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BESTE LEZER,

Hendrik Verstroome, mijn kleermaker, die te Brussel woont,
heeft een zoon, Karel, van veertien jaar oud, die wat al to snel
groeit en daardoor zwak en ziekelijk is.
De stadslucht past den jongen niet, zei de dokter, hij moet
voor eenigen tijd naar buiten om op te knappen.
Daar vader Verstroome een broeder heeft, die te Ganshoren
woont, viel het niet moeilijk aan dien eisch te voldoen, te meer
omdat die broeder geen kinders heeft en hij en zijn vrouw veel
van Karel houden.
Karel is een verstandige, leergierige knaap, die zijn tijd buiten
wel benuttigt.
Oom Jan en tante Lina vinden er vermaak in de weetgierigheid
van den stadsjongen te voldoen, en deze teekent regelmatig op,
wat hij over tuin- en landbouw verneemt.
Onlangs bracht ik een bezoek aan mijn kleermaker, die mij
over zijn zoon sprak en vertelde, dat Karels gezondheid reeds
merkelijk verbeterd was ; maar, zeide hij, de jongen houdt thans
meer van het land dan van de stad, 'k geloof, dat hij waarlijk
Boer zou willen worden ; zie eens wat hij al opteekent, en meteen wierp hij mij een schrijfboek voor, dat ik met veel belang
-stelingdorblade .
1k vroeg en bekwam de toestemming die aanteekeningen inee
te nemen, en te laten drukken, ten bate van andere jongens, die,
evenals Karel, in tuin- en landbouw belang stellen : zoo kwam
dit boekje tot stand.

DE SCHRI.IVER,
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131J Oom Jan.
I.

De Tuin.

Verleden jaar woonde ik bij mijn oom Jan. I)at is een
fijn landbouwer ! Naast zijn woning ligt een stak land,
dat 1O0 meter lang en 60 m. breed is. Daarop wassen veldvruchten : de mooiste van de streek.
Achter zijn huts ligt een tuin, die 60 m.' lang en 40 nl.
breed is.
I)ie tuin is zoo goed ingericht en verzorgd, dat het een
lust is daarin te wandelen.
Hij is omringd door een goed geleide en netjes onderhouden haag -en door een kruispad in vier bijna gelijke
deelen verdeeld. bangs die paden ziet men aan weerszijden
breede bedden, waarop bloemen en streiken met veel
soorten van fruit welig groeien.
Op het einde van bet pad, dat bij het poortje begibt,
bevindt zieh een pri ^ eltje of looverhuisje, waarin men
op zijn gemak zit, om van Ooms lekker fruit te proeven.
Honden noch hennen kennen in den tuin binnendringen,
dank een ijzeren net, dat langs de haag gespannen is. Die
zijn daar ook niet noodig, zegt OOm !
Verder ziet men in den tuin nog een overdekten tnestput,
die in den grond gemetseld . is, .en iets, waar Oom zeer
veel van houdt : houten, met boomschors bedekte huisj es,
waarin insektenetende vogels in volle vrij Neid Leven en
zieh vermenigvul(iigen.
De paden zijn netjes gereinigd van onkruid en mooi geharkt (*). Een slordige tuin, zegt Oom, is als een voile,
ongekamde en ongewasschen jongen, en zulke kerels kan hij
niet lijden.
(") In sommige streken zou men zeggen : mooi geraakt of rnooi gerakeld,

Hoveniersgereedschap.

II.

1 ► Voorraad en Onderhoud.

Landman en hovenier hebben nog al wat gereedschap
noodig en dit moet met zorg onderhouden worden, opdat
het roest het ijzer niet aantaste en de regen het hout niet
doe rotten.
Na elk gebruik reinigt Oom Jan zijn gereedschap, laat het
soms drogen in de zon of bij het vuur en hangt het dan op
in een loods, die naast zijn woning staat.
In die loods bewaart Oom ook stokken van esschenhout
en van accaciatakken, welke hij uiterst efren en glad maakt
en waarvan hij de stelen van zijn gereedschap vervaardigt.
Stelen van esschenhout zijn de kloekste en de beste,
zegt hij.
Men ziet er ook nog een voorraad rechte stokken, die
bestemd zijn voor leistokken van planten, welke een steun
noodig hebben. Deze zijn aan een einde gepunt, anders
zouden zij de wortels der planten kwetsen.
Men vindt er ook nog koordjes, bast en twijgen om de
planten te binden, een paar kruiwagens en een beerkuip.
Over sommige werktuigen, die in de loods te zien zijn, zal
ik eenige bijzonderheden mededeelen.

III.

2) De Spade, het Plantijzer en de Plakker,

Het voornaamste werktuig
spade,
veel
ade isde d ie den grond
^
beter omwerkt, verbrokkelt en \'erlucht dan de ploeg.
Zij bestaat nit een ijzeren blad, dat door den smid goed
gehard en dun geslepen is. In (lit ijzer hast een steel met een
handvatsel.
Wie weet hoe nittig de spade is, zal wet begrijpen wat
een nude landmal, op zijn sterfbed, tot zijn kinderen neide :
In den akker, dien ik u nalaat, is een rijke schat verborgen;
delft dien akker goed om en ge zult hem vinden. »
I)aarmee bedoelde hij : rijke oogsten en overvloedige
vruchten, die de fanlilie van den lan(lhan tot welstand
brachten.
ir

Het plantijzer verschilt hierin van de spade, dat zijn steel
niet vale een vierkante plaat, haar van een ijzeren, scherl)e,
driehoekige bunt voorzien is. Men gebruikt het om kuiltjes.
of putties te maken voor het verplanten van gewissen.
Oom heeft ook een Jrlantboor. Hier is de scherpe punt
vervangen door een buffs, die onder en boven open is. I_)ie
boor dringt in den grond en neemt er de ,aarde nit, in plants
van ze weg te stooten ; dit is beter, zegt Oom, omdat zoo
de aarde rond de plantjes tosser ligt.
De plakker is een zware, honten, effen plank van omtrent
50 cm. lang en 25 cin. breed, waaraair in 't midden een steel
loodrecht bevestigd is.
Na het zaaien van sommige planten, als ajuin en wortelen,
worden de bedden eerst geharkt ; daarna neenit Oom den
plakker, heft hem boven den bezaaiden grond en laat hem
beurtelings op al de plaaatseu van het geheele bed vallen.
I)it belet de zaden weg te waaien, vooral in zandachtigen
grond bij droog weder ; ook het kiemen der zaden wordt er
door bevorderd, omdat ze zoo beter door de aarde omsloten zijn.

^
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IV. — 3) De Houw, het Houwtje
en het Krabbertje.

De houw dient om den grond tamelijk diep op te kappen
en er aldus licht en locht in te laten, terwijl ook de onkruiden gedood worden.
Zij bestaat uit een platte plaat van gehard ijzer, die fijn
geslepen is, en een rechten steel, die met het vlak van
het ijzer een rechten hoek vortut.
I)ie lang met de houw moet werken, verlieht zij n arbeid
veel, door aan den steel een koord met een ring vast te
hechten en door dien ring den arm te steken, die de houw
moet ophoti den.
Het houwtje is een kleine houw, waarvan het ijzer schuiner geplooid is.
Het houwtje bewijst groote diensten : men kan er mede
uitdnnnen, den grond reinigen van onkruid, aardappels en
beeten aanaai;den, vervuilde paden spoedig reinigen, kleine
greppels Pond de planten inaken, om ze te bemesten zonder
ze to besineuren, enz.
Het houwtje gaat niet zoo diep in 'den grond als de houw. :
met het houwtje neemt men de bovenkorst van den grond
weg en met de houw kapt men diep in den bodem.
*
4c

ir

Het krabbertje is een werktuig j e met korten steel, dat
een klein houwtje en doorgaans ook een kleinen drietand,
recht over elkander geplaatst, draagt.
Met het houwtje kapt men de onkruiden of overtollige
plantjes los en met den kleinen drietand harkt nien ze sannen
op hoop] es.
i\ien gebruikt het doorgaans al kruipende op de kniete n.
Het werkt voorzichtig tusschen de planten en helpt veel de
wieders, door den grond 1e breken, waar hon bloote vingers
niet in zouden kennen komen, zonder de nagels te kwetsen.

9

V. -- 4) De Raak, de Kapper, de Vork, de Schoffel
en het Plantschopje.
1)e raak wordt ook rakel, hark of riff genoemd.
Oom Jan heeft een kleine, ijzeren raak, waarmee hij 'd e
bedden raakt alvorens er het zaad der moeskruiden over te
strooien ; na het zaaien raakt hij er het zaad mede in den
grond.
Hij heeft ook een groote, honten raak, waarmee hij stroo,
hooi, melt, bladeren, enz. samenraakt.
*
,

De kapper lijkt op een rank, doch heeft slechts vier ijzeren
tanden. Deze talöden zijn lang en sterk.
1)e kapper dient onn niest tiit den mesthoop of uit de stallen
te trekken, om de wortels van sommige onkruiden uit den
grond to halen, zooals die van netels, hondsgras of pennen,
om aardappelen uit te doen, enz.
OomJan heeft twee vorken : de hooivork met twee ijzeren
tanden en langen steel, die dient om bussels hooi of stroo op
te nennen en in (le hoogte te helfen, en ze bij voorl)eeld op
een wagen of op hoopen te leggen ;
en de mestvork (*) met Brie of vier lange, ijzeren tanden,
die vooral dient om stalmest op den kruiwagen te laden en
op het land open to spreiden.
*
*

^

_

1)e schoffel wordt ook a f 'stekei' genoemd.
Ann een langen steel is een schuin ijzer bevestigd ; daarmede kan men den grond omwoeten, hem gelijk maken,
onkrtll(1 afsteken, enz.
*
Het plantschopje lijkt wel op een troffel of truweel zooals
de metselaars bezigen, doch het heeft omgekrulde randen,
die toelaten het plantje nit te steken, met een klompje aardo
aan de worlds.
(*) I)e niestuork worclt in sommil;e streken 1•iek, in and( re greep gelloenl(I.

l()

VI.

