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ZESDE AFDEELING.

EERSTE HOOFDSTUK.

bevattende de hefchrijvlng van het aati*

leggen eener Boerehruiker of Wo»

ningy Veepal enZé

a dat ik alles, hetgeen tot een volledig het

karnen (lel der natu ur - en ontleedkundige R^undver^

hidorie van het Rundvee betrekking had , vi. AfJ.-

voltooid hebbe, zoo zal ik ook trachten, i

om het ' huishoudelijke gedeelte dezes werks

te vokooijen
,

cn alles ,
wat tot den Va- inicidiag

IX. DEEL. A der* tot het



i NATUURLIJKE HISTORIE

«ET derlandfchen Veebouw ‘ betrekking heeft

^

RUNDVEE. naauwkeurig te befchrijven , als maar

Vi.Afd. eenigzins in mijn vermogen is, om dit al-

zoo , bij al hetgene ik alreede tot des groo-
Hoofdft.

Scheppers eere en tot nut mijner Land-
huishoude-genooten, gedurende mijn leeftijd, verza»

dccUe^Van ’
Waargenomen en medegedeeld heb ^

Natuu*" een nuttig gebruik te kunnen nalaten,

lijke Hifio. Ik heb mijn ontwerp zoodanig ingerigt,
rie van het jk in hetzelve hoofdzakelijk mijne aan»

dacht zal vestigen op de verkiezing van ver-

fchillende gronden , ter aanlegging van eenen

Boerenbruiker , Landhoeve of Boerenwo*
ning , in Holland en daaraan grenzende Lan-

' den.

Het bouwen van Woningen, Veeftallen,

Schuren, Hooibergen, het Hooijen enz.

Manier van flalJen en weiden, zoo des

zomers als des winters, en verdere behan-
deling.

Het vetweiden en mesten der Osfen,,’

Koeijen en Kalveren, enz.

Het melken en roomen, het wei, botei^

en kaas maken, benevens de werktuigen,
daartoe dienende.

Al het welke wij ordelijk zullen befchrij-

ven, en die befchrijving met meetkundige
en andere afbeeldingen trachten op te hel-

deren.

Verkiezing Wat dan, in de eerfle plaats, betreft de
onzer verkiezing onzer Landzaten omtrent de

fan”
^ nederzetting op eenige

leggen van i-aiidhoeve : dezelve is, in deze dagen,
eenen van ccn gehccl anderen aard , dan in



VAN HOLLAND* 3

vtoegere eeuwen , taen dit Gewest eerst het

bevolkt werd ,
en dk in de onbewoonde *-hnpvk*;

Ureken , aan of omtrent de rivieren, bos vi. Afd.

fchaadjen en beemden , zich een vlek of
flreek lands naar zijne vrije keuze verkoos

en toeeigende, en toen vervolgens, bij ver bruiker,

meerdering der geflachten
, elk zijne akkers

en weilanden uitbreidde, of wel onder ge-^ouing.
raeenfcliappelijke zamenleving onder hen ge-

bruikte, zoo als nog in h^cDrentfche en

Overijsfelfche en ook in fommige ftreken

van Gelderland zekere gemeenë weiden zijn

,

welke men mienten ^ dat is gemeene of ge^

fneentens 'welden noemt , waarop elk uit

eene ftad, vlek of dorp gemeen regt.heefc;

al het welk reeds breedvoerig, in vorige

Hoofdrukken van dit werk befchreven is.

Thans is het, integendeel, geheel anders;

nademaal meest alle landllreken, weiden en

akkerlanden dermate beflagen , bebouwd en

bewoond worden, dat er geene gemeene vrij-

dommen noch mienten meer zijn , uitgezon-

derd weinige , zoo als zoo even gezegd is , en

er genoegzaam geene gronden, als flechce,

dorre duinen
,

geestgronden en heilanden

overig zijn, welke echter of aan het ge-

meene Land, of aan eenige Vrijheeren toe-

hehooren ; daarenboven worden in ZuidhoU
land

^

vooral aan de Maas en IJsfel , de

Uiterwaarden , die oudtijds als mienten wer-

den aangemerkt, heden meest verpacht, en

door de Dijkraden of Landheeren geëigénd,

In hecOvermaasfche wordt de ganfehe Maas-
dijk bij percelen verhuurt en beweid , en

A 2 veel-
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veeltijds vindt men , omtrent elke afperking

,

’ eene Boerenwoning en Veedal. Alle deze

afperkingen zijn door hekken, van afftand

tot afiland , van elkander onderfcheiden ^

zoo dat men !naauwelijks een half kwartier

uHrs rijdt of gaat, of men vindt er een hek

,

dat men vrij openen en doorrijden kan ,

doch veeltijds door het boerenzoontje of

door een arm huishouden , daaromftreeks

wonende, wordt geopend, welke men daar-

voor eene kleine gift geeft.

Een Boer , Veeman of Akkerman moet
zich dus nu door koop of huur alle foort

van Landen of eenigen Bruiker eigen ma*
ken, waarvan hij zijn noodig gebruik ma-

ken kan , en waarop hij zijn bedrijf kan uit-

oefenen : waarom dan ook zulk eene wo-
ning , flreek en landen , of uiterwaarden ,

den naam van Bruikers , Boerenbruikers
bekomen; elders noemt men het Hoeve of

Hojjiede^ zoo als veelal omtrent iVoerden

en aan het Stichtfche plaats heeft. In Rijn*
land en Delfland noemt men het meest

Boerenwoningen ^ waardoor men eigenlijk

verllaat den geheelen omflag welke een Boer
cf Landbouwer, voor zijn vee- en tot zijn

.landwerk benoodigd heeft : men geeft er ook
den naam aan van Landbouwerij of Bedrijfl
Mij heeft, zegt men, een bedrijf gekocht;
hierom wordt de bewoner, eigenaar of huur-
der, genaamd Bouwhoer^ Bouwman

y Boer*
inany Landbedrijver

\ Veeman ^ een die mee
het vee omgaat, in tcgcnllelling van een Ak-
kerman, die zich alleen op akkerbouw en

veld-
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veldgewas toelegt, en Hovenier of Boom* ««t

gaardenier genaamd wordt , als een die

Hoven en Boomgaarden bewoont. Beiden, Vf.Afd*

mmelijk Akkerman en Bouwman , vindt men
echter dikwijls in eenen Bouwman veree-

’

nigt: dat zijn zoodanigen, die zoo wel den

Veebouw als den Akkerbouw uitoefenen:

het welk dan ook de reden is, dat veje

geregelde Boerenbruikers zoo wel akkerland

en zaailand als hooi - en weiland bevatten

,

en dat gevolgelijk ook zoodanige flreken

lands hiertoe worden gekozen , die hec

vruchtbaarfte zijn. De bewoners en gebrui-

kers van zulke landen worden ook Huis»
lieden of Huisman genaamd , en gevolge-

lijk de woning, Huismanswoning.
In de eerfte Hoofd (lukken onzer Natuur*

lijke Hijlorie van Holland^ gelijk ook in

ons bekroond Antwoord aan de Holland*

fche Maatfchappij enz. over den aard der

gronden, delftloffen, hooge en lage landen,

hebben wij breedvoerig, en, naar ons in-

zien en ondervinding, proefkundig genoeg,

de verfchillende gronden en beddingen des

lands, mitsgaders derzelver bearbeiding en

beploeging, befchreven, weshalve wij on-

zen Lezer daar henen wijzen , en bepalen

. ons dan hier tot de meest gewone plaat-

fing der Boerenbruikers.

Men kan dezelve nagenoeg op drieerleije

Handen, naar den aard der Landdreeken be renbnii!*

paaien: naamlijk i®. die aan en om de ri*kc«.

vieren en meest frisch bewaterde polders

liggen; a®. die in, om en aan de veengron-

A 3 den
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«ïiT den en veenplasfeii , of in droogmakerijen
RUNDVEE. en 3^ die aan de duin-, zand- en

VI Afd. geestgronden gelegen zijn, . ,

De eerde foorc zijn in Holland over
Hoofdft.

algemeen de bescgebouwde , de gere-

piaatfinggeldde, ja de prachtigfte; alzoo zeer velen

aaa de ri-te gelijk heerenhuizingen , zomerhuizen,

zindelijke en netgebouwde van deen ge-

metfelde vertrekken en geregelde tuinen

, hebben , hoedanige men voornamelijk in

Zuïdholland^ en wel in Rijn-^ Delf^ en

Schielandj en in Noordholland ^ in de Pur-
mer^ Beemfier y Schormen oxi in meerdere

llreeken van hetzelve vind.

piaatfing Ue tweede foort , te weten aan de veenr

aan de Vee- gronden , zijn over het geheel minder da-
cen en in teüjk, Het Zijn veelal houten Schuren tot

mTak^tr* Stallen enz. dan hiervan moet men uitzon-

Poiders.
' deren die Boerderijen, welke, in de uitge-

veende en drooggemale polders liggen , die

in de achttiende eeuw zijn drooggemaakt,

en welke aU om ftrijd , mef de zoo prach-

tige Beemfler-y Purmer* en Schermer
Landhuizen, die Noordhollandfche Paradij-

zen der zeventiende eeuw, om den voor-

rang twisten. Deze woningen, veedallen,

fchuur'en tas, zijn allen geregeld gebouwd,
met een eenvoudig doch niet te min fierlijk

• aanzien
,
meest allen met afzonderlijke woon-

^ vertrekken voorzien. Dezelve zijn op en
in den omtrek der daar aan verbonden lan-

den gebouwd, en wel doorgaans op regel-

matige ailtanden van elkander, naar mare
eqn iegelijk landheer zijne landen aan en

naast



yAN HOLLAND.
naast elkander heeft liggen

, in dier voegen ,

dat alle de woningen , langs regte doorfnij-

dingen van lanen, wegen, doorwateringen
en ringflooren, als in eene. ftraat gebouwd
zijn , zoo dat men zonder groocfpraak zeg-

gen kan, dat elk zulk een geregelde be-

bouwde drooggemaakte polder, een uitge-

breide Landlbd is, zoo als constantijn

UuiGENS van den Haag zegt :

HET
RUNDVEE,’

VI. Afd.

I.

