarde; de ossen nemen in
dienzelfden tijd in waarde toe, of ten minste, zij blijft
dezelfde. Ongemakken of gebreken , welke de paar-.
den gedurende of door den arbeid krijgen , veroorzaken altijd eene grootere schade dan bij ossen.
§ 1912. Wil men derhalve weten of men met
meer voordeel paarden of ossen kan gebruiken, dan
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moet men zulks door eene naauwkeurige berekening
nagaan : hiertoe de waarde der dieren, derzelver voeding en verzorging, de oppassing gedurende den arbeid vergelijken , met de vvaarde van hetgeen door
dezelve verrigt is , en dan vergelijken hoeveel zij in
vvaarde afgenomen of toegenomen zijn. Het zal
dikwijls , zelfs na geruimen tijd nog moeijelijk zijn,
daaromtrent tot eene volkomene zekerheid te geraken.
De plaatselijke gewoonte, de goede wil der dienstboden en hunne meerdere of mindere geoefendheld kunnen op de uitkomst nog eenen belangrijken invloed uitoefenen.
§ 1913. De stieren kan men alleen als trekvee gebruiken als zij zeer zachtaardig en reeds vroeg aan
het werken gewend zijn. Het gebruik van dezelve
tot dat einde zal men altijd als een wezentlijk voordeel kunnen beschouwen , zoodra zij toch gevoed en
verzorgd moeten worden.
§ 1914. Het is waarschijnlijk , dat men in Nederland nog zelden het aanspannen der koeijen beproefd
heeft. In andere landen heeft men daarbij voordeel gevonden , en dan verdient zulks wel om nagevolgd te
worden.
Vergelijk § 1231.
Zij , die Been ander vee dan koeijen houden ,
missen de voordeelen en het genot van trekvee , omdat zij niet gewoon zijn de koeijen
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daartoe te gebruiken ; andere houden een paard,
waarvoor zij bijna geen voedsel hebben, en
waarvan de arbeid zeer weinig te beteekenen
heeft. Deze zouden met hunne koeijen aan te
spannen , hun bedrijf kunnen verbeteren en
mogelijk op die wijze tot meerdere welvaart
geraken.
Vooral waar men de stalvoedering der runderen
heeft , kan men het gebruik der koeijen om
het noodige voedsel van het veld te halen als
belangrijk achten ; hierdoor zal geen ander
trekvee de uitgaaf voor de stalvoedering hebezwaren , en die kleine inspanning zal zeker
op de koeijen geenen nadeeligen invloed hebben.
1915. Dat de ezel zeer goed voor ligten arbeid
kan gebruikt worden • is reeds vroeger gezegd. ,
die geen paard kan koopen en onderhouden , zal van
eenen ezel veel nut kunnen hebben.
Vergelijk § 1603 en 1604.
. Part de werktuigen.
1916. De werktuigen, welke de landhuishoudkundigen tot hun bedrijf gehruiken , zijn versa&
lende naar den aard van het bedrijf en naar de nitgestrektheid van hetzelve.
1917. Welk gedeelte van de landhuishoudkunde
ook bedreven worth , altijd zal men daartoe eenige
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werktuigen noodig hebben , en de keuze daarvan is
niet onverschillig, omdat men met het eene beter
dan met het andere zijn Joel zal kunnen bereiken.
§ 1918. In het algemeen kan men aannemen , dat
alle werktuigen doelmatig moeten zijn , en dat zijn
de zoodanige , waarmede men de verlangde verrigtingen het best en met de minste onkosten doen kan.
§ 1919. Bij de keuze van onderscheidene werktuigen komen verder in aanmerking de onkosten , Welke tot de aanschaffing vereischt warden, of zij veel
dan weinig tot onderhoud vereischen, en hoe lang men
aannemen kan , dat zij voor het gebruik kunnen
dienen.
1920. Het is ondoelmatig, meerdere werktuigen te
hebben dan tot het bedrijf dienstig zijn, omdat zij zonder noodzakelijkheid de uitgaven vermeerderen ; maar
evenzoo is het nadeelig voor het bedrijf , bijaldien
men geene genoegzame werktuigen heeft, om de verrigtingen op haren tijd en goed te kunnen doen.
§ 1921. Eenvoudige en sterke werktuigen zijn in
het algemeen te verkiezen boven de meer zamengestelde , Welke gewoonlijk moeijelijker te herstellen zijn ,
en bij het gebruik meer zorg vereischen.
§ 1922. Somtijds zijn zware werktuigen doelmatig , doch in het algemeen zijn ligtere , waarmede
men even goed het werk doen kan , te verkiezen.
Men moet daarom dezelve niet zonder doel te zwaar
maken , want al kunnen de zwaardere langer gebruikt
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worden, zullen zij echter bestendig meerdere inspanning vorderen.
§ 1923. Alle weiktuigen , waardoor de verrigtingen vereenvoudigd worden , en waardoor men hetzelfde werk met minder personen kan verrigten, of
bij welker aan-wending minder trekvee noodig., is ,
zijn voor de landhuishoudkunde belangrijk.
1924. Be werktuigen, welke door derzelver aanwending eene meerdere opbrengst in het een of ander opzigt kunnen bevorderen , verschaffen meerdere
voordeelen en strekken dus tot verbetering van het
bedrijf.
§ 1925. Het is niet altijd de prijs der werktui gen , welke bij derzelver aanschaffing in aanmerking
genomen moet worden , want die , welke zeer duur
zijn , omdat derzelver vervaardiging meerdere kosten
vereischen, kunnen bij de aanwending genoegzaam belangrijke voordeelen opleveren.
Werktuigen , waardoor men het personeel van
een landelijk bedrijf verminderen kan, kunnen
zeer kostbaar zijn en evenwel nog voordeelig
bevonden worden , omdat, zoodra men den
arbeid van een of meerdere personen rekenen
kan, tegen eenen evenredigen intrest voor aankoop en onderhoud der werktuigen , de vergelijking: gewoonlijk ten voordeele der werktuigen zijn zal. Bit zelfde geldt ten opzigte
van het trekvee.
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S 1926. De weiktuigen kunnen kostbaarder ziju
marinate zij bestendiger gebruikt worden of meer
arbeid. uitwinnen , of trootete voordeelen veroorzaken.
§ 1927. Op uitgestrekte landg-oederen kan