—

5) De Gieter.

De Bieter wordt door den blikslager
vervaardigd uit zink, souls tut blik en wer
zelden uit koper.
Meestal kau .hi' omtreiit lien liter inhouI^'^^ Iillllll,
den.
Hij bestaat nit een soort van emmer, die overal even wijd
is ; tegen den bodem steekt een buis naar buiten uit, (lie zieh
schuin opricht en met een bandje boven aan het vat bevestigd
is ; die buis eindigt in een soort van trechtervormigen, dikken kop, die gesloten is met een plaatje, waarin men veel
kleine gaatjes bemerkt.
Aan de andere zijde van den gieter, rechtover de buis, is
een handvatsel om bet vat te hellen, zoodat het water nit de
kleine gaatjes kan loopen.
Hebben de plantjes gebrek aan water door langdurige
droogte, of zijn ze met stof en zand bedekt, dan komt Oom
Jan en doet het water in fijne straaltjes op de blaadjes neer
komen.
Het begieten dient ook om dell grond vochtig te maken, al s
de zaden niet gemakkelijk schielen, of als de bodem te hard
is voor de wieders, of om de gewassen, die moeten verplant
worden er ongeschonden nit te krijgen.
Tante Lina bezigt sours.
s' den gieter om het wasch,_ ‚•
goed, dat te bleeken ligt,
'
te besproeien, Oom Jan
44■
houdt zieh, alsof hij het
niet ziet 1
Als men den kop1 der
(•
^
buis
afdraait, dient de gie
1
J
ter zeer goed our vloei!^
^
Irrest of ale nit te Bieten
.

-
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V II. — 6) De Plantkoord.
Wil de hovenier rechte voren trekken met de spade ; wil
hij, dat de bedjes overal even breed zijn, dat de paden v an
den twin niet krom loopen, dat de planten op rechte rijen
staan, en dat alles er regelmatig en ordelijk uitziet, dan heeft
een plantkoord of draad noodig.
Die draad is een koord, die overal even dik is en gevlocliten is van vlas of hennep. Men moet die koord zooveel mogelijk droog houden, wil irren, dat zij lange jaren dienst doet.
I)e plantkoord is met het eene uiteinde vast aan een
haspel, die road een kloeke pin van esschen- of beukenhout
draait ; de haspel is voorzien van een klein handvat j e one
den draad op te winden.
Ann het andere uiteinde is de draad vast aan een kloeke
houten pin.
Trekt irren nu aan dit uiteinde, dan windt de haspel af,
tot men ver genoeg gekomen is en de koord vastlegt aan
den haspel.
De touwslager vlecht de koord, en de timmerirran rnaakt
het overige, als bet de smid niet is, die het werktuig van
ijzer vervaardigt.
Oonl Jan echter heeft alles, zoowel den haspel als de
koord, zelf gemaakt, terwijl hij in delange winteravonden
bij den haard zat te käuten.
In plaats van een haspel bezigen sommige hoveniers op
beide uiteinden eels houten pin.

Bloemen.
VIII.

1) Tuinbloemen.

Ooin Jan zegt dikwijls : « Nuttige dingen zijn voordeelig,
maar schoone zijn aangenaam en opwekkend, en in den
twin kennen beide dingen gepaard gaan. »
Ook is het een lust om hero in het schoone jaargetijde to
bezoeken : rozen, vergeet-mij-nietjes, pioenen, reseda's,
goudsbloemen, sleutelbloemen, tulpen, marguerites, viooltjes, lelien , enz... streelen het gezicht door hull lieflijke
kleuren en verspreiden tevens de heerlijkste geuren in het
rond.
Bloemen vragen niet veel mest, maar willen op tijd gewied
worden en bij langdurige droogte wat regenwater krijgen.
Naar Ooms twin gaan is vooral voor zusje een feest : darnmag zij een ruiker makes van al de Bloemen, die zij liefst
ziet, een ruiker, dien ze bijna niet dragen kan !

GOUI)SBLOENI. •

SLEUTEI.BLOEM.

-- 13
IX.

2) De Bloem.

Op een regenachtigen Zondag namiddag nam Ooni Jan
den tuin ; daar plukte hij haastig eenige mijednar
bloemen en droeg ze naar de huiskamer.
Daar gekomen, nam hij een bloem en zeide : Hier is een
volledige bloenl ; bezie ze maar aandachtig.
Ik neem er eerst de onderste groene blaadjes van weg ; dat
is de kelk.
Nu doe ik er de gekleurde bladeren af ; deze vormden de
bloemkroon.
Ik neem ook de fij ne draadjes met eeii kopje weg en laat
enkel het middelste en zwaarste staan ; zie, zeide hij, daar
liggen nu de meeldraadjes.
Hier nijp ik nu den middelsten steel af ; deze is dikker
dan de meeldraadjes, en hij draagt ook een grooteren kop,
Deze steel heet de stamper.
N u blijft er van de geheele bloem maar het staartje en een
dik bolletje over. In (lit bolletje moeten de zaadjes der
b loem komen.
.

*
4,

4,

Oom Jan is een liartstochtelijk liefhebber va n bloemen, en
daar hij goed bevriend is met den notaris van een nabijgelegen dorp, heeft hij vrijen toegang tot den prachtigen hof,
die bij het kasteel ligt ; ook gaat hij er soms naartoe, om de
zeldzame planten en prachtige bloemen te bewonderen en te
helpen verzorgen.

-- 14
X.

3) Shorten van Bloemen.

De bloemkroon geeft kleur en aantrekkelijkheid aan de
plant ; dat wist ik, maar Oom Jan wilde mij er meer over
zeggen, en 't was daarom, dat hij zooveel verschillende
bloemen geplukt had.
Een bloempje van een violier nemende, deed hij mij opmerken, dat het kroontje maar vier blaadjes telt, die kruisgewi j s geplaatst zijn. I)e bloemblaadjes van de kool, de
Taap en meer andere planten zijn ook zoo geplaatst; zulke
planten noemt men kruisbloemigen, zei Oom.
Dan deed Oom mij opmerken, dat de wilde rods vijf
bloemblaadjes heeft, de bloemen van den aardbeziestruik,
den appelaar en den pruimelaar teilen ook vijf blaadjes ;
zulke bloemen noemt men roosachtige bloemen.
Zie, vervolgde Oom Jan, hier heb ik de l)loem eener
,erwt, zij gelijkt op een kleinen vlinder ; daarom noemt Wien
planten, die zulke bloempjes dragen, vlinderbloemigen.
De boon is ook een vlinderbloemige plant.
Andere bloemen groeien in trosjes, die op een open
regenschermpje gelijken ; planten met zulke bloemen noemt
men schermdragenden.
Oom Jan nam mij opnieuw mede near den twin en liet
mij de bloemen van wortels en peterselie zien, die beide tot
de schermdragenden behooren. Oom wilde ze niet plukken,
omdat hij hoopte die bloemen weldra in zaadjes to zien
vieranderen en hij deze zaadjes noodig heeft.

Geneeskrachtige Planten.

XI.

1) Muntekruid.

Eenige geneeskrach t ige
planten wil Oom .Tan in
zijn thin niet missen_ .
Van nYllntekrui d houd t
hij bijzonder veel. Hij
snl j dt de groelle stelen af,
wanner de plant in bloei
staat en laat ze in de schaduw drogen. Daarna sni j dt
hij de stelen in stukjes
_van ongeveer 2 cm. Hij.
bewnart die stuk j es sanlen
met de bladeren en de
bloempj es in een groote
blikken doos.
ßijna elken avond werpt
tante I,inp een greepje van
dat nluntekruld in een
kan, giet er kokend water
:
U, ;, %"%'' '44
open laat het gedurende
"15 minuten trekken ; dan krijgen wij er e l k een kopje van,
waarbij een klontje suiker gevoegd is.
1k vind het een bijzonder aangenaam en verkwikkend
drankj e.
Oom zegt, dat deze thee niemand kan schaden, dat
heilzaam en versterkend is voor trage, weinig lustende
magen, en dat zij, warm genomen, bij buikpijn spoedig verlichting aanbrengt.
^

^

4^
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21

Heemst.

Deze plant
wordt bij Oom
.Jan in eer gehouden, en Niet
zonder reden.
Tante Lina
had eens een
kwaadaardige
zweer op den
linker voorarm;
zij legde er pals
van heenlstwortels op en na
wei n ige dagen
beak de zweer
door, zonder dat
Tante er piin
van had.
Om deze pap to
maken schraapt
irren de versche
wortels, tot er
niets meer van
overblijft. Men
laat dit schraapsel, samen met
watfijnrebrood, koken

in zoete melk, tot men een drabbige pap bekomt.
Een aftreksel van ongeveer 10 gram bloemen en bladeren
per liter water, waarbij men wat suiker voegt, is een tiitstekende drank tegen zware verkoudheden, harden hoest
en heeschheid.
In Ooms tuin vindt men nog de volgende geileesplanten :
salie, anijs, rhabarber en citroenkruid.

Giftplanten.

XIII.

1)

De Doornappel.

(;iftplantell als doornappel, bilzenkruid, ridderspoor,
keizerskroon ell andere werbt Ooxn Jan fonder erbarmen
weg, ult v r eC'. S dal de klnderen er van zouden eten.

1)e doornappel wordt alzoo genoernd, onidat de vrucht
Bier plant met stekels bezet is, ongeveer als de bolster eener
kastanje.
1)e doornappel groeit in het wild, doch komt weleens
oligeroepen in onze turnen to voorschijn.
Zonderlinge zaak : deze plant, die een hevig vergift is voor
Glen lnensch, is onschadelijk voor de paarden en de gras
-etnde(hrd.
Bu OoM JAN.