Hoofdft;

Waar ijder Lam een pad is.

Een ijders Erf een Stad is:

En Hollands vlijt een fchat is.

^
.De landen aan zoodanig eene woning of Verdeeiing

huizing verknocht, zijn in Mergentalen

Morgentalen verdeeld, en bevatten dus een^^^^"‘

zeker getal van dezelve, welke fmen ook
Mergen of Morgen noemt: een morgen be^

vat 6co roeden, en eene roede 12 voeten

rijnlandfche maat; ook wordt 100 dergelijke

roeden bij verkorting een hond genaamd.

Onze Landzaten kennen deze landmaat op den

tred ,
zoo dat zij op den tred af na genoeg <

het landbfmeten, dat zij aftreden noemen,
doch de juiste afmetingen moeten door ge-

zworen Landmeters gefchieden. De op-

‘ gemelde Droogmakerijen worden meestal bij '

kavelingen verdeeld, dat zoo veel zeggen

wil, als dat een deel des lands, of bij het

lot. of bij de verdeeiing derzelven, aan den
deelnemer , in de onkosten ter droogma-
king, te beurt valt; welke verdeelingen

,

voor en aleer men tot het uitmalen eener

A 4 uit-
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uitgeveende plas overgaat:, op een platte
RUNDVEE,

bij vierkanten, tot zeker getal

Vi.Afd, van morgens en roeden proportioneel zijn

Hoofdft. ^%^P^rkt, en al zoo tot kavelingen gebragt

zijnde , elk een nummer kan bekomen die daar

in^ktvdTif
g^^aveld of uitgedeeld worden , in dier-

gcn/wat"' voegen , dat iemand , die voor meer dan eene

dit is. portie of kaveling heeft ingeteekend, ook
meerder portien in eigendom , en door-

gaans zijne kavelingen of morgen lands,

aan elkanderen verheeld, bekomt, waar door

het dan dikwijls plaats heeft dat een ver»

mogend man, het zij heerfchap of bouw-
man, zoodanig eene hoeveelheid aan elkan-

der verheeld land, in zulk een Droogma-
kerij , heeft , dat het wel een vierde of meer-

der gedeelte van dezelve beflaat, even zoo
ds dit ook plaats beeft in meest alle de
Hollandfche lage weilanden , welke men
polders noemt, en dat inderdaad niet an-

ders zijn dan holle lage moerasfige landen,

die of uit de natuur dras, of door de over-

llrooming der rivieren onder water liggen,

doch door ringdijken of kaden, welke men
poldeikaden noemt , omringt , en 'tevens

door watermolens droog gehouden worden;
zijnde geheel Holland inderdaad niet anders

dan eene aaneen fchakeling van polders, die

allen, gemeenfchap met de rivieren, en daar

uit vloeijende beeken , meren , vaarten

,

weteringen en (loten hebben, welker getal

ontelbaar is. Wie hiervan een denkbeeld

/ wil vormeH
, (laar zijne oogen op dat wonder

van de Landmeetkunde
, de Kaart van Delf-

land j
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land 9 door den onnavolgbaren crucquius

geteekent, en op deze Kaart fchemerc in-

derdaad een fchérpziend oog.

De meeste en beste onzer Boerderijen nu
zijn doorgaans aan den oever van eene of

andere rivier
,
polder, wetering of dijkaadje

geplaatst, en dus zijn in Zuidholland de

ianden aan den Rijn, de Schie, de Vlier,

de Rotte , de Gouwe , den Brnnenijsfel enz.

overal met Boerderijen bebouwd, zoo dat

men fchier geen kwartier of halfkwartier

uurs voortwandeld , of men vindt een wel*

gebouwde bruiker en vewe weilanden, ter-

wijl daar geen dorpen, vlekken of buurten

zijn, of er zijn bouwhuizen en veeftallen

op en aan dè beste oorden dier flreeken.

Ondertusfchen zijn er ook niet minder

BOUwmanswoningen in het midden van uit-

gebreide vlakke weilanden en polders gele-

gen, die, omringd door hunne eigene erf-

ten en landen
,
geheel op zich zelven lig-

gen, hoedanige meestal in Kijn^ en Delf-

land gevonden worden, alwaar men Boer-

derijen vindt, die tot dertig, veertig, vijf-

tig, ja tot honderd morgen lands, aan en

naast eikander liggende , beflaan , waarop
men, behalve hetgeen tot zaailand gebruikt

‘wordt, wel tot 8o, 90 of^ioo fluks, zoo
Runderen als Paarden, benevens eene kudde
Schapen weiden kan, terwijl er ook vele

anderen van minder uitgeilrekcheid zijn, die

of mede aan den Bouwman in eigeadoiu

behooren, of door hun, van eenig Land-

heer

HEr
R.UNDVE2

VI. Afd.

I.

Hoofdft.
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heer of eigenaar gehuurd , en als in pagt ge-?

bruikc worden.

Wat nu betreft de ‘Boerderijen in en aan

de Veenen liggende , deze zijn weinige en

(lechts kleine Stallingen, waar- men zoo

veel vee houdt, als men tot dagelijkfche

nooddruft van melk , boter enz. benoodigd

heeft; dan dit is bijzonder te verdaan van

dat foort van Veenen, waar men dagelijks

turf uitveent, en het weinige vee op kroch-

ten of tusfchen velden graast, die nog niet

ingedoken zijn , waarop vrij goed hooi

groeit. Grooter en nog oningedoken veen-

gronden, waarop nog geen odlrooi tei* uic-

veening gegeven is , bedoelen wij hier niet

,

want op deze vindt men wel degelijk bloei-

jende welgebouwde woningen , veedallen eii

veebouwerijen , dan welke echter minder

fierlijk zijn , dan die aan de rivieren en in

dc polders gebouwd worden, zijnde veelal

vrij laag van dakfpan, en dikwijls de fcliu»

ren van willige rijsgorzingen , en fimpele

ongefchaafde planken en daketten van elzen

of csfen dammen, alzoo de moerasfigheid

dier landen geen heiwerk duld.

Evenwel moet men hier al weder van uit-

zonderen* de Boerenbftikers , die om Am*
fterdam liggen , als mede langs den gehee-

Jen Amftel^ in dQ Diemermeer ^ in Vinke^
veen-, Amftelyeen

^ tot digt aan de Vecht
en Rijnkant^ alwaar wel degelijk zeer der-

lijke en hecht gebouwde, op
’

paalwerk ge-
heide woningen gevonden worden, en veel-

al geplaatst zijn nevens en aan de Heeren-

hui-
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huizingen der Kooplieden, die hunne ver- «ct

pozing op het land nemen, en zeker geen

geld ontzien om zulke Boerderijen prachtig vi.Afc^.

te maken. ^

Aan den Bovenrijn ^ waar men het Sticht *

nadert ,
en zoo ook aan den Dovenijsfel Boerde-

cn de Vecht ,
behoeven de weiden en vette "jen aan

kleigronden, de voorlanden, grienten

uiterwaarden, wel voor de binnenlandfchc enz.

weiden niet onder te doen, vooral in het

voortbrengen van fijn en best hooi, echter

zijn de woningen aldaar laag , eenvoudig en

ouderwetsch , en dikwerf het muurwerk
niet hooger dan een halfmans hoogte, de

gevels uitgezonderd , in diervoegen , dat

men gemakkelijk met de-,armen op het riette

dak rusten, ja er op nederziccen kan, en

men daarenboven gemakkelijk door de ven-

ters kan zien, en van welke woningen de

deuren zoo laag* zijn , dat een kloek man
er niet dan bukkende kan doorgaan ; de

wanden der Hallen en fchuren befiaan veelal

enkel uit gevlochten wilgen gorzingen, in

welk werk de Bouwlieden, in die ftreken

,

bijzonder ervaren zijn, kunnende eene vrij

groote lengte voor een fchuur of Hal zeer

vast in een vlegten, en die dan met klei

‘ zoo glad en digt beflrijken , dat er geen

tocht noch regen, hagel noch fneeuw kan

doordringen. Behalve dit, omtuinen zij door

zulke gorzingen veelal hun geheel erf, daar

men binnenslands meestal Hekken en dwars-

houten of andere affluidngen er toe be-

2igd.

Wij
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HET Wij dienen nu ook iets te melden van
RUNDVEE.