men

dikwijIs zeer kostbare werktuigen aanschaffen en

on-

derhouden , welke voor kleinere landelijke bedrijven
geheel ondoelmatig zijn , omdat men met dezelve te
weinig verrigten kan , en dus de arbeid, door die
werktuigen gedaan , te hoog komt.
Om die redenen kunnen de kostbare zaai-machines , dorsch-werktuigen , snijbanken enz. ,
alleen in aanmerkhig komen , wanneer men
daar-voor genoegzaam werk heeft.
§ 1928. Men moet voor de werktuigen eene bijzondere zorg hebben orn dezelve altijd in goeden
staat te onderhouden . en vooral die , welke op het
veld gebruikt worden, in huis eene geschikte bewaarplaats aanwijzen , en letten , dat zij daar altijd te
vinden zijn , zoodra zij niet gebruikt worden.
Men ziet dikwijls , dat op eene hoeve de ploegen , eggen , wagens en andere gereedschappen
overal op het erf staan. llierdoor worden dezelve
zonder noodzakelijkheid slechter, en moeten dan
zooveel te eerder door anderen vervangen worden , zoodat alsdan de wegens werktuigen veroorzaakte uitgaven zonder reden verzwaard
worden.
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C. Over het bestuur.
1929. Geen bedrijf kan zonder een behoorlijk
bestuur aan deszelfs Joel beantwoorden ; en hetzelve
vordert meer of mindere 7org en inspanning , naar
mate het bedrijf uitgestrekter of van meer anderscheidenen card is.
§ 1930. Hij , die het een of ander gedeelte van
het landhuishoudkundig bedrijf bestieren zal, moet
daarvan eene volkomene kennis bezitten.
1931. Zoo lang een boer de handelwijze blijft
volgen, welke hij van jongs of aan gezien en geleerd
heeft , zonder verder over zijn bedrijf na te denken,
zal hij daarin Diets kunnen veranderen , en bij buitengewone omstandigheden verlegen zijn.
1932. Zij, die eene algemeene landhuishoudkundige kennis hebben , zullen bij alle verschillende
omstandigheden kunnen vergelijken , wat mogelijk en
zij zullen steeds bedacht zijn ,