--- 2. — 1929.
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XIV. — 2) De Tabak.
I)e tabak bevat de nicotine,
een hevig vergift, en daarbij is
het gebruik van tabak zeer kost'mar.
Dat deze nadeelig werkt, weten het best de jongens, die, den
grooten man willende uithangen, voor den eersten keen waders pijp in zijn afwezigheid
stoppen !
Aan het rooken kan men zieh
echter gewoon maken, maar
met het sap dezer plant, de
vreeselijke nicotine, is het zoo
niet gelegen. Dit gift is zeer
sterk, en Oom zegt, dat hij eens
gelegen heeft, dat een misdadiger een heele familie umbracht,
door middel van spijzen, waarin tabakssap gemengd was.
De tabak doodt meer menschen dan de alcohol, zegt Oom
Jan, daarom maakt hij er weinig gebruik van, en wil hij geen
tabak op zijn land.
Hij weet nogtans heel goed, hoe die plant geteeld wordt ;
ziehier wat hij er over zegt :
Wie toch tabak wil planten, moet den grond diet) omwerken en goed mesten. De grond rond de planten moet
rein gehouden worden. Wanneer de planten 12 bladeren
hebben, moet men hun topper uitnijpen, ook moet men ze
ontdoen van de zijscheuten, die nit de oksels der bladeren
to voorschijn komen en die men tabaksluizen noemt.
De gele bladeren worden afgesneden en in de volle locht,
doch onder dak gedroogd.

Groenten.
XV. — 1) Verschillende Soorten.
In een van de vier perken, waarin de tuin verdeeld is
groeien de moeskruiden of groenten.
Daar vindt men wortelgewassen zooals wortels, schorseneeren, suikerijwortels en ook knollen als radijzen, ramenassen, ajuin (*), sjalotten en look.
Daarnaast groeien bladgroenten : prei, peterselie, koolen, spinazie, zuring (**) en salade.
Verder vindt men er peulgewassen, zooals erwten en
boonen en daarnaast aardbezi e n, tomaten en eenige bedj es
vroege aardappelen.
Men ziet er ook nog een broeibak, met glas overdekt en
warin Oom vroeg groenten zaait om die later te verplanten.
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Men kweekt de groenten op bedjes van elkander gescheiden door smalle paden, waarlangs men gaan kan om de
planten te verzorgen.
Oom zest, dat groenten, die maar een jaar bestaan, elk
,jaar op een andere plants in den tuin moeten gezaaid of

geplant worden.
Hoe groenten moeten gewied, uitgedund, verplant en
begoten worden, dat alles heb ik daar gezien.
Groenten zijn een gezond voedsel en sommige zijn zelfs
teer voedzaam.
streken noemt men deze plant ui.
(") In sommige streken noemt men deze plant zurkcl.
C) In sommige

X V I.

21 De Kool.

In den twin van Oom Jan ziet men verscheidene soorten
van koolen : witte, groene en roode.
I)e witte kool noemt hij kabuis of kabuiskool. Deze kool
kan ingemaakt worden en levert clan de zuurkool op.
op het einde van October, bij droog weder, trekt Oom de
koolen uit, verwijdert de groote bladeren, en legt ze in een
bak droog zand met de wortels omhoog, op zulke wijs, dat
de holten geheel met zand gedekt zijn.
Deze bak wordt geplaatst in de loods naast zijn Buis. Zoo
blijven de koolen den geheelen winter goed.
Er zijn ook nog l.)loemkoolen en spruitkoolen.
Al die soorten worden voortgeteeld door middel van zaden,
die Oom Jan zelf wist, door de zaaddragers tot rijpheid te
laten komen.
Hij zaait dit zaad ofwel in Augustus ofwel vroeg in de
lento.
Oom verplant de kooltjes, zoodra ze zes gezollde blaadjes
hebben, en hij werpt al de plantj es weg, die knobbeltjes
aan de wortels dragon.
In die knobbeltjes zitten müden of jongen van insekten, en
deze makes de plant ziek.
Fond de koolplanten strooit Oom asch, of zaagineel, of
kalk ; de slakken kennen daar onmogelij k over, zogt hij ; en
ik heb bemerkt, dat het inderdaad zoo is.
Om nu de rupsen van de koolen of te houden, s teekt Oom
bremtwijgen tusschen de koolplantjes.
I)e twee voorgaande middelen gebruikt hij niet slechts bij
de koolen, maar ook bij andere planten, zooals jonge
erwten, die veel van slakken en rupsen te lijden hebben.

21 -X V I1. — 3) Boonen en Erwten.

Deze planten draden zaden, die tamelijk groot zijn en tot
voedsel van den mensch dienen. Deze zaden zijn besloten
tusschen twee schalen, die aale elkander gegroeid zijn en die
men peul noemt, van daar hun naam /)eulvhitchten.
Boonen groeien at tn staken, die hun tot steun dienen, en
erwten worden gedragen door opengespreide takken of
rijs11otit.
.
Er zijn evenwel Boonen en erwten, welke geen ranken
schieten en lage struikjes vortuen, die dus geen steun noodig
heben.
Soimnige boonen en erwten worden met de peul gegeten ;
van andere soorten worden alleen de zaden op tafel gebracht.
Die twee vruchten vragen een goed omgewerkten grond,
maar vooral veel lucht ; 't is immers uit de lucht, dat zij hun
voornaamste voedsel Dutten.
De erwten worden geplant in Maart en April.
De 1)oonen vreezen de lentevorst ; daarom plant men ze
doorgaans in 11e i .
Het is goed de zaadboonen en zaaderwten van de kloekste
en best gevornlde planten te glukken.
Vogels en veldmuizen zijn op erwten verlekkerd.
Om den aanval der vogels af te weren, spant Oom ziow't
garen over de pas geplante erwten.Dit is beter dan wit garen,
immers de kleine schelmen zien duidelijk de witte draden
en kruipen er onder, terwi j 1 zij bij hun neervallen, onverwacht de zwarte Braden voelen, verschrikken en niet sneer
durven terugkeeren.
Nom vervangt souls het rijshout door opengespannen
traliedraad, de vogels vliegen er tegen en blijven zoo beter
van de volwassen erwten af. In dit geval mogen de erwten
slechts op een rij geplant worden.
Om de veldmuizen op een afstand te houden laat Oom de
planterwten gedurende ongeveer een uur in een koud geworden afkooksel van knoflook liggen. Den geur dezer
plant kunnen zij niet uitstaan.

XVIII: • — 4) Wortel en Peterselie.

De wortel wordt ook peen of karot genoemd .
In den tuin van Oom Jan vindt men mooie, groote, roode
wortelen ; maar er bestaan ook korte roode. 1)e roode zijn de
beste en zijn daaröm voor de menschen bestemd.
Op het veld zaait men groote, gele wortelen, die voor het
vee bestemd zijn.
lie wortel vraagt een losses, diep omgewerkten grond.
Men mag niet vergeten de planten te wieden, voldoende
nit te dunnen en bij langdurige droogte te begieten.
In het algemeen zaait men de wortelen in Maart, doch men
mag reeds van in Februari beginnen.
VOör de eerste winterkoude worden de wortelen uitgedaan
en bewaard in den ke,lder tusschen lagen zand, ofwel buiten
in een drogen gedekten kuil.
De wortel is een teer gezond voedsel.

De peterselie is een welriekende plant, die bij het bereiden
van veel spijzen gebruikt wordt. Zij wordt gezaaid van in
Februari tot in Augustus, en is niet bang voor wat vorst.
Oom Jan zaait ze in een hoekje, waar de grond vochtig is,
en dat niet te veel aan de zon blootgesteld is. Daar gedijt ze
het best, zegt hij. .

Oom Jan liet mij eens een steeltje peterselie zien, hij trok
er een blaadje van af, wreef het tusschen de vingers en hield
het dan onder mijn neus. Welk een vuile reuk !
zei Oom, dati is wilde peterselie, zij lijkt wel op de
tamme, doch is een sterk vergift. Zulke verraderlijke planten
moet men zonder genade vernietigen.

XIX. — 5) Ajuin en Prei.

Oom Jan is bekend in de geheele streek om den mooien
alllln (*) en de heerlijke prei, die hij wint,.;zelfs als ze bijna
nergens gedij e n:
%ieüier gelieet het geheini van zij n kunst :
Op
eiiide ' van li ebruar i reeds, liefst' i n een zwaren,
vasten grond, zaait hij ajuinzaad, dat hij h et jaar te voren
zelf opdeed en verzorgde; daariia slaat hij met den achterkant zijner spade of met den plakker de aarde vast. Als de
plant zekere hoogte bereikt heeft, strooit hij er fijne asch op,
om wormen en andere schadelijke diertjes er van af te
weren ; en is de stengel wat te welig in zijn wasdom, dan
strij kt Oom Jan hem langs den grond.
Als nu de ajuin rijp is, wordt hij uitgerukt, goed gedroogd
en daarna bewaard op een plaats, waar vochtigheid noch
vorst hem deren kunnen.
Om 't volgende jaar zaad te hebben, plant Oom Jan zeer
vroeg na den winter de beste zaaddragers.
1)e a}uln is gezond, smakelijk
bijna onmisbaar in de
keuken.
'

;

'

