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DE WEIDE.
Paul is in de weide . In plaats van niet zijne
zweep te spelen, heeft hij een boek in de hand
en leert de lessen die hij voor den volgenden
dag kennen moet . Naast hem zit Anneken,
zijne kleine zuster, bezig roet haar eerste paar
kousen te breien . Deze vlijtige kinderen hebben hier echter nog iets meer te doen dan hun
schoolwerk af te maken .
Zie, daar in de weide, dit schoon viervoetig
dier . Eenieder van u kent het . Zijne grauwe
hoornen, Zijne zwarte oogera, zijne gesplete :e
hoeven, zijne grootera uier, zijnen langen staart,
zijne breede borst, dit alles zegt genoeg dat het
de koe is .
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ki ng uit, zie eens wat onze koe al gegeten
heeft ! wat is zij reeds dik! o, moeder zal zoo
tevreden zijn wanneer zij ze dezen avond
m&kt . Ik ben zeker, zij krijgt eengin vollen
emmer melk ! Alvorens ze in den kelder to
dragen om ze af te romen, aal zij den schuimenden emmer aan vader bonen, die, ons in
de armen sluitend, weer zeggen zal dat wïj behendige koehoeders zijn . Kom, Paul, haal x k
wat gras aan, in stede van u daar niet bloemen plukken te vermaken !
Gij denkt inderdaad, annfken-lief, bemerkte Paul, 'dat ik enkel lust heb bloemen
tuiltjes te vervaardigen? Daaraan bedriegt bij
u . Koen eens hier ! Ziet gij die' violetkleurige
bloemen daar, zusterken9 Hewel, men noemt
ze tijloozen, en die zijn een hevig vergift voor
het vee . 't Is waar, onze Melle verwijdert er
zich van en wil er niet vaan eten ; maar oom
Mathei s vertelde naij laatst, dat zijne koeien
eens van deze venijnige plant aten, erg alle
zeer ziek werden . Zoo moesten zij toen vec rtien dagen lang op sf al blijven en door den
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Veearts verzorgd worden, iets wat onzen oom
tamelijk veel geld kostte . Gedurende al dien
tijd gaven de arme dieren heel weinig en vooral zeer slechte melk . Onze moei kon noch boter
noch kaas meer maken, en eenieder was verplicht siroop in plaats van boter op het brood
te strijken. Zie eens wat verlies en welke ongemakken die giftbloemen al kunnen veroorzaken! Een nu zult gij ook wel begrijpen waarom ik de begeerte gevoel, ze tot de laatste
toe uit te roeien
Ik dank u, broeder, hernam Anneken, omdat gij naij, benevens dat melkkruid en die
windbloemen,ook de leelijke tijloos hebt leerera
kennen, die onder hare eenigszins bevallige
kleuren een zoo gevaarlijk vergift inhoudt .
Thans koeren wij huiswaarts, zegde Paul ;
de zon gaat onder, de dauw begint reeds te
vallen er de vogeltjes hebben hun lustig gezang gestaakt .
Anneken neemt inderhaast haar korfje met
het breiwerk, en zingt vroolijk het bekende
koehoedersliedje

terwijl Paul zijn, leerboek
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onder den eersen arm steekt, en met den anderen, ten tecken van vertrek, zijne zweep doet
klakken .
Vragen .
1 . -- Wat verbeeldt de prent op de eerste bladzijde van uw boekje?
2 . -- Wijs mij : de koe, -- Paul, -~- Armeken.
Naar bevinden zij zich?
3 . -- Wat doet Paul, en wat verricht Armeken?
4.

Doet Armeken er niets dan breien?

Om

wat reden legt zij haar werk van kant?
5 . --- We,k is haar oogwit wanneer zij den bus6.

sel gras gaat afrukken ?
Doe de zorgen uitschijnen dje Armeken voor

Molle zooal heeft .
i . -- Wat is de tijloos? Toon dat zij schadelijk
is voor het vee.
Wat oordeelt gij over het gedrag van Paul?
8.
-- Wanneer en hoe keerden de brave kinderen huiswaarts?
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DE ITAL .

Katrien, de moeder van Paul en. Anneken,
had er vóor gezorgd, in de afwezigheid harer
kinderen, Mollen stal te bereiden . Zij had dcii
mest uitgetrokken, den vloer geschuurd en
droog gevaagd, de bedorvene lucht door verache vervangen, eens goede laag stroo opengespreid cn de ruif met malsche klavers gevuld .
De bezorgde vrouw stond nu in de staldeur
met ongeduld op de weerkomst harer kleiueii
te wachten . Om en rond haar liep de snorrende
kat, want naar zij wel wist, het uur naderde
dat men melken zou, en dan kreeg zij telkens
haar aandeel in een houten schotelleen te likkan .
Eensklaps hoort men eens koe loeien en
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Bene zweep klakken.Katrien heft het hoofd op,
en zie, daar komt ?Nolle aangestapt . Ook de
kat komt, mauwend van vreugde, vooruit .
Molle gaat binnen . Zij is gevolgd door de twee
kinderen, die hunne moeder niet gretigheid
vragen of zij zich ook ditmaal goed van hunne
taak als wijze koehoeders gekweten hebben .
Wel, kinderen, wel! zegt Katrien : Motie
is gansch dik geweid en zal veel melk geven .
Gij hebt ze toch niet doen loopera, niet waar?
Neen, beste moeder! haastte zich' Ànneken
te antwoorden . Wij zouden oiis wachten zulks
te doen ; wij weten immers dat dit niet goed
is, en dat de koe zich door het loopgin de beengin
laan breken . Zelfs komen wij langs den grootgin
aardeweg en niet langs 't klein straatje, omdat
daar al te veel steenera liggen . Dit ware nog
niets voor ons ; wij hebben dikke zolen om
onze voeten te bevrijden, maar de arme Holle
huff geene schoenen, en mocht zich bezeeren .
Een gij, Paul, vervolgde Katrien, hebt gij
ze niet van de zweep gegeven?
0 lieve moeder! riep de jongen uit, de He-
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mei beware er mij voor ooit onze koe te slaan!
Zij is eerre onzer grootste weldoensters t 't is,
dank aan haar, dat ik 's morgens eeii goed
kopje koffie drink en eens smakelijke boterhans
eet . Neen, moeder, integendeel, ik streel ze ;
want ik versta dat men altoos het goed met het
goede dient te vergelden .
Ik heb nochtans gehoord dat gij Molle soms
met de zweep slaat, herhaalde de moeder .
Inderdaad, bekende Paul, ik ben al eens
genoodzaakt het te doen, maar dan sla ik toch
nooit hard en immers met spijt . 'tweemaal
heb ik Molle geslagen, moeder : eens eerste
maal, toen zij van de tarwe onzes buurmans
at, en eerre tweede maal, wanneer zij, ondanks
de pogingen die wij, Anneken en ik aanwendden om haar te stillende koe van onzen vriend
Adolf met de hoornen wilde stoo ten .
De moeder moest er in toestemmen, dat de

bestraffingen wel eenigszins verdiend waren .
Komt, komt, zegde zij, ik beis overtuigd dat
gij braaf zift, laat mij u omhelzen .
Katrien gaf ieder harer kinderen twee tee-
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HET AVONDMAAL .

liet maal was gereed toen zij binnenkavamen . Midden op eene kleine tafel, met een
blauw katoenen ammelaken overspreid, stond
een gele kom tot aan den boord met rijst gevuld ; benevens vier teljoren voor de genoodigden, en eene andere, met eeuwige sneden
schoon wit brood .
De vader was van het werk teruggekeerd en
ging zijn gewoon wandelingetje in den . hof
maken, alwaar hij den voortreffelijker wasdom
der planten bewonderde en een frisch avondlucht je inadende . Op de uitnoodiging : Pieter i » vanwege zijne vrouw, kwam de elan
aanstonds in de keuken zijne familieleden vervoegen .
Bij het vernemen van het goed gedrag zijner
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kinderen, omhelsde hij ze beiden hartstochtiglij k, e n allen zetten zich vervolgens aan tafel
de vader en de moeder rechtover elkander,
Paul en Anneken aan hunne zijde .
Het meisje onderbrak de e erste. de stilte
Wat is het toch voor eerre smakelijke spijs die
moeder vandaag heeft gereed gemaakt? Vroeg
zij .
Plet is rijst, mijn kind, gaf de vader ten antwoord . De rijst is eerre plant uit den vreemde,
op tarwe gelijkend, die evenals deze laatste
hoog opgroeit, en voorzien is van eerre aar met
granen gevuld, 't Is het reeel dezer granen dat
wij thans gaan eten, doch gelijk gij gemakkelijk kunt bemerken, men treeft de rijstkorreltjes nog met iets anders vermengd,dat gij wellicht zeer goed kent ; raad eens !
Met melk ! riep de kleine, zegepralend .
Juist zoo ! bevestigde de vader .
De rijst afzonderlijk, of met water vermengd, zou een flauw en smakeloos voedsel
zijn, terwijl hij, op deze wijze bereid, eerre
aangename en krachtige spijs is . Dank aan de
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ben wij van haar de verkwikkende melksoep ;
's namiddags verzadigen wij ons op dezelfde
wijze als des morgens, en wanneer wij 's avonds
van het werk t erts g keeres, vinden wij nogmaals onze vers4erkingsmiddelen, in de onschatbare voortbren~seIen der toe . Z~jn wij
ziek, of voelen wij eenige ongesteldheid, wij
neteen onze toevlucht tot de melkspijzen . De
traag kan alsda a noch groenten noch vleesch
verteren, doch vindt steeds eene heilzame verlichting in eene goede melksoep .
Vele menschen echter schijnen deze weldaden niet eens te kunnen waardeeten !
Laatst nog zag ik een e vrouw hare koeien
slaan onder voorwendsel ze te doen zwijgenen
de arme beesten borrelden slechts van honger !
Ik kan mij niet weerhouden haar hierover te
berispen : Uitzinnige, booze vrouw ! riep ik
haar tegen ; welkoe ! gij durft stokslagen toedienen aan hen die tt melk, boter en kaas verschaffen ! Ondankbare I leg hun liever eenes
bundel klavers voor, zij zullen niet meer bul-
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deren, en op het uur dat gij ze melkt, zult gij
er u rijkelijk voor beloond zien .
Zij word rood van schaamte over hare bedrevens fouten en scheen mij eindelijk te begrijpen ; het gemis aan nadenken alleen
maakte haar zoo wreed .
En hoevelen zijn er toch niet in de wereld
die evenals zij doen i Volgen wij nooit dit
slecht voorbeeld, mijne kinderen ! Gaan wij
immer bij de schepselen die met ons leven en
ons zoo menigvuldige diensten bewijzen, met
zachtheid om . Mishandelen wij noch paard,
noch koe, noch schaap, noch varken, noch
hond, noch kat, noch eenig ander nuttig dier .
Allen zijn immers onze natuurgenooten ; zij
leven voor ons en tot ons genoegen : hoe meer
zorg wij er voor hebben, des te meer voor dealen zij ons verschaffen .
Het avondmaal was geëindigd . Ine vader
vuurde zijn pi j pken aan en las het dagblad ;
Paul en Armeken volgden hunne moeder in
den kelder .
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Vragen .
{ . -- Hoe hiet de vader van Paul en Anneken ?
Wat deed hij in den hof?
2.
Waarin bestond het avondmaal?
Wat
vroeg Anneken toen zij de gele kom bemerkte ? --- Wat antwoordde haar de vader?
S --- Toon dat wij bij elk eetmaal weldaden van
de koe ontvangen .
r. . --- Bewijs dat de koe nuttig is aan de zieken .
5.
Wat voor een geschiedenisja vertelde de
vader op 't einde des avondmails?
.

