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DE VERPLEGING
VAN HET VEULEN.

E moedermerrie zorgt na de baring direct voor de \-er-Ddere ontwikkeling van haar jong, door het van kop tot
teen schoon te likken, waardoor de bloedsomloo]) en de
ademhaling, in een woord de levensenergie van het veulen
wordt geprikkeld en bevoi-derd. Bij uitzondering schiet

die moederzorg te kort en doet de fokker goed, helpend oj) te treden
door met kleine bossen stroo, of bij teere, waardevolle veulens met
een paar badhanddoeken, het veulen rein en droog te wrijven

In het artikeltje „Merrie en veulen" is aangegeven hoe het
J  ■ - .. . ^ V. ^ v_. > V., 11. llt/vj llvlLveulen reeds spoedig tracht het uier te vinden en te zuigen. Ook

hierbij redt de natuur zich in den regel zelve, hetgeen beslist de
voorkeur verdient

IS.

. Ook weer alleen in afwijkende'gevallen moet
de lokker heliiend optreden. Vooral dan, wanneer de moederliefde
zich onvoldoende doet gelden, of het veulen zwak '

De melk, die de
is eenigszins
meer geel,
purgeerendc kracht.laatste weken van het izninuiujciai uiuecieniiRe leven is hei i
leeds eenigermate met de dipeRiio . l'^Tg

iielk, die de eerste dagen na de haring wordt algescheiden
.szins andeis van kleur en samenstelling dan later nameliik
3el, m het bezit van grootere vetbolletjes en van een /.Teendc klacht Zij wordt biest genoemd. Gedurende^ de

:n van het hinnenhaarmoederlijke leven is het l
rmate met de digestie begonnen, tengevolge \-an het
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sh kkvii /j'jii./eii IS \ an 'iit ingeslikte
'V '.'"', • 1 vn laaic red a<Tht. die bekendstaatij lt in rie «Ln n , (),i ,.iT na d.-gehooi te is de werba,.niiaam van '1'"" ' ,1, den wand van liet darmkanaal Juidespiervezvii - ^ werkelijk wel een prikkel nonr

.  hebben welKel .J.^ "v . - v.-, 1" iKEei nooril,,'zijn. noR ^''.'1,"^'^ .(.i kyminiheid le geraken In de tweede J
tot heboorlilhe ' . van lut darmpek voor het verderrde taaie bezwarend. In beider opdj i\-an hel n , ^ ,,,. bijzonder nuttig en heeft

leeld \'aii de liiizonder inr,„. ■'Tgeiii ,,.

te geraken
'mstandighe,;.
Redeelteliik-b.v. ziekte A au onniiddellijk heljiend op te red

IT' i ïï-lf Im r,.,,. „K-. m staat is, S,'en, vvaniKLi^ liuhi 111 te roepen. Ieder uur dat hierm
geiadtï «öt-at. ktii. «« '-'-kfr v.-«r „ttvikkdtngv: •an het Tui,..p ■ j-n /idis aanleiding geven dat de gunstb .i

n il aan te i'.re.icn voorbij is gegaan. '
""b i een normaal A-erloop verandert de samenstelling der biest v
H.,r- ot dag en wordt na verloop van ongeveer een dag of tie„^,Ïinc^nélk afgescheiden. Deze is l.ij de niei le .nmdernjkaanve,..
meer suikerhoudend dan hij <le koe. Het uiei der merrie isSeiner en l.ezit sleclits twee tepels, doch de atscheiding der mei
K.eveelheid is weinig kleiner dan hij het rund. (.ewoonlijkmee

men dat de merrie lang met NTjltien tot vijlentwmtig literjier dag geeft en toch is zulks meermalen het geval.
Onder normale omstandigheden heelt de lokker weinig mor

mel de verzorging \'aii het veulen, terwijl het moederdier deeer<^
dagen gemakkelijk verteerbaar voedsel en met te veel op ,
dient te ontvangen. Het hok ol de box dient zoo mgeridif
zijn dat het veulen zich niet kan verwonden ol met de been.
oirder of tusschen het schot door moet kunnen komen.

Heeft men het geluk dat het \-oorjaarsweer mooi is, dan kunii.-
moeder en veulen al heel spoedig over dag een tijdje naar buitr-;
Iricht en zon en het eerste gras hebben alleszins een gunstigen 1
vloed, terwijl in die uren, dat het tweetal in de weide is, de Ititi
in den stal 'en het strooisel in de box meteen een geheel verin
scheiide kuur kunnen ondergaan. Indien merrie en veulen gti-
gezond zijn. de melk \'an goede, samenstelling is en in voMocik
hüe\'eelheid wordt algesclieideii, dan zijn de voedingsvoorwaardt
voor de ontwikkeling gunstig, zien merrie en veulen er spoedigZ'
glad uit als eikels eii groeit het jonge dier als kool.

Het komt nu eu daii a'ooi' dat het j.asgelioren veulen om nei
eu moud eeu aautal lauge. duune haren bezit, die eenigszins I
zwaar gc\"eu hij het jiakkeii der tepel etr hij het zuigen: hetisd.
geweuscht die hareu met eeu goed-kuipj.eude schaar te kcrti-:

Sommige veulens staan aan\'aukelijk zeer zwak op hitn vou:
heeueu. Zij zakken soms in hun knieën zoover naar voren
door. m.a.w. zij staan zoo hokheenig. dat zelfs deskundigen a'
angstig maken of die stand wel ooit behoorlijk goed zal worde:
Meestal valt dit nog al mee, doch er gaan weken. 'ja soms versck
den maanden mee heen \-ó:'ir die stand \-oldoende kradrtigisg
worden. De afstamming telt in dit opzicht ook mee. Zoolieblx-:
wij h.\'. in Oldenlmrg Isenhard gekend, waaiwan bijna alle veulen
tianvankelijk nitermati' zwak in de \'oorheenen stonden en .
lateien leeltijd tocdi een correcten stand toonden. Zooheeftnie
in (ironiugen oj. dit oogenhlik den Inuigst (deon Seliin. oud r
jaai. w aai \"an de x'eulens dezellde eigenschap vertoonen.

De lokker moet zich dus hij een zomlanig afwijkenden stan
X an het veulen niet te ongerust maken, doch zalgoeddoenerzoov.'
mogelijk O)) te letten, dat merrie en veulen in weiden loopen n'
een gelijkmatigen vlakken bodem en dat de hoefjes gedurende'■
eerste maanden nimmer te x'eel afgesleten raken. Bij het
voeren l angs,  , ■ ' d'Tiitwe.gen, die zeer vihet, aangewezen, wanneer de reis eenigszins ver is. de hoefjes^
leeren sokken te voorzien.

ceel afslijting meebrengeu-

I ndien het veulen twee a drie weken oud is. het weer gu"^"eu heide dieren goed givond. dan is er geen overwegend bezvf,
yy?? f "1 de weuh-'te iamnr Wordt tet buiten ;lat ol te koud. dan dienen zij m elk gexml weer 's nachts "ri
te worden gehouden

Ten
en .^"^n'b'gmg xmn het x'eulen komt er
üd vm hm fokker dient m te grijpen, d.i- tege,
•iste u N'Lnen oj het alwenuen \'an het veulen.

een

tijd
vaste regel, door dt
de verandering in

Sm sóms7ets'vr' 'M' >iën"iëeft,jd van ongex-eer 4 f''
genomen en '*'^'7," "'t-s later, xuin de moedei
bracht dan / 1*''^ direct geheel op ander voeder woi -lijke rnwerinng oS
zells een acht,M-n + ^ "'''Imgstoestand. hetgeen een sm
voorkomen te ^ ^rug m de ontwikkeling medebrengt. Dez'"'Wdijk luT 'l^Lu-om diem de tokkcrreedszoo;-'

natuur zeh'e aangegeven, dat de
B't Voedsel nimmer scherii of plotseliUs

4 ni".'
ïder wordt -

'kdlud jom^mn""!' ^'7'^ van eenig Tiver'te g^,
ba\-er ont.van>rj beste leert wanneer de moedernreiU
^amerhaiid' kan^ 'h,u ''lerx an aan haar jong wkrioe •^leh nemen en w,n„ "bin een grootere boex'?'-

:^-^^"neer h
I ■ ■

iudf biet gekom aitderlia"gram pei- ,i.,„ . ' > .seKomeu is tot eeu a a""--'  tlan zal het imdeel van het spenen niet gn'Ot»
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Bovendien is het voordeel v inkre^en dat het veulen niinder
,terk aan de menie /uiKt, de melkalseheidiu.r v,n liev,.,i V

.s .u,«la, „a .1,. s,.lHa.l„,g v.h t
Uier ook minder merk Kex uld wordt dan anders het .nu al /no

,iju en het gevaar rmor uiur-ontstekinK ^a.rnmer. Ont de/e
ontsteking te viK.rkonten ,s het x-erder 't heste de menie m
middellijk geregeld aan den arbeid te zetten
De gevoelens der deskundigen (,1 veulen en merrie pas hutE-

zamerhand van elkaar tot scheiding dienen te worden m-hraeht
O, wel idotselmg loopen uiteen, doch heide zijn bruikbaar en
wanneer behoorlijk op de boxam aangegexam wijze xaiii xmedine
,vordt gelet, dan is de oxergang werkelijk geleidelijk en kan de
scheiding gerust plotseling worden genomen.

VEE, MELK EN ZUIVEL

H
ET economisch \ oordeel dat het rundvee aan den vee-

houdei gei'lt, bestaat: in het vermogen om te produ-
ceeren veel melk van beste hoedanigheid; in de geschikt
heid om tx' \\ oi den \ ei kocht als tokx'ee en : in de waarde
die het heelt voor de slachtbank.

Een veelokker die zijn bedrijf rationeel e.xiiloiteert, legt zich
et dus op toe, oi nioest zulks doen. om exemplaren te fokken die
,iat vermogen, die geschiktheid en dii' waarde bezitten.

tfppervlakkig beschouwtl mag deze stelling gerust genoemd
worden eene waarheid zoo groot als de zwaarste koe. Feitelijk
houdt de inaiktijk eerst in dmi allerlaatsten tijd met die waarheid
rekening en dan nog alleen bij een dei'l der x'eehouderij. \'oor
een goed inzicht in ilezi' bedrijtstak \ an den landbouw, loont het
de moeite dezi' uitspraak iets natler toe te lichten.
De Nederlandsche wehouderij liad. tot \'oor korten tijd een

tweeledig karakter. .\an de eene zijde x'ormde zij een onclerdeel
van den landbouw, waar akki'rbouw ot graanbouw het bedrijf be-
heerschen. .\an den anderen kant was zij de hoofdzaak daar
waar de bodem bijna uitsluitend bestaat uit weiland. Dit laatste
vindt men in een belangrijk deel \'an rle proxanciën Zuid- enXoord-
Holland. L'trecht en Friesland, xvrder aan de oex'ers der groote
nvieren enz.