^

*

De prei wordt ongeveer op den zelkien tijd en in de zelfde
grondsoort gezaaid, als de ajuin. 1)e asch ook moet hier
aangewend worden.
VVanneer de plantjes groot genoeg zijn, verplant men ze
op een afstand van ongeveer 20 centimeter. Men laat het
kuiltje open, dat door ,regen, wind, besproeiing, bemesting
en wieden allengs gevuld raakt.
1)e prei blijft 's winters, waar ze gegroeid is.
Om nieuwe zaden te winnen handelt Oom Jan als met
den ajuin.
(*) Sommigen zeggen

in plaats va n ajuin.
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XX. -- 6) Het Onkruid.
Er zijn gasten, die ongenoodigd in den him kolnen, al is
het poortje gesloten en de haag zeer dicht.
Op zekeren dag zijn ze daar ; stout en onl)eschaamtl
nemen ze plaats tusschen de nuttige gewassen, willen
.alles voor zich houden en zouden de andere planten waarli jk niets overlaten !
I)ie gulzigaards zijn de onkruiden !
Veel za(len zijn van een wollig aanhangsel voorzien ; daardoor worden zij licht door (len wind opgenolnell en soms
mijlell ver gedragen.
I)e vogels halen onkruidzaden, droge halmen en 1)lantjes
naar hun nesten en laten weleens eenige graantjes vallen.
Wind en vogels zijn hier de voornaamste pllchtlgen, want
zij zijn het, die onkruidzaad in hoven en velden uitstrooien.
1)ie lastige plantjes zijn nog niet tevl'edell met voor zieh
zelven te zorgen : zij geven 1_)ijna allen ontell)are zaadjes, die
op hun beurt nieuwe stnull)roeders zou(ien verwekken. Maar
zoo gaat het niet ! oom Jan is er nog.
Hij laat geen enkele plant van dauwkoolell, kattestaart,
boterbloemen, schaap'/.111'kel, distels, bllillw1)loelllell, hondsgras of pemen, kollel)loemen, netels, strekgras, enz. staan,
en verbrandt ze of vernielt ze op een andere wijs, zonder ze
tijd te geven om zaden voort te brengen.
Zaden van onkruid kunnen lang in de aal'de goed hlijven.
Sominige schadelijke planten schieten met hun wortels
diep en ver in den grond en kunnen nloelll jk ll ltgel'oeid
worden, en van deze zegt Oom : trekt het laatste worteltje
nit ; daar hangt een (tiamantje aan ! Hij wil zeggen : reinheid
en werk geven voorsl)oed.
Dronkaards, luiaards en deugnieten zijn het onkl'ul(i van
de samenleving, fegt Ool)i

XXI. — 7) Verplanten en Begieten.
I11 plants vale plantjes te koopen van prei, selderij, koolen,
enz., waar hij noch de herkomst noch de waarde van kent,
doet Oom Jan zelf zaden op en zaait op den gepasten tijd.
Dan heeft hij de jonge plantjes maar te verplanten op de
plaats, welke hij voor die gewassen besternt.
I;erst 111aakt- hij met het plantijzer gaten in den grond,
diep genoeg om er de wortels ongeplooid in te krijgen ;
hij giet die kuiltjes of gaten vol water, of Beter vloeibaren
Blest ; (lit doet hij 's morgens.
In den namiddag, en liefst tegen dell avond, doet hij
voorziehtig de kloekste oll(ler de gezaaide planten Hit ell
steekt ze recht den bodenl i11, waarna hij de gaatjes met
verbrOkkelde, v,vhtige aaTde vuft. Is de brand
dan begiet hij de plantjes vooraleer ze nit te ne111en. Oni de
plantjes nit den grand to haien, gebruikt hij weleens zijn
plantschopje.
*

Om de plantjes vochtig in den groei te houden, gebruikt
Oom .ran den gieter. 1)it doet hij kort vöör, den avond, ell
hij 1)esproeit liefst Pond de plantjes en niet veel op de
bladeren. Regenwater, dat vooraf eenige uzen aan de zoil
blootgesteld was„ en dns wat verwarnld is, is bet beste,
legt hij.
Het begieten holl(It de plantj.es in het leven, nlaar geeft hull
niet 'eel voedsel ; daarom snag men van den gieter geen
misl)rllik ulaken en is het ra (Iztnnn, den grond rond de
plantjes licht en los to 'louden Met het krabbertje, om licht
en locht in den grond to laten dringen, die door het begieten
111i11 of nicer geslotell en stijf wordt.
Evenals voor het wieden, is bet best dit werk te does, als
de plantjes nog klein zijn en de grond vochtig is; doch het is
leer noodig, want, zegt Oom Jan, reel ijarkeiis inaltien de
S/)Oel i!lq (11111.
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XXII.

8) Wieden en Uitdunnen.

,lie planten hebben veel li cht, lucht en voedsel noodig.
1)aarom moeten ze ver genoeg van elkander bli j ven, en moet
men ze op tijd wieder en uitdunnen.
Wieden is het onkruid wegnemen, dit doet Oom Jan als
het nog klein is, en als de grond wat vochtig is, maar vooral
eer het zaad draagt.
onkruid, zooals kattestaart, , hondsgras, netels en (1'istels,
mag nooit in deli mestput geworpen worden en nog minder
op eens anders land. Het vuur is het beste verdelgingsmiddel
van onkruiden met zoo'ii sterke levenskracht.
Kleinere en vooral minder gevaarlijke onkruiden kennen
door paardemest of levende kalk doodgebrand worden.
,

*
4,

4,

1)e goede planten kunnen echter te dicht uitschieten en
zoo elkander benadeelen ; in dit geval strijden die planten
oin hun leven ; de tengere bezwijken en de kloekste winnen,
ofschoon zij door dat strijden veel te lijden hebben en verzwakken.
1)aaroin geschiedt het uitdunnen : men neemt behalve het
onkruid, ook de planten weg, die er te veel staan, en men
laat aan elke goede plant een mime plaats, met genoeg
licht en lucht.
Deze bewerking doet Oom Jan doorgaans twee inaal, met
een tusschenruimnte van twee tot vier weken. Het spreekt
van zeit, dat hij liefst zwakke, misvornide en ziekelijke
planten wegneemt.

Fruitboomen en Struiken.
XXIII.

Algemeenhe ^ten.

1)

Groote boonieii in waa'iervorm, zooals in de boomgaarden,
treft men in ' de li
niet atm. Oom Jan zegt, dat deze te
gulzig ii j n in `hull groei, zoodat ze weldra aan de a ndere
gewassen te veel licht, lucht en voedsel zouden ontnemen.
In den tuin kweekt men
:r ^^^' ,
ze meest in den vorm van
een torentje of piramide,
ofwel geleid langs draden;
of langs muren. Daarom
ook hebben zij bed,jes
voor zieh alleen.
Appel- en pereboomen,
krieke- en pruiinebooinen,
perzik- en mispelboonlen,
kortom fruitboomen in
vele verscheidenheden,
/' .let men In den tuin wassen.
Tusschen de fruitboomen
plant Oom aardbeziestruiken, roode, witte en zwarte
trosbeziestruiken en ook
heesters met kruisbessen of stekelbezi e ii : witte en roode.
Fruitboomen en struiken vragen veel zorgen : zij moeten
overvloedig geniest worden om hun krachtigen groei en
i ntij ds ingekort en vooral op tijd gereinigd worden van mos
alsook van rupsen, luizen en ander ongedierte.
Oom vertelde, dat het zoontje van zijn buurman veel
onrijp fruit at en er verscheidene dagen ziek en zwak van
bleef.
I:en andere jongen had eens in zijn turn fruit gestolen ;
daarom noemde Oom hem een dief. Dien leelijken naam
had hij wel verdiend.
,

_

^
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XXIV.

2)

Appelboom en' Pereboom.

waarom appelboolnen en pereboomen tot de roosachtigen behooren, weet gij reeds, zeide mij Oom Jan, en gij
weet nog Beter, voegde hij er al lachende 1ij, hoe appeleil
en pesen smaken, wanneer zij rijp zijn en welke de beste
nit onzeil twin zijn ; is het niet zoo ?
Ik wil er nog wat sneer over zeggen :
Beide worden in hun ontwikkeling goed bijgestaan door
de insektenetende vogels, die daarom onze beste vrienden
zijn, want hier kuilnen rupsen, bloedluizen, nlieren en
ander ongedierte veel schade aanrichten.
Er zijn zonier- en winterperen.
Beide soorten van boomen vragen een goede bemesting,
als men wil, dat zij op hun heart veel fruit geven. Zandbodem
pest evenwel den appelboom niet.
In appelen eil peren''i ndt men 1)itten, die het zaad zijn onl
ze voort te netten, doch dit zaad brengt wildelingen voort.
Oom is er op gesteld, aan zijn boomen een sierli j ken voran
te geven. Onderstaand plaatje toont, hoe hij zijn pereboomen
longs de mnren leidt.
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XXV. -- 3) Kerseboom en Pruimeboom.

Kei'sen en pr111111en eten de kinderen gaarne, en het water
kolnt hin in den Mond, als zij er van Mooren spreken ; en
dat is natuurlijk ; die vruchten zijn toch zoo lekker ! 1)e
goede tante Lina wist het ook en zorgde er altijd voor, dat de
eerste en de mooiste voor nli j bleven.
Beide soorten geven vruchten irret een steen er in, die het
zaad 1)eVat ; dtlarom noel t men ze sieeliyr11(11ien.
Er bestaan roode, zwarte eil witte kersen, en lasen heeft
roode, blauwe en gele pruimeli. •
Beide boomsoorten worden niet gaarne gewond ; door de
wollde laten ze hun sap ontsnappen en krijgen gomziekte T
beide willen good geniest zijn.
1)e kerseboom 'evert een hont van eerste klas Voor den
Inellbelnlaker.
Pruiinen nlogen eenige Jagen vOOr de volle rijpheid
geplukt worden: dan krijgen zij een fijneren smaak en zijn
bluten het bereik der wespen, die op rijpe pruilnell verlekkel'd zijn.
Van beide soorten Van fruit lnaakt tante Lina goede confitlllll', welke zij clan souls op de boterhammen spreidt.
Beide gewassen vreezen de worst, doch de pruimeboom
leer nog dan de kerseboom.
1)at beide soorten tot de roosachtigen 1)ehooren, ziet hen
aan de bloelne1l.
Wilt gij lekker fruit eten, zegt oom Jan, bescherm dan de
insektenetende vogels en laat de fruitboomen in rust bloeien
en groeien.
Tot bestrijding van slakken, rupsen en ander ongedierte,
bestrij kt Oom twee maal 's jars, eens vOOr en eens na den
winter, al de stammen en ook de zware takken zijner fruitboomen met witsel, waarin een hoeveelheid blauwe alum
opgelost is. Doch alvorens hiermee to beginnen, reinigt hij
de schors en de spleten met een harden borstel en een stomp
mes.
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XXVI.