Welken goeden raad gaf hij daaromtrent
aan zijne kinderen?

.
DE KEEDEH .

In den kelder was alles van eene bevallige
reinheid . Liet gewelf en do muren warair
schoon gewit, en niet één spinneweb,;e
hadde men er kunnen aantreffen . De ronde
tichelen vloer werd - alle dagen zorgvuldig ;
gesehnurd . Langsbeen den muur, rechts, stond
eene tafel in wit hout beladen mist meikkom-
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men die op de zichtbaarste wij ;:e van de milde
opbrengst der koe getuigden . Onder de tafel
bemerkte men den roompot en daarnevens
tenen anderen pot, niet de melk tot het naken
van kaas bestemd . Links van den kelder ontwaarde neen eene boterkern, een kuipje en
eene weegschaal .
1V adat de moeder bare kinderen eenige dingen had geleerd die zij vroeger nog niet kenden, onderhield zij hen mede over het schoono
en voordeelige der orde en reinheid .
Kinderen, begon zij, cue orde en reinheid
zijn de bronnen van oprechten welstand .
Men gevoelt zich op het gemak waar alles net
afgestoven, gekuischt en behoorlijk op zijne
plaats gesteld is ; terwijl men als 't ware lijdt,
het huisgerief vol stof, vuil en niet in orde go.
schikt te zien . De reinheid bewaart de meu_
helen, de onzindelijkheid daarentegen, bederft
en vernielt ze .
En wat ware er al niet over de i'einBeid en
orde te zeggen, vervolgde zij, bij de vrouwen

die de boter en den kaas moeten bereiden!
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Ik zal er n enkel een staalkeu van geven !
De verledens week was ik in den winkel van
W van Boterlaar, bij wiep ik van tijd tot tijd
eerie halve kilogramme boter of kaas tegen eerre
gelijke geldwaarde in koffie en zeep gr verwisselen . Nu, ik had mij tien aankoop gedaan en
was reeds op het punt te vertrekken . Op dit
oogenblik kwam er serie mevrouw binnen, die
verlangde boter te koopgin . Zij onderzocht
ilauwkeuriglij k de menigvuldige stukken op
den toog uitgesteld . Aan bare gebaarden was
't wel te bewerken, dat vele der stukken haar
geenszins behaagden . En inderdaad, neen zag
al gauw dat de boerinnen die de stukken hadden
opgemaakt, in het geheel op geene -reinheid
mochten bogen : de boter was bleek, slecht gew asschee en uitgeperst, en vol kleine gaatjes .
Bij 't zien alleen kreeg men er eengin afkeer
van .
hoeveel kost deze per k ilogramnie 9 vroeg
de mevrouw, zé met den vinger aanwijzende .
- Wij verkoopes ze tegen 1 fr . 5o centiemen,
antwoordti de winkeldochter ; 't is maar juist

22

EEN GESCh ENK DES KIEMELS .

onze inkoopprijs . - En deze?
mevrouw,

herhaalde de

terwijl zij het schoons goudgele

stukje toonde, dat ik er zooëven verkocht had .
Ah! die is het dubbel der andere waard,
zegde de winkeldochter . Pie is frisch, zuiver,
wel opgemaakt en recht smakelijk . Wij verkoopeg ze tegen 3 fr . de kilogr . en ik mag

u

verzekeren dat de liefhebbers zich niet doen
wachten .
Ik moet bekennen, bevestigde de mevrouw,
dat de boter tegenwoordig aan buitengewoon
hoogs prijs is ; nochtans ik wil liever de goede
het driedubbel der slechte betalen . Want
zie, moest men mij die welke gij tegen 1 fr .
50 cent . verkoopes wilt, gansch voor niets geven, ik zou ze nog niet kunnen aannemen .
Zïedaar, mijne kinderen, welken invloed de
reinheid op den prijs van zekere waren uitoefent . Begrijpt gij thans van welk een belang
het is al zijne zorgen aan het huishouden te
wijden? -- Katrien, als goede huismoeder,
trok vervolgens Annekens aandacht op het
werk dat zij in

den kelder te verrichten
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verduldige schaap? - En het leder onzer
schoenen, de zijde onzer linten en strikken, het
weefsel zooveler rijke stoffen, hebben wij dit
alles niet te danken aan de dieren die neet ons
leven, onophoudelijk voor ons werken, en die
wij echter dikmaals vergeten als onze weldoeners te handelen
Zie maar eens rond, en gij kunt u aldra
overtuigen dat de menschen nog niet allen zeer
wijs te werk gaan : hier zweept en slaat een
voerman het oude paard dat hens dagelijks
eens goede broodwinning verschaft ; daar verjaagt en ontnèstelt een onmeedoogend kind de
vlugge meeskens, die ons gedurig van de schadelijke insecten ontmaken ; elders nog treft
neen kleine jongens en meisjes aan, die behagen scheppen in het roo` -en en vernielen der
vogelnestjes . Zij rijgen de eikeus der weerlooze
diertjes aan eersen draad en maken er zich
eens soort van, halsketting van, terwijl elk
eiken bestemd was om een zangerig vogeltje
voort te brengen . Oh ondankbaren, ondankbaren i
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Zijn wij immer goed jegens de dieren die
ons het leven zoo veraangenamen, en vergeten
wij nooit, dat, hoe meer zorgen wij er voor
hebben, destemeer vreugde zij ons veroorzaken . wee het kind dat zich boos toont jegens
de zoo nuttige medehelpers tot ons bestaan .
Niet alleen loopt het de straffen in door de
laatste wet des wege bepaald, maar het hart
van zulk een kind zal even voor de teedere
vriendschap verstoken blijven . Het zal noch
zijne broeders, noch zijne zusters, noch zijne
ouders beminnen, en in het geheel geene
vrienden hebben ; als volwassen mensch zal
het zich onderscheiden door zijn vervelend gemoed, zijne barsche spraak en verachtelijke
manieren, waarom hem dan ook eenieder
schuwt . -- Zoudt gij wel zulk lot kunnen betrachten, mijne kinderen?
Paul en Anneken waren door de goede les
buns vaders getroffen ; overtuigd van de waarheid zijner woorden, wierpen zij zich in zijne
armen eri omhelsden hem teederlijk, als blijk
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vallei, en naast clen zilverklaren watervliet, en
vonden aldus duizendti gelegenheden om hen
te onderrichten .
Ditmaal ging het klein gezin eerre wandeling
rond de korenakkers doen . 't Was in de maand
Juni : de koorn- en tarwevelden vertoonden
als cone zee van golvende aren ; Armeken huppelde en liep langs alle zijden heen en weer ;
zij plukte blauwbloemekens, klaproosjes en
winden, en smaakte moeder er een fraai tuiltje
van . Paul hield eengin vroolijken leeuwerik in
't oog en luisterde aandachtig op diens aangenaam gekweel . De ouders schaakten bij dit
alles de zoetstel vreugde . Zij zagen met welgevallen op hunne veelbelovende akkers en op
hunne brave kinderen, die nu bij 't overschoone
weder als, spelende vlinders roudiladderden .
Een hoekje lands, bezaaid met spelt, die in
tengere halmpjes ocschoot, deed des vaders
inzichten ten beste uitvallen .
ik vind het recht aardig, bemerkte Paul, dat
de voortbrengselen van twee naast elkander
liggende stukken lands zooveel verschil kunnen
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hebben 1 De spelt van dit stuk is groot, sterk,
en voorzien van lange en dikgevulde aren,
terwijl het stuk van hiernevens niets dan kleine
en tengere speltplantjes vertoont .Waarbij mag
dat komen, vader?
Uwe nieuwsgierigheid baart mij genoegen,
antwoordde de vader ; 't is een goed middel om
menigerlei kennissen te verwerven . Inderdaad,
het verschil tusschen deze twee velden springt
in 't oog . Zie er hier de oorzaak van . Dit graangewas heeft zijne voortreffelijkheid aan denn
mest te danken ; de spelt daarnevens is integendeel slecht, omdat men ze gezaaid heeft
zonder voorafgaandelijk den grond te voeden .
Zooals gij ziet, de niest is het hoofdzakelijk bestanddeel tot den groeiende opbrengst der
planlen . Zonder hem zouden de gewassen
geen genoegzame groeikracht bezitten ; een
grond, gedurende oenige jaren van mest beroofd, zou eindelijk geheel en al onvruchtbaar
worden, en niets dan onkruid en distelers voortbrengen .
`uien zijn wij dus dezenheerlijkengraanoogst
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verschuldigd ? Nogmaals aan het vee, vermits
deze dieren ons den mest verschaffen .
Vader, waagde zich het meisje te vragen,
heeft men ook niest r nodig om kooien, erwten,
snijhoonen, ajuin, schorseneeren, zuring, peterselie en selderij in den hof aan te kweeken ?
Zekerlijk, kind, zeker . Onze goede Molle,die
ons melk, boter en kaas geeft, levert tevens
den mest waardoor onze aangename en nuttige
hofplanten zoo welig opgroeien . Het bekoorlijk
aardappelveld dat gij daar een weinig verder in
vollen bloei ziet, heeft insgelijks zijne schoon hokt aan den mest onzer koe te wijten . Dit kostbaar beest, wiens goede hoedanigheden wij
niet genoeg waardeeren, brengt ons onophoudelijk nieuwe weldaden aan . Voeden wij- ze
met hooi, dan geeft zij ons in wedervergelding
de smakelijkste spijzen Spreiden wij haar een
bed van stroo of bladeren, dan verandert zij
die in mest . Met een woord, zij vervormt alles
tot ons welzijn .
Paul en Anneken beloofden hunne zorgen
jegens de koe te verdubbelen . Ondanks hunne
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jonge jaren begrepen zij reeds te w i wat hier
almede te winnen is .