Boerderijen op de zand- en geestgron-

VI. Afd. den aan en omtrent de Duinen: dezen zijn

insgelijks eenvoudiger dan in het beste des

lands, en veelal ver van elkander verwij-
Plaatfing derd , ligt en dicht opgeflagcn. Nog zijn

Boerderijen
, die op Hecht zand gebouwd

de^i)uinL 2ijn , dat harde korilen en beddingen en

en Geest’ krijtachtige lagen heeft; deze Landen noe-
gronden, ^ij fchilgrond , oudtijds fchaljegrond

:

deze. zijn er al vrij veel onder Voorhout en

Lisfe ^ doch worden van tijd tot tijd door
omfpitten enz. verbeterd: niette min wor-
den (üe woningen daar veelal op fleenen

grondHagen opgeflagen, het welk 'vrij ge-

makkelijk gefchiedt, doordien.de landen al-

daar veeltijds onder het zand, harde klei-

beddingen hebben, en men het opperzand^

met teer
,
pek en klei eifenende , daar op

limpel en vlak eene fleenlaag metfelen kan

:

maar inzonderheid vindt men voor aan den

kant van de zeekusten,' van den hoek van

Holland af tot aan en voorbij Petten , vele

overblijffels van adelijke huizen, kloosters,

kapellen en andere oude gebouwen, die,

vóór dat de Uranden zoo verre als heden

zijn afgenomen, oudtijds daar in luister ge-

bouwd waren, en het is in en om deze ou-

de muraadjen dat men hier en daar thans

zeer goede veedallen vindt. Voor het ove-

rige zijn er, gelijk natuurlijk is, de weiden

fchraal en bij droogcens dor, hebbende wei-

Boerde
doorfpoeling van water: evenwel weten

rijen in inwoncrs aldaar en overal in Kennemer^
Ktnntmtr» Ictfld^^

land^
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land

^

de landen wel te bebouwen, en bet

gene men elders met wilgen omcuiningen

beperkt, doen zij met het ophoogen van

kleine zanddijkjes , welke zij met wilgen,

of elzenboomen, of wel met allerlei flruel-

len, ook met doornen en andere hagen be-

planten , zoo dat. meest alle l^ruikers in die

flreeken door dit middel als tusfehen weL
geregelde kleine aarde dijkaadjen en lommer-
rijke beplantingen inieggen. Dit aangename

kan men gewaar worden , als men van Haar^
lem naar Bloem:ndaal ^ Velzen^ den Bever*

wijk en daar omdreeks , en naar Alkmaar
doorreist , in welkè llrekcn men dan zeer

onderfcheiden de wijze van het aanlcggen

der boerderijen, akkerland en weilanden,

tegens die van Zuidholland ^ en hooger op
in Noordholland

y

zal ontwaar worden, en

tevens het onderfcheid in opmerking kun-

nen nemen, het welk er tusfehen het vee-

rijk oord van Noordhollandy aan de eene,

en het akkerland aan de andere zijde plaats

heeft; nademaal aan den kant van Kenne*
merland en langs de Noordzeeduinen, meest

alle de Boerenerven en Huismanswoningeii

tusfehen natuurlijk groeijend kreupelbosch

cn hoog geboomte inleggen, daar incegen-

•deel, die aan den zuiderzeekant boven Alk->

Tnaavy omdreeks de Steden Hoorn , Edam^
Enkhuizen^ en in de Beemfler^ Purmer^
en andere drooggemaakte landen, meest alle

vlakke vette weilanden hebben, welke tus-

fchen, door kunst aangelegde , lommerrijke

wegen, lanen en dreven inieggen.

HET
RUNDVEE.

VI. Afd.

I.

Hrtofdft.

Wan^
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I.

Hoofdft.

Onder*,

fcheidcn

minier van
Stalling*
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Wanneer men nu alle deze bijzondere

flreken en gelegenheden, die wij hier maar
oppervlakkig affchetfen , in opmerking neemt,

zal het niet moeijelijk te bevatten zijrf, dat

de Landzaten van deze ftreken , elk naar de

kundigheid , die hij van een of anderen

grondaard en gelegenheid bezit, ook daar-

naar eenc keuze doet in het aarileggen eener

Boerderij , ter bewoning , bebouwing en

veehantering , en zich aldaar ter neder zet.

En hiermede meenen wij nagenoeg een al-

gemeen denkbeeld wegens de onderfcheiden

foorten van Landhoeven en Bruikers gege-

ven, te hebben, en zullen nu naderen meer

bepaaldelijk overgaan om eene befchrijving

te geven van eene meest geregelde Boer-

derij en Stalling, zoo als die thans meestal

in Holland aangelegd worden.

.Tweeërlei foort zoude hier voorname-

lijk in aanmerking komen, te weten: die,

welke in het hartje van Zuldholland
^ en

die, welke in dat van ’Hoordholland (*)
plaats grijpt , om dat in de manier van

Italling een aanmerkelijk verfchil plaats heeft

;

alzoo men in Zuidholland .de Koeijen, in

de ftaf, tusfehen koeMken of ftaketfels,

met de achterfchoft naar den muur üelc,

en dus twee rcijen met de koppen tegen

over

' (*) Wanneer wij liier en elders, in dit werk,

van Zuii- en NoordhoUand ^ Vriesland enz. fpreken,

zoo moet men wel begrijpen , dat zulks gemeend

wordt van ons Land , zoo als het eertijds in Pro»

vintien was afgedeeld.
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over elkander. In Noordholland

^

daarente* het

gen , fielt men over het algemeen de Koei-
jen op eene rei, met de koppen naar den vi.Afd.

mmir, en twee aan twee cusfchen fchotten

in, zoo als ook in Vriesland: van al het
*

welk nader melding zal gemaakt worden
bij de befchrijving der behandeling van hec

vee, op flal zijnde. Zoo heeft men ook
in Noordholland ^

voorab aan de zijde van

JEdam en Hoorn ^ beflotene hooifchuren aan

de woningen verheeld., vy.aarin men ook
Koeijen bergt ; in Zutdholland , intègen-

deel
^ meest overal hooibergen , die afzon-

derlijk op het erf flaan. Behalve dit, .zijn

er nog verfcheiden bijzonderheden die wij

allen fparen tot dat wij dit fluk breeder

behandelen , als wij , in de volgende Hoofd-
rukken, van de hooibergen en van bet be-

handelen van het vee fpreken; wij vervol-

gen nu hetgeen de bouworde betreft.

Ten voorbedde, vooróiiderfleljen wij dan, Keuze

dat eenig landrr.an of bezitter van een I?®* f//
noegzaam getal morgen iands, om een goed
aantal vee te kunnen weiden

, voornemens eetie Boe-

is, op dat erf eene Boerenwoning te bou-
wen : in dit geval verkiest hij dan door-

gaans, aan welke plaats het erf ook gele-

.gen zij, de naaste gelegenheid aan eenige

rivier , oever , wetering , meer , molentogc of
binnenfloot ; vooral flaac hij acht op de hoog-
fle en droogde plaats en den vasten grond;
te dien einde wordt de grond geboord, om
de beddingen te kennen, maar vooral om
eene goede welle van zuiver putwater te

B ont-
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.
ontdekken , om daarop een waterput öf pomp

RUNDVEE,
koelbak te (tellen, ten einde het vee,

VI. Afd. in de (tal , te kunnen drenken ,
en tot ver*

Hoofdrr
huis - en (talgebruik goed water te heb*

ben, De grond uitgekozen zijnde, naar de

beste gelegenheid, zoo geeft men acht op
de (trekking der wind(treken, om daarnaar,

zoo veel mogelijk , de (tal - en huisdeuren

,

de venlteren en kelders te (tellen , want
hieraan is veel gelegen ; en men moet , zoo
men kan , ten aanzien van de (tal , de

noord, noordoost, of noordwestzijde ver-

mijden , nademaal die guurfte en koud(te
‘ doordringende winden in dit ons land het

meest in den winter of in het voorjaar waai-

jen en aan het vee hinderlijk zijn
,

ja , naar

mijn vermoeden, dikwijls ongelteldheid aan

hetzelve veroorzaken. Doch alfchoon men
deze zaken zeer wel opmerkt en weet, zoo
is niettemin den Bouwheer dikwijls gedwon^
gen , om de fcbikking anders te maken , als

de beperktheid van den grond en de gele-

genheid aan den rijweg of de vaart niet

toelaat eene andere plaats te verkiezen;
dan, het moge zijn zoo het wil, men let

cr toch zoo. veel mogelijk op, om vooral
de kelders niet tegen het zuiden, maar te-

gen bet noorden en noordwesten te bou-
wen.

def'
Wij hebben nu óver het geheel van zoo-

den , tot van woningen en boerderijen
eene Boe- gefproken , v/elker geheelen oratrek en be-
Tenwoning flag der landerijen aan een en achter den

gelegen zijn; maar dienen ook hier'

bij



VAN HÓLLAND. 17

bij te melden, dat dit niet algemeen door-

gaat, alzdo vele Boerderijen die der nieu-

we droogmakerijen en eenige (Ireken uitge- Vl.Afd,

zonderd ) meest hunne landen van elkander

verfpreid hebben liggen , en dat Hechts

bij eenige weinigen eenig land, bij velen elkander of

zelfs maar een kleinen hoek aan hunne wo-
ning gelegen is, hetgeen zij hun weri oipoiders

de werf noemen, het welk zoo veel betee- verdeeld,

kent als een wal , waaraan een fchuic of
boot aanlanden of aanvaren kan , doch wel-

ke naam hier gebruikt wordt in den zin

van een plek gronds , in zijn ringfloot ,

greppel of hegge liggende , waarop dan een

boomgaard , moestuin , bleekveld , hooi-

berg, hooiklairp, fchuur en wagenhok Haan

kan , en wélke werf door een hond kan
bewaakt worden ; terwijl de weiden en hooi-

landen veeltijds wel een kwartier uurs, ja

een half of wel een geheel uur gaans of
varens van de woning afgelegen zijn; doch
dit is meest het lot der Boerderijen , die

midden in de dorpen en in de nabijheid

der groote Heden liggen : al het welk in

Rijnland^ Delfland en elders niet vreemd

is. Dus zijn mij Boeren bekend, die zeer

verre van hunne woningen uit melken rij-

den of varen , cn zelfs wel in geheel an-

dere polders, dan waarin zij wonen, zoo
dat zij dikwijls wel in drie of vier onder-

fcheiden polders hunne wei- en hooi- of
zaailanden gelegen hebben , en gevolgelijk

aan zoo vele onderfcheiden Polderregten ,
als

Ingelanden, verbonden zijn.