4) De Aardbezie.

Deze plant, in Vlaanderen friiize (*) genoemd, zet zielt
meest voort door middel van uitloopers; dit zijn scheuten,
die zich van de moederplant verwijderen en, door aanraking
met den grond, wortel schieten en aldus nieuwe planten
vortuen.

Men kan echter ook door middel van de zaden nieuwe
planten verkrijgen.
De aardbezie vraagt een diet) omgewerkten bodem en
overvloedig stalmest en beer. ook kost zij nog al wat
rnoeite en zorgen.
Oom plant de struiken op ongeveer 35 centimeter afstand
en laat het onkruid niet toe zieh er tusschen te nesteleis.
De uitloopers, die hij niet als nieuwe planten wil gebruiken, worden zorgvuldig afgeknipt.
Aar.dbezi e n, vooral de vroege soorten, worden in den
handel gebracht en kunnen veel winst opleveren. Het is
het best ze op stroo te leggen, opdat zij, al groeiende, niet
bemorst worden door nand en modder. Dit stroo moet versch
zijn, anders geeft het een slechten smaak aan de vruchten.
De worm an den meikever kan hier veel kwaad aanrichten ; ook sommige vogels, zooals eksters, merels en lijsters
zijn siechte Buren van de aardheziestruiken.
(') Frinze is een vervlaamscliing van het Franscli woord [raise.

Veldgewassen.

XXVII.

1) De Aardapp.

I)e aardappel is voor onze gewesten het kostelijkste d er
gewassen ; daaröni ook heb ik bijzonder aandachtig gadegeslagen hoe Oorn Jan deze knollen behandelt.
Hij plant ze in diep omgewerkten grond, die veel stalmest
bevat, maar hij geeft hun bijna geen beer of vloeimest,
dien hij door zekere handelsmeststoffen vervangt.
,

Hij legt de plantknollen in den grond in Maart en April ;
daartoe neemt hij de mooiste, kloekste en gezondste aardappelen van middelmatige grootte,met korte,dikke scheuten.
Hij hint de aardappelen heel en legt ze omtrent 10 centimeter diep in den grond.
1)e aardappelplant is onderhevig aan een leelijke ziekte,
welke Oom Jan bestrijdt met I3ordeleesche pap, waarmede
hij de planten besproeit.
Er zijn veel soorten van aardappelen : witte, gele, bruine,
roode, vroege, late, enz.
I)e aardappelen vreezen de hevige koude, maar ook de
warmte en het licht; daarom bewaart ze Oom in den kelder;
daar liggen ze in houten bakken, die hoogstens 30 cm. diep
zijn en waarover een blad donker papier uitgespreid is.
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2) De Tarwe.

C)Om Jan zaait nooit tarwe op zijn akkel' ; zi j
wtl er niet groeien, Omdat de grond zali(la('htlg is;
tarwe toch vraagt een zwarell hleiachllge.12
^^ r oc
n 1 O.
*
b
7,i'n
J buurman heeft eeni b^^ e 1 ^ arti'J en land,
die er voor geschikt zijn.
.
In den herfst, vc ^^ r den eerstenr ^'ovenlber, zaait
..
. ..
hl ^ winte
rtarwe. In de lente zaait hl,] '/.011lertal'we.
.
^ ^,
.
1)e wllltel'tal'we is de beste.
' ^
I;erst wordt de b^^ rond b^ foed om ^^ ewerkt en sterk
geniest,
en daarna worden uitgezochte granen der
?'
- ^
grootste aren gezaaid, want « zulk zaad, zulke
^
tarwe » zegt Illl. 1 .^^ n OOm.
T
.. .
.
^
1\ u blip
ft er te zorgen,
en dat het oilkruld de 1)aas
.^
b
'^
de tarwe haar noodige lucht,
diet wordt
^
licht en voedsel niet oiltneenit.
Tarwe bevat fijne, voedzame bloem, alsook
gruis of zemelen, die ook min of meer voedend
zijn en aan het vee gegeven worden.
Van tarwemeel 1)akt men goed en gezond
brood, en de bloem wordt ook bij bet bereiden van sommige
spijzen gebruikt.
I;r bestaat witte en roode tarwe.
!

:

^

(") Men onderscheidt Brie voorname grondsoorten :
10 Kleigronden, waarin zeer veel klei voorhanden is ;
20 Zandgronden, die meer zand dan andere stoifen bevatten ;
30 Kalkgronden, die hoofdzakelijk uit kalk hestaan.
Een grond, die uitsluitend of nit klei, of uit zand, of uit kalt; bestaat, is ; ccr
onvruchtbaar.
I)ie drie bestanddeelen, goed gemengd, vormen een zeer vruchtbaren gt und.
De bovenlaag van den grond, die bewerl:t en beplant wordt, noemt men
akkergrond ; deze komt voort van de verrotting van planten en Bieren gemengd met klei, zand en kalk.

XXIX. -- 3) De Rogge.
Rogge is het graangewas der zan(lige en
magere groiiden, Waal' zij d001' nliddel an
een goede bemesting leer wel gedijt.
Oom Jan zaait er elk jaar, in October,
eenige bedden, doch nooit twee o1)eenvolgende
jaren op de zelfde 1)laats; dat ware niet goed,
zegt hij.
Het zaad wordt zorgvuldig met aarde be(lekt
en daarna in den grond goed vasigemaakt met
een zware rol of met de voeten vastgetral)pe1d,
Ol)dat de planten door den regen, den dooi
of den wind niet losraken.
Gewoonlijk wiedt 'men de rogge niet ; men
stelt zieh tevreden met er in de lente de ergste
onkruiden, zooals de blauwbloem, uit te rukken.
Hoewel roggemeel niet zoo lijn is als tai'wemeel, kail men er ook brood van Bakken, dat
smakelij k en gezond is. Het is nogtans wat
zwaar voor de maag,daarom past het beter voor
gezonde lieden, die zwaar werk verrichten. Alen
maakt er ook lekkere koeken van, l)eherkoeken,
honigkoeken of zoetekoeken genoemd.
Roggemeel wordt in goede jaren gebruikt
0111 de huisdieren vet to niesten ; doch men
mag er niet in groote hoeveelheid van geven.
Evenals dat der tarwe dient het stroo der rogge tot voedsel
voor de dieren der hoeve, (lie echter het eerste verre boxen
het tweede verkiezen.
Waar rogge in overvloed geteeld wordt, dient het stroo tot
bed voor de huisdieren, die alzoo veel reiner en gezonder
kennen bli j yen.

3it.i O0 ■ 1 JAN. - 3. — 19`,N.
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XXX. — 4) De Haver:
Haver zaait Oom Jan diet, ofschoon
deze vrucht met zandgrond tevreden is;
hij heeft immens noch paard, noch
muildier, noch ezel, en het zijn vooral
deze dieren, die haver noodig hebben.
Zij n buurman Janssens evenwel zaait
er veel. I)at is ook niet te verwonderen : Janssens is een voerman, die
van's morgens tot's avonds op de bann
is om zware urachten te vervoeren,
zooals boomen, timmerhou t, steenen,
enz.
Waar zouden zijn twee kloeke paar
steckte-den,Brui Vos,den ig
halen om dien listigen arbeid te verrichten, indien hun meester ten allen
tijde geen haver to banner beschikking
had ?
Ziehier wat Oom Jan mij over de
haver te zeggen wist :
1)e haver is met weinig tevreden, de
grond is licht goed genoeg, mits hij
maar voldoende omgewerkt, goed gemest en zorgvuldig gereinigd wordt van
o nkruid.
Als ze nog heel klein is, doet ale haar veel goed, doch
niets zou Daten, als men vergat ze zorgvuldig op ti j d te
wieden.
Het stroo is teer gezond voor de paarden, en zij eten het
gaarne.
Havergraan, als het voor oude paarden Bestemd is, moet
gebroken worden, omdat deze dieren het niet fijn genoeg
kunnen kauwen.

—35 --XXXI. — 5) Het Vlas.
Oom is waarlijk een braaf man ; hij geeft mi j niet slechts
nuttige lessen, maar verschaft mij ook aangename bezigheid.
Zoo toonde hij mij eens, hoe men koorden vlecht, en gaf mij
tevens een pakje vlas, om de zaak te beproeven.
Terwiji ik op zekeren avond bezig was met een zweep te
vlechten, gat' Tante mij het volgend raadsel op :
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Toen ik was Jong en schooil,
Droeg ik een blauwe kroon ;
Toen ik was oud en stijf,
Kreeg ik slagen op mijn li j f ;
Toen ik was afgeslagen,
Werd ik door grinsen gedragen ;
En toen ik nu gansch versleten was,
Bracht men mij op schole te pas.
1)adelij k gaf ik het antwoord « vlas » , immers ik had reeds
van Oom vernomen, hoe het vlas behandeld wordt, en
waartoe het al dient.
De blauwe kroon is het blauw bloempje ; er bestaat evenwel ook vlas met witte bloempjes, doch men ziet het hier
zelden.
Wanneer het vlas rijp is, wordt het uitgetrokken, de
zaadknopjes worden afgerukt, het vlas wordt voor eenigen
tijd in 't water gelegd en clan gedroogd. Daarna krijgt het
slagen op zijn lif,f, oll de vezels van de Stengels los te
maken.
Van die vezels spilt men garen, en van dit garen weeft men
lijnwaad, dat ook door prinsell gedragen wordt.
Als het lijnwaad versleten is, wordt' het door den voddenkooper naar de papierfabrieken gezonden ; daar maakt men
er papier van, dat in de school te pas konit.
Oom voegde er ook nog bij, dat men van het zaad, dat men
lijnwaad noemt, meel en koeken maakt voor het vee, en ook
olie, die vooral door de schilders gebezigd wordt.
Een pleister van lijnzaadmeelpap wordt met goed gevolg
gelegd op zweren, oil deze te nerzachten en te doen openbreken.