Vra;eu .
4 . -- Wanneer was de zondag een ware feestdag
voor het huisgezin Melkmans ?

2. -- Waarom gingen zij rond de koornvelden ?
Zeg hoe elk hunner op dat oogenblik te
moede was .
Wat bemerkte Paul op een hoekje gronde,
3.
en hoe ondervroeg hij deswege zijnen
vader?
4.
Wat gaf dezen laatste ten antwoord?
5 . - Wat zou er gebeuren, zoo men den grond
niet bemeste? Waar komt de mest van
daan ?
.
Wat vroeg Anneken aan' haren vader?
Wat zegde deze daarop?
7 . . - Bewijs dat de koe, alles wat men haar
geeft, tot ons welzijn vervormt .
$.
Wat beloofden Paul en Anneken aan hunne
ouders? Waarom .?
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EEN ONGEVAL .

De weide waar men Molle gewoonlijk beendreef, was teenemaal afgegraasd, en er werd
besloten dat de kinderen met hunne koe voortaan naar een stuk gele weiklavers gaan
zouden .
Paul en Armeken waren zeer verheugd hij
't hooren van zulk nieuws, want daarmee
kwam er eenige afwisseling in hunne bezigheid .
Op de nieuwe weide at Molle zoo gulzig, dat

zij na een luttel tijds overmatig dik geworden
was . Eensklaps hield zij op met eten ; de kin..
deren verschrikten ; zij verlieten inderhaast het
veld en_ keerden terug naar huis . Molle was
ziek ; zij had alien lust verloren . In den stal
weiberde zij de Spaansche klavers die men haar
voorlegde ; zij trappelde en bewoog zich zouter
ophouden, en deed geweld om hare belemmer
de ademhaling, te vergemakkelijken, ch eh de
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kwaal verergerde al meer en meer . De ouders
komen toegeloopen ; de moeder is zeer ongerust, want het leven der arme koe is in gevaar ; en wat ware er toch niet aan verloren
zoo zij nu eens sterven moest
De vader toont echter grooteten moed . Hij
heeft meermalen zijne ledige uren aan nuttige
lezingen gewijd, en in een werk over veeartsenij geleerd, boe men deze ongesteldheid bij
de dieren moet te keer gaan . Hij wikt ook wel,
dat het beter was de koe te helpen dart ze te
beklagen, en stelde zich dan onverwijld aan
't werk.
Hij nam eenera dikken strooien band, dien hij
met malsche zeep bestreek, en terwijl zijne
vrouw de opengetrokken kaaksbeenes . met
den kop van het dier in de hoogte hield, stak
hij den band, in vorm van eenera breidel, in den
muil der koe, en bond hem vervolgens boven
de hoornen vast . Na verloop van case uur kon
Molle vrijer ademhalen ; de buitengewone dikte
kaars lijfs was allengskens verzn ndcrd en alla
gevaar verdwenen .
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Groot was de vreugde der kinderen toen zij
van vader vernamen dat zij voor de ongesteldheid niets meer te vreezen hadden, en reeds
den volgenden dag naar de weide mochten terugkeeren ! Zij dansten, zij sprongen en omhelsden elkander van blijdschap .
Mijne kinderen, vervolgde de vader, dit
voorval toont eens te meer hoe wij in het leven
moeten voorzichtig zijn . Het leert ons dat de
ondervinding moeilijk en niet zonder bezwaar
verkregen wordt . Gij wist niet dat het gevaarlijk is voor het vee, gulziglij k gele weiklavers,
gewone of spaansche klavers en krok te eten,
maar dit ongeval heeft er u kunnen van overtuigen . Ik heb u nog, vele bijzonderheden mee
te deden aangaande de ziekten onder de koeien ;
doch, ik zal er voor vandaag u niets meer over
zeggen ; ik behoud die lessen voor onze winteravondeu .

3
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Vragen .
i . --- Wat verstaat gij dooreen stuk lands met
gele weiklavers? Waarom leidden Paul en
Armeken. er hunne koe te grazen?
~.
Wat kwam er Molle op does nieuwe weide
over Wat deden de kinderen?
3
Hoe was het, bij dè tehuiskomst, met de
koe gesteld? Wat vingen de ouders aan?
4.
Door welk middel werd I1lolle's leed verzacht ?
5.
Waren de kinderen tevreden de genezing
hunner koe te vernemen?
. -- Welke leerrijke les gaf hun de vader toen
alle gevaar voorbij was?

EE1E
E VER®DHDEELI%G .
Pieter ging eens niet zijne kinderen naar liet
veld . hij droeg eens lange houten vork, Paul
en Anneken hadden elk een raakaken op den
schouder,
't Was in den hooitijd . Onderwege ontmoetten zij eenera hooiwangen met drie koeien
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bespannen . De straat was hobbelig in deze
plaats en een weinig opdragend, zoodat het
voertuig, ondanks den besten wil der moedige
viervoeters, niet vooruit wilde . De geleider
wordt boos ; hij slaat de goedige dieren met
eenera knuppel ; hij vloekt, schreeuwt en tiert,
doch de wagen blijft steken .
Hierop gaat Pieter naar den beul toe, met
de bemerkingèn : » Hoe kunt gij toch de dieren
zoo mishandelen ! Ondervindt gij dan niet dat
de last te zwaar is op zulken moeilijken weg?
Geloof mij, man, verminder uwe vracht, span
de arme beesten uit, laat ze eenera bussel hooi
eten terwijl zij wat rusten, en gij zult zien dat
zij aldra den wagen zonder moeite zullen bovenhalen .
In plaats van den goeden raad te volgen,
maakte de voerman zich noch kwader, en liet
zich in grove en onbetamelijke woorden tegen
Pieter uit : « Bemoei u met uwe zaken ! «
snauwde hij hem toe . « Deze koeien - zijn de
mijne, ik doe er mee wat ik wil ! » en den stok
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nu in de beide vuisten grijpende, verdubbelde
hij zijne slagen .
Pieter kon, bij 't zien dezer balddadigheid,
zijne woede slecht verkroppen . Hij bedwong
zich evenwel en ging neet zijne kinderen den
weg op . Nauwelijks hadden zij een twintigtal
stappen gestaan, of zij zagen den veldwachter,
die in allerijl op den wagen kwant aangeloopen .
De dolle voerman werd tot bedaren gebracht .
De gemeenteambtenaar stelde over deze wandaad een proces-verbaal op, dat hij vervolgens
door den burgemeester des dorps liet onderteekenen .
Eerre maand na het gebeurde las Pieter in
zijn dagblad : r De Rechtbank voor enkele
Politie veroordeelt Karel de Smijter, landbouwer te Neerwinden, tot eens boete van tien
franken en de proceskosten, voor gewelddadigheden en slagen toegebracht aan drie koeien,
die voor eengin wagen gespannen waren . a
Dit is waarlijk eerre welverdiende straf, zegde
.Pieter . Die uitzinnige meende het recht te heb
ben de arme beesten te pij algen, omdat hij er
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de eigenaar van was ; gelukkiglij k heeft hem
de wet zijn ongelijk bewezen . Dat deze veroordeeling den wreedaards tot voorbeeld diens I
indien zij geen gehoor willen leenen aan het
gevoelen der ziel dat ons tot zachtaardigheid
aanspoort,dat zij dan maar de zoo vervelende als
schandige straf van De Smijter ondergaan!
Vragen .
1 . ---- Wat ontmoetten Pieter en zijne kinderen,
wanneer zij zich eens, gedurende den hooitijd, naar het veld begaven?
2 . -- Wat deed de voerman ? Welk is uw oordeel over zulk gedrag?
3. -- Wat zegde hem Pieter? En wat kreeg deze
ten antwoord?
4.
Hoe werd de voerman om zijne wreedaardigheid gestraft?
5 . --- Hoe kwam die veroordeeling Pieter ter
kennis?
--• Wat zegde hij na ze gelezen te hebben?
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DE KEIi11II .