B a We-
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ders.

HET Wegens deze Polders en derzelver regten
RUNDVEE,

ggj^ gj^ ander voor te dragen

,

VI. Afd, dewijl men hierdoor voornamelijk een begrip

kan vormen van den waren Haat en aard der
iioofdft.

Boerenwoningen. .Eene Pol-

'Poiderreg. der is, ZOO als reeds gemeld is,"een uit*

die’
geHrekce , vlakke, waterachtige gronde

ah mede*' welke door eene kade of ringdijk omringd

het beduur wordt , ten einde het buitenwater af te» kee-,

der Pol. j-en, en die daarenboven dooreen, of heeft

dezelve eene groote uitgeflrektheid , door

twee of meerder watermolens van. het bin^

nenwater , dat men boezemwater noemt ,

ontlast en droog gehouden wordt. Insge-

lijks zijn er aan de meeste Polders zekere

kleine llüizen, welke men verlaten noemt,
en die oudtijds fpdje of fputj^e genaamd
werden , dat zoo veel als doortogt van wa-
ter door eene fmalle gracht beteekent.. Nog
elders heeft men aan fómmige weilanden in

de weteringen en flooten , zelfs binnen in

de polderlanden , zeker foort van water-

togten, welke men duikers noemt: het zijn

houten planken, welke zoo gefteld worden,
dat zij als een pijp onder den grond lig-

gen , en met het water in twee flooten ge-

meenfehap hebbende , door middel van een
fchuif of valblad gefloten' of geopend wor-
den. naar mate men water in de flooten

wil doorlaten of opfluwen. Zoodanig foort

van duikers waren bij de ouden bekend,
en werden (gelijk nog op fommige plaat-

fen gefchiedc ) door middel van een draai-

fpU, met touwen opgewonden. Daar nu
de
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de landen door de gemelde omdijkingen

,

mitsgaders door de doorvaarten, flooten,

greppels enz. omringd en doorfneden zijn,

en in de Polders , ( die men ook wel elders

Waterfchappen of Waarden noemt, zoo als

de Waterfchappen van Woerden , de Crint-

penerwaard^ Alhlasferwaard , IVierirger^

waard enz. , dat insgelijks bedijkte landen

zijn,) de wei-, zaai- en hooilanden v/e-

derom in morgen tal en en ftreken zijn afge-

deeld
, waarvan elk deel tusfchen zijne floo-

ten inligt , zoo moet een iegelijk naar de

hoeveelheid der landen , welke hij in eigen-

dom bezit, zijn aandeel opbrengen tot on-

derhoud van de genoemde dijken, werktui-

gen en fiooten, en wordende zoodanig een

bezitter een Ingeland genaamd, en bezit hij

eene zekere bepaalde hoeveelheid lands in een

Polder, dan is hij een Hoofd - Ingeland :

uit welken doorgaans, offehoon de minder

bezittenden even veel regc hebben, de Pol-

dermeesters verkozen worden : dezen hebben
het beduur over de geheele Polder, over de

molens, dijken enz.; van welk beduur zij

jaarlijks aan alle Ingelanden rekening en verant-

woording moeten doen. Nog worden er uit

de Ingelanden Kroosheemraden benoemd : aan

‘dezen is het opzigc over de ringkaden , de

overpaden en wegen , het fchouwen der

dooten enz. aanbevolen ; dezelven moeten

insgelijks verantwoording doen: zi^ hebben

het regt, om den genen, wiens floot niec

behóorlijk feboon, en van dootvuil gezui-

verd bevonden wordt, te bekeuren en vuil

B 3 te

HfT
aUNDVF.E.

VT. Afd.

1.

Hv/oi'dfto
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HET
RUNDVEE

VI, Afd.

I.

Hoofdft,

te fchouwen , waarvan men dan zegt : hij

is hefchowwen , hij is vuil , of , hij is

fchoon. Deze fchouwing gefchiedt gemeen-

lijk in den zomer, in de maand Augasrus,

als wanneer er in onze rivieren en poelen

veel drijfvuil van waterplanten en kroos ge-

vonden wordt, het welk dikwijls zeer digc

op een pakt ; waarom men dan zulke be-

fchouwers Kroosheemraden en de fchouw-

dag Kroosjesdag noemt : welke benaming

van Heemraad , eigenlijk Heimraad , zoo
veel wil zeggen als een Raadsman tot be*

zorging van de heim , beteekenende helm
oudtijds eene hage of heining om eenigen

tuin of land, waarvan men zegt: omheind^
omheimd^ omtuind enz., het welk wij mee-
nen het best aan den zin van dezen , in //0/-

bekenden , eeretitel te komen. Zooda-
nige Poldermeesrers, Molenmeesters, bij-

zonder Kroosheemraden zijn wederom al-

len verantwoordelijk aan een hooger beduur,
het welk bedaat uit een Dijkgraaf en Hoog-
Heemraden, dat het Hoo;e Heeraraadfchap

genaamd wordt , in welker kring die Polders

liggen, waardoor een geregeld toezigt over
dit alles plaats heeft, zoo als in de HeemraacR
fchappen van Rijnland^ Delfland^ Schie*

land , het VVaterfchap van Woerden , de Zuid*
hollandfcheQu Overmaasfche Landen, en in

die van Noordholland enz. blijkbaar is.

Wat betreft de politieke of verdere

regeringen en den daat der Ambachtsheer-
lijkheden, deze komen hier niet te pas,

behüorende er dikwijls verfcheiden Poldep.

tot
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METtot eene Ambachfsheerlijkheid

, of ook wel

ééne Polder onder meer dan ééne Geregts-

ban; zoo als bif voorbeeld de Vieram- vi.Afd.

bachrspolder in BJjnland^ als behoorende

onder vier Ambachten. Vele anderen van

dien aard zijn geheel Holland door bekend

,

zijnde dit ailernaauwkeurigsc in den Tegcn*^

woordlgen Staat van Holland befchreven,

gelijk ook in de vorige deden van onze Na^
tuurlijke Hifiorle een beknopt verflag hier-

van te vinden is, waarhenen wij dan onzen

Lezer wijzen.

Wij zullen nu vervolgens overgaan tot Overhing

het befchrijven van een geregelde Holland-
fchrij^ing

*

fchs Boerenwoning en Veeftal
, en heb- van lens

ben, om hier van nu een goed denkbeeld Boerenwo-

te doen bekomen, en den vermogenden of”^"^

wecrgierigen de inrigcing van eene Boeren-
* ‘

woning, Huis, Stal en Schuur te leeren

kennen, ons bevlijtigd om afceekeningen en
juiste meetkundige bellekken, door een in

dit üuk ervaren Timmerman vervaardigd
, te

bekomen, waarop men zien kan hoe derge-

lijke Boerderijen meestal in Holland ge-
bouwd worden; latende derhalven hier nu
volgen de:

Befchrljving der Meetkundige Groudteek^^

ning van eene Hollandfche boeren-
woning, KOE- en PAARDENSTAL

en DORscH.

Men vergelijke de nu volgende befchrij- Bcfchrij.

ving eener Boerenwoning, Vedlal enz. met
° 1? j Hol*

B 4 de
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dc groiidteekeningen op Plaut XXXXIV,
RUNDVEE*

veronderdel , volgens de aanwijzing van

VI. Afd. de voetmaat op die Plaat, een grondHag van

I* omtrent negentig voeten Rijnlands in de
Hoofdft.

Jengte , en dertig voeten in de breedte,

landfcbe waarop dan het fondament wordt afgeperkc
Boerenwo- in diervoege, dat men zoodanig gebouw,

hier door ons wordt voorgemeld, ge-

denftal en voegelijk kan afdeelen in vier voorname af-

Dürsch. fcheidingen, als AA. het voorhuis en de

Verklaring B. De KOESTAL. C. Dc PAAR-

van Plaat DENSTAL. D. Den DORSCH.
xxxxiv In de eerfte afdeeling AA zijn weder on.
^‘^*-** derfcheiden verdeelingen , volgens de daar**.

aan eigen zijnde benamingen ,aangewezen, •

Het Voor* rds het eigenlijk voorhuis, het welk fom.
huis. wijlen in het geheel genomen , als een kaas-

vertrek gebruikt wordt, waarin men de ge-*

maakte kaas , na haar volle beflag en berei-

ding te hebben, op planken Helt en be-

waart, en in dien zin wordt dan het voor-

Ktaska. huis ook wel de kaaskamer genaamd: fom-
öier. migen doen in het voorhuis wel een affchiit-

fel zetten, dat als dan een zij- of kaaska-

mer wordt. Veeltijds houden de Boeren-

vrouwen het voorhuis ongemeen zindelijk-

en tot een pronkvertrek , alfchoon zij er kaas

inleggen : ook wordt bij velen de voordeur ^

die in het voorhuis is, zelden geopend,
dan bij bijzondere om handigheden , als van

begraven , trouwen , ten doop gaan met kinde-

ren enz. hebbende dit vooral in JSoordholland

plaats. In het voorhuis is vervolgens een
^Kciderka* Scheidsmuur

, waardoor een kelderkamei; is,
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afgeperkt, van welke de optrap, die ge- h^t

meenlijk van zes treden hoog is, in het

voorhuis uitkornt. Deze kelderkainer is ge- vi. Afd.

woonlijk een pronkkamer , waarop een besre

geboenden kast en ander best huisraad gevon-

den wordt, en welke daarenboven van eene

beddede voorzien is, in welke veeltijds ook Bcdftede

eene kinderkrebbe geplaatst is, wordende

wijders deze kelderkamer niet zelden voor de

kraamkamer gehouden. Onder deze kelder-

karaer is nu ook de kelder, die tegens het Kelder,

noorden ligt, niet een kelderveniler en met
twee keldervenders op zijde, tegen het

westen , doch welke men veel gefloten

houdt. De intrede in de kelder is met drie

nedertrappen van fleen gemecfeld , waar me-
de men uit de keuken in de kelder gaat.