Sehadelij ke Insekten.

XXXII.
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Vlinders en Rupsen.
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men mogen zuigen ; maar ongelukkig hebben ze nog pas eenige
dagen geleefd, of zij leggen reeds eieren in de reten der
boomschors, in de houtspleten, enz., waar zij die maar
verbergen kennen. Andere vormen rond de twijgen der
boomen ringen, nit eieren bestaande, en wie weet hoeveel 1
Uit die: eieren komen dan, na den winter, dieren to voorschijn even leeli j k en afzichtelij k als de vlinders mooi waren:
het zijn rupsen van alle kleur, vorm en gestalte, en doze
verrichten niets dan kwaad.
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Geen blaadje der groenten, bloemen of boomen, of zij
zouden het kaal vreten. Zij doorloopen Op hun korte, vuile
pooten betrekkelijk groote afstanden, en intusschen is hun
wijde muil met scherpe tanden gestadig aan het werk, want
altijd hebben zij honger en zij verlaten een plant slechts dan,
als daar volstrekt niets nicer aan te eten is.

Men kan zich niet voorstellen, hoeveel kwaad zulke dieren
doen ; daarom kocht Oom een net j e, dat door een hoepeltj e
opengehouden en van een steel voorzien was. 1)aarmee kon
ik de vlinders gemakkelijker vangen.
Karel, dood er maar zooveel ge kullt, zei Dom, maar
pijnig ze niet;
's Winters hielp ik jacht maken op rupsennesten, poppen
en ringen, welke Oom i n een emmer verzamelde en verbrandde.
I)an ook overstreek hij de bOomstanlmen met kalkwitsel,
waarin een hoeveelheid blauwe aluin opgelost was ; dit
vernietigt veel eieren en doodt de insekten, die nit de overgeblevene zouden.ontstaan.
Hieronder ziet men aan een twijgje een pop hangen, waarin een rups in vlinder verandert.
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XXXIH. — 2) De Meikever.
't was in de eerste lagen der maand Mei. Verheugd toonde
ik aan tante Lina, dat ik een meikever gevangen had. Oom
Jan, die het bemerkte, kwam bij ons en zei : Karel, ge moet
uw best doen om er veel to vangen, niet om er mee te spelen,
maar om ze dadelijk te dooden, want, voegde hij er bij, (lie
diertjes zijn oorzaak van veel schade in tuinen en velden.
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(^ e zult ii nog herinneren, zei Ooni, dat, Coen ik verleden
jaar de aardappelen inoogstte, wij in den grond veel vette,
korte, dikke, viei1wItte wormen worden. \' Telnu, die leelijke
beesten leven order de garde gedurende drie tot vier jaar.
zij verslinden er al de hlantwortels, die zij maar winden
kennen, en richten er een schade aan,, die men van zoo'n
i;
klein dier niet verwachten zoll.
1)ie schadelijke beesten noemt men spekmaden of enger
vieranderen in-linge.Wu,zOomdilejkwrn
die « lieve meikevert j es », zooals gij ze sours noemt, zoowel
bruine als grijze. I)ie meikevers leven ongeveer vier wehen,
leggen een groot getal eieren in den grond en sterven pas,
,

40 --het kwaad gedaan is ; en dat kwaad is zees' groot, want
uit elk eitje kan een spekmade ontstaan.
(ielukkig, dat onze beste vrienden ondei' de dienen oils ter
hulp komen, anders zou het er hier na eenige jagen nlooi
uitzien !
Daar is eerst de nlol, die duizenden spekmaden binnen
kohlen vledermuizen, ruin sehen, vinken, en zelfs-spelt;dan
de hennen om de nleikevers heel en at to Verslinden.
Ge ziet dus, sprak Ooni, dat de ineikever in het geheel
niet verdient uw vi'iend genoenld te worden, dat gij hem
niet sparen i oet, nlaai' dat het usw plicht is met: de nettige
dieren niede te werken, om hehl islet geheel zi j n aanhang to
verdelgen

als

.

Dat dc kever schaad'lijk is,
Weet toch iedereen gewis ;
Dood hem dus, doch zonder-pijn ;
Maak het kort met zulk venijn.

Insektenetende Dieren.
XXXIV. -- 1) De Vledermuis.

Ei ! kijk toch eelis wat een zonderling dier !
Het is geen vogel en Loch kan het vliegen ; het is ook geen
gewoon viervoetig (lieu, want het kan vliegen.
Het is een inuis, lnaal' een muis met vlerken onl to
vliegen ; alleen zijn die vlerken niet met veeren Tewassen,
Irraar 1)estaan slechts tut eels dun, doch sterk vliesje, dat
gespannen is tusschen de lange nagels der voorpooteii en
tusschen de vool'pootel1 en Gen staart.
Haar oortjes zijn lang, haar oog j es klein en schere wan
gezicht, en hail' mull is met kleine, kloeke tandjes gewapend.

,

Hoe dikwijls hebben wij geen vledermuizen gezielt:
's zomers, als de zon pas ondergegaan is, fladderen en
vliegen ze heed en weer in de halve duisternis.
1)an zijn ze aan haar maaltijd, zegt Oom Jan : honderden
muggen, vlinders, meikevers en andere schadelijke diertjes
spelen zij smakelijk haar binnen. Overal doen zij goed en
nergens kwaad, en dat terwijl de vogelen, die hun werk ook
vo11)racht hebben, in goede rust slapen.
iii j dag en gedurende den langen winter ziet men geen
vledermuizen, dan slapen zij verscholen in schoren, torens,
onder strooien daken, in houtmi j ten, enz.
\Vat nloet men nil denken, zegt Oom, van kinderen, die
.een zoo nuttig dier plagen, mishandelen en zelfs dooden `l

-- 42 -^

XXX V. — 2) De Mol.
De mol is de zwarte bewoner van den duisterell grond. Hij

heeft een zachten, blauwachtig zwarten pels, een spitsen
snuit, bi j na onzichtbare oog,j es, breede, platte voorpootj es,.
die bijna op handjes gelijken en een korten staart.
oom J a n beweert, dat de mol zeer veel goed doet, anderen
zeggen, d a t hij veel kwaad doet.
Als m en llagaat hoeveel schadelijke diertjes : speklnaden,
wornlen, veelilüollen, duizendpooten e n slakken, een mol
elken dag kan verslinden, ja tot drienlaal zijn eigen gewicht,
clan zou men zeker wel zeggen : wat is de mol een nuttig
di er !

dr— V, — -- —_ --
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Ja maar, zollen sommigen daarop antwoorden, door zij 11
wroeten maakt hij de worteltjes der planten los en doet ze
sours sterven ; dat is ook waar, maar wie zou durven
beweren, dat het goede, hetwelk hij doet, Niet honderden
malen meer bedraagt dan de kleine schade, die hij aanricht?
Dtis is de mol een nuttig dier ! Daarom wordt hij door Oom
Jan bescherend.
I)e wet straft hen, die jacht maken op irrollen of zedooden.
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XXXVI.
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3) De Spitsmuis.

Ooh de spitsmuis is een nuttig diertje. Men noemt ze in
sommige streken dol, of plepedol, omdat zij zieh zelve verraadt door haar zackt gepiep.
Zij lijkt op een niuisje, doch haar snuit is wat langer.
Zij vershreidt een sterben i uskusreuk, en daaronl eet de
kat haar nooit op, oi'schoon zij er jacht op ivaakt en ze
doodt.
Evenals de mol leeft zij alleer van schadelijke Bieren.
's Zomers heeft zij haar woning in de kanthagen, under de
worlds van boomen en streiken ; en 's winters verbergt zij
zicll in schuren en stallen, waar zij cle graaninuizen aanvalt
en verslindt, en des ook daar nuttig werk verricht.
Ilken winter woven spitslnuizen in de schwer van Ooiu
Jan, en hij beschouwt ze als weldoeners.
Op bovenstaande plaatje bemerkt men links een spitsmuis,
rechts een veldmuis.
Deze laatste is van boven bruingrijs en van onder vuilwit
gekleurd. Zij doet sours veel schade aan de veldvruchten.

44 ---XXXVII. — 4) De Egel.
In den thin van Oom
Jan staat een kleine hout^ ' `' . mi't, en deze wil hij niet
laten wegnemen ; dat is
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delt -den hof road en verslindt muizen, wormers, slakken,

meikevers en allerhande Insekten. Sorns plaatst tante Ulna
een schoteltje melk bij zijn deurtje en dat smaakt hem goed.
1Bij dag en den geheelen winter blip de egel thuis en
slaapt.
1)e rug van den egel is met lange, sterke, scherpe stekels
bezet. Wanneer hij gevaar bespeurt, rolt hij zieh ineen tot
een bolletje, zoodat men niets dan stekels ontwaart en
honden en katten er van wegvluchten.
Toch zijn er booze menschen, die het nuttige dientj e
dooden, doch deze kennen voorzeker zijn levenswijze niet.

Langs kaut en haag en wegel,
Bescherm altoos den egel ;
Gij hindert land en goed,
Als gij hem schade doet.

-- 45 —
XXXVIII. — 5) De Zwaluw.

Under de bakgoo t
van Ooms woning
komen elkenzomer
zwaluwen wollen. Zij
maken hu n nestjes
islet slijk, dat zij aan
de muren plakken.
Under die nested
heeft Oom Jan plankjes aan den muur gehecht, en zoo belet hij het veil naar
beneden te vallen en het geplaveid pad, dat Tangs het huis
ligt, te bemorsen.
Elk jaar komen de zwaluwen in April of en vertrekken in
September. Zij breiigen den winter in de warme zuiderlanden door.
Vogels, die zoo regelmatig van de eene streek naar de
andere trekken, noemt men trekvogels.
I)e zwaluwen stichten veel goed ; immers zij levee van
muggen, vliegen, spinnen, vlinders, meikevers, welke zij al
vliegende vangen.
I)it alles weten zelfs de stoutste kinders en daarom laten
zij de zwaluwen met rust.
0 zwaluw, trouwe huisvriendin,
Die vangt zooveel venijn ;
'Korn, bouw uw nestjes aan ons huis :
Hier zult ge veilig zijn.
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6) De Grasmusch.