Deze weilanden bieden x'ek' natuurlijke x'oorrechten. Daaraan,
en ook aan het feit dat het rundx'ee bijna het eenige bestaans
middel was en daardoor xawl zorg x'ereischte. is het te danken
i;eweest. dat het rundx'ee zich in di'ze streken zeer goed heeft
ontxvikkeld. De natuurlijke x-oordeelen zijn echtiu' nimmer x'ol-
ledig tot hun recht gekomen omdat ox-er het algemeen gelokt
werd zonder eenig st<-lsel.
Xaast uitstekende exemplaren voml men bijna overal minder

waardigen. nauxvelijks in staat om het gebruikti' x'oedsel te x'er-
goeden. Dit laatste xvas een logisch gex'olg xxin onkunde omtrent
het productie-x'ermogeii. Hxh meten of xvegen der geproduceerde
melk was onbekend, melkonderzoek oj) gehalte cwenmin.
Een groot bezxvaar x erbondx'n aan deze laksche xx'ijze x'an han

delen is gexveest. dat nergens bestond een strex'en om te fokken
een constant xveras ot xeeslag. Ieder tokte in eigen x'cestaiiel
kalm door. Waar andeiv landmi. bijx". Engeland en Zxxitsei-
1 and reeds zeer lang x'ee hebben dat door constante i aseigeiischap-
pen een hooge xvaarde lu'clt als lokx'ee daar is dit belang in Xedei-
land treurig x'ei'xvaai loosd.
Er is nwermakm op xmraiidering in tlezen aangedrongen maai

de sporadiscfu' jiogingen in deze richting zijn tcdkims atgestuit op^
een x'erstokt conservatisme en op gebrek aan inzicht en deskunc igc
voorlichting. De goede naam die het Xederlandsche vee m de
thans bedoelde streken, had en waaro)) men zich dikwijls beroemt,
was bijna uitsluitend te ilanken aan tk' natuurlijke voorrechten.^

Hij den akkerboiixx' is de veehouderij eeiixveii lang irscroiixvt
als een noodzakelijk kwaad. De graanbouw onttrekt aan den
bodem eene aanzienlijke hoeveelheiil iilanteiixoedsel. i moes
worden hersteld dooi' bmiiesting. Om mest te verkrijgen moest
vee gehouden xvordeii en zoo xverd het iiiiuhei xsi loiixxc ^
incstmailniit's. Het x'oordeeligste x'ee was. uit dit oogjiun .
wat zich met het minste voeds.d tex'reden stelde.
In de laatste halve eeuw is deze toestand ™ ,

wel in de eerst!' plaats door het gel.riiik x-an / d-it
/lijn langzamerhand zoo algnuneeu in het bediij ingtc i " Jr.
de akkerbouxv niet meer alhankelijk is x an he iiincx ^ ^
niachim's. Hid is zelfs reeds zooxcr gekomen dat
drijft geheel zondiu' vee. Dit laatste is mt^ ̂
over het algemeen is de inkrimping xan den • k j^or
het gebruik van hulpmeststoffen mogelijk xxas. p,,.+^+,. h-dve
oen tweede factor. xVaarvan <le invloed ook in de laatste halxe

""ll" iSofT^'l wijziging in het
de belangrijke daling x-an de graanprijzen; de ^ jp „p
waarde vai het viv mr de mogelijkheid «m
eene voordeelige xvijze te verxverken dooi 11 <>P i.,n<r7-imerhand
tabrieken. Deze ingrijpende wijzigingen ^ ̂  ' w'deeltelijke
als gex-olg gehad, inkrimping x-an den
Vervanging daarvan door den verboiixv ^ uit-
schaffing van biiiteiilandsche granen als "lac i _ kionende
breiding van den veestapc-1. Die vimlioiuk-nj is tl ' - ^
landbouwtak. Van de nedc-rige rol van " V i,,;; P leel
vee, ook in akkerboiixvstn-ken. verheven tot ec-n Inlan.i ijk
van het bestaansniidd'-l.

Door deze venurdering is het txveeledig karakter der veehouderij
vervallen, de beide x-ormen zijn thans gelijk. Beiden zijn thans
aangexvezen om, zooals in den aanvang dezes is gezegd, de ont-
xvikkeling te zoeken in een groot productie-vermogen en in ge
schiktheid als lok- en slachtx-'ee.
De ox'ertuiging dat in die richting gexverkt moet xvorden, dringt

langzaam door. ,,Les idéés marchent", ook bij den landbouw, al
gaat het niet altijd per sneltrein.
De eerste poging in de richting van eene meer stelselmatige

x-eelokkerij was de oprichting van de Vereeniging „het Ned.
Rundvee Stamboek" op 15 Dec. 1874. De leden van het stamboek
hadden het recht hunne runderen en de nakomelingen daarvan,
te doen inschrijven in het stamboek indien de deskundigen oor
deelden clat zij de x'creischten bezaten voor die inschrijving. De
beoordeeling geschiedde op grond van het exterieur, van vorm,
kleur enz. Aan het productie-x'ermogen xverd toen nog niet ge
dacht.

De goede bedoeling xxin de oprichters van het stamboek is wei
nig tot haar recht gekomen. Een reeks van jaren kxvamen buiten
landers, x'ooral Amerikanen, Oost-Pruisen, enz., in ons land best
X'ee koopen. Zij zochten in het stamboek de adressen van de hou
ders \-an goedgekeurde dieren en kochten die tegen hooge jirijzen.
Het stamboek xverd .... adresboek. Het ledental vermeerderde,
x'eehouders genegen om x'ee te verkoopen, beproefden het in het
stamboek te doen inschrijven. Langs dien xx'eg is dat stamboek,
in plaats x-an de rundveestapel te helpen verbeteren, middellijk
de oorzaak gexveest x-an den x'erkoop van tal van de beste fok-
dieren.

Toen door omstandigheden, waarvan ik in een xmlgend opstel
iets hooj) te x-ertellen. de vraag naar fokvee verminderde, daalde
ook de belangstelling voor het stamboek, het had eenige jaren een
kxvijnend bestaan.
Het streven om de x-eefokkerij meer productief te drijven, ojien-

baarde zich intusschen in eene andere richting. Hen ging letten
op het verschil in de hoeveelheid en de hoedanigheid der melk
die de koeien produceerden. Aan dit streven is een krachtigen
stoot gegeven door den Heer Mesdag, zuivelconsulent voor Fries
land. Er kxvamen. toen men ernstig ging onderzoeken, verrassende
bijzonderheden x-oor den dag. Verschillen xmn 1000 Liter melk
en meer jier jaar voor koeien van denzelfden leeftijd waren niet
zeldzaam, xvaarbij dan nog dikwijls bleek dat zij, die de meeste
melk gax-en. ook de vetrijkste melk produceerden.

Dergelijke feiten en de mededeeling daarvan, had overal ten
gex-olge een strex'en om ook te meten, te xvegen en te onderzoeken,
zoo zelfs dat hier en daar gevaar bestaat dat men uitsluitend zal
letten op het ])roductie-vermogen en de geschiktheid voor fok- en
slachtx-ee zal x-erxvaarloozen. Er zijn dan ook meerdere x'ereeni-
gingen opgericht om eenzijdigheid te bestrijden.
De x-ormen xvaarin thans, door middel van het vereenigings-

leven. de veefokkerij xvordt bevorderd zijn ; contröle-x'ereenigin-
gen, fokvereenigingen en stamboekvereenigingen.
De contröle-x'ereenigingen letten alleen op het productie-ver

mogen. De melk der koeien van de leden xvordt op gezette tijden
door een controleur gemeten en onderzocht op vetgehalte. De
lijsten opgemaakt op grond van deze gegevens, dienen den xme-
houder om de beste exemplaren te loeren kennen om daarmee
door te fokken.
De fokvereenigingen gaan een stap verder. X'aast het productie-

x-ermogen schenken zij ook aandacht aan het uiterlijke. Zij be-
x-orderen dat txveeledig belang o.a. door het gezamenlijk aan-
koopen van uitstekende mannelijke fokdieren, enz.
Xog hooger doel hebben voor oogen de rundvee-stamboeken,

zooals zij thans, na eene reorganisatie, zijn ingericht. Daarbij
xvordt niet alleen gelet oji de productiviteit en het uiterlijk der
ingeschrex-en dieren, maar xvil men ook bevorderen het kxveeken
x-an bepaalde veeslagen met constante raseigenschapiien. ^
Er bestaan thans drie stamboek-vereenigingen en xvel het Xeder

landsche, het Friesche en het Xoord-Hollandsche. Olschoon de
beiialingen waaronder zij xverken in de onderdeden hier en daar
uiteenloopen. bevorderen zij alle het bovengenoemde drieledig doel.
Om beiiaalde x-eeslageii aan te xvijzen heeft inen eene keuze

moeten doen onder de x-erschillende tyjies die in Xederland voor
komen en daarbij gekozen; le het zwartbont Fnesch-Hollandsche
veeslag; 2e het zxvartbont (ironinger veeslag en 3e het Kooa-
bont IJssel x'eeslag. . r- ^ i-j. - -
Op (le groote landbouxvtentoonstelling die in beiit. van clitjaai

te 's-(iravenhage xvordt gehouden, is met deze indeeling rekening
gehouden. Al het vee dat oji die tentoonstelling xvordt toegelaten,
xvordt onder één der genoemde veeslagen ingeschreven.
Tevens is bejiaald dat alleen worden aangenomen runcleren

die in een stamboek of in een register van eene fokvereeniging
zijn opgenomen. r 1 1 ••
Het bestaande streven tot verbetering van de rundveetolckeiij,

in den thans beschreven geest, zal in de toekomst de beteckenis
van deze landbouwtak als bestaansmiddel krachtig kuimen
verhoogen. ^

CORRESPONDENTIE.

UITKIIKTOREN. — Evcu voorbij de Wageningsche berg is
een uit steen gebouwde Belvédère met heerlijk jianorama, ge
ëxploiteerd door de Vereeniging t. 'b. van Vreemdelingenverkeer, te
Wageningen. Kosten van bestijging 5 c.t. ; met kijker 7'/e cent.
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Foto Aug. F. ir. rogt. HUIS TEN BOSCH. ORANJE-/.AA/..
Ingericht in 164S door Prinses AmnHo van Sohns, ter nagednehtenis van haar overietten liemaa! l^nns /-ridenh //etta'ri/e. gestort en in lieze leana

vertoont een attegorische groep 'oan 's Prinsen geboorte tot aan zijn ,tood; het doet; is geschilderd door leerlingen van A'/the/n. t. v . yi'nlaens. /.terensz.
Van Tuiden, De Pray, Brnsée, /.ontman, Ilonthorst, F.verdingen, De lirehher. Boven de ilenren: Minerva ontvangt a\n tongen Prins op het schild,
ondersteund door den Leeuw van ILoUand, ijt tegenwooraigheid zijns Va,Iers /'rins Willem den /.wi/ger en van zt/ne nioeaer /.onisede t 'oLignx,
(geschilderd door Pverdingen). Aan beide zijden Muzen op den Zangheig (door Lievensz en l'an Tniiten) . daaronder U apensmeaen tan Mars,'

de god des Oorlo,as, en Vetins zoelhe door haar Xymphcn ,geholpen -wordt, de zoapens roe,ter zoeg te hangen in vre.icsrna' (a'oor ! ievensz).