wat doelmatig is ;

verbeteringen in te voeren, en daartoe kunnen overgaan zoodra zij , omtrent de waarschijnlijke gevolgen
daarvan genoegzaam nagedacht hebben , en weten ,
dat hunne middelen toereikend zijn om zulks te doen.
1933. Er behoort Teel toe om een goede boer
te zijn. Zij die meenen dat de menschen, welke in
andere betrekkingen in de maatschappij te dam zijn,
beter zullen slagen wanneer zij den boerenstand
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kiezen , dwalen zeer; want een hoer moet , om in
zijn bedrijf met voordeel werkzaam te zijn , vooral
een gezond oordeel , en daarbij eerie uitgestrekte kennis hebben van alles , wat tot zijn bedrijf vereischt
word t.
§ 1934. Ilij , die een landelijk bedrijf bestuurt
moet bij de regeling van hetzelve , zoowel de vroegere ondervinding als den tegenwoordigen tbestand, en
het waarschijnlijk toekomstige in overweging nemen.
Iriej moet de plaatselijke omstandigheden kennen, de
voor- en nadeelen , welke dezelve opleveren , weten
te schatten.
§ 1935. Be bestuurder van eene landelijke inrigting moet werkzaam en voortvarend zijn. Hij moet
van het jaargetijde, de -weersgesteldheid , en van alle
voorkomende omstandigheden het meest voordeelig
gebruik weten te maken. Zijne zorgen houden nimmer op.
§ 1936. Be hoer moet ook de geaardheid van zijne
dienstboden en arbeiders volkomen kennen. Hij moet
zich zoowel met hunne godsdienstige als zedelijke
gezindheden bekend waken , en naar vermogen daar-voor zorgen, dat bet vooral goede menschen zijn ,
welke hem tot de uitoefening van zijn bedrijf helpen.
Zij zullen dan te vreden en vergenoegd hunnen pligt
betrachten , en daardoor tot het -welslagen van het
bedrijf krachtdadig medewerken.
§ 1937. 1-q meet de werkzaambeden regelen , en
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daarbij aan ieder dat te verrigten geven, waarvoor
zij het best berekend zijn , en wat naar hunne vermogens en krachten het best geschikt is. Daarenboven moet hij toezien, dat alles zoo goed mogelijk
geschiede, waartoe hij zorgen moet dat ook de middelen geschikt zijn.
1938. Door eene volkomene kennis van zijn
bedrijf, zal hij in staat zijn om te weten, wat hij
van iederen zijner dienstboden vergen kan, en zal dus
vooraf weten , of zij tot het volbrengen der vereischte
werkzaamheden in staat zijn , dan of het noodig en
doelmatig is, om een gedeelte der verrigting aan andere arbeiders op te dragen.
1939. De geaardheid van den boer zal op zijne
dienstboden en arbeiders den grootsten invloed
oefenen. Is hij zachtaardig , en weet hij zijn gezag
te bewaren, terwijl hij vriendelijk jegens hen is,
dan zullen zij met meer lust werken, en zijne belangen beter behartigen.
§ 1940. De boer moet aan zijne huisgenooten altijd
een goed voorbeeld geven , door alles met orde en
naauwgezetheid te verrigten. Ilij rnoet in zijne gebeele huishouding spaarzaam zijn , zonder gierig te