Under dien llaanl
verstaat men de grasn1USCh met blallwe
eieren, den allezanger, het zwai•tkopj e.
I)ie lieve zangvogels zi j n alle even
nuttig en zijn evenals
de zwaluwen, trekvogels.
Voor het ongeloofelijk getal rupsen,
bladltlizen, wornien,
enz., die zij verdelgen, wagen 7,1j ons
nu en dan een kers of
een bezie, en die hebben ze ook wel verdiend.
Die vogels wonen gaarne niet ver van oilze woningeli
en mogen order onze beste vrienden gerekend worden.
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XXXX.

7) De Vink.

nu het
vinkje, 't zij nien het
den naani van sij sj e,
rietvink, goudvink,
`lasvink, distelvink
of hoonlgaardvink
geeft .
Het is de zanger
der tuinen en boo1 gaarden ; daar woont
het gaarne bij de woning der nlenschen,
wien het zooveel verinaak geeft en wien
het tevens zoo nuttig
I)aar is

i.

.

worinen, larven,
bloedluizen, hladluizen, vliegen, muggen
zijn lekkere beet j es
voor hem.
Het vinkje zou ook wel een graantje of een rijpe kers eten,
niaar wat hindert dat ? oom .Tan zegt, dat het veel nleer

verdient.
\V at moet men nu zeggen van hen, die vinkennestjes
rooven en, van hen, die erger nog, de mannetjes vangen en
h im de heldere, mooie oogjes uitsteken am ze meer t e doen
zingen•

Zulke beulen verdienen de gevangenis ! zegt tante Lind.
Gij zult uw straffe niet ontgaan,
Gij, wreede dwingeland !
Die met het gloeiend staal den oink
Zijn oogjes hebt verbrand.

-18
XXXXI. -- 8) De Leeuwerik.

Wanneer men, bij heerlijk lenteweder, 's morgens vroeg
een wandeling in de velden doet, heeft men oprecht vermaak er in, ginds hoog, hoog in de lucht, den leeuwerik zijn morgengroet naar den Schepper te hooren zenden,
terwijl men den kleinen muzikant nauwelijks zien kan.
Welnu, die lieve vogel is niet alleen een heerlijke kulistenaar, maar tevens een weldoener : 's winters eet hij meest
vlindereieren en 's zomers allerlei schadelijke insekten
en zaden van onkruid.
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9) De Mees.

I;r zi j n veel
soorten van
meezen : zwartkol)1neE''/.ell,
staartmeezen,
kulfinee'/,en,
enz., die alle
even nuttig '/.1j n.
Het is vooral
voor de meesj es,
dat Dom Jan de
vogelhiiisj es nitbangt, waarvall
ik vroeger
sprak.
Het is een onvernloeibaar insektenj agertj e,
het levendige,
riistelooze en
wispelturige
meesje ! Het
kleine, lieve gastje met zijn I)inkelende oogjes, dat het
kleinste gaatje in den stain der boomen, het bijna onzichtbare kruipdiertje in de droge bladeren ontwaart.
Het wentelt, slingert, glijdt en wipt zieh zonder verpoozen
tusschen takken, twijgen en bladeren. Geen popje, gees
ringetje loopt het voorbij of het haalt er de eieren nit, en fie
eels, hoe slim ! Met zijn klein bekje klopt het op den stain
der boomen, alsof het wilde vragen : is hier dan niemand
thuis `1 En ziedaar : nauwelijks komt een wormhje aan zijn
cleurgat of kn.il) ! het is binnen.
En zoo, zonder nisten, tenzij bij nacht, verslindt het kleine
jagertje duizenden en duizenden kerfdiertjes.
}^ ia

oom .JAN. — 4. — 1929.

Viervoetige Huisdieren.
XXXXIII. — 1) De Hond en de Kat.
atitor en Mina
waren inlj n beste
kanleradeli op de
hoeve vanklein
Ooin .Tan ; daar is
voor hen niets to
vreezen,want Oom
zest altijd : die
,"'m "i._, hond of kat mishandelt, heeft hier
niets te maker.
Kastor, een trekhond, is een kloek beest riet sterke tanden
en dat zieh zou weten te verdedigen.
Zoodra hij mij 's morgens ziet, weet hij niet wat to doen
van vreugde : hij springt, t)laft, rolt zieh over den grond,
totdat ik bij hem ga en hem op den kop streel, en dan ziet
hij mij met zijn verstandige oogen zoo verheugd aan !
Ik zag Bens een groote rat over het hof loopen ; Kastor had
ze ook bemerkt en in een, twee, drie, vloog ze met gebroken
ruggegraat in de hoogte, waarna hij ze dood beet.
Oom kan niet in de nabijheid van de hondenkar komen,
of Kastor heeft geen rust meer, tot hij ingespannen is om
een lichte vracht te vervoeren, en dan loopt hij daar tier
met den kop recht, alsof hij den koning op zijn rijtuig had !
Wat een wonder mag heeten is, dat Kastor en Mina, de
groote kat, zoo goede maatjes zijn.
Als Mina moede is van ratten en muizen in de schuur en
de stallen, op den zolder en in den kelder te vangen,
komt zij bij Kastor in den zonneschijn liggen rosten.
l^
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XXXXIV. — 2) Het Paard.
Toen ik over de haver sprak, noemde ik Bruin en Vos, de
twee stoke paarden van voerman Janssens.
Wel nu . hier staat Bruin.

Benevens havergraan en stroo eten de paarden ook hoof,
Haver en gras. Janssens voegt er sours wat roggebrood bij.
Het onderste gedeelte van een paardepoot bestaat uit een
enkelen hoornachtigen blok, welken men hoef noemt.
Het mild ier en de ezel hebben ook zulke hoeven.
Janssens . zorgt steeds goed voor de hoefijzers ; immens
waren deze in siechten staat, het 1)aard zou gevaar loopen
zijn hoeven te kwetsen en zieh te bezeeren.
Zijn paarden hebben een netten, goed verluchten star,
waarin het 's winters niet te koud en 's zomers niet te heet is.
De voederbakken worden rein gehouden, en de dieren zelven worden bijna dagelijks gekamd en geborsteld. Aan al
die goede zorgen is het te danken, dat ze kloek, gezond en
brag zijn, en goed werk verrichten.
Het vleesch, de huid, het haar en de beenderen van het
paard worden ook benuttigd.

XXXXv.

3) De Ezel.

Ziehier eenige bijzonderheden, welke Oom mij over den
ezel mec.edeelde.
I)e ezel heeft veel overeenkomst met het paard, nogtans
al de ezels hebben boven den ruggegraat een streep donkere
haren, en doorgaans is die streep kruiswijs doorsneden door
een even donkere streep, die Haar de voorpooten uitloopt ;
daarom zest men, dat de ezel een kruis draagt.

Zijn ooren zijn buitengewoon lang, en zijn staart is alleen
op het uiteinde met lange haren bezet, de maven zijn kort
en staan recht, en zijn hoeven zijn langwerpiger Ban die van
het paard.
I)e reuk, het gezicht en vooral het gehoor van den ezel zijn
zeer ontwikkeld ; ook is hij zeer slim.
Het gevoel en de smaak integendeel zijn stomp.
Hoewel de ezel het zelfde voedsel gebruikt als het paard,
is hij er niet zoo kieskeurig op : half bedorven gras of hooi,
welke door koeien en paarden geweigerd worden, eet hij
smakelijk op, doch hij zou liever sterven van Borst dan
onzuiver water to drinken.
Distels, bramen en andere stekelige gewissen zijn lekkernijen voor hem.
Hij bewijst bijna de zelfde diensten als het paard, doch is
veel taaier, en zijn levensduur is ook het dubbel van dien
van het paard.
Het jong van den ezel wordt, evenals dat van het paard,
veulen genoemd.
Siechte behandeling maakt hem koppig, lui en boos.

XXXXVI. — 4) De Koe.

Oom Jaii gaf mij Bens een boekje, waarin het volgende te
leiere stond :
De koe heeft hoeven die gesgleten zijn, evenals die van de
geit, het schaap en bet varken.
Het jong der koe noemt men kalf; en als het kalf ongeveer
negen nianden oud is, noemt men het vaars.
Kalveren, vaarzen, koeien, ossen en stieren noemt men
gezamenlijk hoornbeesten of koebeesteri.
's Zomers eten de
koeien vooral gras en
klaver ; 's wintei•s
voedt men ze met
hooi, stroo, ral)en,
beeten, wortelen.
iVIen geeft hun ook
water, waarin ineel,
zemelen, draf of lijnkoeken vermengd .
..
zi^. n.
1)e koe leeft van planten, welke ze niet dadelijk kauwt,
maar doorslikt, om ze later te vermalen ; hiertoe is de maag
bijzonder ingericht en bestaat zij nit vier afdeelingen.
Het voedsel verzamelt zieh eerst in de pens, wordt daarna
in de netniaag gevormd tot ballen, die van daar in den
mond teruggaan, waar zij vermalen of herkauwd worden ;
clan worden zij opnieuw doorgeslikt, om in de boekmaag
en vervolgens in de lel» naag te komen, vanwaar de brij in
het darnikanaal overgaat.
vieren, die zoo hun voedsel herkauwen noemt men
herkauwende dieren of herkauwers.
I)e koe verschaft ons melk, boter, kaas, vleesch, leder. Het
haar, de beenderen, de horens en de stalmest warden ook
benuttigd.
In sommige streken wordt de koe ook als trekdier gebezigd.
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XXXXVII. -- 5) De Geit.