HET HUIS TEN BOSCH.
'ervolg).

op (Ie schilderstukken zijn niet hij/ondei" liiiiderlijk. de groot
aimetingeii in aannnn'king genomen. De \\'el\'ing begint eerst oj
&.<So M. en de Irox'en liet dak uitkomende lantaren, reeds van venv
bo\ en het geiroomte zichtbaar, iieelt met iiaar acht 1 ichtramen 4
resijectabele diameter van 7.30 M. Dit is. zooals Post het uit
drukt ..de cupola in 't midden \-an 't (iebouw uitstekende mei
een binnen achtkant, zijnde de grondt \'an de Leningh om d-

i''' 'li-' gcntoimide Cupola." Ho\-en in 't plaloml\ an (ten. achtzijcligen koejxd is in 't midden het iiortret vanAmaln
omstuwd door een \'iertal cherubijntjf-

en gectiagen door een groe]) bloemen-strooiende kindertjes. O'
net bies daar beneden leest men het door Huvgens ontwerpei,
landschrut: •

-'^'"nns. ipsum sese unicum ipso dignuir
m-n- te "• '1^' Soims vidua inconsolabib
Trdclm ^ ^'-liil'lonng der door Jordaans, vat
I e en^z ? de (Irebber. .lai-
d'oor vnn'c-oni.'^ "i anderen nitgcwoerde taiereelen wa-
zeker \V(>1 ov ̂'3'\ --CJ.öo. maar zal dit kleine beclnn

-"V ,1,. C H. P.»

Pi.'tiT 1'ost itfnmk. ■C't." ''ij l'iefrc V, .1. A;i uitfjegeven werk viU
teekend- De ordon' P'nten \-an de Sael \-an Drange aan.d'-
deser S'iele l'vtbe V'l'" 1' v'an de Bescltilderingl
(deriteil cK-^to ̂ d^ omloop van anderHr. lacob vin ''^'^vorpen en uytgvvvrocht door der
de .Sijhilderve'n so() (h!"''\ Schilder en .Architect. «■dezer Xederlande genüiekT vermaerde nieestei-
is geweest maken, dat de architect in staa
brachte serie \-an schetson "mierhng m verbantl d
geheel kon geboren worde'm"

Deze t')ranjèzlaï"w-v ^"oorwaar niet te \-eel gezegd-
voltCoï •" niet de overige bouiv

nHet stuk, dat het nageslacht aan zijn penseel dankt, is
een verheerlijking van den wakkeren krijgsman, doch
tevens een van den „Vrede", waarnaar de Prins in
zijn laatste jaren zoozeer verlangde; de vredeshguur
is in het wit gekleed, als symbool — zooals de schil

der in zijn beschrijving aan de Prinses verklaarde — .,dat de
vrede zal zijn van oprechte bedoeling en zonder huichelen of
krenking."

Het schijnt, dat vóór de laatste handlegging de kunstzin van
den kunstenaar nog in botsing is gekomen met den calvinistischen
geest der prinses, die den Dood op het stuk geschilderd wilde
hebben; op haar verlangen gaf hij toe en schilderde den Dood. door
den Roem overwonnen.

Voor het overige schilderwerk werden twee andere leerlingen
van Rubens gekozen. Van Tulden van 's Hertogenbosch en Peter
Zoutman van Haarlem, en verder nog enkele minder bekende
schilders, waarvan Gerard Honthorst. bekend als Gherardo dalle
Notti, de knapste was en de paneelen schilderde met voorstel
lingen van de bruiloft van Frederik Hendrik en Amalia van
Solms; van het huwelijk harer dochter Louise Hendrika met den
grooten keurvorst; van Willem II, zijn vrouw Marie, dochter van
Koning Karei I, naar Holland voerend; en het beste der paneelen,
een groep van Amalia van Solms met haar vier dochters.

De schilderijen met voorstellingen van de maritieme en mili
taire ojwoeding van Prins Frederik Hendrik; zijn terugkeer op
zestien-jarigen leeftijd met Prins Maurits uit den slag bij Xieuw-
poort; zijn uitroejiing tot Stadhouder bij zijns broeders 'dood- en
de overdracht van het Stadhouderschap aan zijn vijf-jarigen
zoon Willem, worden alle aan Van Tulden toegeschreven.

In al deze stukken, welke in hoofdzaak goed bewaard zijn geble
ven, IS de allegorie en mythologie aan het woord. Vooral de Vrede
komt op verschillende wanden van de groote zaal voor, o.a. 011 de
zaaldeuren die voor haar als het ware worden geopend door
Pallas en Hercules.

^'1'"^^ f'1 N-eelzijdige opgaaf om een zoopoote koepel — hal, zouden wij geneigd zijn heden ten dage te
zeggen te versieren, geheel te versieren tot in den nok t werken voltooid.oe met
harmomeerende schilderingen, want die befaamde koepel È ge
weldig m hare afmetingen niet alleen, doch moest, wilde zii" niette (ionker wcurden van meer dan een zijde licht ontvangen '" .Ma2toch IS het clan-obscuur m de zaal stemmig, de enkele glimlichten voorliet nieuwe iviIimsv!^" \'ier-en-veertig naiwI^'^';;y'''>kvst(-hl: ,„t de Prmses ten laatste beslo'

v-in n' nitsluitend voor de groote za\an Oranjezaal.

..iv,uvvt- p
het den naam te
bestemd was. die'
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//tV5 7AA' BOSCH.
Di-taH -. •an den ue/iterxeTc/.

Waarschijnlijk heeft de volksbenaming. van";Huis ten Bosch,
zijn ontstaan te danken aan dezen meer oji de verbeelding werkenden
naam voor het paleis, dat daar aan den zoom van het Haagsche
Bosch gelegen was.

Terwijl Amalia van Solms dit gedenkteeken voor haar over
leden gemaal stichtte, stierf haar eenige zoon Willem II in den
leeftijd van vier-en-twintig jaar. Haar droefheid werd nog ver
groot bij de_ gedachte, dat beiden van elkaar vervreemd hadden
geleefd en hij niet de Vredesvorst was geweest, dien zij zich'ge
droomd had. ' r'''®

Een week na zijn dood werd zijn zoon Willem III geboren en
hoewel er eerst drie opvoeders aangewezen waren, werd de groot
moeder Amalia van Solms belast met de zorgen voor het kind
en de vorming van zijn karakter. Met haar kleinzoon kwam de
Prinses, na de voltooiing van het paleis, er geregeld de zomers
doorbrengen.

Sir William Temple was bij zijn bezoeken telkens getroffen door
de weelde, die er heerschte, bijvoorbeeld dat de Prinses niets
wilde gebruiken wat niet van goud was. Doch te\-ens prees hij
daarbij haar zuinigen aanleg, waardoor zij in staat was met haar
inkomen van 12.000 ponden sterling toe te komen.

De kleinzoon heeft later de gewoonte van zijn grootmoeder op-
pvolgd door zoo trouw mogelijk de zomers op het paleis m het bo4h
te komen doorbrengen. Het dagboek, door den jongen Constantijn
Huygens, den secretaris van Willem Hl bijgehouden geeft danr
menige aanteekening van. ' b cu cuuii

Na den dood van Willem Hl werd het paleis het eigendom \'anden Koning van Pruisen, die van moeders zijde recht had op eendeel der erfenis van den gestorven vorst. Hij stond aan een x-roeLeuuï
prtegenwoordiger der Republiek te Berlijn, generaal Kepnetoe, er te wonen; doch toen m 1732 de erfenis geheel geregeld wm;"
kwam het paleis aan den Prins van Oranje later M''ill(='m TV 1 'er zijn meeM geliefde verblijfplaats vestigt
vipgels by bouwen - die nu juist niet tot een veihoogd fm. 'indruk bijdragen! — verruimde de vestibule en liet Sn t 1bouwen waar de Engelsche dienst werd gehouden voor
vrouw, de dochter van George de Tweede La te™, 1 i , ^tot^ep meer wereldsch doel ingericht en kwanr Sf de'teljL'Sl

In het paleis werd later ook de eerste Koning van Hollandg'
boren. Willem I.u/l V J 1, \ \ J11A 1J l 1 .

w

I oen tenge\'olge \'an de rex'olutie de Stadhouder het land veifr
erd het jialeis in het Haagsche Bosch nationaal eigendom ei

diende het zells eenigen tijd tot ge\'angenis voor een aantal poii
tieke jrersonen. die ..in naam der vrijheid" den 22sten Januai
I7dd ge\'angen waren genomen. Doch Koning Lodewijk Napoleoi
verhiel het gebouw wecu' tot Konii ' " ' "

De laatste gloriedagen \'an het Paleis.
oitgeii \ an net ..Huis ten Bosch" waren di

Koningin So])hie en het hof er hun intrek namen enhetpale
H1 L'H'n 1 cr /-I ƒ-» * , , , ,pkwijls de verzameljd aats was \'an de bekendste buitenlander
me de \'oistin kwamen bezoeken. De Koningin was het gehi;'
kigst, wanneer zij zich in gezelschap) hevoncl van eenige goei^
pienden. met wie zij \-rij kon simeken over politiek, geschieden^

^^'^^tenschappen. en zij bezat die vorstelijke gave. on
vatheid, geest en menschenkennis. de charme aan een g'

ge\'en.
Koningin So]

njgezet in de kerkk
rustte.

 te Delft, waar ook Amalia van

Als het paleis leeg gestaan,
vrêemdehnf"'^^'' reisseizoim is daar. verzuimtgnl , c, ff,"; l>«,.cko„. den tocht teli,„ ;1".™ <lnt oi- als spi-ookje inbosch livr Tv-, . , or als in een sjirookje m ne

Willem V, de laatste der Stadhouders, was evenal.
tlzfs; TffW'fit.e't'fhT'.i .!■«»«= »;.ddï„x,rt':panreeten voor d. ontvangst van zijn gf^ahff'ZTfnses van

schiUloi ingon 'vfidf i hd'ootaoliv (Iranjezaal. met al tij,c.n l,aa, ïldzlAl'"'Ih f'' ovlzaal met deknapi*
bhineesche en T- • , P"''celein. vervolgens de eiger
dit artikel ^'''■"^'die zalen, waarvan eenige reproduc
lijkheid de *tnTn '^'l^h''irwaardiglie(len is een groote aar
doch zijn schoon l-o-'n 'h'" looji dnr tijden wel veel veran
het publinp vesho a V ' heelt bewaard; de tnin is echt
ramen van de eenige wat men er. staande a(
het huis en dè" ziet. is het ronde waterbassii

ïdet hout in b../^'"-"^ 1*^'" aanleg van gazons en 1
schaduwrijk, er ftedeelte \-an den tuin is echten
groententéelt 'derpartijen, een gedeelte is aangek
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hoe er driehonderd jaar
GELEDEN GEREISD WERD