Sinds eenigen tijd spraken Paul en Anneken
bijna van niets anders meerdan van de kermis
hunner gemeente .Des nachts droomden zij paardenmolens ; en overdag rekenden zij en telden,
hoeveel centiemen zij op hun spaargeld konden
afnemen om, onder het geluid der muziek, op
de houten paardjes te rijden, of zich in een
zetelken van den draaimolen te laten rondzwieren .
De vurig gewenschte dag ging eindelijk
aanbreken, want het was reeds Donderdag
voor Kermis . Op eenige stappen van het huis
stond eens groots schuur met de deuren wagenwijd geopend . De dorschvloer was zorgvuldig afgevaagd en van stroo gereinigd . In den
hoek der schuur bemerkte men eens tafel,
waarop er koorden, lange messen, zware ijzeren haken, eené bijl en eerre slàchterszaag
lagen .
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Wat wil men met al die werktuigen aanvangen? vroeg Paul aan zijnen vader . --Wacht
slechts eenige oogenblikken en gij zult het
zien, zegde deze .
liet was zoo ; een stond nadien kwam er
een elan naar de schuur met twee koeien .
Eene vrouw volgde hem op de hielen met drie
vette kalveren, die zij maar met moeite voortkreeg .
Eene der koeien werd in de schuur geleid en
liet overige vee in de aanpalende stalling gebracht . Zoohaast de koe binnen de schuur was,
bond men ze vast aan eenen grooten ijzeren
ring ; een der mannen nam eenen hamer, sloeg
dien uit al zijne kracht op haar voorhoofd, en
het beest tuimelde neder op den grond .

o booze

man ! riepen Paul en Anneken te

gelijk, wanneer zij de koe daar zoo hopeloos
tegen de dood zagen worstelen .
Kinderen, sprak de vader toen, die man is
in 't geheel niet boos . 't Is een slachter ; hij is
gelast ons vleesch te bezorgen, en daarom moet
hij de heesten, wier vleesch eetbaar is, dopden .
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Als men de dieren zonder noodzakelijkheid
lijden doet., dan is men waarlijk wreedaardig ;
maar deze mensch slaat en doodt de dieren niet
om eerre kwade neiging te voldoen, neen ; hij
doet zulks alleen om zijne medemenschen nuttig te zijn . Wij moeten er hem zelfs voor bedanken, eengin zoo onaangenamen stiel tot ons
voordeel te willen uitoefenen .
God heeft de dieren geschapen tot nut en
vermaak van den mensch . De melk, de room,
de kaas, de boter, de mest, zijn maar een gedeelte der talrijke weldaden die wij van de koe
ontvangen . Het gebeurt dat men ze vet, en
alsdan komt de slachter er ons bet voedzame
vleeseb uitkappen . De koe en de kalveren uit
den stal hiernevens, zijn almede bestemd om
ons tot voedsel te verstrekken .
Drie dagen nadien was het Kermis . Anneken
had een nieuw kleedje in azuurblauwe kleur ;
Paul kreeg er een in bruin . Katrien had deze
nieuwe tooisels gekocht van het geld dat zij
van haren kaas ontving . Zij wilde hierdoor
toongin wat neen al door spaarzaamheid verkrij-
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gen kan, en tevens hare kinderen het bewijs
leveren, dat elke goede daad haar loon ontvangt .
Immers, zij hadden Molle goed verzorgd en
daarom kregen zij de nieuwe kleedsels .
De maaltijden der Kermis vergrootten nog
in ruime mate hunne achting voor het dier dat
zij dagelijks te grazen leidden . Het ontbijt bestond in eenera gekookten koelkop, geperst en
gevormd als Bene kaas, en met ajuin en peterselie bereid . De moeder had reeds elk hunner
eens teljoor met een weinig azijn voorgezet ;
thans begon zij de pastei in schillen te sni, ;den,
en ouders en kinderen deden zich hartelijk wel

aan de smakelijke spijs . Het noenmaal was
vooral bekwaam om te doen begrijpen hoezeer
de koe tot de aangenaamheid des levens medewerk t .
Al de spijzen hadden er als het ware hunnen
goeden smaak aan ontleend . Iet maal begon
met eens lekkere vleeschsoep . Vervolgens
diende men aardappelen en het stuk soepvleesch
op, en daarna rundsbraad met andijvie . Zooals
't gewonelijk gaat, de uitgezochtste spijs hield
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men voor 't laatste : het was een stuk kalfsbraad met salade . Hewel, wat zegt ge er vaal?
vroeg Katrien aan de kinderen die nu zaten te
eten dat het een , lust was om aan te zien .
Lekker ! moeder, lekker ! antwoordden beiden . En Anneken voegde er bij : wij zullen
ook al Molle's kalveren dooden, niet waar,
vader? alzoo zullen wij een vlee ch hebben dat
honderdmaal beter is dan het fletse varkens
spel{ waarvoor ik walgen zou .
Lieve kleine, bemerkte de vader, ik zal u
eerre andere maal zeggen, waarom wij niet
naar uw verlangen mogen handelen . Alleenlijk wil ik u vragen, of gij wel eiken dag uw
schoon blauw kleedjeu draagt ; dit zou u nochtans vrij wat netter staan dan het grijs en versleten werkdagsrokje . Ah ! gij lacht ! gij verstaat mij reeds? Wij zullen er voor vandaag
dan maar over zwijgen .
Katrien diende nu de gebruikte teljoren af,
terwijl Anneken die al een weinig hare moeder
in het huiswerk ter zijde stond, zwarte, witte

en meer andere taartjes opdischte, cii eindelijk
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tot volmaking van den Kermismaaltijd, nog
een aantal- lekkernijtjes te -voorschijn bracht .
De verstandige moeder wilde bij deze gelegenheid aantoonen, dat de koe voor eens der
bijzonderste hulpbronnen onzes bestzans gelden
moet . Gij prijst de hoedanigheid der genuttigde
spijzen in hoogs mate zegde zij ; maar indien
ik voorgaf dat elke dezer spijzen hare smakelij kheid aan de koe te danken heeft, zoudt gij
mij wel willen gelooven ? -- Oh, zekerlijk,
moeder ! bevestigden de kindëren, gij zoudt
ons immers niet willen bedriegen?
Thans deed Katrien hen verstaan dat de verschillende vleeschsoorten alle smakeloos zouden
blijven, indien men ze niet met boter gereedmaakte . 0, de boter speelt eens zoo groots rol
in de toebereiding der spijzen, en ik mag u verzekeren, dat ik er voor ons noenmaal een veelvuldig gebruik heb moeten van maken . Ik heb
er mij van bediend bij 't bakken der aardappelen, bij 't opstoven der saladera en 't bereiden
van het runde- en kalfsbraad . Ook in de taarten en lekkernijtjes die gij zoo gretig vindt, is
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er naast den room en de melk, - een ruim gedecite boter noodig geweest .
Moeders les deed eenera goeden indruk op
het hart der kinderen . Zij erkenden nip ook dat
vader waarheid sprak, toen hij eenige dagen
te voren, met hen over den slachter gewaagde .
Beiden vormden het besluit van, zoo 't mogelijk was, Molle nog beter te verzorgen en in dit
gevoelen dankten zij Hem, die ons al deze
weldaden door de dieren bewijst .
Vragen .
t . - Waarom verheugden zich Paul en Anne
ken over de Kermis?
Wat zagen zij in eene schuur?
2.
3 . -- Wat zegden zij toen zij den slachter eene
koe zagen dooden ?
4 . -- Wat antwoordde hun de vader?
5.
Hoe had Katrien het aangelegd om hare
kinderen ter gelegenheid der Kermis een

nieuw kleedsel te bezorgen? Welk was
haar doel ?
: -- Waarin bestond het ontbijt ; tiet middagmaal ? Toon dat elke genuttigde spijs van
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8.
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de koe kwam of er haren smaak aan ontleende.
Wat wenschte. Anneken in het vervolg te
doen met Molle's kalveren ? Wat zegde
haar vader daarop?
Waarover dankten de kinderen God?

EENS NIJVERHEID.

Eenige dagen na Kermis, reed er een karreken dóor het dorp met eengin ezel bespannen,
en geladen met dierenvellen . De kleine kindederen werden er door verschrikt en liepen
schreeuwend erg oir hulproepende weg . Paul
en Anneken waren ouder en verstandiger ; zijj
naderden de kar en erken

n onder de dooreen-

gesmeten vellen, het haar der beesten die men
op der Donderdag voor Kermis geslacht had .
Waar voert gij dat naar toe, mijnheer?
vroeg Paral, beleefdelijk zijnen hoed afnemend .
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Naar de b uidevetterij, mijne vriendjes, ant-

woordde de voerelan glimlachend ; wilt gij er
eens medegaan? - wij zouden het gaarne
doen, zei Paul ; want daar zagen wij ettelijke
zaken die ons tot nog toe onbekend zijn, maar
wij mogen ons, buiten de wete onzer ouders,
niet van huis verwijderen . Wij danken u dus
wel, mijnheer .
Daarop haastten zich Paul en Armeken naar
huis . Zij vertelden wat zij daareven gezien
hadden, en waren nieuwsgierig van hunne
ouders te vernemen, wat men door huiddevetterij verstaat . Pieter voldeed aanstonds aan
hunne begeerte .
Eerre huidevetterij of looierij, zegde hij, is
de plaats waar men het leder bereidt . Looien
is alzoo werken om bij middel van vellen en
run (gemalen eikenschors), leder te bekomen .
De huidevetter of looier is een man die zich
in de looierij bezighoudt . Onder zijne zorgen
worden de vellen die gij gezien hebt, gezui •
verd, gewasschen en tot leder genaakt . ik zou
u wel kunnen zeggen waarin die verschillende
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bewerkingen bestaan, doch, dit ware te lang
om uit te leggen en moeilijk te onthouden; en
opdat gij beter de taak van den looier kondet
begrijpen, zullen wij, indien gij u voorts wijs
gedraagt, eens een uitstapje naar de stad doen,
en er de looierij van mijnheer Van Riemen bezoeken ; daar zult gij u kunnen overtuigen op
welke wijze men het leder bekomt .
Zoo worden eens de koe- en kalfsvellen
schoenen en laarzen? vroeg Anneken lachend .
Zekerlijk, kind, antwoordde de vader,en op die
wijze zijn de dieren ons nuttig gedurende hun
leven en zelfs na hunnen dood . Zonder heil
moesten wij blootsvoets of ten minste slecht
geschoeid gaan, want zij leveren ons de stof
waarmede wij onze voeten bedekken en vrijwaren .
Dit is nog niet alles . Het leder dient mede
tot het maken van harnassen, malen, overtreksels van rijtuigen, blaasbalgen voor smeden en
koperslagers, pompbuizen en andere dingen
meer .
Als ik ons paard inspan om er mede tje gaan
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werken, dan heb ik daartoe lange lederen riemen noodig . Hewel, die sterke riemen waren
voor oenige jaren nog het vel eener koe, die
toen melk, boter en kaas opleverde .
Ziehier mijne snuifdoos, deze knoppen, dien
haarkam, al die voorwerpen zijn gemaakt uit
de hoeven en hoornen van koeien en ossen .
Wat wordt toch alles vervormd, en boe bewonderenswaardig is ook alles, mijne kinderets! Niets is onnuttig in de natuur . Overal heeft
God zijne oneindige schatten uitgestort, wij
kennen ze op verre na niet alle ; Hij heeft ze
ons verborgen, opdat, wij destemeer vreugde
mogen smaken in ze op te zoeken door arbeid
en nadenken .
Vragen .
1.