Deze kelders hebben
,

in ouderwetfche wo •

ningen, fomtijds een gemetfeld gewelf, dan

nu hebben zij doorgaans eene goede zolde-

ring van dikke pltinken en binten, welke
dan, boven in de kelderkamer, met roode
of blaauwe heelbaks vloerdeenen bevloerd
worden ; ook zijn deze kelders rondsom wel
met dwarsfe legplanken en jlellingen voor-
zien , om boter en kaas te bergen. Voorts
worden voor meest alle kelders en vooin-

. huizen lindenboomen
, ook veeltijds vleer-

hoornen geplant. Achter het voorde ge-
deelte van de verdeeling AA, namelijk ach-
ter het voorhuis, kelder en kelderkamer,
volgt nu het tweede gedeelte van de afdee-
ling AA

, als eene der groocde huishoude-
lijke vertrekken

, het welk men de keuken

B 5 of
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of het bouwhuis noemt, om dat in hetzel-
RUNDVEE,

doorgaans het bouwwerk verrigc wordt,
VI. Afd. als daar is het te roomen zetten en bekoe-

.TI ^cn der melk, het roomen en firemmen van

dezelve , en ander werk , waartoe ruimte

Bouwiiuis vereischt v/ordt, en dus is in deze keuken

of bouwhuis , doorgaans eene goede reine

• pottenbank^ een etenskas, en voorts het

koper ketelwerk, melkmouwen, tobben,

emmers, handkarnen enz. Wijders vindt

Schcor# men in deze keuken , de fchoorfteen of
tteen. fchouw, die genoegzaam in het midden,

tegen de voorhuis muur, ftaat; in diervoe-

gen, dat den Boer of Huisman, aan den

haard zittende, door de voor -koeflaldeur,

welke hier. midden in de keuken, of flal-

> muur, tegen over den haard is, langs de

midden - lial , en vervolgens door den ach-

ter -koeftaldeur en langs de paardendal, en

van daar door den paardenftaldcur, in den

dorsch , het oog over alles houdt. Somtijds

is in den fchoorileen , in ouderwetfche keu-

kens, cok een oven om .brood te bakken
of om vleesch te braden; ^dan bij de nieu-

were manier, bouwt men hiertoe veelal een

afzonderlijk zonierhuis, waarvan de grond-

teekening volgen zal.

Wijders is in deze keuken ter wederzijde

nog een deur, welke op de koesgangen uic-

loopen, van welke koesgangen in de be-

fchiijving der'flal, nader melding zal ge»

maakt worden. Eindelijk is in de keuken

Poepende hoofdzaak eene goede putwacerspomp,
Kocibak. die meesLai met een uerlijken pompbak,

flin-
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jflinger en^ koperen kraan voorzien is: uic

deze pomp worde het water in eenen groo-

ten, wel in cement gemetfelden koelbak, in vi. Afd.

gemelde Fig, i op Plaat XXXXIV mede meet- i-

kundig aangewezen, gepompt: ónder in de-

ze koelbak is een opening , waaruit het wa-

ter, door gooten, welke onder de lleenen

vloer der ftal, tot aan de drenkgreppels

loopen , in dezelve drenkgreppels geleid

wordt, en welke opening daarna door eene

houten of andere prop gefloten zijnde,

pompt men den koelbak vol en zet de groote

volle koperen of houten melkemmers er in

om te bekoelen, waarom dan deze bak te

regt den naam van koelbak draagt. Voorts

is de keuken ter wederzijde van genoegzaam
venflerlicht en zijdeuren voorzien, gelijk

ook in dezelve de opgang van de zoldertrap

gevonden wordt. Dit de voornaamde ver-

eischten in hei bouwhuis zijnde, gaan wij

in de verdeeling B , zijnde de eigenlijke

Koeflal, treden.

Kier komen wij uic de keuken door de Koedai;
voor- Haldeur , in de middenflal of pleeg-

vloer, alzoo genaamd, naar het plegen van

het vee; welk plegen zoo veel beceekent vloer,

als het vee bezorgen , van voediel , drank
• en verdere behoeften, van ilal reinigen en

kuifchen , eigenlijk oud Hollandsch plegJien

(^curare^; bezorgen (^traSïare ) ^ behan-
delen , zijn pligt betrachten , bezorgeji ,

bij verbastering plachten , waar van placht-

man^ placht of plechtmeid of knecht

het welk ook hetzelve beteekent als melk-

. meidy

4-
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het f^eid, 'melkknecht , uit melken gaan^ dat
RUNDVEE,

heet, en dienvolgens ook naar
Vl.Afd. de plaats, alwaar men het vee pleegt, hec

Hoofdft
weide of in de Ihl, in welke laat-

fte dan dat gedeelte de pleegvloer genaamd

wordt, waarop de Koeijen gevoederd en

gedrenkt worden. Deze is inderdaad een
‘ effen, uit roode vierkanten heelbakfleenen

geplaveide ruimte, in het midden der Koe-
llal , welke zoo breed is , dat er een

Boer met een welgepakten hooivork mee
hooi gaan , en dus het hooi ter wederzij-

den voor de Koeijen verfpreiden kan, te-

gens en aan den knieboom en in de drenk-

Drcnk- greppels, welke drenkgreppels, in de grond-
greppels. teekening aangeduid, bij wijze van een hol

-

achtige breede goot of geul, ter wederzij-

de langs de pleegvloer loopen ,
en door

middel van gooten, zoo als reeds gezegd

is, het water uit den koelbak ontvangende

,

het overtollige wederom door eene afhel-

lende loop in de.gemeene goot, of in fom-
mige (lallen naar buiten lozen. Deze drenk-

greppels worden vrij breed gemaakt en te-

vens zoo , dat twee tegels of lleenen in eene

fchuine rigting , tegens elkander gevleid

worden, en dus volKomen gefchikt naar

den aard van het dorpen der Koeijen, wel-

ker breede durf of muil hiertoe bijzonder

gefchikt is.

Srand*en Ter wedcFzijdcn nu van eiken drenkgrep-

de^’K^el.
de eigenlijke (land- en Icgplaatlen

der Koeijen, in de geheele lengte der flal

geplaatst, fomtijds tot twaalf, zestien of

twin^
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twintig op een reek , het welk dan een (lal is het

van 24, 32 of 40 melkgevende beesten, het

welk al een zware bouwerij vooronderftelt, vi. Afd,

.

wordende meestal de vaarzen en pinken,
Vïit- >

mestkalven enz. in de fchuren er buiten ^

gefield. Onze fial is op acht beesten ter

W'ederzijde, dat is zestien in het geheel be-^

•paald, allen genommert met No. i, 2, 3,
enz. en door fliplijnen afgedeeld, wordende

door dat gedeelte, waarin elk nommer ge-

field is , de plek gronds beteekend .. welke
eene Koe beflaat of noodig heeft , en wel-

ke men doorgaansr/llelt op omtrent 3 voe-

ten breedte en 5 voeten lengte , met de

boesplank. * •

Langs de geheele ruimte zamengenomen
, Knieboom»

is van voren eene lange houten ribbe op
den grond , welke men den knieboom noemt,
en welke zoo genaamd wordt

",
orn dat de

Koeijen , in het .nederliggen , met de knieën

hier tegen aanliggen , integenfteliing van den

‘borst- offchofcboora , die bovenaan de Koe-
Haken vast ,

maar niet zigtbaar in de grond-

teekening is. Achter dezen knieboom en Borst^

borst- of fchoftboom worden zekere rond- boom.

gefchaafde llandaards gedeld , welke men koe-

üaken of koedaketfels noemt: van deze Haan

.twee in elk vak, welke voor eene Koe ge-

fchikt is , met eene behoorlijke tusfchen-

ruimte
, op en in den grond, en ^worden

met een lijn of met touwen om den borst -

of fchoftboom vastgemaakt; voorts is om elk

der koedaken een ring of lus van de tou-

wen, waar aan de Koeijen vast zijn, zooda-

nig

f
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HBT vastgemaakt, dat dezelve op en neder
uuNDVEE.

fchuiven. Gemelde ftaken zijn door
vi.Afd. o o o o ,

en de daar aan vast zijnde tou-

3Eïoofdft
eenige dipjes, in de grondteeke*

ning aangewezen,
^ijfchot- Nog zijn aan alle vier de einden of zij-

den van de eigenlijke Randplaats der Koei-

jen, tegen den muur, planken zijfchotten;

terwijl er echter dallen zijn, waarin die

geen plaats' heeft , maar de, aan de einden

daande , Koeijen tegen de zijmuren (taan.