I  had. naar Diutschlaiul. „m zich daar „p de h„„j,e s(*h'„k'-
u ver-

nci LV cc .. .. ea...c rz. ..c .rce ^WVIl ltllll NlUl

l^gU, phvaca. aaczc c za z i.a .zcnc . . zUh^UlUl. \ OhTdC ZIJU Wff,. (loOrKCheel
Duitschland. zoodat hij njkdijk dc gdegfnlirid had dit lam .>n
„jne bewoners te leeren kennen. Idt ̂ i.jne reistHsehrijxanKen waar
van het eerste deel leeds gednrende zijn leven in drnk verscheen
terwijl het tweede eerst eenige jaren j-eleden voor het eerst het
rlaghdit zag willen wij hier een en ander geven, hetrekkine heb
bende op de wijze waaroj) er meer dan driehonderd jaar treleden
lil Duitschland en in Zwitsiniand gereisd weril
De tocht van Hamburg naar Xürnberg. die'.Morvson oj, zijn

weg naar het heilige land atlegde, zonder zich. waar ook, gedurende
langeren tijd op te houden, nam negen dagen m beslag. De wa-n-n
dien hij met vijf andere reizigers gelumrtl had. ko.stte 50 Thaler'
ven voor dien tijd tamelijk groote som; ilaarbij kwam het loon
\'Oor den koetsiei. dit zijne jitiaiden oj> eigen kosten voeren moest
Het deel dat ieder reiziger \ an de onkosten moest betalen, was
natuurlijk evenredig aan den afstand dien hij nietwoer. Reis
wagens waren in Duitschland overal te krijgen en met uitzonde
ring van die van Neurenberg, die acht jdaatsen hatlden. hadden
ze er zes. (gewoonlijk waren de wagens gesloten, maar konden toch.
wanneei het weei het toeliet, geojiend worden. L it eigen ervaring
ned de Engelschman zijnen landgenooteii aan. die zich in Duitsch
land van zulk een leiswagen bethenen wilden, niet zóólang in een
plaats te vertoe\'en. totdat er genoeg medejiassagiers waren om
ven reiswagen tot de laatste jdaats te vmllen. maar met zoovele
als er aanwezig waren, de reis \-oort te zetten. Dit \-onden de
koetsiers over het algemeen ook het beste, aangezien het langere
i'ertoeven voor hen met niet geringe onkosten gejiaard ging en
l inderweg konden zij toch ook nog op nieuwe passagiers rekenen.
In Xoord-Duitschland kostten de maaltijden aan de table

dhöte dooreen genomen vier schellingen, in Midden-Duitscliland
zestien kreuzer en in Zuid-Dnitschland. waar men aan tafel in
■plaats van bier. wijn kreeg. 24 ot zS kreuzer (zeven kreuzer zijn
zoowat gelijk aan een kwartjip. In Hamburg iietaalde deze En-
c'elschman zeven cent \-oor nachtverblijf en in Luheck kostte het
heeleniaal niets, de logeiiientsjirijs was in de \-ier schellingen van
het middagmaal inbegrejien. Nu waren de bedden nergens zeer
iiitnoodigend en dikwijls moest men ze deelen met een anderen
medereiziger. In herbergen aan den hoofdweg, voornamelijk in
Saksen, zou men zelfs tev'ergeefs naar bedden gezocht hebben.
Zonder onderscheid \'an stand moesten de reizigers een jilaats in
'len koestal voor lief nemi'U en hierbij gebeurde het wel eens. dat
•vn koe het hooi onder het hoofd van een reiziger wegvu'at of zich
■■m nog leelijker grap veroorloofde. Zeer sterk viel het den vreem-
leling op, dat er aan de tailles d'hóte in Duitschland geen onder-

^iheid in stand gemaakt werd. dat heel voorname jiersonen met
' ie eenvoudigste, waaronder ook koetsiers, aan een en den zelfden
disch zaten en met hun uit de zelfde borden aten. Maar zij be
hoefden ook niet meer voor de maaltijdi'n te betalen. \ oor de
tegoede gasten volgde er kort voor hun \'ertrek nog een kostbaar
lesluit: de ..afscheids"- of ,.na-dronk". Degeen die hiertoe werd

'jigeroepen, kon er zich moeielijk aan onttrekken en overal maakte
men hier een zeer ruim gebruik \'an. Mid zeven medereizigers
i'digde deze Engelschman. als hij tenminste niet blult. na een
maaltijd zestien groote kannen en toen de reis wrder voortgezet
oioest worden, bleek een hunner die te jiaard was. zich onmogelijk
m het zadel te kunnen houden. Hij moest toen ook jilaats nemen
m den wagen waar hij. beurtelings lachti' en huilde en dikwijls
'liet zijn hoofd tegen dat \'an tien c'i'eemdeling stiet.

-Morvson is het met Erasmus eens. dat het den Duitschen her-
"Tgiers van voor drie- of vierhonderd jaar over het algemeen
'iitbrak aan beleefdheid. Oji een beleefde begroeting kon men

' 'li hen niet rekenen, oji het nakomen van welken wensch ook in
i'i't geheel niet: oji den j'rijs \'an sjiijs en drank mochten geen
tanmerkingen gemaakt worden. Maar de Engelschman moest
ii iegeven. dat hierx'oor in Duitschland slechts zelden leden be
lfond. Hij zegt dat tle herbergiers zelden Imnne gmsten atzetten.

In Neurenlierg hing onder de tafel een schel waartegen getikt
aerd als een der gasten zich in het bijzijn van dames niet hetame-
lijk gedroeg. , .

Zoodra het tafellaken afgenomen was. moest iedereen onmid-
li'llijk van zijn plaats opstaan: degeen die zitten bleef, om snel nog

'■Ven uit zijn lieker i'cn slok te nernen. moest voor alle gasten
Ie helft betalen, ook wanneer deze zich tot den \'olgenden moigen
'.erder hedronken. Het kwam wel eens r'oor. tenminste zoo \'er-
left Moryson. dat een vreemdeling die dit gebruik niet kende, den
olgenden morgen tot de onaangename ontdekking kwam \ijt o

zi-s thalers meer te moeten betalen hoezeer hij er zich ook teg( n
irzette; zóóveel kostte hem de matelooze dorst zijner mede-

' '■izigers. .
Het drinkgeld-misliruik verkeerde voor driehonderd jaai al in

herberg men ook verlaten mocht, overalstiekten zich ojien handen uit, die dit verwachtten als iets geheel
, sprekends. In Noord-Duitschland boden hierbij de mannelijke bedienden een afscheidsdronk, de vrouwelijke een bouquet

met beleefde strijkages aan.
1  -Moryson ook nog ojiviel was het kleine aantal uithang->01 den aan de herbergen, maar des te meer wajienen in
c e hal en m de gelagzaal. Ter verklaring van deze opvallende
v ersieiing tm reklame zegt hij dat de kasteleins hun voorname-
gasten om hunne wajiens verzochten om ze zich toe te eigenen,^.
tei versiering van hun établissement.

^De tocht van Praag naar Neurenberg die hij in het voorjaar van
°  duurde zes dagen. Hij had tot reisgenooten uitsluitend Duitschers van het mannelijke geslacht en daarom was,

het met te verwonderen, zoo schrijft hij, dat er meer voor drank
dan \'oor eten uitgegeven werd.

Dj) zijn verre reizen leerde hij geen land kennen, waar men zoo
tegen 1 ooi en diefstal verzekerd was. als Zwitserland. Wanneer
men hem gelooven wil, waren daar in het geheel geen dieven of
loovers Men kon gerust het geheele land doortrekken, beladen met
goud. Rijke koojilieden behoefden hier ook geen gebruik te maken
van mannelijke begeleiders, zooals dat gewoonlijk in Duitschland
het geval was, wanneer zij zich naar markten of kermissen be
gaven of hiervan terugkeerden. Boter, melk en honing waren
overal in Zwitserland overvloedig, ook wild en viscli. Evenals
in Duitschland, zoo merkte Morj'son ook in Zwitserland op, dat
ei nergens met kaarten of dobbelsteenen om geld gespeeld werd.
t)m^ wijn nog hier en daar, maar naar verhouding zelden.

Voor de boottocht van Constanz naar Schaffhausen moest
Moryson acht kreutzer betalen. In laatstgenoemde stad ondervond
hij een gastvrij onthaal bij een zekeren heer Dr. Johann Ulmer,
wien hij daar\'oor bedankte in een brief uit Basel. Hij schrijft
hij^'rin o.m. : ..In twijfelachtige gevallen zal ik mij altijd riclMen
naar den raad van een zoo wijzen en goeden vriend als gij zijt,
maar nooit moet gij mij weer tot een voetreis verleiden, want
daar\'an onder\'inden mijn beurs en mijn gezondheid te veel
schade. ' t)p den weg van Schaffhausen naar Zurich heeft het
hem meer aan zuchten dan aan stajipen gekost. Zurich noemt hij
een schoone stad en des te schooner. zoo merkt hij op, daar hier
zijn lange \"oetreis een einde genomen had. Op vermakelijke wijze
beschrijlt liij zijn weldoener hetgeen hij daar ondervond. Zijn
gids betaalde hij. \-olgens afspraak, een gulden en vijftien kreutzer;
ah'orens deze den terugweg aanvaardde, kwam hij in zijn kamer
om afscheid te nemen, het hoofd getooid met een rozenkimns,
en drinkgerei en verschillende dranken medebrengend. De
op niets bedachte Engelschman meende dat hij hem een genoegen
doen wilde en aarzelde dan ook niet lang om het noodige mee te
drinken. Maar ten slotte moest hij den ganschen dronk, die 48
kreutzer bedroeg, heel alleen 'betalen, aangezien de gids, nadat
hij heel wat meer dan zijn dorst toeliet, had gedronken, zich stil
uit de herberg had verwijderd. Zijne vrienden te Schaffhausen
verzekerde Vloryson dat hij onder al dat drinken nuchter gebleven
was, maar hij gaf toch toe, dat noch Bachus noch Cercs hem
gedurende de daarop volgende twintig uren uit zijn bed hadden
kunnen lokken.

Van Zurich naar Baden gebruikte hij een paard, waarvoor hem
dagelijks vier a acht en twintig kreutzer in rekening werd gebracht
en even zooveel voor de dagen der terugtocht. Natuurlijk moest
hij ook den man betalen die de huurknol naar huis zou brengen.

In Baden vond hij de badgehruiken zeer merkwaardig. Oud
en jong. getrouwde mannen en vrouwen, monniken en nonnen,
allen baadden in het zelfde water. Het ontbrak er weliswaar niet
aan planken scheidingswanden, maar deze lieten zooveel te wen-
schen over. dat er van een afscheiding der sexen geen sjrrake
kon zijn. Het behoorde er tot den ,,bon ton", dat men, bij het
baden, geen blijken van jalousie gaf, zelfs dan niet, wanneer men
de vrouw van een ander al te hoffelijk bejegende. ,,Andere tijden,
andere zeden!"

Ojr zijn terugreis naar het vaderland belandde onze Engelschman
juist in den kermistijd te Frankfort. Toen was alles veel duurder.

Tot slot moet gezegd worden, dat Moryson in het algemeen
goed over de Duitschers te sjrreken was, in het bijzonder over de
Duitsche vrouwen, bij wie hij de schoonste vrouwelijke deugden
vond en ze geestdriftig roemde.