Zeg eens wat Paul en Armeken zagen op
een ezelkarreken, dat oenige dagen na
Kermis door het dorp reed .

2.
3.

Doe de samenspraak kennen die Paul met
den voerman had .
Wat deden de kinderen toen zij weder te
huis waren?
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4.

Wat beteekenen de woorden looierij, looien, looier, run?
5 . - Van waar komt ons het leder onzer
schoenen? Toon dat de koe het kalf en de
os ons na hunnen dood nog van nutte zijn .
G . L- Waarom kennen wij niet al de schatten
die in den schoot der natuur verborgen
liggen?

DE LUELKSOEP EN HET ZUIG -

DLE%CHJE .
Katriéns vader was een tachtigjarige grijsaard, die bij eenen zijner zonen in het naburig
dorp woonde . Eene kleine ongesteldheid had
hem weerhouden gedurende de Kermis naar
Neerwinden te korren, en daarom nam hij de
gelegenheid waar, op eenen schoonera zondag
in September, zijne dochter, zijnen schoonzoon en zijne kleinkinderen een bezoek te
geven .
Zijne komst werd dan ook door heel het huisgezin blij begroet . Allen omhelsden hem tee-
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derlijk . Anneken klauterde op 's grootvaders
knie, en streelde hem het eerbiedwaardig kaal
en zilverwit hoofd ; Paul ontlastte hem vare
zijnen stok, terwijl Pieter een glaasje verkwik..
kenden drank ophaalde, en Katrien hem eerie
lekkere melksoep en lichtgezoden eieren bereidde . 't Was waarlijk eene tweede Kermis .
Wanneer nu grootvader wel gegeten had en
zich goed uitgerust, toonde men hem den hof,
de weide, de stallingen, de schuur, den kelder,
den zolder, en vroeg men hem over vele diiigen om raad, iets waarbij de ouderling zich
gelukkig achtte, zijne lange ondervinding geheel en al te hunnen dienste te mogen stellen . . .
Na vurige en wederzijdsche omhelzingen
trok de grootvader, innig verheugd, naar zijn
dorpken terug. Immers, hij droeg de overtuiging met zich, dat hij geacht en bemind werd,
en dit is wel de zoetste vertroosting in den gevorderden ouderdom .
Anneken liet nooit na hare moeder een
woordje uitleg te vragen over 't geen zij maar
niet begrijpen

kon . Zij had hare moeder groot-
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vaders eetmaal zien bereiden, en nu verlangde
zij te weten, waarom ook deze niet van de
aardappelen met spek had gegeten .
Lief kind, zegde de moeder, het voedsel mag
in allen ouderdons niet hetzelfde zijn . Toun gij
zeer klein waart en noch gaan noch spreken
kondet, dan at gij noch groenten, noch vleesch,
noch brood, want gij hadt nog al uwe tanden
niet . Men gaf u toen melksoep te eten, en een
weinigje flauwen koffie te drinken ; maar
vooral dronkt gij melk uit een zuigfleschje .
Ja, ja, Annekenlief, wanneer gij schreidet dan
gaf ik u het zuigfleschje, en uw schreien veranderde in een zoet glimlachen . Ik gaf het u
op alle uren van den dag, en 's nachts lag het
nevens u in de wieg . Gij hadt het als uwe moeder lief, want het was het zuigfleschje dat u
voedde.
De melk was alzoo uwe voornaamste spijs,
en Molle, die gij thans dagelijks naar de grazing leidt, stelde mij destijds het middel ter

hand, om uw zuigfleschje telkens weer- te
vullen .
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Gij ziet dus wel, Anneken, de koe geeft ons
in de kinderjaren het beste voedsel, en de
sappigste spijzen in de jongelingschap en den
rijpen leeftijd .
Doch hare weldaden strekken zich verder
uit ; als de mensch oud wordt, en met . moeite
het voedsel verteert dat op het oogenblik onze
lievelingsspijze uitmaakt, wanneer hij zijne
tanden verloren heeft, dan put hij andermaal
nieuwe krachten in de verkwikkende melk .
Hij bemint de melksoep zozeer als gij in den
tijd uw zuigfleschje liefhadt . En ziedaar waarom ik grootvader een afzonderlijk eetmaal bereidde .
Vragen .
1 . Zeg eens wie er, eengin schoonera zondag
van September, de familie Melkmaas
kwam bezoeken?
2 . -- Hoe werd de ouderling er ontvangen?
3 . -- Wat toonde men hem zoo al toen hij gegeten en wat gerust had? Wat vroeg enen
hem?
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Hij ging daarop met zijn paard naar de jaarmarkt, en bracht er in de plaats eene koe en
eenera os vandaan . Deze moesten nu den ploeg
en den wagen trekken . Alleenlijk zorgde hij
zijne koeien niet zoozeer af te matten, dat zij
daardoor veel minder melk gaven ; want altoos was eene der koeien op stal, terwijl de
andere nevens den os op het land werkte, en
deze wijze voorzorg leverde den gewenschten
uitslag op .
Lieve kinderen, zegde de vader, eenera avond
dat hij met zijn gespan van den akker kwam,
thans gaat ?Nolle breedelijk in de behoeften
van ons klein huisgezin voorzien . Niet alleen
zal zij ons voortaan melk, room, boter, kaas
en de hijzonderste voedingsstaf tot het vetten
onzer varkens verschaffen, maar zij zal ook in
't vervolg onze landerijen beploegen, deci mest
er heenvoeren en er tevens den oogst vandaan
halen . En later, zooals gij weet, hebben wij
nog van haar het voedzame vleesch, en haar
vei voor het ieder onzer schoenen . 0 wat al
schatten ontvangen wij toch niet van de koe!
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Het ware recht moeilijk de voordeelen op te
sommen ons door dit dier aangebracht ; uwe
goede moeder weet het wel, zij is het die ons
alles ten nutte maakt .
In den fruittijd bereidt zij ons allerhande
taartjes uit beziën, krieken, appelen, pruimen,
peren en andere konfijtsels, en verkoopt hare
boter en haren kaas, waarvoor zij dan andere
henoodiádheden als bier, koffie, zout, zeep,
enz ., inwisselt . Zij spaart zelfs zooveel op hetgeen zij verkoopt,dat er jaarlijks, met Kermis,
voor ons allen nog een nieuw kleedsel af kan .
Onze kalveren slachten wij nooit zelf, maar
verkoopes die aan den vleeschhouwer . Op die
wijze heeft uwe moeder, gedurende tien jaren
dat wij in huishouden

zijd,

telkens de over-

schietende penningen op de spaarkas gegeven,
en reeds een fraai soninicken vergaderd . Wel
moet zij soms iets van haar klein kapitaal uitgeven tot het aankoopes van boeken, pennen
en wat er al meer tot uw onderwijs behoort ;
doch, indien gij voorts braaf, vlijtig en leer-

zaam blijft, dan zal er nog immer genoeg van
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het kapitaal overblijven, om ii, ter volmaking
uwer opvoeding, een jaar op de kostschool te
zenden .
Paul en Anneken waren gansch verblijd bij
het hoorera van zooveel nieuws en goeds ;
vooral achtten zij zich gelukkig zulke voortreffelijke ouders te bezitten : in verrukking wierpen zij zich in hups vaders armen en overlaadden hem met dankbare omhelzingen .
Vragen .

J . -- Waarom verving Pieter zijn paard door
eenera os en eene koe?
.
Hoe
legde hij het aan, opdat zijne koeien
2
door het werken niet minder melk zouden
geven?
3 . -- Toon dat de koe een ware schat is .
Zeg hoe Katrien zich bier, koffie, zout en
4.
zeep verschafte .
5 . -- Wat deed zij om, met Kermis, voor ge..
heel het huisgezin nieuwe kleedenen te
kunnen koopera?
.
-Wat
deed men met het geld dat van de
G
verkochte kalveren kwam?

7.
8.
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Wat oordeelt gij over het gedrag van zulke
ouders?
Hoe bewezen Paul en Armeken hunne
ouders hunne dankbaarheid?

EENS LANDZIEKTE .