Eindelijk ziet men in de grondteekening de

Boes - of ’ooesplank of koesplank , welker laatde naams-

koesplank, oorzaak ontleend is of fchijnc te zijn van

eene bedplank aan eene beddede , welke

men oudtijds de koets ^ de -flaapkoets noem-
de ;

en dewijl de Koeijen op hare plaats

te gelijk hare flaapplaa'ts hebben , is het zeer

\ natuurlijk, dat onze Landlieden hierom aan

de daapplaats der Koeijen, de naam van

koets ^ de koets ^ bij verkorting en dus

die van koesplank gegeven hebben ; dan

voor den naam van boesplankkxxnuQn wij gee-

ne afleiding vinden, ten 'w^are men boes

y

boezen^ dat volgens kiliAan honfen betee-

kent, in dien zin nam voor bonsplank^ dat

is de plank ,’ waar op de Koeijen met de

achterpooten dampen en bonfen, hetgeen

niet oneigen is, nademaal deze dieren den
geheelen tijd, dat zij op dal daande zijn,

gedadig met de achterde pooten dampen en
bonzen; beide beteekenisfèn hebben waar-
fchijnlijkheid , fchoon de eerde ons het aan»
nemelijksc voorkomt,

Be-

I
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Beter verklaart zich <^e beteekenis van het

de groep , die achter en langs de gemelde ^uxdve 2)|

koes en boesplank loopt, en mede in de vi Afd.

grondteekening is aangeduid , waarin de
^

^

Koeijen haar drek en pisfe lozen ; die groep *

is een holle, vrij diepe groeve ,
geule Groep,

goot, waarin niet alJeen de drek en pisfe

der Koeijen , maar ook alle ftalvuil bijeen

loopt. Bij fommige Boeren wordt de groep

ook mozegat ,
mozegoot , moziergat ge- Mozegcti

naarad, naar de oude beteekenis van de lo-

zing in een fecreet of goot van eene pomp

,

daar het vuil water door wegloopt, waarom
het ook elders de pisgoot , ook koeriool

genaamd wordt. Zulk eene groep of mo-
zegat of goot loopt uit in eene gemeena

uitlozende goot naar buiten, welke uitlo-

zing in de gemeene goot men in de grond,

teekening onder de benaming van groepgoot

ziet aangewezen ; door deze loopt de vloei*

baarde doffe, als pis en vuil water, weg,
en voorts door de gemeene goot naar bui-

ten; wordende de drek en ander vuil twee-

maal daags uirgefchept , en in kruiwagens

uit de koesgangen , die achter de groepen

liggen , door de zij- koedaldeuren wegge-
bragt; welke koesgangen vrij ruim en breed

K:oe5gang.'

. zijn, en in alle boerendallen zeer zindelijk

worden gehouden , zoo dat een oplettende

fpoedig aan den koesgang, groep en boes-

plank zien kan, of de bevvoonder eene mor-
fige of zindelijke Boerin is; voorts zorgen

doorgaans alle zindelijke en ervaren Boe-
ren, dat aan de einden van de (taarten der

Kcei-
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Paarden

ftal.

f^T Koeijen, en wel aan den pluim, touwtjes
KUNuvEE.

zijn, welke aan eene lijn, die men
vi.Afd, Ikl- of üaartreep noemt, worden vastge-

maakt , opdat de beesten dezelve niet mee
Hoofdft.

groep beklonterèn zouden , hec-

‘ Stal - of geen in der daad eene zeer. goede zaak is

staartreep. om dat de billen en dijen der Koeijen dan

altijd zuiver z'iin, dewijl bij moiTige Boeren,

maar al te veel de Koeijen , door het aan-

bakken en' aanklonteren van drek en vuil,

een lleehc aanzien .bekomen*

De grondteekening, ten aanzien der Koe-
ftal , dus verklaard zijnde , zoo gaat men
door de achter * koeftaldeur in de Paarden-

llal ,
zijnde dic^de derde afdeeling C: hier

ziet men voornamelijk de plaatfing der Paar-
piaatfing

<3en ,. drie en drie ter wederzijden, latende

den.
eenen- ruimen doorgang , de achteruitgang

A genaamd , in het midden , . welke naar den

Dorsch leidt.

JVIen ziet in de Paarden (lal de afperking

van de Paardenkribbe , met den borstboom

,

de ruimte voor de ruive of kribbe , de

grondteekening der lantierpalén en lantier-

bor.^tboom boomen , wijders de gemeene goot, waarin
en janner- dwarsgooten uic de groep zich ontlas-,

ten , en voorts een koe - en tevens paarden-

zijlhldeur ter wederzijden. Dit de paar-

den- ftaideur , die midden ' over den achter-

uitgang en over alle middendeuren, die van

de keuken af tot daartoe zijn, Haat, komt
men in de ruimde en grootHe afdeeling D

,

welke men gcvvoonli k de7'i Dorsch noemt,
om dat in dezelve de haver, gerst, rogge

of

uitgang.

Paarden-

kribbe of

juive

:

palen cn

boom.

Den
dorsch.
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öF andere granen worden ópgeftafjeld *, en

daaina gedorscht, het welk zich zelve ver-

klaart. In de grondteekening ziet men de

plaarfing der zijdeuren en achterdeur, als

mede die der noodige kozilnen aangeduid.

Elders, en meest overal omllrceks de droog-

makerijen in Rijnland 'en in Delfland;^

ook langs de Gouwe en de Rotte enz. noemc
men zoodanige bergplaatfeii van de graan-

en koornfchoven den Tas , dan welke naam
meest gegeven wordt aan den zolder^ welke

boven den Dorsch is: deze benaming van

Tas beteekenc een opgeftapelde hoop hooi;

graan of ftroo , of^ iti het algemeen, een

hoop, doch wordt inzonderheid van koorn

of voedzaam graan gebruikt , waaruit ki-

LiAAN het woordje Ryles , dat is eetbaar

voedfel ;
afleidc : in dien zin zeggen ook

onze Dorfchers een Tas graan , een Tas
haver of gerst , dat is een hoop graan in

een zak; en ook alzoo tasfen^ uit tasfen

gaaui^ dat zoo veel zége: *als uit fchoveii

gaan, uit dorfchen gaan. Onze roemwaardi-

ge Dichterlijke Landman poot zingt dus i

Appèls garen , peren plukken i

. . . . Schuur en Tas

Stapelen vol veldgewas , enzi

Verdere bijzonderheden ^ tot den DorscH
behoorende, fparen wij tot op eene andere

plaats; alleenlijk dient hier gemeld te wor-,

den, dat er ook zijn , welke den Dorsch of
Dorsehvioer niet aan de woning verheeld^

C haiaf

RÜNDVr.«A

VI. Afct.

I.

Hoofde,
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maar afzonderlijk , buiten de woning heb-

ben , en dat er ook verfchillende keuzen

omtrent de bevloering van den Dorschvloer

plaats hebben : fommigen laten denzelven

iDeflraren met vlakke (Iraatdeenen , anderen

met roode of blaauwe heelbaksRcenen ; nog
anderen verkiezen eene houten bevloering,

en zeer velen een harden kleibodem : ge-

vende de eerden voor reden , dat op ftee^

nen vloeren het graan best uit den dop of

halm wil, en naauwkeiiriger uitdorschr; de

anderen daarentegen beweren, naar ons in-

zien op goeden grond, dat, wel is waar,
het fcherper uitdorschc

, maar dat ook het

graan daarop te llerk gebeukt wordt, en,
zoo zij zeggen

,
quettert , hetgeen al vrij

zichtbaar te onderkennen is.

Na dus de grondteekening van het Boe-**

renhuis enz. gevolgd te hebben, voege men
hier nu bij de

Meetkundige Afbeelding van hetzelve op
zijde in zijn Opftal en Dakfpan^^

zoo als men dit ziet afgebeeld op Plaat
XXXXIV Fig. 2 , hebbende wij niet veel
oirflag benoodigd om deze afbeelding op
de grondteekening Fig. i toe te pasfen , na-
demaal dezelve -verdeelingen met elkander
jidst overeenkomen

, en dus het vak van
het Foorhuis , de Keuken

, de Koejial en
den Donch kennelijk genoeg zijn ; terwijl
de namen , welke de Timmerlieden en Ar-
ebiteften, alsmede de Boerenlieden, aan de

bij-



VAN tt O L L A N Dé 33

Dakfpaoii

ÉoiderS.

bijzondere materialen gévetl , ér letterlijk heI*

infhan, als daar zijn: moérbindten, zolder

balken, flandbindten of ftandvinken, moer- VI Afd*

bint - dijlen , fpanribben , kapfchoor , en meer
.

anderen, welke in de volgende teekeningen

der gevels zullen voorkomen. Het voldoet

hier genoeg aan het Oogmerk, dat men de

aanwijzing van het Dakfpan en de Stal op
zijde kan önderfcheiden ,

voornamelijk de

kelderven (Iers, de keukenvenilers en deur, Deuténei

de flalvénllers en deur, de paardenftal

dorsch, deur enz. Alleen dient men te we-

ten , dat bij de meeste Boeren de zolders

önderfcheiden worden in de vöórzolder 4 dat

is die zolder, welke boven de kelderkamer

is, de keukenzolder, die böveii de keukeii

is , en den til ,
' die boven de koeftal is

;

eindelijk den hooi- of ftröozolder , die bo-

ven den paardenHal is : bij de zoödanigeil

,

welke die zolder tot berging van Hroo evk

van het overtollige hooi, dat bij hün niet

in de hooibergen raogt kunnen geborgen

worden ^ verkiezen te gebruiken , erl den

tas , die boven deii dorsch is , en waarop
dan ook haver, rogge, of andere granen,

of wel ftroo of hooi, geborgen wordti Op
den voorzölder en keukenzolder zijd door*

gaans llaapplaatfen voor de Boerenmeiden^
en op den til meestal voor de Boeren*

knechts , opdat deze bij nacht , in den kalf-

tijd, of in andere omftandigheden altoos bij

of omtrent de Koeijen zouden zijn; zijndé

dit veeltijds Hechts eene luchtige en opeiie

zoldering van planken , bij wijze van eeri

C Q, brug-
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HtT . bru^ge of tille over de flalbalken gef]a2:en^
nuNDVEE. waarnaar n en Hechts Tnet een (lalladder

VLAfd. opklimti Dit zi] genoeg ter opheldering

van de afbeelding cener Boerenwoning enz,
* op zijde; gaan wij nu* over tot de be*

fchrijving van de

Meitkundlge afbeeldingen 'van het voor-

en achtf.r-gevelstel der ^ door ons

hefchrevene ^ boereimwoning.