Invloed van hel aiilomobilisine op de stofwisseling. Mouneyrat
heeft in de Academie des Sciences verteld, dat hij den invloed heeft
bestudeerd, die een automobiel-reis van 8 a 10 dagen bij een
gemiddelden gang van 40 K.M. por uur, terwijl dagelijks 100 a
200 K.M. worden afgelegd, op de algemeene voeding uitoefent. Hij
heeft geconstateerd, dat het aantal roode bloedlichaampjes en
het gehalte aan haemoglobine belangrijk toenemen, zoowel bij
normale als bij bloed-arme personen. Hij meent zelfs op grond
van talrijke cloor hem waargenomen gevallen, dat voor bloed
armoede'het automobilisme met m • .ige .snelheid eene behande
ling van voorkeur is.

Het onderzoek der iirine-verhoudingen wijst eveneens eene
toename aan in de werkzaamheid der stofwisseling, eene toename,
die met den verhoogden eetlust in overeenstemming is.

Bovendien oefent het automobilisme een duidelijken invloed
op den slaaji uit. Bij normale jrersonen wordt de slaaji dieper en
langduriger; en bij neiirasthenici, rhe niet ol weinig slapen, keert
dra de gezonde -laajj weder.



140

/  ,-x- rinlm'l ''i|i''i 43""" >^""K<^'iiaumde /i
.  , in '1^'' ,;, I k.(... .n 134" Thcnkazen.in i()ob-i<)"/ ^

.,,, , ^'

Dikwijls hoort
vooral in AngeL' spreken over al wat er m Holland
hebben, genade in hunne oogen, /.
verricht wordt grootsche
zijn zoo Iietoov duizenden werkku c te n

van vreemde volken dio gj jg^^d niet meer sclnjnLir
arbeiden, dat zij het groo vaderland ondernemingen, zaken,
zien. Toch bloeien er i" „gte onder andere volken kunnen \-ei -

die met deinrichtingen,

langwerpige kaa^jr
K  model ongvee
Holhiiulschf kaas. en/.
..chalte betaald-

inchka..,
van I K.i'.. en 1340 J ncnkazen, zwaag.

'. y ;ds hiiiidschc kaas: x'erder hdammer olff '
I),- melk wordt sedert iK)5 geregeld '

..n beilriji de grootst mogelijke oiihrengst verbZul van i'ivt ;vr,s/ng van intniuntcnde kwaliteit te

1  tw.,,nste eisidien te voldoen,en aan de i ^ _ v,,<)i-d-Hollandsehe ras is terecht were!4i
2

Xoord-Hollandsehe ras is
K

worden.
I de hoogst!

jdet zwart-bonte

l|i

_
geleken worden. ^even van de inspannitig en den l]^'el.
Om een denkbeeld te &,g,-s yan West-Friesland gewerkt wontt.

waarmede door de Veehod goeden en gevestigden naam oj) < i
om onze zuivelproducten den, zij het mij vergund een en andei
wereldmarkt te doen beho ̂ j_,jvi7LFABi2iKivendeFoivVERi-d;.NioiV''
mede te deelen, omtrent dn
te Hoogk.vrspei,. ^gkarspel behoort aan een Naaniloo/e
De Zuivelfabriek te ld'' glk wordt coöperatief verwerkt. in

Vennootschap, doch de ''^Ici 1906-30 April 1907) werd de ineli-,
het afgeloojien boekjaar (W totaal 1334190.5 K.ti- Vroeger wei<
van 22 boerderijen gelevd dag gekaasd, waarbij de avondme ̂
bijna uitsluitend eenmaal Hjrdig wordt gedurende het gioolste
werd onlroomd. Tegen^^' verkaasd. \Wn deze melk weiden
■gedeelte van het jaar voH'^

worden het meer en.,tree

ü.

l-'ok\ereeni
et-ne der m<

,q
meer

ngen worden opgericht, j);
leest bekende. ' "

""kb- inoid i-ehti'r nmn^•eredelen en te verbeimeii.Vandaar dat j
^%^'TSA^rwerd door !-èn"i.aar xaa'hoiiders aldaar aangekochte,,Brimo genaamd, wieiis toto hierboven is gegeven, mgeschr,..

en in het stamboek .\onrd-I!n//und om Ier .\o. 729 Deze mis
vde stier werd g!-prnneerd door de Prnviuciale Conimisi,Ir Ihv/'/cAvr/y m .\oord-Holland, en bekros;.

•^schillende tentoonstellingen, o.a. op de U ereldtenloonsk.
P vRns en w-rdm- te Alkmaar. Furmerend en Scha?e

n .n der nrachtigste alstainmelnmeii van Bri.vio is Brinio'ii
I1..+ . »i 11 ct < >1' /llT T" f ïL*\'|jrAi:ir>inrir(rr ?

111 het Kegisti-r der Fokvereeniging ondijdij is ingeschreven

BRINIO.

«

BRINIO II.

N . III. Zijiu
tii-rt lellK 1

moeder, -Mijntje XIIIwonj.
als eene koe van zeer goed.

hoi'damghedeii. Hruiio II werd ook g..
])rimeerd door de Pnn'inciale Commissi,.
.Vaiigi-kocht door de Fokvereeniging i,
Twisk. wi-rd hij bekroond op de tentocm.
stidlingeii te Fnkhuizen, Schagen, Pm.
meivnd tm .•Vlkmaar.

In i()o') wvrd hij verkocht naar Rusland.
Feil twvisU' afstammeling van Brixii

is /. cCcirllnik 111. Ueze koe. in natur,!
mooier dan op de foto. staat in het Re
gister ingeschreven onder X°. 236. li:
2S4 dagen gaf zij 4174 K.G. melk nr
i'cii wtgvhalte wm 3.63 %.

Een Z!'ldzaam schoon en edel dier, ouL
een alstamnieling van Brixio is de kn
.liiciiid II. een luiitengewone melkgeel-
ster. .\ls bewijs van haar melkrijkheii;
wH'g ik hierbij lud volgend staatje.

(leboren den itiden Februari 191J1.
kal 1de zij \'oor de eerste maal opajFelir
1902.

Zij gaf in de lactatieperiode:
K-g. melk m. 3.28 pc.vet.alzooióóK.

rrS ;2 3.0S „ „ „ 2F> ••
712(3 „ 2.92 „ » 208 .,

I  17"o ,, „ 2.95 „ ,1 u 54^ '
93oKg.vr:.

407 (i.ig. 5. ._:
ey.g- 04

!i04-'05

Tl 'i.ial •'>Ö Ki:. melk met

dagopbrengst is gewee>iDl" grootste

Zij heelt dit jaar gekalid den 265teii
Januari en gaf den 5den Februari36K.t'.
melk. Oii ze\'enjarigen leeftijd — lóFebr
1907 — lieelt deze koe dus + 3i40oK.l'.
melk geproduceerd met -t 950 K-G-rel-

()m (U'u lezer in staat te stellen eem
x'ergelijking te maken, volge liier ondc
wat i'cn gewoue gccdt' melkkoe geeft,

Ri'd.sjr II is een fraai, regelmatig P"
bouwd (livr met een mooi gevormdenino-

Op ze\-eujarigen leeftijd liad dj
^'olgende hoeveelheden melk gegeven.

Lactatieperiode: r
1  I' '1- . 12 .^37 «l.to. ^4117 ko_ inelk til. '>..22 pc.vetjtilzöfHï'

»  '35 '
di/S 3..

4'n3 »

4524

.--^7 1.
.'2T>n Ks

-25
3.36
3.25

3-15 ;

14/ •

melk

belangrijk

PiUr-

minder dan *
1',

Derhah-e
x'orige.

Roosje II
boek Xoord-Holland onder X°. j'-' -
^■ad^;^ w;is ('i-:s.\R. X . 700 van hef'
X.-H.. een iloor de Pnn-inciale Corninr'^'
gi'Iirimeerde stier.

is ingeschreven in het stajn- jSSj. F

Nledin\ die belangstelt in onzen oot"'
Hollandsehen e-eestaiiel zal met -n.'genot een kijkje nemen, onvemchi -
bij welict- Fokc'ereeniging. want da' ' -
waar dc weteelt oji wetenschappdijf'
giond gedre\"en wordt, zal hij ei ee'
aantreffen,

fhilangs gaf een gezelschap Den®'''
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tUiii do ni()(_U^ 1-1 >()(_» ^ ziino
^-oore iiigeiu)nu'nheid te keniiou mot
oiis Noord-Hollaiidsoh voeslag.
Dit is wel merkwiuirdiK. ' 1.)^ Denou

toch hebben een tijd gekend dat zij door
luin werkkracht een belangrijke schade
aan onzen zui\'el-uitvin'r wisten te he-
lokkenen. Onze hoeren hebben echter
hunne lonten ingezien, zij heblHm aller
eerst hun stelsel ..giving to little anti
,l^king tu niuch" atgescbatt. en zich er
op toe gelegd om alléén hot allerbeste
uit te r-oeren. zij zijn ndg bezig Hollands
goeden naam m eere te herstellen en
brengen het nu zi'ió wr. dat de Denen,
onze scherpste concurrenten, onze supe
rioriteit moeten erkennen.

De lezer, the met eenige aandacht de
tloor mij hierc'oor niedegedeehle melk-
^taten heelt nagegaan, zal daaruit in de
eerste plaats de conclusie getrokken
hebben, tlat het geregekl proefinelken en
het onderzoek der geproduceerde melk
omtrent vetgehalte, waarop het eigenlijk
.uiiikonit, de eerste stap is tot een \'er-
betering van den veestapel. Wijders zal
hij opgemerkt hebben, dat het'instellen
\an een betrouwbaar onderzoek, lang
met ieders werk is, doch behoort te
worden opgedragen aan een iccl ont
wikkeld iiersoon, ervaren in de praktijk,
die tevens tlmk ontlerlegd is in de theorie
\ an zijn vak, widke kennis opgedaan kan
worden aan een wintersidiool ol winter-
cursus. Zulk een melkcontröleur dient
voor zijn arbeid Ümk gesalarieerd te
worden, hetwelk dan ook meestal ge
schiedt. Een ge\'ülg hiervan is echter,
dat niet ieder c'eehouder in het bijzonder
een melkcontröleur kan aanstellen.
i^En ziehier nu eender redenen, waarom
nevens een Fok\-ereeniging tevens een
Contrölevereeniging moet bestaan, welke
voor gezamenlijke rekening dergelijke
jiersonen benoemt. Ook hierin zijn de
Denen ons voorgegaan. En een gelukkig
verschijnsel is het, dat (.nize veeliouders
hen daarin zijn nage\'olgd.

P. Fk.wsü.n' Jz.

VARIA.
Normandië voorziet Engeland tegen

woordig voor een groot deel van de tiaar
tegen Kerstmis gebruikte ,,mistletoe". Op
eiken groeit de parasiet zelden, het hout
IS te kard en de wortels van de ,,mistle
toe" dringen zeer moeilijk in den taaien
eik. In oude tijden gingen tegen het begin
van den winter de ,,druïden" naar den
zeldzamen ,,heiligen" eik, waarop de vege
tatie voorkwam, om er de. twee witte
>tieren te offeren, nadat de opperdruïd
met een goud mes de ,,mistletoe" had al-
gesneden. De plant werd daarna gekookt.
Het aftreksel moest ongemeene genees
kracht'bezitten, cureerende alle mogelijke
kwalen. Ook werden er stukjes van ge
droogd, op het lichaam gedragen of boven
de ingangen der huizen gehangen om de
kooze geesten te bannen.