't Was herfst . De hemel werd met grauwe
wolhen betrokken ; de bladeren ontvielen den
boou~ien en bijna al de velden waren van hunne
vruchten ontbloot : alles scheen te treuren .
De arme menschen zagen huiverend het
einde van dit jaargetij te gemoet, want met
den winter vreesden zij voor honger, koude en
ziekten .
Reeds waren eenige kinderen in het dorp
bedlegerig . Weldra volgden andere kinderen,
jongelingen en meisjes, tot eindelijk de volwassen mannen en vrouwen insgelijks door
de kwaal werden aangetast .
Aanstonds geloofde men aan eene land-

BO

EEN GESCHENK DES HEMELS .

ziekte,'t is te zeggen eerre ziekte, die op eens en
dezelfde plaats een groot getal menechen tege~
lijk besmet .
De geneesheer getuigde dat de geduchte
plaag de pokziekte was, en wekte daarom allen
op, zich zonder verwijlen te laten enten of herenten . Hij bezorgde zich entstof en bevruchtte
er den arm zijner dorpsgenooten mede .
En toch verergerde de ziekte al meer en
meer . Eerst waren het hoofdpijnen en verzwakkingen in het lichaam ; dan bedekte zich
de huid met kleine brandpuistjes en eerre he .
vige koorts greep de lijders aan . Dé dokter
ontzegde zijne zieken het voedsel, en beval
hun enkel thee te drinken en zich warm te
houden . Daarenboven deed hij de negen, den
mond, de noren en de neusgaten der besmettelingen met saladewater wasschee . Dezen aan
wiep hij de voorteekens der ziekte meende te
ontwas en, gaf hij acne goede lating .
Ondanks al deze zorgen, . ondanks de opofferingen der ziekendienders, ondanks de grootste voorzichtigheid, en de liefdadige hulpmid-
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delen van alle kanten aangebracht, hadden
nochtans een tiental menschen er het leven bij
ingeschoten . Paul, Anneken en hunne ouders
kwamen er met de vrees van af.Verscheidene
oorzaken hadden de ziekte belet

het kleine

huisgezin binnem te dringen : het huis, het
beddegoed,de kleedingsstukken, alles was, als
naar gewoonte, uiterst rein ; elkeen onthield
zich van de kleinste onmatigheid in eten of
drinken, en allen waren bij tijds geënt geweest . Eenige andere huisgezinnen waren even
gelukkig als Pieter Melkmans met zijne vrouw
en kinderen, en dit wel om dezelfde redenen .
Eenera avond, na het gebed dat moeder en
kinderen dagelijks als eens dankzegging voor
hun behoud ten Hemel stuurden, richtte Pieter
zich tot zijne kinderen, ten einde hun eens
nieuwe weldaad van de koe te lesren beseffen .
De pokken, zegde hij, de verschrikkelijke
ziekte die gansch ons dorp in droefheid heeft
gestort, maakte echter in vraegeren tijd meer
slachtoffers dan op onze dagen het geval is .
Toen immers kende men nog het middel wiet

2
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om die ziekte tegen te werken en te voorkomen, en het grootste gedeelte van die er mede
besmet waren, stierven na weinige dagen van
hevig lijden .
Het was in het jaar 177

dat Jenner een

Engelsche geleerde, aan den uier der koe een
vocht ontdekte dat, onder de huid, en neet het
bloed in aanraking gebracht den mensch
voor de ziekte bevrijdt . Hij verhaastte zich
deze ontdekking ruchtbaar te maken, en welhaast bezat men in alle landen het middel om
de erge plaag te bestrijden .
lIewel, 't is een dergelijk vocht, entstof genoemd, dat de heer dokter met zijn vliemken
in onzen arm stak . En indien wij, als zoovele
anderen, niet ziek geworden zijn, dit hebben
wij te danken aan de koe, die ons het heilzaam
hulpmiddel verschaft, en aan Jenner, den beroemden geneeskundige, die ons met het gebruik er van heeft willenn bekend maken .
Mijne kinderen,voegde er de vader bij, laten
wij immer onze erkentelijkheid betuigen aan
hen die ons zulke diensten bewijzen, en ver-
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DE LONOENONThTEKING .

Een ongeluk komt nooit alleen, zegt men,
en er ligt veel waarheid in die spreuk ! Zie er
hier een nieuw bewijs van .
Het arme Neerwiuden, _zoo erg door de pok ..
ziekte aangetast, werd opnieuw door eens
andere plaag beproefd . Na de sterfte onder de
mensehen kwam de sterfte onder het vee .
Reeds in vele stallen trof men zieke koeien aan .
In den beginne kregen zij eenen drogen
hoest, zij gevoelden door het lijf koude huiveringen, zij vermagerden zienderoogen en gaven zeer weinig melk ; daarna werd hunne
ademhaling belemmerd, de hoest vdrergerde,
zij hadden hevige jacht in de lenden en hunne
polsen sloegen geweldig ; vervolgens kregen
zij de koorts en stierven van verstikking .
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Verscheidene veeartsen werden geroepen,
en allen verklaarden dat het de longenontsteking was, dat is, cene kwaal waarbij de longen
sterk aangedaan zijn . De artsen kenden echter
de rechte oorzaak der ziekte niet . Alleenlijk
raadden zij de landbouwers uit den omtrek ten
zeerste aan, de stallen zuiver te houden, de
muren te kalken en van onder met teer te
verven, en er vooral dikwijls versche lucht in
te brengen .
Allen volgden deze wijze raadgevingen,
hoewel het op vele hoeven reeds te verre gekomen was . Eiken dag was men genoodzaakt
een aantal schoone koeien in de aarde te delven die adoor de Tongenziekte waren omgekomen .
De veeartsen gaven nochtans de sprekendste
bewijzen van moed en bekwaamheid . Zij liepen om en rond waar de ziekte zich mocht
vertoonen en gebruikten al de bekende hulpmiddelen om ze te bestrijden . Zij deden overvloedige aderlatingen, daarbij het gebruik van
loogzout, teerwater en andere benoodigheden

G

EEN GESCHENK DES HEMELS .

die neen bij den apotheker haalde, aanbevelende . De nog gezonde beesten deden zij in
afzonderlijke stallen plaatsen . Zij verboden
ook niet de besmette dieren te voeden, maar
hun voedsel moest licht en gemakkelijk te verteren zijn .
In eerre maand tijds had de gehsel uitgewoed,
en toch waren vele landbouwers letterlijk er
door ten onder gekomen .
Ook ditmaal waren de stallen van Pieter
Melkmans, benevens die eerrigor anderen,voor
de kwaal bevrijd gebleven, liet was wel te
zien, dat de ziekte niet haren intrek had genomen in de plaatsen waar cone onafgebroken
netheid heerschte . -Deze les droeg voorwaar de
beste vruchten .
Al de landbouwers van Neerwinden werden
als zoovele voorbeelden van orde en netheid ;
zelfs die welke voortijds hunne plichten hieromtrent. hadden verzuimd, deden nu al wat zij
naaar konden om er zich gansch en geheel van
te beteren .
Pieter Melkmans, eega zoo edelco dia mag
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als teedere en verkleefde vader, opende Eene
inschrijving ten voordeele der ongelukkigen,
die door de longenziekte in armoede gedompeld
waren,

en dit voortreffelijk werk werd door

allen krachtdadig ondersteund, met het gevolg,
dat na een jaar, de beproefde huisgezinnen
zich eenigszins weer in welstand bevonden .
Vragen .
Wat is de longenontsteking on welke zijn
er de kenteekenen van?
2 . -- Welke middelen kan men aanwenden om
dezen geesel af te keerera? Gelukten deze
middelen te Neerwinden ?
3.
Wat deden de veeartsen om de longenontsteking te bestrijden?
4. -- Welke waren de noodlottige gevolgen dezer ziekte?
Waaraan was het toe te schrijven dat de
5.
ziekte niet in Pieter Melkmaas' stallen
drong? Welke les namen de landbouwers
van Neerwinden aan dit voorbeeld?
G . -- Bewijs dat Pieter Melkmens eens edelmoedig man was .
1.

$
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EEN WIi%TEIIAIVOND .

De herfst was voorbij en het gure jaargetijde deed zich in al zijne strengheid gevoelen .
De boonzen waren ilu gausch kaal ; de hoven
hadden hunnen bloemen en de velden hunne
aangenaamheid verloren . De sneeuw bedekte
alom de aarde ; de wateren waren bevrozen
en de wind blies ijskoud .
Op dit tijdstip werkte Pieter met zijli gespan
op het land niet meer . Over dag dorschte hij
het gaan in de schuur ; de lange avonden besteedde hij aan liet onderricht zijner kinderen .
Nu eens sprak hij over de jaargetijden en
het nut dat elk hunner ons oplevert ; dan deed
hij lien de waarde zoeken van het graan dat
hij in de week kon uitdorschen en verder ah
eens berekenen hoeveel geld hij gedurende het
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jaar aan zijnen landbouw had moeten uitgeven . Zijne geliefkoosde bezigheid bestond
nochtans in het lezen eeniger bladzijden van
hef een of ander leerrijk boek .Alsdan sprongen
de kinderen op van vreugde . Zij vermaakten
zich eenigen tijd met het bekijken der printjes
van het boek, waarna de vader er hen iets uit
voorlas, steeds zorgende er telkens den noodigen uitleg bij te voegen . Pieter handelde volgaarne met zijne kinderen overdo schoonheden
der natuur, want hij ondervond wel dat zij
daardoor verstandiger en braver werden .
Eersen avond dat de kleinen zich gelukkig
achtten dat hunne koeien bevrijd gebleven
waren van de plaag, die zoovele huisgezinnen
had ten onder gebracht, veranderde de vader
zijn gewoon gesprek . Hij geloofde het zich ten
plicht, hun te lesren dat het niet voldoende is
het vee een goed voedsel te bezorgen, om er
al het mogelijk profijt van te hebben_ Hij wilde
zijne kinderen de oorzaken der meeste ziekten
onder de koeien en ossen aanwijzen, en heii
tevens eenige practische middelen ter hand

ÍO
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stellen om de ziekten te voorkomen of die to
bestrijden zoo zij reeds bestaan .
Indien gij uw vee wilt gezond houden, zegde
hij, zorgt dan dat de stal immer net zij en wel
verlucht . Trekt dagelijks den mest uit, vaagt
den vloer droog, bekalkt van tijd tot tijd de
muren en opent de deuren en de vensters telr

keumale uwe beesten uit den stal zijn . Verschaft uwe dieren een genoegzaam, gezond en
aangenaam voedsel, en behandelt ze met de
grootste zorg : daarom, slaat ze niet, doet ze
niet loopen en laat ze nimmer in den regen ;
eindelijk,verwijdert alles wat hun zou kunnen
doen lijden of hinderlijk zijn .
Ondanks al deze voorzorgen kunnen er de
hoe echter een aantal ziekten overkomen . Eene
der algemeenste is de darmenontsteking . De
koe is alsdan treurig en eet niet meer ; zij slaat
zich geweldig de lenden, heeft gestadig dorst,
knarsetandt en is tot braken geneigd .
Ten einde haar leed te verzachten, geeft men
re eerre goede lating, en doet men ze gedurende
drie vier dagen water met lijnmeel drinken .
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Sommige personen voegen er nog wasschingen
bij en verhaasten aldus~de genezing .
Twee soorten van koortsrichter onder het
vee vele verwoestingen aan : het zijn de
brand- en de hersenenkoorts . Ik zal er u eenige
woorden over zeggen .
Bij de brandkoorts gevoelt de koe hevige
huiveringen, hare ooggin zijn rood, haar bloed
bruischt en haar ruggepraat is zeer gevoelig ;
zij beeft over al hare leden en lijdt aan eene
brandende hitte . Deze ziekte is niet alleen ge~
vaarlijk voor het vee, maar ook voor ons . 't Is
daarom dat de personen, met de verzorging
der dieren gelast, zich dikwijls de banden met
azijn moeten wasten .
De eenige behandeling die tot heden goede
uitslagen heeft opgeleverd, is de volgende .
Men doet eene insnede op de tong der koe, ten
einde er de ziekte zich geheel en al nederzette,
vervolgens schrabt men met eengin lepel het
bloed weg en de mosachtigheid die zich naast
de snede vormt, en men wascht na elk kwart
uurs de tong met lauw zemelwater .