Oom Jan heeft een mooie geit, en hij noemt ze zi j n koe.
Inderdaad die naam is niet siecht gekozen ; want evenals de
koe geeft zij melk, waarvan Tante botel' en kaas vervaardigt.
Het vleesch der geit is lek=
_= ker e n van haar lluld 11]aakt
men leder. Heur haar wordt
gebrlllkt voor het maken van
borstels, het weven van stoffen en het opvullen van kussens.
^
van haar h OO rne l i maakt
men velerhande kleine voorf :' ^^s^s: == _
werpen als knOOpell, niessenhechten, handvatten voor waiidelstokken, enz.
Er zijn evenwel ook geiten zonder hoornen.
Evenals de koe heeft zij gespleten hoeven en is ook een
berkai.twer.
De geit gebruikt ongeveer het zelfde voedsel als de koe,
doch zij is uiterst zindelijk ; zij weigert spijzen, die niet heel
zuiver zijn.
Zij is zeer gevoelig voor de vochtigheid, de koude en de
groote hitte, vooral als zij nog zeer jong is.
In sommige streken ziet men herders met een kudde
geiten door de steden trekken ; nu en dan wordt een huisdeur
geopend en een potje aan den herder gegeven. Deze melkt
dan een geit en geeft het potje tegen betaling terug.
Alzoo is de kooper zeker, dat de melk versch en onvervalscht is.
^

•

s _^.^

De geit vraagt zuivre spijs en drank,
En eeiien warmen stal :
Zij geeft tot loon haar lekkre melk
Die u verkwikken zal.

-- - . rl. 1 -♦♦
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XXXXVIII. --- 6) Het Schaap.
Verscheidene huren van Oom Jan houden een of meer
schapen. Alzoo hei) ik de gelegenheid gehad dat dien en zijn
levenswijs eenigszins te leeren kennen.
Het schaap is ook een herkwiiver met gespleten hoeven.
\Vat ik van de geit gezegd heb, mag ik ook van het schaap
zeggen, behalve wat de pell en de hoornen betreft.

'/,ijn huid is bewassen met wol, die elk jaar, in de lente,
afgeschoren wordt, en vooral dient voor het weven van
wollen stoffen en het opvullen van matrassen.
Het schaap is rustig, geduldig en zacht van aard, nlaar het
is vreesachtig, laf en tllterst dom.
Sommige groote landbouwers houden een talrijke kudde
schapen, die , onder de waakzaamheid van een herder en een
of meer herdershon(lell, tcitgaan om langs de openbare wegen
en op de velden te graien.

.
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IL. — 7) • Het Varken.
Het varken of zwijn wordt uitsluitend gekweekt voor zijn
vleesch. Zijn haren noemt men borstels ; ook worden zij
`•ooral bij het vervaardigen van borstels gebezigd.
Het zwijn eet zooviel -vleescli als planten ; daarom noemt
men het een crlvretei'.
On het te niesten of te wetten
geeft men het karnemelk, aardappelen, illecl, graan,
booneii, roggebrood, enz. ; men
geeft het eten regelnatig op de
zelfde Uren, en
men wisselt dc
spi j zerr zooveel
mogelijk af ; immers verandering van voedsel verwekt nieuwen eetlust. i\Ien laat daar. bij het zwijn zoo rustig mogeli,lk.
Ooin Jan heeft ook e6n en sours twee varkens. I)at zijn
nette dieren, en nooit zijn ze ziek. 1)it is aan hun stal en de
goede zorgen te danken.
I)e vloer van den stal is hard, zonder spleten of gaten, en
helt af naar een hock, waar een opening is, waarddor de
vloeibarc uitwerl)sels uitloopen. Boven aan de muren, die
ook hard en effen zijn, vindt men luchtgaten. I)e etenshak
is van arduin geniaakt en zonder putten of groeven.
Het hok en de etensbak worden elken dag gezuiverd, en
dan wordt versch strooisel gegeven.
VOOr het hok is een park waardoor een wijde greppel
loopt, die steeds van zuiver water voorzien is; daarin nemen
de varkens gaarne een bad.
In voile stallen worden de dieren ziekelijk, en hull vleesch
is minder gezond.

L. --8) Het Konijn.
M et het kweeken van konijnen is veel geld te verdienen ; maar ze vragen nog al wat zorgen.
/" ,e moeten een tamelijk warm, luchtig en droog hok
hebl.)en, dat dikwijls gereinigd en van versch stroo of hooi
voorzien wordt.

Lllla
Tante
houdt zich met de
konijnen bezig; zi j
.
or b^ t '1 d^^ ^ t ie in
i den
zomer steeds zuiver en droog gras,
koolbladeren, suiof
kerijbladeren
andere groenten
hebben.
^
s Winters geeft
^^ , „
zij wortelen, rape ^ l, aardappelschillen, waaruit zij de siechte
aardappelen en ook cle aardappelscheuten ver`vijdert.
In houten bakj es, geeft zi j soms brood, gekookte aard.apl)ele ^ l met zemelen geniengd, haver of mal.s.
1^ 1en kweekt de konljllen niet slechts voor hun vleescll,
maar ook voor de lluid, die thans een groote waarde heeft.
Men verft ze om er velerhande kleedingstukken van te
inaken ; en het afgeschoren haar dient oin matrassen op
te vullen.
I:r bestaan veel soorten van konijnen, maar Tante Lina
geeft cle voorkeur aan de Gentsche, orndat het de grootste
zijn en ze gemakkelijk vetten.
II
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't Konijntje wordt alorn gekweekt,
Te lande en in de stee ;
En w ie het wel verzorgen wil
1)oet groote inst er mec .
«•

^

Hofvogels.
LI. — 1) De Hen.
Op de hofplaats van oom Jan is een perk, dat door traliedraad omsloten is ; daarin loopen een tiental hennen en een
haan.
In een hoek van dat perk ligt een hoop kalkgruis, waarbij ;

.

deaschrklgvodwt.

1)e hennen beschikken over een warm, goed verlucht
hok, waarin platte zitstokken aangebracht zijn,
In de hoeken hangen manden met stroo, die deels over
dekt zijn ; daarin leggen de hennen hun eieren.
I)e vloer is gemetseld, en elke week wordt het hok gereinigd en van versch kort stroo, kaf, zaagmeel of droog
land voorzien ; minstens twee maal 's jaars wordt het gewit.
In het hok staat ook een bak met droog nand, waarin wat
solferbloeni gemengd is, de hennen wentelen er zieh in ; zoo
zijn ze tegen vlooien en lumen gevrijwaard.
Hun drinkwater is steeds zuiver, en Oom lagt er ongeveer
5 gram per liter ijzersulfaat in oplossen.
I)e hen voedt zieh met graven, vleesch, Insekten, groenten,,
gras, keukenafval, enz.

.
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LII. — 2) De Eend en de Gans.
Eenden en ganzen zijn zwelnvogels,
die, evenals de hen, gekweekt worded
voor hull eieren en hull lekker vleesch.
Hun kleine pluimen, vooral die der galls,
zijn zachter dan die der hen ; de lijnstc
pluimpjes noemt men dolls.
Oom heeft noch eenden noch ganzen, onldat deze vogels
water noodig hebben, waarover hij niet voldoende beschikt.
1)e vederen dier vogels zijn vetachtig, zoodat de vochtig
heid er niet door kan.
Tusschen de teeren der zwenivogels zijn vliezell gespannen, deze dienen on1 als roeispanen tegen het water te slaan
en alzoo het levend vaartuig vooruit te stuwen.
Eenden en ganzen nemen het zelfde voedsel als de hellneu,
doch daarbij voegen zij vischjes, kikvorschen en andere
waterdiertjes alsook waterplantjes.
1)ie vogels slapen niet op
stokken zooals de hennen, maar
op den platten grond ; lien
Moe t d us zorgen, dat 111111 hok
droog, wann en zuiver zij.
1)e hen legt gedurende de
Brie eerste jaren, gemiddeld
120 Biers per jaar, de Bend 80
en de galls 30.
'acht u voor de galls, want
als men ze tergt, wordt ze licht
boos, en valt dien terger aale,
die het sours hard to verduren
heeft.

—
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LIII. — 3) Andere Hofvogels.

()p bovellstaallde plaatje ziet men een haan, een hen met
twee kiekentjes, twee ganzen met een .long, een gewone
eend en een eend m et een kulf.je of opstaand vederbosje
op (lell ko1).
wlj bemerken er ook nog drie dulvell, een parelhoell en
een kalkoen.
I)e gewone duif wordt gekweekt voor haar vleesch ;
reisduiven houdt men om er mee te spelen ; dit kost veel
tijd en geld.
Het parelhoen wordt doorgaalls met zij n F ranschen
ilaa111 plltt(rde ge110eH1d.
Het on(lerschei(It zieh doordien kop en hals naakt zijn en
door zij 11 neerhangellden staart. Het heeft grij sblauwe vederen, die met helder witte, ronde stipjes bezet zijn.
De kalkoen onderscheidt zieh door zijn naakten kop en
hals. Het voorhoofd en de borst zijn van afhangende
vleeschlappen voorzien. I)e haan heeft een bundel haarvormige veeren op de borst. Hij is strijdlustig en wordt
toornig bij het zien van de roode kleur.
I'areihoen en kalkoen zijn de sieraadvogels der groote
hoeven, tevens wordt het vleesch van den kalkoen hoog

,

;geschat.

(il

Voegen wi j daarbi j nog den pauw islet zij n l)rachtige

hals- en staartveereii. Deze dient enkel tot sieraad. Zijn
pluimen worden tegen hooge 1)rijzen verkocht.
Het 1)arelhoen, de kalkoen en de pauw behooren evenals
de hen tot het hoendergeslacht en gebru iken ongeveer het
zelfde voedsel.
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