wezen ; hij moet niets door onachtzaamheid verwaarloozen en altijd in alle opzigten voor de meest mogelijke zindelijkheid zorgen.
1941. Het welslagen van een landelijk bedrijf
hangt dikwijls evenzeer van de boerin af, welke den
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man in vele opzigten in het bestuur helpen en vervangen moet ; ook zij moet van eene goede en zacht:
zinnige paardheid wezen, en niet minder met spaarzaamheid de inwendige huishouding nagaan en door
orde en zindelijkheid zorgen , dat alles ten beste besteed wordt en Diets onnut verloren pat.
1942. Voor hen , die in de landhuishoudkunde
genoegzaam bedreven zijn , en over genoegzame geldmiddelen kunnen beschikken , is het bestuur van eene
landelijke inrigting dikwijls eene zeer genoegelijke bezigheid ; maar zij, die alleen de middelen en geene
kennis van het bedrijf hebben, handelen dwaas , zich
met de inrigting te willen bemoeijen.
Velen hebben zulks proefondervindelijk bewezen
want zij , die meenden dat het genoeg was
eene landelijke bezitting te koopen , en dat
het dan geraakkelijk zoude zijn den landbouw
te bedrijven en daarbij voordeel te vinden
hebben rneestal eene daarxnede strijdige ondervinding opgedaan.
1943. Zij, die geene kennis van de landhuishoudkunde hebben, moeten het bestuur zoo lang aan anderen opdragen, totdat zij genoegzame wetenschappelijke kennis in dit y ak zullen opgedaan hebben.
§ 1944. Het bestuur is het gemakkelijkst, wanneer
men zelf eigenaar of pachter is ; moeijelijk wordt
hetzelve , zoo men het bedrijf voor een ander besturen moot ; maar hoogst moeijelijk worth het , zoo de
48
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eigenaar den bestuurder geene genoegzame vrijheid
laat ; en bijna ondoen4jk , zoo een eigenaar zonder
kennis en ondervinding in het bedrijf veranderingen
invoert , welke met de inzigten en berekeningen van
den bestuurder in strijd zijn.
S 1945. Voor hem, die de eene of andere landelijke
inrigting bestuurt, is het niet genoeg dat hij weet ,
hoe de meeste en beste voortbrengselen te verkrijgen
zijn, maar hij moot daarbij nog in staat wezen , die
op de meest voordeelige wijze te verkoopen.
§ 1946. Er behoort kennis en ondervinding toe ,
om altijd zoo te verkoopen , dat de voortbrengselen
naar gelegenheid en omstandigheden zoo goed mogelijk verhandeld worden ; een goede hoer moet
geen eigenlijke koopman worden , want dan zal hij
daardoor ligt zijn bedrijf , dat altijd de hoofdzaak
moet blijven , verwaarloozen. Ook is het ondoelmatig, als een hoer met zijne voortbrengselen speculeren
wil. Ilij moet naar den regel volgens de markt verkoopen, zoodra hij zijne waren kan aileveren , hetwell voor hem altijd de beste rekening geven zal.
§ 1947. Eene gewigtige verpligting voor den bestuurder is het houden van eene goede rekening ;
zonder dezelve zal hij den toestand van zijn bedrijf
niet kennen , en dikwijls zonder eenige vrucht veel
gearbeid hebben , en meermalen in ongelegenheden
kunnen komen.
1948. Het boekhouden is voor den landman