EEN SIMPEL LIEDJE.
Het was een blijde dag in Mei:
•dijn kind stond in de wijde wei.
\ an iioterbloemeii geelde 't gras.
Mijn kind, een Idoein der weide wasl

Haar zonnehoed was afgegleeii.
Hing over 't ranke rugje heen.
i'e Meiezonne om haar hoofd
Had iierzikwangeii rood gestoold.
De handjes vol met bioemenhist
I'oor Meiezonne warm gekust.
l'-ii zóó — van 't bukkend plukken moe,
"^tak zij mij beide handjes toe
Diwuld met bloemen, al voor mij!
Zoó stond zij in die wijde wei. . . -

Dat was een blijde dag in Mei.
D. MtlI.l.tXGER-HüOIJEK.

/.U-ARTIIAK III.

ANEMA II.

ROOSJE II.
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CHAMPIGNONS.
IE kent ze; niet, die Is,Wit Kent ze nieL, uil po-w.^ .. . i,,.vr<'('sdverworpelingen, waarvoor ' X,,' nocii

die lialf-dingen, die noch o]) een
de aandaelit trekken door wat ]i anten eig ','itiSStodcn of duivelsbrood hoct

van het volk. En toch, ''"t'""''p'®''™,"; ; X'ktnite plan-
,S doen evengoed hun pl 'njie g oc .de champignons ^loen evengoeci nuu ^ l)lad of

tenwcreld als menige plant, clie de ; tieU üoo
e^ie^or vorm of geui. Zij zijn dan licht

er kruidkundigenen daardoor pelijk
gekomen, wat anders in het duister zou zijn geblevc m \Neik J
Sriirdrampiinm» merkwaardig genoeg om er
Sikel aan tf wijden. En het aal hhjken dat ,fm-
matige als vaak willekeurige vormen dezei planten de Ixscn
"nf ° haSnonfrlan behooren tot de aaadhpiooee ph.nten

die zaden zonder kiem voortbrengen. \ mat
b voorbeeld van de éénzaadlobbige en m erwten

en boonen van de tweezaadlobbige, de champignon '
men in de haver een

loblooze. Bovendien acht men hem ook te behooren de
jirophyten, d.z. planten, die leven van de doode o\-ei blijtseici
van dieren en planten. ■ a. n,
Nog dient gezegd, dat men onder champignons met alkui ̂ cl -

staatAle paddestoelen, maar ook brand, roest, schimmel, meel
dauw, moederkoren, enz., verschijnselen, die vaak genoeg \üüi-
komen tot groot ongerief van landbouwer en tuinman.

Ieder kan er zich van overtuigd hebben dat onder de chain-
pignons een groote verscheidenheid bestaat, zoowel in voim als
kleur en grootte. Op schaduwrijke plaatsen, langs den kant dei
sloten, op half vergane palen, aan den schors der boomen. tus-
schen struiken en gras, daar vindt men ze, soms eenzaam, soms
in groote menigte. . •• > +
In den gewonen paddestoel (igancus cainpestris vinden wij het

voorbeeld van een zeer uitgebreide familie. De ,,hoed . het
bovengedeelte, wordt gedragen door den ..steel", het onderste
gedeelte. Nemen wij den hoed en bezien wij dien van onder, dan
ontwaren wij een groot aantal naar beneden hangende schijljes,
die buitengewoon regelmatig zijn gejjlaatst. Die loodrecht han
gende plaatjes noemt men „lamellen".
Wanneer men den hoed op een stuk papier legt en men bekijkt

met een microscoop dit papier, dan zien wij een groot aantal stol-
jes, zeer kleine kogeltjes. Ze zijn zoo fijn en nietig, dat ze zonder
hulpmiddel niet zouden zijn waar te nemen. Deze kogeltjes nu
zijn dc sporen en zaait men die uit. dan brengen zij meestal de
zelfde soort voort als waarvan zij afkomstig zijn. Meestal, want
'1 gebeurf soms, door bijkomende omstandigheden, dat de soort
een wijziging ondergaat, die ons op het idee zou brengen een an
dere soort voor ons te hebben.

Nu moet het zeer zeker onze verwondering wekken, dat kiem-
looze zaadjes nieuwe jrlanten voortbrengen, maar het geheele ge
heim ligt hierin, dat die blaasjes een half vloeibaren inhoud heb
ben, waarin een massa onzichtbaar kleine deeltjes zijn oi)genomen,
die hier het aanzijn schenken aan nieuwe e.xemi)laren.

Die sj^oren zijn gekleurd, en bij de verschillende soorten \-an
champignons treft men ook verschillende kleuren aan, hoewel de
kleur van een zeker soort altijd constant is. Van melkwit af tot
koolzwart toe zijn die kleuren vertegenwoordigd.
Behalve het onderscheid in de kleuren van de organen die ter

voortplanting dienen, zijn er nog andere kenmerken, die de kruid
kundigen in staat hebben gesteld die uitgebreide plantensoort te
verdoelen in familien en onderfamiliën.
De champignon, dien wij hier op het oog hebben, dus een met

loodrecht naar beneden hangende plaatjes, behoort tot de Pkuit-
zwammen. Juist in deze soort vooral zien wij, dat in dezelfde
soort van paddestoelen toch nog groote verscheidenheid kan
heerschen, zoowel in kleur als grootte en vorm. Van de een is de
hoed kaal en naakt, van een andere behaard, een doiTle is met
een slijmachtig vocht bedekt, een vierde met borstels bezet. Som
mige hebben prachtige kleuren, terwijl andere een vuilwitte of een
grauwe kleur hebl)en. Sommige blijven lang leven, terwijl weer
andere spoedig tot verrotting overgaan en dan een onoogelijke,
slijmerige massa vertoonen, die ons afstuit en onzen weerzin'on-
wekt. '
Er zijn er onder die kort nadat de hoed ontplooid is vocht in

worden en een vloeistof afscheiden, die veel op inkt gelijkt. Er
zijn er die zonder eenig bekleedsel uit den grond oiikomen, terwijl
andeie met een vlies gedekt het daglicht aanschouwen welk
yhes clan sjioedig openbarst. Vaak komt het voor, dat nou cn-er-
bhjlselen hiervan oji den hoed of op de scheiding van hoed en
steel te onderscheiden zijn.

'1. Gebeurt ook wel, dat' men champignons aantreft zonder steel
In dit geval vertoont de hoed vrij vreemde vormen en vooral wan'
neer de lamellen naar boven zijn gekeerd.
Deze plaatzwammen zijn over het algemeen teer van bouw

hoewel ook hierin weer uitzonderingen bestaan.
beuken b.v komen er voor die hardlüs hout'Min, tSihdmlden^
de vastheid van kurk hebben, •'

Zooals bekend, zijn er eetbare champignons. In l'-nPeland
ren ze tot de dagelijksche gerechten der' meer-enFrankrij k behooren

gegoeden. Maar toch niet meer dan als bijgerècht,'aE imöfclscïiotêl

^iH.'cha.npfid"'"^ ^ . tocstaml bewaard w'orden.
■a kunnen J.'peu k-nnt ve.dc uhhu een champigno,^.^,

In I ' - 'heelt. l^>i| '^'1 ^Ooflie een nranjekhun vorm komt ej.|„-ced, dat ze ineu . we veihg deze .nmnjekleurige ^
/cldeii N'oiii, uoordiger dezei ouderfamilipi.„dmaar zelden y';|;| „^.\.,.rtegenNV"<.rdigepignon als de e< nigi

iH'sehouwen.

■ttl;:

1  h-ii over Plaatzwammen, er zijn ook d,Spraken we tot y ' ,ien voiun x'an een lang hangend
nigiums bij wie 'ook Huiszwammen. 0^2'-
hebben. -Men iioeint ze ,,, T"'
ijuisjes dicht
zeer poreus /ic/c/ms wfirdt aangeduid en die de2,

hangen lijkt het, ol de IwedgevuldJ

W(e tenscha]il)el\iy<-'" (lirect donkerder of lichter gellr,dus een k,„i£derlin

''''vu mi£"le" Sme-niet ondei
in kringen te ^ j^-pohoomen \ an die reusachtige pad,\-

■Oor
aak zien yV''' zeer veel verschillen, Qokarbehi,

''''ïln'dc/enrs<..n-t PGyp"-' yy'" Malen;ze tot clczciuu Ixiveii e kander staan.
Idm-chJn;.:^;;:;: .s wei een der gevaarl^ksj niet ,

zlj!^-el^dtlge eig'nsehapiKm, ..^y^nierf datl.zijn schei.eii worden door hem aangetast en op,
aamuht Ha • .,, -,,1 ,1 (.cwoonhjk groeit hij on dnmu;•lïlaarharc' wijz^' vernield, (.ewoonlpk groeit hij op domp,;YlaJsén '<.in daar z.jn verinelmgswerk te verrichten en vo,.pii Kir'de boomsoorten kiest hij daartoe.'' Bi^2 .ü2 som t c hainingnons z.pi de hmiellen noch plaat,
noeli huisjes, maar stijNc haren, borstels. Zij diagen den naa:van Stekelzwannnen en onder deze tiadt men vaak de rnooist.
kleiinle èxennilareii aan. ( )p pij nap).els treft men ook weleenss■  ■ Dit la-hoort tot de Stekelzwammen.|)addest(K'ltje aan.

()]) eiken en 1 to]uil ieieii, die i-eiiigeii tijd in het bosch gevc
lie,;„ komen soms zeer zon.lerlinge champignons voor. Dek
is Ihiweelachtig. zacht glanzend en zonderling geschulpt. Zij i:
hooien lot <le (iorzwaimneu, die zich \'an de drie reeds genoenu
soorten ontfc-rseheideii dom het totuile gc ims aan lamellen. L
laiipen, 0111 ze zoo eeiis ti- noemen, zijii soms zeci fiaaigekleu:
en 't geelt een eigenaardig gezielit een hoop van deze oorzwamiri.
hij elkander te zien.

'Bij de nu hehaiulelde vier gnu-pen was er eene bij wie de!
melleii mithrakeii, iuj een x'ijlde groep, die we Knodszwamnii
noemen, ontlu eekt de hoed. Zij gelijken op het gewei van e
hert en stolïeereii liet duisteri- hoseii \'aak door hun praditi,
meestal seliariakeiiroode cd c'ioh'tte kleuren.

O]) rottende stannueii, hall c'ergaue schuttingen enz. zienv,
vaak een romle ojipeiwiakle. dan eens kleiner, dan eens groot.
Die kleur wordt x'erfau'zaakt door duizenden kleine champignoi;
die men (leh-izwamnu-ii noemt. Soms konu-n aan den voet v-
oude wilgen een grooler soort \ aii deze (leleizwammen voor. G
in haar \-orm wel wat op eeii oor gelijken en dan ookdennietzr
vleiendeii naam \aii Judasoor draagt.