12
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De hersenenkoorts is ook zeer gevaarlijk .
De kop en de oogera der k9e zijn in deze ziekte
sterk gezwollen . Om de kwaal te bestrijden,
overwindt men zorgvuldiglijk den kop der koe
niet gekookt hooi . Vervolgens doet men eenige
insneden op den kop en men belegt die met
papplaasters van roggemeel gemaakt .
Er bestaan nog menige andere ziekten onder
de koeien, mijne kinderen ; ook worden er bij
de reeds opgenoemde veel gansch andere hulpmiddelen voorgeschreven dan die welke ik heb,
opgegeven, maar men kan toch niet alles ineens leereb . Weldra krijgt gij een leesboek,
waarin gij de middelen beschreven vindt tot
liet bestrijden der veepest, eens plaag die door
baren naam alleen de landbouwers schrikken
doet . Dit boekje zal daarbij nog vele aanwijzingen bevatten die bijzonder nuttig zijn voor
u en voor allen die zich met de veeteelt generen .
De vader zweeg . De kinderen wenschten
hunne ouders den goeden nacht en drukten
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hen nog elk eereen dankbaren kus op het voor
hoofd eer zij naar bed gingen .
Vragen .
1.
2 . ---

3.
4 . --

5.

G.

7 . --

--

Welk uitzicht levert de natuur op in den
winter?
Zeg waarmede Pieter zich gedurende dit
tijdstip bezig hield . Verspilde hij zijnen
tijd in de herbergen?
Is het genoeg de dieren een goed voedsel
te geven?
Wat al middelen leerde Pieter zijne kinderen kennen, ten einde hun vee gezond
te bewaren?
Wat is de darmenontsteking ? Welke zijn
de kenteekenen dier ziekte? Geef eenige
middelen daartegen .
Wat verstaat gij door de brandkoorts?
Waaraan kan men die erkennen? Geef een
middel- ter bestrijding dier kwaal .
Waarin bestaat de hersenenkoorts ? Welke
voorteekenen kenmerken deze ziekte, en
hoe moet men haar te keer gaan?
Wat is de veepest? Wat zegde Pieter van
dien geesel ?

74
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VERTREK VAN

MOLLE .

Twee jaren waren verloopen sedert de pokken en de longenontsteking zoovele h uisgezinnen van Heerwinden in diepen rouw hadden
gestort . -Paul en Annekes waren nu veel grooter geworden, maar Molle verouderde dag aai
dag en gaf bijna gems melk meer.
Pieter en Katrien dachten dat het tijd werd
ze te verkoopes . Gedurende ruim twaalf jaren
had zij de familie Melkmans groots diensten
bewezen, doch zij kon thans in de behoeften
van het huishouden niet meer voorzien en
daarom verkocht men ze aan eenes jeneverstoker.
De kinderen schreiden diepgevoelde tranen
wanneer zij de arme koe zagen henengaan om
sliet meer weer te koeren . Zij hadden ze
zoo dikwijls naar de weide geleid ; zoolang
hadden zij hare melk, haren room, hare boter
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en haren kaas gesmaakt, en nu konden zij
snaar niet begrijpen waarom hunne ouders zoo
handelden .
Mijne kinderen, zegde de vader, ik ook heb
spijt dat . Molle onzen stal verlaat en zou ze
gaarne nooit verkocht hebben ; maar wat wilt
gij? Kan Molle wel blijven leven'? Weet gij
dan niet dat zij zoo oud wordt en slechts met
moeite nog eet? Bemerkt gij dan niet dat zij
dagelijks- minder melk geeft en den ploeg niet
meer trekken kan? Indien wij ze nog eenige
jaren houden, dan zal zij gedurig ziek zijn en
ons daarenboven veel last aandoen . Is het aszoo
niet beter dat wij -ze verkoopes? Welnu, die
man heeft ze gekocht om ze te vetten, en binnen eenige weken komt zij in handen van dcii
slachter, die ons haar vleesch leveren zal .
't is al heel droevig, ik beken het, maar ook
't is hare lotsbestemming . God heeft het aldus
g ewild . A I het geschapene moet vergaan . De
schoonste, de wonderbaarste zaken duren
slechts voor korten tijd . Zie die bloemenperkjes! Zullen die zoo aangenaam geurende blue-

is
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men wel altoos frisch blijven? Helaas ! neen .
Nog eenige dagen en zij verwelken voor immer ! Zij bekoren ons voor eenige oogenblikken
en verkwijnen .
En de lente, die wij telkeu jare zoo blij en
zoo gelukkig tegemoet zien, duurt die eeuwig?
o neen ! De viooltjes en meiklokjes balsemen
de lucht met hunne zoete geuren slechts voor
een luttel tijds ; ook de vogeltjes zingen ons
niet bestendig hunne verrukkende liedjes voor .
Wij zelven, mijne kinderen moeten aan deze
natuurwet gehoorzamen . Wij zullen niet altijd
jong, moedig sterk en vroolijk zijn ; eens zal
ons aangezicht rimpelen, zullen onze haren uitvallen en zal ons de arbeid een last worden .
hoe deugdzaam, hoe rijk wij ook zijn naogen,
eens zal het uur slaan dat wij sterven moeten .
De kinderen hadden, door deze goede
woorden hups vaders handelwijze recht wel
begrepen . Zij streelden hem de handen, vaag .
dien zich de tranen uit de oogera en keken dan

nog eens den weg op naar Molle, die reeds bijna

uit 't zicht verdwenen was .
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Vragen .
I . -- Waarom werd Molle aan den jeneverstoker
verkocht?
2.
Wat deden de kinderen toen zij ze zagen
vertrekken ?
3 . -- Wat zegde hun Pieter te dezer gelegen .
heid ?
4 . -- Van welke gelijkenissen bediende hij zich,
ten einde zich beter te doen verstaan?
5 . - Konden de kinderen zich daarin vertroosten?

KEUS EENIER GOEDE MELKKOE .

De maand Maart liep ten einde ; elkeen bereidde zich tot den veldarbeid . De smeden vermaakten de ploegijzers, de wagenmakers herstelden de eggen en wagens, en de gareelmakers beijverden zich om bij tijds met de
harnassen klaar te komen .
Pieter Melkmans moest zich op dit tijdstip
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eene nieuwe koe bezorgen, want sedert het
vertrek van Molle was er eene ledige plaats in
zijnen stal die hoofdzakelijk moest aangevuld
worden . Zijne kinderen verzochten hem ten
dringendste er toch eene te willen koopera die
op de oude Molle geleek . R Lieve kinderen,
zegde de vader, «ik zal zooveel mogelijk u hierin
trachten te voldoen ; niets is mij aangenamer
dan u te bevredigen, wel te verstaan als uwe
wenschen billijk zijn .
Bemerken wij nochtans, dat de hoofdvereischte eener koe moet zijn, veel en goede melk
te men . Met eene schoons koe zou men toch
bitter weinig uitrichten, indien zij daarbij gems
andere doe& hoedanigheden bezat . En zie eens
wat men al verliezen zou, moest men het
ongeluk hebben gedurende eenera ruithen tijd
er eene slechter té moeten meeden'
Geven wi,j dus onze markeur aan da goede
koeien, doch, dierzijn niet altijd zoo geni kkelijk
k te erkennen . Gel .kl iglijk heeft grootvader
ons liet middel gegeven out zich dcsaan~ ;aandcr
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minder te • bedriegen . Dit geheim deel ik, op
mijne beurt, u mede .
« Ziehier, zegde hij, de algemeené vereischten eener goede melkkoe : Zij moet van een
echt goed ras zijn en eenen langen en dunnen
kop hebben ; hare hoornen moeten eveneens
lang en dun zijn, en van eene heldere kleur ;
haar tamelijk lang lijf en rechten rug, moet
malsch van vel en zacht van haar wezen ; hard

lenden moeten breed, en haren uier zacht en
groot zijn, zelfs dan wanneer zij reeds gemoll
ken is
»
Des anderendags was het jaarmarkt . De
vader vond hier nogmaals de schoone gelegenheid om zijne kinderen eene menigte zaken te
leeren kennen die met hun bedrijf in betrek
stonden, en daarom stelde hij vaor,dat Paul en
Armeken hens naar de stad vergezellen zouden .
Dit nieuws was den kinderen uiterst welkot . In een oogenblik staken zij in hun zondagspak en waren tot de reis bereid .
Pieter leidde hen bij al de koeien die op de
markt te koop stonden, en deed hun de goede