De voor- De eerfle van deze teekeningen , name^
gevel.

]jj]^ ygfj (^0 voorgevel , van buiten te

Verklaring zien , ziet men op Plaat XXXXV Fig. i

vat» Plaat atgebeeld ,
komende den regcilandigen op-

XXXXV
fial van kelderkamer , kelder, voordeur enz.

** juist overeen met de grondreekening op Plaat

XXXXIV Fig I : ook is in deze teeke-

ning de pbatfing van het zolder venOer af-

geheeld: ook ziet men deze voorgevel hier

als bemetfeld, in tegenftelling van de' vol-

gende afbeelding der achtergevel , welke
‘ open en als niet bemetfeld gezien wordt.

Omtrent de benamingen komt in aanmer-

king den naam van wolfdak gevel
, iets ,

waarvan de beteekenis voor velen en ook
voor mij een raadfel is; want hoe zeer ik

vrij wel meene gefiaagd ts zijn in het op-

fporen der oorzaken van verfcheiden oor-

fpronkelijke vaderlandfche benamingen
, zoo

vinde ik echter geen fpoor, waarom men
zulk een daklpan wolvendak , en de nok
woli-dak - end noemt ; dan

, ik zal eens gis-

len, en vragen, of ^het niet wel oorfpron-

ke-
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kdiik is van het oud en bier en daar bij het

de Landbouwdichcers en Schrijvers niet on -

bekend gebruik der Landlieden, oni hunne vi. AfJ.

veeilallen met platte , Üerk afglooijendc da- ^

ken te voorzien, en hunne veehutten der»

mate met riet .te bedekken , dat er de wol-

ven , welke oudtijds in dit land vrij gemeen
waren , niet konden doorbreken , en zij dus"*,

ten minde op die plaacfen , hunne '(lallen

tegen dezen geduchcen vijand, door zulk

een wolfsdak, beveiligden. De meeste en

gemeende benaming van het dak is even-

wel, bij de Rijnlanders, Dakfcheer ^ ook
Dakfehoor ^ dat eigenlijk op de rieten da-

ken doelt , als wordende het dakfpan be»

dekt met rieten fchoven , die vervolgens

door den Rietdekker glad aangeflagen en als

gelijk gefchoren worden, waarvan dan ook
den naam van Rieten Bakfehoor komt.

Op Plaat XXXXV Figuur 2 ziet men de Ds ach-

afceekening der achtergevel, mede van bui-

ten te zien , maar zijnde dezelve afgebeeld Verklaring

in deszells balk en houtfpan, open en niet van puai

bemetfeld. In deze teekening vindt men al

mede de timmerinans benamingen er bij ge

Held, alsi kapflijlllanders, hoekdanders

,

moerbincen, karbeelen, kapbintdijl , band-

platen, (pan, fpanribbe, hanebalken, fpriec-

balken, zwaardbincen , onder-, midden - en

boven - gording , de nok enz.; ook vindt

men- in dezelve de plaatfing der achterdeur

en venders van den Dprsch , overeenko-

mende met derzel ver plaatfing op de grond-

C 3
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teekening op Plaat XXXXIV Figuur i, als'

mede de plaatfing der zolderdeur.

Omtrent de befchrijving eener Boeren-

woning, Koedal, Paardendal en Dorsch,

zoo als dezelve door ons is medegedeeld,

behoort men in aanmerking te nemen, dat

alhier zoodanige Boerenwoning befchreven

is, welker bewoners zich niet alleen op da

melkerij , boter en kaasmaken ,
maar ook

op het telen van granen toeleggen ,
en dus

de grondteekening en die van den op dal

op zijde, daarnaar is ingerigt: terwijl men
verder in het oog moet houden, dat zoo-

danige woning enz. hier befchreven is , zoo
als dezelve dan meestal wordt gebouwd;
maar ook dat door fommigen wel eenige

kleine veranderingen , elk naar zijn eigen

verkiezing, in de inrigting bij hét bouwen
gemaakt wordt ; dan het welk weinige veran-

dering in de hoofdzakelijke inrigting, zoo

als dit door ons befchreven is , maakt : zijn-

de dit ook toepasfelijk op de afbeelding

cn befchrijving der voor? en achtergevel,

welke tot de befchrevene woning behoo-

ren. Er zijn ook Landlieden, welke zich

geheel op de melkerij en het boter en kaas

maken toeleggen , zonder eenige teling van

granen er bij te voegen ; en weder ande-

ren , welke zich voornamelijk' of geheel

met de teling van granen ophouden , en zich

weinig of geheel niet op de melkerij toe-

leggen : fprekende het van zelve
, dat dit

alles verandering in de inrigting
.
der wo-

ning enz. maakt» Ook zijn er, welke het
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flroo of overtollige hooi niet op den zol-

der, welke in de woning boven de Paar-

denftal is, maar op die eener afzonderlijke vi Afd.

fchiiur bergen. Wij zouden te wijdloopig i-

worden, wanneer wij alle die onderfchei-

dene inrigtingen wilden afbeelden en be-

fchrijven , en zullen het dus bij deze ge-

gevene ophelderingen laten berusten : alleen

kunnen wij nier nalaten, om van de inrig-

ting eener Boerenwoning en Koeflal, zon-

der bijvoeging van Paardendal en Dorsch,
eene afbeelding en korte befchrijving mede
te deelen,' om dat deze inrigting het meest
onderfcheiden is van die , waarvan de af-

beelding en befchrijving reeds door ons is

medegedeeld.

Men ziet dan op Plaat XXXXV Fig. 3 Verklaring

de grondteekening van een gedeelte eenpr van Piaat

Hollandfche boerenwoning en de ^ekeele

KOESTAL, waarvan wij de befchrijving nu
zullen laten volgen. Befchrij.

De voorgevel dezer woning is weder te

gen het Noorden gebouwd, dan om de klein- fooi t*”vaa

heid der plaats op de Plaat; is degrondceeke- Holland-

ning van het voorhuis, zijkamer, kei derka- Noe-

mer, kelder enz. er niet geheel bij afgebeeld,

kunnende men zich zulks , als van de vo- Vecftal.

rige grondteekening hier bijgevoegd
, ver-

beelden. Deze grondteekening begint dan

met een gedeelte van het voorhuis enz.,

voorts volgt de keuken , waarin de deur

der zoldertrap , de keukendeur en fchoor-

fleen gevonden wordt : deze keuken is al-
'

leen tot een vertrek om in den winter in

C 4 te
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te huishouüen , en geenszins tor een bouw-

huis gefchikc; dezelve is derhalve kleiner

dan die in de vorige befchrevene grondtee-

kcning is nfgebeeld ; wordende in dezelve/

behalve het reeds gemelde , een of meer

kasten, naar verkiezing, gevonden: aan de

eene zijde der keuken zijn zoodanige ven-

flers , als in de vorige grondteekening en

opftal op zijde zijn afgebeeld , terwijl aan

de andere zijde der keuken een muur is

,

tegen een gang flaande , door welke gang

men uit den koelhl naar de kelder gaat,

wordende dienvolgens ook de kelderdeur en

ingang tot de kelder hier niet in de keu-

ken ,
maar in dezen gang gevond-n. In

den muur, w^elke tusfehen de keuken en den;

koeilal is, vindt men tegenover den fchoor-

ileen de voorilaideur , waardoor nien uit dq

keuken in den koeftal gaat ; dan volgt dq

koeilal, welke hier, om de Plaat niec groo-

ter te maken , weder Hechts op de plaat*?

fing van zestien beesten , acht ter weder-

zijden, is afgepev.kt, maar echter langer is

dan die , welke op de vorige grondteeke-

ning is afgebeeld
, en welke meerdere lengte

veroorzaakt wordt door de ruimte, welke

in deze koeilal tusfehen de eigenlijke lland-

plaats der koeijen en den keukenmutw ge-

vonden wordt. In deze voorlle ruimte van

den koeilal is de koelbak en pomp, tegenovei;*

het einde van een der ftanciplaatfen van de

koeijen, tot omtrent tegenover de helft van

den middelfral geplaatst , terwijl dezelve rui mcoi

Vlfdqr diqnt IQE berging yan mell^emmers.
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ketels en ander bouwgeree’dfchap , en ook

tot het verrigten van eenig werk : wor-

dende van gemeld gereedfchap ook wel zoo
veel mogelijk in^den gang geplaatst, door

welken men uit den koedal naar den kelder

gaat. In deze voorde ‘ ruimte van den koedal

vindt men ook ter wederzijden een zij dal-

deur
, waardoor men uit en in de woning

gaar, De eigenlijke dalling of daiidplaats

der koeijen , de drenkgreppels , knieboo*

men , bocsplanken
,
groepen , koesgangen

en dalvenders zijn eveneens als op de vo-

rige bpfchrevenegrondccekening ; alleen heeft

het volgende onderfcheid, tusfchen deze en

de vorige grondteekening , te dezen aan-

zien plaats; namelijk: in de nu befchreven

wordende grondteekening vindt men aan het

begin van de dandplaats der koèijen geen muur 5

maar deebts eene affeheiding tusfchen de

dandplaatfen der koeijen , de groepen , koes-

gangen en de voorde ruimte van den koedal:

tegen elk der voorde koeijen, namelijk te-

gen I en 16, daat een houten zij-

fchot, ter hoogte van de koe en ter lengte

van den knieboom tot aan de boesplank;

aan de achterzijde van den dal
, daaii de laar de

koeijen tegen den muur, zonder zijfchoc:

verder zijn hier de groepdeuren, waardoor

de drek en ander vuil uit de groepen en

koesgangen wordt naar buiten gebragt, aan

de einden der koesgangen, in den achtermuur

van den dal
,
geplaatst : ook vindt men de ach^

terdaldeur, mede in dezen muur, aan het

pinde yan den middendal pfpleegvloer ge-

. C 5 deld<,

HET
rundvee;

V*.Af4,
I.