De tot mi heliamlehle zes soorten als de Plaat-, Buis-, Stekt
Oor-, Kuods- en <'leleizwummeii kunnen allen tot één lioofdot
u'orden saamgex'at, 11.1. tk- \'lieszwammen, zoogenaamd,
het N'lies de drager der sporen is. Bij een tweede hoofdorde,ii
de Buikzwammeii, komen de sporen eerst bloot na het openspring
van een blaasje ol zakje, waarin tle sporen verborgen waren.

lot (leze hooldgroep hehooreii de onderaardsche BuikzW'
men, de Stink-, de Slijm- en de Nestzwammen. ^

De eerste zijn aan dt- nieesten onzer onbekend, omdat zij Oiu-
(K n gimul tot hun cdlh-ii w.isdom komen. In Engeland woiè
die ehampiguons aun den voet der hoomeii gezocht en uitgegi'av'
en gebruikt als truffels.

De Stinkzwammen dragen hiiii naam terecht. Hoe moouMemd (-11 gevormd ook soms, \-erspreiden ze een ondragelip
stank. In het hegm \-;ui den groei gelijken ze op eieren, dieH
o]Kns|umgen. waaruit dan de zwammen onder de grilligste vornr
vY,;?''' ! ''." ■ *'1' ongeloothjk snelle wijze telen

Do Tw'.' . '■'I^'-'''''"en, zooals de landman ze noemt,
(hit (1 . ^^.'•■''''"Aen hehheii Imn naam te danken aan het 'j
van (IruE;^'" y-^' i 'ÜP ■'^'""'len overgaan in een j'-O.. ' . • ó"'j hebben x'cclal den \-orm van een peer of hk
pen y'" Aeu later weck. splijten eindelijk open eti"yuiylan lict .stol uit, dat zij hec-atten (huler déze soort konv
tot th- "l)r-c;; ' ' dan een Meter in omtrek hebben. Ook belwe'.m. 1.; !^':^'^'Ijtu-ammen de .-Xardst.-rreu. Dit zijn champ.gn^^^1 ■ , ] • ■ 1 . . • 1 i 11

loskomende gi-lleeltc';.''.. ige alstaiideit openspring;
"■u km„„

kEuiifikrirs'™'"' -Hu-u, , nietig zijn. hoewel soms
van een bekerti' .geiuic-nul (iindat zij in den y
nestje, zijn de 1-1-O .1'!'^ kn-ltjes wel wat lijken op een ^ yzwammen. s c twec soorten \-an de nu behandelde ^
en seliinimel. "vist "lerde soort, de Stofz^^'"'n,:
soorten zijn sleéht " ''■^'•Ptnioer tot dc Draadzwammeii.
groene oppcrvj-iktc ^ keuapend oog waar te newet' _

^•tn 1'eschmnncld brood bestaat
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aum'"Llenz\vaminot|rs. ilu'(l(K)r den mieroseoop hc/ien ,1,.n
„ebben van stannneties nu.t takjes en aan elk takje e;^! blaasje!

Al de nu reeds Ivsprokeii ehampi.pnioiis behooreii tot de l-l-. - -'
aoor Spoordra^u'nde ( liamp.^nions, de tNvecale klasse- <,nu-at eb-Blaasdragende ( hanipi^Mious. De ec-rste draden luunn- s'poren
bioüt. de tweede tlragen de sporen ojtttesloten in blaasjes ot /
Om met te uitv.K-riK te worclen milU-n wij van'de/.e r'nbriek

deohts die behandelen dn- t meest zoo nu-t in debrnik dan toeh
hij name bekend /iju eu wel de Iriidels.
'Truffels zijn onderaardsehe ehamidpmons. De vruehtliehamen
djn vaak itroot en \-leeziit en ze hebben meest ilen vorm van knol
Pn. In Frankri]k. Italie en Duitsehland, alsook in di- andere
werelddeelen komen zij welvuldig voor. Zij Ku-oeien uewoonliik
in groote groepen bijeen, (trutfières) en lietst in een kalkachti'wn
„nond. of een grondsoort die vermengd is met kalk en zamren
leem. In Duitschlaml eandt men ze ook wel op humusrijken
e'i'ond.
Een eerste vereischte voor den groei is de nabijheid \-an boomen.

Worden de boomen ge\-eld, dan \-erdwijnen ook 'de truffels, worden
nieuwe aanplantingen gedaan, de truffels verschijnen weer. Aan
den voet van eiken, beuken, kastanjes, berken, komen zij voor,
maar gewoonlijk niet \-erder dan tot waar de wortels reiken.

.\ls men zoo'n truffel doorsnijdt, dan is de bol door donkerge
kleurde. bijna zwarte adertjes in kamertjes verdeeld, die echter
niet hol, maar massief zijn. Zijn ze nog jong. dan hebben ze de
grootte van een erwt. na ei-n jaar zijn ze volwassen en geschikt
voor 't gebruik.
Tweemaal jier jaar woixlen ze ingezameld en wel door middel

van honden of zwijnen, die door hun instinct geleid de truffels
weten te vinden. \'ooral de zwijnen zijn er zeer belust op en
om nu te voorkomen, dat zij ze niet eten. brengt men hun een ring
om den bek. zoodat ze wel tle truffels kunnen blootleggen maar
niet eten. In Italié gebruikte men voor het zoeken van truffels
het eerst honden. \'ooral de poedel kwam hiervoor in aanmerking.
Om hem aan den geur der truffels te gewennen werden fijnge
sneden truffels door zijn eten gemengd. Xam men dan zoo'n hond
mede naar het bosch. ilan wist hij uitstekend de geliefkoostle spijs
te vinden. L'it Italië heeft men die honden ingevoerd in Duitscli-
land. waar zij tie eerste- truffels vonden.
De truffels ziju donkergrauw van kleur, hoewel in Boheme i-n

Lombardijë ook witte wonlen aangetroffen. Meer tlan twintig
soorten van truffels zijn bekend, en zijn niet alle eetbaar, toch
verreweg de meeste.
In het noorden van lèuropa. maar vooral in Frankrijk, maken

zij een belangrijk handelsartikel uit. Ze worden zorgvuldig al-
geborsteld en afgi-wasschen. in hermetisch gesloten busjes ge-
jiakt en zoo verzond--n.

Hetzij nog eens gezegd dat de Champignons veelal op vochtige,
iloinpige en schaduwrijki- ))laatsen groeien. Hieruit kan men dus
de juiste gevolgtrekking maken, dat zij voor den groei een voch-
tigen grond noodig hebi)en. 'Toch mag de plaats niet i'd te nat zijn.
wijl te groote toevloi-d win water nadeelig werkt op den groei.
Overigens komt de champignon nagenoeg over de geheelc wereld
voor.

In het algemei-n toonen de champignons een neiging om in een
"irkel te groeien, welk w-rschijnsel men iioogt te x'crklaren uit
het feit, dat de openspringende blaasjes de sporen in het lond
werpen, waar de nieuwe op hun beurt weer hetzelfde doen. zoo
doende cirkels makende, waarbinnen de onv'ruchtbaarheid v'an den
grond duidelijk Idijkt. door het bijna totale gemis aan iihmten-
groei. 't Zijn die kringen, die bij het volk nog wel bekend zjjn als
liek.senringen. genoemd naar ilie i-ilele dames die bij het schijnsel
der maan hun vroolijke dansen uitvoerden. Soms ook komt het
voor. dat in weilanden i-e-n kring van champignons een flink groei-
'•nd grasperk omgeeft. Is dit dan geen bewijs dat de bmnenv'lakte
hier onvruchtbaar is. dan toch wel voor het feit. dat de spoun

I  imet een gelijke kracht worden uitgeworiien.
Dat er onder de cham])ignons wel meer eetbare zullen ge

vonden worden is wel nagenoi-g zeker, maar \-oorzichtigheidstiai\e
houdt men zich maar aan de reeds bekende eetbare, want dat
'■r zeer gevaarlijke en vergiftige onder de leden dezer planten-
viort schuilen, leert ons de \Tiegenzvvam. Schitterend met een
!med hel geel geklein-d. versierd met witte schubben, doodt een
■dtreksel daarvan niet alleen onmiddellijk vliegen, maar ook an-
'lere kleine insekten. Onder enkele die bij de minste aanraking
• en wit vocht alsclieideii. waarom ze melkgevende champignons
worden genoemd, schuilen ook zeer vergiftige. . ,

Vaak worden planten door een zich snel vvrhreulemle zu kte
•langetast. Meestal wordt die ziekte veroorzaakt dom ^ 1 -
mms. zooals de Meeldauw, die de kwenile bkuleien dei ( u ,■ • .zen en hopplanten aantast, de Roest, die zich "[tsluitc.u p
mzenbladeren vertoont, de Brand, die m 1
ivirn-ls aantast en lu-t .Moi-derkoren. Deze laats e
'"■tent niet alleen zijn \'eruielende wi-i kin.g op 'd ? 1" . .k .
•uassen uit. maar vooial i-n bovenal oj) de loggi . V ' 'ipignon liet koren a.iutast in
lieiitenge\'olge de- ziekte ontstaat.
/lekte
'"'dt. In elk gel'al beho'

'■rUKl. de Doile Reiwel. de P>Iauwt.
ippel tot de meest i'ergiltige planten,

ij willen dit artikel eindigen met m

nen nog het onz.-kere of d.- koren een

ontstaat, ilu- den champignon een * ijll on'-
,rt het Moederkoren, eveimls lui lulsmiMonnikskap en de Doorn-

u" een kleine uitweiding

ov'er de eetbare iiaddestoel of kami)ernoelje. Zij is een der on
geveer 1500 soorten van het geslacht .tguzu"u.s. De vleezige ge
welfde hoed, van boven wit, vaak geschubd en van binnen zuiver
wit en zacht, wordt gedragen door een witten steel met een witten
ring omgeven. De geur is zeer aangenaam. In heel Europa tot
m Lapland toe, maar ook in Noord-Amerika. Noord-Afrika en Azië
wordt zij gevonden op heiden, weilanden en in bosschen. Nog
jong kan de kampernoelje in haar geheel gebruikt worden, bij
oudeie e.xemplaren doet men wel de lamellen uit te snijden. Deze
paddestoel kan gekweekt worden en er bestaan dan ook kwceke-
njen. In de Catacomben te Parijs b.v. werden zij in groote getale
aangekweekt. Zij worden niet alleen als zelfstandig voedsel
gegeten, maar dienen ook om aan gebraad enz., een pikanten
geur te geven. Ook worden ze in gedroogden toestand bewaard,
ol in azijn, room, olie of boter ingelegd.

Dat ook de eetbare i)addestoelen vrienden en vijanden hebben,
kan blijken uit de volgende aanhalingen. In zijn ,,Kruidkunde
voor A])othekers en Artsen" noemt professor de Tdaeze ze varkens
kost, terwijl de Engelsche hoogleeraar Johnson in zijn „Chemistr
in daily life" ze een buitengewoon voedzame spijze noemt.

F. W. Stoffels.

V

HIPPEASTRUM.ONZE foto vertoont een bloeiend exemplaar van een der
vele Hippeastrum-bastaarden. die thans in den handel
zijn. De bloemen hebben een middellijn van ongeveer
14 C.M., terwijl er op het oogenblik, dat de foto gemaakt
werd, vier in een krans stonden. Nog twee andere zullen

later ontwikkelen en iedere bloem blijft ongeveer 10 dagen
Als hier nu nog bijgevoegd wordt, dat de plant geheel in

een gewone kamer gekweekt werd, die van den winter niet eens
iedere nacht verwarmd was, dan zal menigeen wel iets meer van

zich
mooi.