$d
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en slechte hoedanigheden aan elk der dieren
opmerken .-- Mistrouw steeds de koeien, zegde
hij, die bewegingen vlaken terwijl men ze met
de handen betast ; die zijn meestal moerlijk
om te melken en geven dan ook te minder .
Zoek er liever eens die bij de aanraking
van huid en uier gerust staan blijft ; daar is
gewoonlijk de grootste bate bij en een klein
meisje zal haar mogen melken, zoowel als de
volwassen meid .
Nadat Pieter nu eeiis de markt had rondgewandeld en aan zijne kleinen uitgelegd had
wat zij of zenderlings of gansch nieuws te zien
kregen, kocht hij eerre koe die de

opge-

noemde hoedanigheden, in hoogs mate vereenigde . Zij had daarbij nog 't voordeel zeer wel
op Molle te gelijken, iets waarvoor de kinderen
ten zeerste in hun schik waren .
Op den weg naar huis, wilden de kindereis
weten, waarom de vader niet i n alles den raad
der kooplieden gevolgd had . Die menschen,
zegden zij, spraken met den grootsten lof van
de koeien die zij u te koop aanboden ; zij ver-
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zekerden zelfs dat gij er nooit betere zoudt
gevonden hebben : waarom kondet gij dan ook
niet naar hen luisteren
Kinderen, antwoordde de vader, gij

zift nog

jong en in vele dingen onervaren . Nog nooit
hadt gij eens jaarmarkt gezien ; slechts sedert
dezen morgen kunt gij er een denkbeeld over
hebben en dan nog maar een zeer onvolkomen .
Gij moet weten dat al die menschen niet altoos waarheid spreken . Veeltijds liegen zij tot
hun voordeel . Zij roepen en tieren, stampen
en slaan, bestellen jenever en bier en overladen hunne waar neet wenschen en asden ;
edoch, vertrouw zulk een gedrag niet, het is
enkel huichelarij . Het- eeeige doel dat zij zich
bij al dit lawijt voorstellen, is zoo duur mogelijk hunne waar uit te venten . Ongelukkig
dageden die met de schalkheid der kooplieden
niet bekend zijn, want vroeg of laat worden
zij er van bedrogen . De koopar moet tegenwoordig goed uit zijne oogen zien, indien hij
bij dit slag van menschen er zonder schade wil
afkoelen .
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Later zult gij wel begrijpen wat ik u thans
'eggen wil, en ondervinden, dat niet alle men
schen even rechtvaardig zijn ; daarom is het
noodig ze te lesren kennen, alvorens er goede
betrekkingen mede aan te knoopen .
Gelukkiglij k zal de voorspoed der eerlijke
lieden u alsdan vertroostend voorkomen . De
bedriegers kunnen wel soms gelukken, doch,
eens komen hunne listen aan den dag en dan
worden zij door alle menschen geschuwd en
van eenieder verlaten .
Na twee uren gaans kwamen zij op hun
hoeveken aan . De koe, die door Anneken
Molle II werd genaamd, leidde men iii den
stal, en vader, moeder en kinderen deden de
vroomste wenschen voor het behoud harer ge~
zondheid . Het brave gezin verliet vervolgens
den stal, in de zoete hoop, dat de nieuwe Molle
al de goede hoedanigheden . zou bezitten, die
innen haar naar haar uitwendige kon aanzien .
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Vragen .
4 . -- line kon Pieter Melkmaas er toe besluiten
zich eene andere koe te kooptin? Wat wisten de kinderen hier omtrent in te brengen?
Wat antwoordde hij daarop?
2, --- Wat zoudt gij liever hebben, of eene
schoonti of eene goede koe? Geef de redenen uwer keuze .
3.
Welke zijn de algemeens kenteekenea
tiener goedde melkkoe?
4 . - Met wat oogmerk leidde Pieter zijne kinderen naar de jaarmarkt?
5. --- Welken raad gaf hij hun terwijl zij op de
markt wandelden? Kocht Pieter dan eindelijk eene koe?
-Wat
zegden de kinderen aars hunnen vader
.
op den terugkeer naar heerwinden? Wat
antwoordde hij hun?
7 . -- Waarom dient de kooper niet altoos naar
den raad der verkoopera te luisteren?
S.
Kunnen de bedriegers ook al niet eens gelukken? Welke is de vertroosting der rechtvaardige menschen ?
9.
Zeg wat er bij de terugkomst van F titer
Melkmans'en zijne kinderen, te huis gebeurde?
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IJIT`VEILKSELEN EENEH GOEDE
OPVOEDING.

De familie Melkmans bleef zich voorts met
den landbouw generen en vond daarin een
treffelijk bestaan .
Nu Paul en Anneken al de klassen hunner
gemeenteschool regelmatig gevolgd hadden,
nu hunne ouders hen met de voornaamste levensgebruiken hadden bekend gemaakt, mochten zij voor een jaar op de kostschool gaan . . . .
Toen zij er vandaan kwamen, hadden zij
niet, als zoovele anderen, den lust tot het werk
en de liefde tot het _eenvoudig leven verloren .
Anneken was eens verstandige jongedochter . Zij kon naaien, breien en de kleederen vermaken, maar oneindig beter nog verstond zij
zich aan de bereiding van boter en kaas en aan
het regelen van 't huishouden . Zij geleek in
't geheel niet op die ijdele jufferkens, die het
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zich schamen zouden cone koe naar de grazing
te leiden, ze te verzorgen en te melken . Maar
toch daarom was zij gems slecht opgevoede
boerenmeid . Haar opschik was eenvoudig,doch
uiterst zindelijk ; hare manieren waren beleefd
en in niets overdreven . Het gedacht dat bij
haar bovendreef, was gretig de lessen harer
moeder op te vangen en zich te bevlijtigen oen,
als zij, cone voorbeeldige huishoudster te
worden .
Paul, van zijnen kant, was geenszins hoogmoedig . Wel had hij tien maanden als leerling
in eens kostschool doorgebracht, maar hij geloofde niet dat hij daardoor een I uitengewoon
men sch geworden was . Zijne kennissen gebruikte hij in het wijs bestuur zijns akkerbouws, want hij hoopte eens zijnen vader in
dit bedrijf te mogen opvolgen, en daarom vond
hij zijn grootste vermaak in de bebouwing
hunner landerijen . Van den morgen tot den
avond, van het oogenblik dat hij met zijne koe
en zijnen os naar het veld ging totdat hij met
zijn gespan naar huis keerde, was hij aan 't
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zingen en klingen dat het een lust was om tt
hoortin . Zonder rijk te zijn, was alzoo de familie 11lelkmans toch waarlijk gelukkig . Elk
hunner was tevreden in zijnen stand . Annekeli
eerkoor haren melkkelder boven den spiegel ;
Paul beminde het kalme veld meer dan hot
gewoel der steden, en Pieter en Katrien hadden
voor niets ter wereld hun erfgoedje tegen het
kasteel des heerera van Keerwinden verwisseld .
Eenera avond, na het werk, zegde de vader
tot zijne kinderen : Is de akkerbouw nu

Riet

de aangenaamste aller bezigheden? -- Wij
kweekera graangewassen, boonren, dierenvoeder en bloemen aan ; wij teelera paarden,
koeien en schapen ; wij ademen immer eene
frissclie buitenlucht in ; wij werken en bewegen ons in de duizendti schoonheden der wonderbare natuur, en eiken dag brengt ons eene
goede broodwinning aan .
Kan een mensch op aarde meer verlangen?
Zie maar eens ons

klein gezin : zijn wij
niet recht gelukkig? Sedert meer dan twintig

jaren leven wij in ons nederig beroep van de
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opbrengst onzer koeien, die ons en voedsel en
kleederen verschaffen . Ja, dank aan hunne
ontelbare weldaden en aan de spaarzaamheid
uwer voortreffelijke moeder, zijn wij in staat
geweest u eerre goede opvoeding te bezorgen .
Gij ziet dus wel, mijne kinderen, de koe is
een waar geschenk des Hemels . Nooit kunnen
wij er te veel zorg voor hebben, want zij geeft
ons, alles wat wij voor haar doen, honderdvondig weer .
Zekere volkeren der oudheid, de Egyptenaren onder anderen, gingen zooverre --- de koe
te aanbidden, Ten huidigeit dage geniet zij
nog dit voorrecht bij de Indianen . Die volkeren denken namelijk, dat de zielen der wijzen
in het lichaam dezer dieren overgaan . Zij laten
de koeien vrijlijk rondloopen, en beschouwen
het als eene grove misdaad ze te dooden .
Wij deelen niet in 't gedacht noch in de handelwijze dezer volkeren, mijne kinderen, want
wij hebben het geluk tot eene meer verlichte
en beschaafde natie te behooren . Nochtans
zullen wij ons steeds herinneren dat de eerste
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stralen onzer beschaving met dit huisdier ons
zijn toegekomen . Wanneer nog de jacht het
eenige bestaansmiddel der menschen was, dan
konden zij zich natuurlijk met niets anders ophouden ; doch van zoohaast de os onder zijn
bereik is gekomen, hebben ook de landbouw
en de kunsten zich beginnen te ontwikkelen .
Langzamerhand werden de zeden van den nog
ruwen meusch zachter ; in stede van onophoudelij k den oorlog met de dieren voort te zetten,
verzamelde hij ze onder zijn dak en maakte ze
zich tot vrienden, die hem al spoedig tot den
arbeid en de studie aanstuwden .
Wij zullen voorzeker de oude Egyptenaren
niet navolgen met voor het nuttigste onzer
huisdieren neer te knielen ; maar als redelijke
en verstandige menschen, zullen wij nimmer
vergeten, dat de koe, onder meer dan een opzicht, het levende beeld is der Alvoorzienigbeid, die, in alle omstandigheden, het menschelijk geslacht met zijne oneindige weldaden
overlaadt .
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Vragen .
4.

Hadden Paull en Anneken eens goede opvoeding ontvangen?
2.
Doe Anneken als jongedochter kennen .
3.
Schets Paul als jongman .
4 . --- Beschrijf het geluk der familie Melkmaas .
5 . -- Wat zegde Pieter op eengin avond tot zijne
kinderen, sprekende over den landbouw?
. -- Wat is een geschenk des Hemels? Bewijs
dat de koe waarlijk een geschenk des Hemels is.
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