geene zooaernakkelijke zaak ; want wil men het
goed doen, dan is het omslagtig en vereischt
Teel tijd.
§ 1949. fiij eene kleine inrigting , waar de boer
den meesten tijd aan den arheid besteedt , kan men
van hem niet meer verlangen , dan dat hij van alle
zijne uitgaven en ontvangsten aanteekening houdt , en
daardoor ten naasten bij weten zal, hoe het met
zijne middelen gesteld is.
1950 Diegenen eehter,, welke eene naauwkeurige
kennis van hun bedrijf en deszelfs voordeelen verlangen , moeten van alles , wat tot hetzelve behoort ,
aanteekeningen houden , opdat men in staat zelfs
over de opbrengst van ieder gedeelte van het be-.
drijf, volledig te kunnen oordeelen.
1951. De waarde van den grond en de kosten,
welke men tot derzelver bebouwing besteedt, moeten
met de waarde der voortbrengselen vergeleken worden , om de voordeelen , welke het landelijk bedrijf
oplevert , te kunnen bepalen.
§ 1952. Om goed boek te kunnen houden , moet
men van het landgoed, waarvan men de rekenin8
houden zal, eene naauwkeurige kaart hebben , en
daarop de namen of nommers der onderseheidene gedeelten plaatsen. Verder moet men eenen inventaris
maken van have en vee.
§ 1953. Men moet dan drie onderseheidene boolien
houden al,: een journaal een (ilgenriTli
4 '
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.-rootboek ; van ieder derzelve zal ik het doel
kortelijk opgeven.
§ 1954. In bet journaal moet men dagelijks alle
verrigtingen welke niet tot dagelijksche vast bepaalde
bezigheden behooren , aanteekenen ; verder alle nit-.
gaven , en eindelijk alle ontvangsten. Het journaal
wordt het best gehouden , wanneer zij , die met het
toezigt over de werkzaamheden belast, of uitgaven en
ontvangsten doen, alles in een zakboekje opteekenen.
§ 1955. Het algemeene bock wordt uit het journaal
opgemaakt. Merin worden alle verrigtingen en uitgaven of ontvangsten in die hoofdstukken geboekt, waartoe zij behooren. Men heeft bet bock daartoe in
verschillende afdeelingen gesplitst , als: de kas, de
.gebouwen , de huishouding , het vee en de tanderijen.
§ 1956. De kas zal het eerste hoofdstuk van het
algemeene bock zijn ; men zal daardoor altijd weten,
over welke gereede penningen men beschikken kan.
§ 1957. Het tweede hoofdstuk zal de gebouwen
betreffen. Men zal daarbij aan het hoofd plaatsen de
waarde Tan dezelve bij taxatie. Ten taste der gebouwen komen jaarlijks de belastingen , de assurantie, en
alles wat tot onderhoud uitgegeven wordt.
1958. Het derde hoofdstuk is betreffende het
personeel. Hier worden de loonen en daghuren geboekt , waarbij men alles brengt wat tot de inwendige huishouding behoort, als de voeding enz. , waar-