%

E'oto A. y. M, Garjeauue.

BLOEIENDE JIIPFEASTRUM.

deze cultuur willen weten. Een paar kortc7aanwijzigingen, als
bijschrift van onze illustratie, zullen wel voldoende zijn.

De |)rijs der Hipiieastrumbollen is vrij ^hoog, voor sommige
nieuwe variëteiten zijn 't eenvoudig fantasieprijzen. Doch bloei-
barc bollen van outiere. daarom echter niet minder fraaie ver
scheidenheden, zijn in ieder geval wel voor 75 cent per stuk ver
krijgbaar.

iie zware liol wordt bij ontvangst van aanhangende losse vel
letjes en zieke wortels ontdaan. Men legt nu inleen ]X)t, die eenige
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centimotors uijclcr clan de bol -^0,1
houdt dan de bol met .Ie «wt* "■„■jif met bla. aa

bo\"eii <U' aaiiH
-f 1 I..-. I .tl ICkOTI IIH-"I •

ZÓÓ aan,

aarde, vermengd met een
dat de bol alleen me ' -t "\vorden aangedrukt,

steekt. Do aarde mag tnet te xas^^^^ verwarmde kanun
ot'\u nlaatst ge uw bol voor t l'' ,„hi rn geelt beiu

(de cultuur begint zoowat van temi'^'i'^'"".''irecn drojypel Kütcr. Na eenigu •! • ; , •• jjé jn de kamerw'oi-
en licht, komen de bladeren te noo ^ • .N.„„,u ,iie aan zijn to]',ig kort blijven. Dan komt '1= ' l, g v iee. Hnk.-lo
de knoi.pen draagt, omlmld dcxa »
drui)pels water, nu en dan. zijn i ,■"^iS'gSiii^i'.k;- i;b:a;;d£k,ie.t t
of minder hard, in de kamer woidt t "„.^,„„^',.,1 Hi-liheii

meer

half -Mei t"t Jti"b
Hot minder narci, m nc kcuuli >. o vertonnen. He

meteer het vbee 0|,e„bamt <=,i de l'!»! g " ' gda ui.cr.n rijn
de bladeren zich nog met ontwikkeld, dan i. ■ 1

EEN MOOIE VARENIS CH

■  .1,1,. v.Hir 't welzijn di-r plant. Aan\ •« ii'i 11 I *-water eui x ^ k]„,.„irii.
1,„1 koiium 4 ^ ,p. plant op een warm plekje buin

,u en aonuig' boekj,. tljn. De bloeistSfMoet i-eii 1"-^ worden, want zaad krijgt men zonder
ve.hg 1,ovendien x'oor den gevyonen liefhebber

n bladeren duan zich nu ontwikkelen en de pm7waarde. IN ' .vater hebben. 1 egeii September haalt
itu ."'k nu gkmi wat.a- meer. Hierdoor 1?'^p,,t binnen i n ^ ppjit jp.ven en kan nu U

en'vooral met te koud plek]e. bewaard worden. 'tVo{^,
waardeloos. Misschien kunt ge er een keiu,,
i-. ,s oi) na houdt, gelukkig mee maken 'I>'-. A. J. M.G.-Vkjha,,,

Kleine
liefhebber \ ti.)

neii wanne

VOOR DE serre.
PT ER /LDSH.

. 1 1 1 1kan im-n vaii dr aardige vareiitjes nog langen tijdp^.OXDEK de fraaiste en elegantste planten "'y"''" 'J'.] ) '''.p',^ongetwijfeld een eerste plaats m en het is .oókgeeilszinstcverw-onderen. dat zij m zoo b.jzond .
groom getale gekweekt worden. Itr bestaan tegenwm i-
dig. niet alleen m het buitenland.

kweekerijen. waar men zich uitsluiteml met de cultuu ' >
])lantcn bezighoudt, waar jaarlijks tien-, h"- '"7 • r'wc. \-iiiden
duizend irlanten gekweekt worden, die dan alle haa
in de verschillende bloemenwinkels, waar zij hooldzakelijk ,.,1-
bniikt worden bij het opvullen van bloeinmanden.

jammerlijk is ineestal het lot van de plantjes, die danitoe e-
bestemd zi'jn. Uit de potten genomen, worden de wortelklmten
meestal half afgesneden of jilatgedrukt. ten einde zoo m de weinig
ruimte biedende mandjes te worden geperst. Kr woideii dan
levende bloemen tusschen gestokenjen op deze wijze eiui meestal
smaakvol geheel verkregen, waar
bij de jonge Varenplantjes dan
als afwisseling voor de bloemen
moeten dienen. Zij \'erschijncn
zoo op recepties of diners en wor
den er bewonderd. De dames
praten dan o\-er die snoezige
Varentjes en nemen zich stellig
voor de lieve plantjes te bewa
ren. wanneer de bloemen verlept
zijn. Na eenige dagen is dit laat
ste het geval en blijft het mandje
met de plantjes er in over. De
laatsten zouden nu in vele ge
vallen nog wel te redden zijn.
doch gewoonlijk laat men ze in
de mandjes staan met het treurige
gevolg, dat zij niet \mldoende
water kunnen verkrijgen, omdat
dit door liet mandje hecnloojit
en het tafeltje bederft, waar het
o]) staat. Die snoezige Varen
plantjes wil men wel graag in het
leven houden, maar ze voldoende
water geven, neen, dat gaat
niet. En Varens hebben nogal
zoo'n behoefte aan water. De
treurige gevolgen blijven dan
ook niet lang uit; de blaadjes
verdorren de een na de ander,
en na eenigen tijd wordt gecon
stateerd. clat die Varentjes toch
eigen lijk. nare. lastige plantjes
zijn. en zij gaan de vuilnisbak
in. Zoo is het lot van zeker (jo'j,,
der jonge Varenjilantjes. die als
mooie. Irissche e.xemplaren de
speei aal - k wee ke rij en \'er 1 i e t en.
Toch behoefde dit. bij eenige
zorg. niet zoo te zijn. l'k ben er
verre van al te willen zeggen,
dat de meeste V ' ' '
eens

soorten

,  ; Cf "^66^ mtie meeste Varens goede kameriilanten ziin ivii
beweerd, doch slechts met veel oplettem'li eid z ,

/'/7-;a'/

laiideld.
hebben. , ,

Waar talrijke \ areiis zulke
zal het wel geen \ erw. m(lering
ccestreeld hebben varieleiteii ti

()l kamel

en dankbare planten y
dat vele kweekers er r

genoeg zij,

mi loie

1 lareii.
N'erkrijgen. die hard

...gekweekt te Worden; zij (j
leii. daar zulke \-ersclieidenheden uewn,,

U

jr .

i  • flP'i j'

'
soorten met succes kunnen kweeken Doch inict 1 '7'" ^'"'^cle
welke voor het opvullen van mandjes 'wdn-uTt ^
es verscheidene, ilic in een gewom- sd,-,-. ,... ! zijn

^'U
■VI , ■ , ' gewone serre voedMen moet dan beginnen ze

.v C7//t/)s//_

met succes in eeii sci 1 e
,lit met te meer reden, (laar zuiKe versciieinenneaen gewoi,,.
ste\'ige bladeren voortbrengen, die (.ok uitstekend mattr

N-ereii voor de bloeiiibiiiderij . Het zijn vooral de Amerika,
die in deze zaak gM'oote activiteit getoond hebben enindeb
jaren zijn er dan ook \ an ox'er de .Atlantische Oceaan heel
Varens'ingevoerd, die met gerustheid voor serreciiltuur kiiiii
aanbevolen worden. Een der nieiu\ste invoeringen is deg
('Iiildsii. waarvan een albeelding liierne\-ens gaat. Dit is al
bijzonder Iraaie \-arieteit. waar men heel wat genoegen var.

Uwen kan. Zij zal wel, evi '
t al rij kr' f.s-verscheidenlic
afkomstig zijn van de van.
bekende P/cm serrnkk, e
haar loof is zoodanig gemi.: .
zoox'eel fraaier en elegante
worden, dat de oorsproiik.;!
soort niet meer te herkeiine
De dnbbelgevinde bladeren
tamelijk gechongen. waardon
vmblaadjes veel fi jner zijn ge
den. .Aan de punten bevi;
zieli hjii verdeelde kanimer.
aan liet geheel een eigenaa:
bekoring verleenen. De kir
Iriseli groen en maakt daar
een zeer fi jnen indruk, h
lieele plant heeft een eeiiie
geilrongene groeiwijze, i®;
zij zich \-oor de serre bij»
leent. Wil men met deze.
sneees iiehhen. dan moet !!■'
bij cmi kweeker een eenic
Hink e.xemplaar van koop
dat in een seiTe zetten, die^
warm gehouden, doch tegf
tijd Hink gelucht wordt, j
vei-di'aagt zij niet. Het v
gewenseht, dat zij indezo'k
wat niet weg neemt, data
goecl licht \'erlangt.
plaatsje op het ^"00^7
bijzonder goed lijkf' ■
rd'le \'arens moet de
/ luldsi, nogal vochtig ■
den worden, opdi'ogen
geen geval, doch 't ,
ook te \'eel watergevend^'

Zcci

Wat

potten.

gebruikt wordt. De jiótjes mag^-iién'^aiTvmU-'^r'ï'''^ '.'"^vii^r,-, pnemen. Na het opjiotten. woiMen de ï m ' H''
tamelijk donker, in elk geval uit de y '^"Hvs dengehouden. Zoodra men bemerkt, dat zij'heidun
men ze iets lichter zetten A

lijd
n t,. " " .^ '""'itig" te groei

. zoodra de hloen-iee '""''^ kromen.
lilt de mandjes te nemen en op te potten ^^'-wrelkt zijp.voorkeur een lichten, poreuscn grond, zoo m .ge-ïiiP

Klooi
geval uit de y,L""l.TI. V*'" Ijvmten

dank
nieii

zonder d
1'otten
.groeit.
te

aarde slijk wordt, he'?
t niirlij k vermeden mo^;
(U

'aar. v,
een ra

oiiirin

u nieer

VI '.

Hij warm weer zijn
nien nii en dan haar

'icseliiseur heel gemakkelijk kan e
nioet ^'"7' '"'"' meubelen te beschadigen. D

\
■  - '

serr,. " '''>11.r"" vr door t(
■^l.ill lil de.1'

iren niet. |
'■ icertien dagen wat
>111 zijn, (lat men niet befioct

l'urlumeer.ren.

''

,
zorgen, de A^arens mogen
niet in de zon staan. , .

 (-)oi twee dingt
met dicht

Droge warmte

en kon
,  , n moet men ,.".1
u.i VV-II IvaclK-l 1'

gekoip,.
Sin'11"
(^iin. (U

11; de dn,,
en />/

•it'^te jaren

I.
\

1'1(

l'eel mooit- Pti'l'lS 11> i),
"'Hen zijn /V. irp;rs,7/p. /'/.

■  ■ ■ 'Ie S 'lil'' lp:"dhebbers. dj,. ' wint het ontegenzeggefijl^ , | ,
Lieiis Pup ig, '''">> kasje kunnen beseliikkem
''^"'1" i'an hebi uanluwelen. zij zulDii -