---- 747 --tegen als voordeel geboekt worden de dagen arbeid
berekend tegen eene bekende of berekende daghuur.
§ 1959. Het vierde hoofdstuk is over het trekvee.
Men stelt aan het hoofd de vermoedelijke waarde van
hetzelve. Ten nadeele brengt men de voeding en de
verzorg,ing ; als voordeelig de verrigte vverkzaamheden.
Bij verkoop en aankoop wordt daarmede de
hoofdsom verminderd of vermeerderd.
§ 1960. Het vijfde hoofdstuk betreft de werktuigen. Men zal derzelver waarde insgelijks schatten en
hier alles te boek stollen, wat tot onderhoud van
dezelve uitgegeven wordt ; waarbij men jaarlijks eene
som in rekening brengen moet , voor zooveel dezelve
in waarde afgenomen hebben.
Bij het aankoopen van nieuwe werktuigen wordt
daarmede de hoofdsom verhoogd. Wanneer
men de derde afdeeling te zamen brengt
wordt daardoor het voordeel der werktuigen
of het werk van dezelve gevonden , zonder
dat . het noodig is, daarvan jets te boeken ;
want zulks geeft eene onnoodige splitsing in
de rekening ; en de voordeelen , welke men
hierdoor verluljgt worden in het derde
vierde hoofdstuk mede opgenomen. Voor den
theider brengt men de daghuur in rekening;
het overige worth bij het trekvee opgeteekend.
5 1961. De vierde afdeeling, welke het vee betreft, yerdeelt men in zoo vele hoofdstukken , als
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men vee van onderscheidene soort aanhoudt. Nan
ieder berekent men de waarde zonder dezelve te hoop
te nernen ; brengt dan de verzorging, en voeding in
rekening , en rekent daartegen wat zij opleveren ,
zoowel aan mest als andere voortbrengselen.
§ 1962. De vijfde afdeeling bevat de landerijen,
waarbij ieder afzonderlijk gedeelte een hoofdstuk nitmaakt ; de waarde van ieder stuk grond worth door
eene naar de innerlijke waarde en evenredige verdeeling der geheele waarde zoo goed mogelijk bepaald,
en aan het hoofd vermeld ; ten nadeele worden dan
gebragt de grondlasten, de bewerking , de mest, de
kosten van het verzamelen of het inoogsten, het
dorschen , en het ter markt brengen der voortbrengselen ; terwijl de opbrengst ten voordeele geboekt
worden ; het hoof , het stroo en het koren, hetwelk
voor het vee client, wordt , voor

zoo

veel het daar-

voor bestemd is, ten nadeele van het trek- en ander
vee geboekt ; evenzoo doet men aangaande het koren
hetwelk ter voeding van het personeel bestemd is.
§ 1963. Om bij de berekeningen

tot

goede nit-

komsten te geraken , zal men dikwijls de verrigtingen
en

de opbrengsten van verseheidene jaren moeten , te

zamen nemen, waartoe eene geregelde boekhouding
voistrekt noodzakelijk is.
Wil men b. v. na iederen omloop van gewassen
de opbrengst van een stuk land weten, zoo
zal het algemeene boek alle aanteekeningen
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bevatten , welke vereischt worden om de vooren nadeelen van de verschillende verrigtingen ,
en het verschil van inrigting in derzelver bijzonderheden te kunnen nagaan.
§ 1964. Het groothoek is bestemd om een overzigt
van het geheele bedrijf te leveren. Men teekent
daarin op de waarde van het landgoed , en schat de
waarde van de landerijen en gebouwen afzonderlijk ;
dan berekent men den inventaris , welke bestaat nit
have , vee en geld , voor zoo verre dit tot de uitoefening van het bedrijf noodig is.
§ 1965. Men berekent dan de interessen voor de
waarde der landerijen , en den inventaris en de dubbele interest voor de waarde der gebouwen , of wel ,
zoo men pachter is, de huur en den inventaris. Men
brengt daartegen te bock , wat als slotsom der vier
laatste afdeelingen ten voordeele komt , en men zal
daardoor een duidelijk overzigt hebben , of de bezitting en het bedrijf genoegzaam opbrengen.
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Wen aber von allgemeiner Nutzbarkeit und. Vorzuge die Rede
ist , so kommen nur die Gesetze der Natur,, nicht die der Menschen
in Betracht , indem sich diese vernunftrnassig jenen. unterwerfen ,
und in Uebereinstimmung damit setzen mussen. Dies kann und
wird geschehen allenthalben , wo klare Begriffe uber Staats- und
Landwirthschaft in die Kabinette der Gesetzgebung eindringen.
A. THAER .
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Bij het vereenigen der 2 Stukken tot 6en Deel
vervalt de Voorrede van het eerste Stuk, alsmede
de beide Titels der Stukken, en plaatse men den
algemeenen Titel vO6r het Dee! en den inhoud van
het tweede achter die van het eerste Stuk.