Hciofdfl.
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field. Deuitloozingvan denpis en het voil wa®
ïüNDVEE.

groepen, gefchiedcter wedérzi'den
Vl.Afd. door openingen , welke in dien achtermuur

Hoofdft
de groepen gemaakt zijn: loopende ver-

der door goten in de flraat, buiten de wo®
ning gemaakt, ureg.

Ten aanzien van zoodanige Boerenwo-
ning ,

als wij nu hier befchreven hebben,
^ moeten, wij ook nog van een onderfcheid

melding maken , hierin befhande: dat in Tom-
mige van zoodanig ingerigte woningen de

keuken en koeflal één vertrek uicmaken

,

zonder dat er een muur ter atïcheiding in

gevonden wordt; maar dat in den zomer,
wanneer de flal is opgeruimd en dezelve

gebruikt wordt om kaas in pe leggen, er

s een rieten mat wordt gefield ter plaatfe,

waar, op de laatst befchrevene grondteeke-

ning, een muur tusfchen de keuken en den

koefial geteekend is.

Wat de gevels voor deze woning betreft:

de voorgevel is even als die, welke op de-

ze Plaat XXXXV Figuur i , als tot de vo-

rige befchrevene woning behoorende, is af-

geheeld. Voor den achtergevel kan de tee«

kening dienen , welke men mede op deze

Plaat XXXX' Figuur 2 vindt, waarbij men
, echter dit onderfcheid moet in acht nemen,

dat men' de beide venflers, ter wederzijden

van de deur, weglaat, en integendeel naast

de beide hoeken de groepdeuren plaatst,

als mede, onder in den muur, de openin-

gen ter uitloozing uit de groepen; en de

. achtergevel alzoo, overeenkomftig die, wel-

f
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ke in de ^rondteekening op gemelde Plaat

XXXXV Figuur 3 gevonden worde
,

in-

rigc. vl.Afd.

Op de befchrijving van de Boerenwo-
ning, Veedal, Paardenftal , Dorsch en het

geen hier toe behoord, dienen wij nu te

laten volgen de befchrijving van een

WAGENSCHUUR en STAL,

Zoodanig gebouw wordt doorgaans op Befchrij-

zijde en ook wel achter de woning gecim-ving van

ftierd en fchuur of wagenhuis en ook
hooifchuur genaamd, om dat boven zooda- en stal.

nige groote fchqren ook wel hooi gebor-

gen wordt; daar nu op de grondceekening

^

der Boerenwoning geen plan van zulk eenxxxxsr
fchuur er is bijgevoegd , zoo deelen wij Figt 4»

hetzelve mede op Piaat XXXXV. Fig. 4.

Voor deze Schuur , Wagenhuis en Stal ^

wordt hier een lengte veronderlleld van 41
voeten Rijnlandfche maat, en een breedte

( even als die van de Boerenwoning ) van

30 voeten. De voorgevel dezer fchuur

komt tegen over den achtergevel der wo-
ning, als dezelve achter de woning ge-

bouwd wordt, en dus tegen het noorden te

Haan; en wordt dezelve op zijde van de

woning of op eene andere plaats van het

erf gebouwd, dan komt de voorgevel ins-

gelijks tegen het noorden, terwijl deszelfs

achtergevel , in beide gevallen , tegen het

zuiden gebouvvd worde.

Op
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Op* de grondrcckening van deze Schuur

ziet men eene Koedalling aangeduid voor

twaalf beesten, namelijk aan elke zijde zes;

doch de middenvloer, rusfehen deze twee

rijen, is ruimer als in den grooten Koedal,

zoo dat' deze breede tusfehenruimte , behal-

ve tot voedering der Koeijen, ook tevens

tot doorgang met, en plaatlmg van kruiwa-

gens, karntonnen enz. kan gebruikt wor-

den. De Koeijen, welke in zulk eene fchuiir

geplaatst worden , zijn doorgaans jong' vee

of zoodanige Koeijen , welke eenige afzon-?

dering benoodigd hebben; ook dient het toe

een waarborge ingeval van aankoop van vee.

V^oorts is cp deze grondceekening een

plaats in dit gebouw, tot een Paardenftal-

ling aangewezen , als mede ehn plaats, om
geregelde kalverhokl^en op te (laan, ten ein-

de kalveren te mesten.

Verder is ook op dezelve een plaats aan-

geduid voor den eigenlijken VVagendal of toe

plaatfing der wagens.

Eindelijk plaatst men ook in zoodanige

Schuur een Karnmolen
, welke door een

paard gemalen wordt, en waartoe de plaats,

volgens deze grondteekening , in dezelve

zeer w^el te vinden is,

De deur , welke aan dc oostzijde van het

gebouw^ ter inrijding in het wagenhuis ge-

fchikc is; ziet men in deszelfs opflaanden

fland, op Plaat XXXXV. Fig. 5. bij a af-

geheeld waar omtrent men dient op te mer-
ken ; dat , daar alle de deuren van den Koe*»

fpi enz, enkelde deuren zijn, uit een on-
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dér- en bovendeur zamengefleld ,
’ (gelijk hrt

• men in de reeds hier voren befchrevene ree-
*oveb;

keningen ^ien kan) deze deur, ter inrijding vi. Afd?

in het wagenhuis, integendeel uit twee groo- ' ^

te breede ftaldeuren befkac, waardoor wi-

gen en paard, karre of mestwagen
,
gemak- _

keliik inrijden kan om in de fchuur of wa-

genhuis geplaatst te worden. Aan de west-

zijde der Schuur is nog een enkelde deur,

beftaande in een boven en onderdeur, ge-

plaatst, waar boven ook een hooifchuur-

deur of tasdeur zich opdoct, en welke laatst-

gemelde deuren men, in derzelver opldaan-

den (land, op Plaat XXXXV, Fig. 6 bij d
vindt afgebeeld ; terwijl men in Fig 5 bij

I de afbeelding ziet van een der lichtkozijnen

van dit gebouw, en in Fig. 6 bij b een der

kruiskozijnen van hetzelve, in derzelver op-

ftaanden Hand.

Ten laatHe ziet men ook op Plaat XXXXV He gevels.

Fig. 7 eene afbeelding van den opftand der

achterfchuurgevel of achterflen gevel van de

nu befchrevene groote Schuur, Wagenhuis
en Stal, in deszelfs balk- en houcfpan, on-

bekleed: waarbij men al mede de timmer-

mansbenamingen der gedeelten vindt geifeld ,

als mede eene afbeelding van de achter - llal-

deur en van de groote hooi- of ftroo-zol-

derdeur, wordende deze achtergevel, zoo
als reeds gezegt is, tegen het zuiden ge-

bouwd. Wac de voorgevel dezer Schuur
betreft, van' dezelve is niets anders cc mel-

den, als dat het houcfpan even zoo is, rds

dat van den achtergevel; en dat in den voor-

ge-
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HET
RUNDVEE

VI.Afd.
I.

Hoofda*

Onder»

fcheid in

de inrig-

ting van

zoodanige

Schuren.

gevel, volgens aanduiding in de grondtee-

‘kening, twee kruiskozijnen, tot lichtgeving

op de kalverhokken enz., geplaatst worden;
als mede dat de gevels van zoodanige fchu-

ren doorgaans met hout worden bekleed.

Na de befebrijving van een groote Schuur^

Wagenhuis en Stal te hebben medegedeeld,

zoo moeten wij nog wegens dezelve mel-

den , dat door vele landlieden hunne wagens

niet in zoodanige fchuren geplaatst worden,
maar dat zij integendeel zulks in afzonder-

lijke kleinere, alleen daartoe dienende, fchu-

ren doen , welke luchtiger gebouwd en veel-

tijds aan eene zijde of den ingang, geheel

open zijn ; waarin dezelve , volgens hun

.

oordeel, nat zijnde, beter droogen. Ook
wordt de karnmolen , welke door een paard

gemalen wordt, door velen niet in de be-

fchrevene groote Schuur
, Wagenhuis en

Stal, maar in een daartoe afzonderlijk ge-

bouwd karnhuis geplaatst, als oordeelende

dat de fchudding , welke met zoo een karn-

molen ,
gedurende het karnen

,
gemaakt

, wordt, nadeelig voor zoodanig groot ge-

bouw, als de befchrevene groote Schuur, is.

Nu behoort hier nog te volgen de be-

fchrijving van

:

Een BOEREN ZOMERHUIS.

Befchripwaar van men een grondteekening ziet op
ving van Plaat >v XXXVI, Wordende zoodanig eene

huizing door de meeste Buitenlieden des zo-

mers betrokken ,
welke daarin , als dan , bij

dag*





/
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dag, huishouden, de poe kooken^ brood- w®***

bakken^ ipij?j‘gen en het huiswerk verrig-

ten, terwijl, gedurende dien tijd, de keu- vi. Afd.

ken en zelfs de (lal als zindelijke vertrek- l*

ken worden gehouden, Zoo dat de meeste

landlieden de koefhken en reepen wegne- Verklaring

men en dan kaasftelfels of botervaten in de^*” /

plaats zetten en de Hal koel houden-
{-jg^xxxxvi.

bedek van dit zomerhuis zich zelfs verkla-

rende, behoeft er geene omdandiger befchrij-

ving van gegeven te worden, zünde hier

mede de befchriiving eener Hollandfchê
Boerenwoning geheel afgehandeld : -terwijl

wij van het net- oi pannendekken, dat de

landlieden dakfeheeren , dakfehoven .noe-

men , als zijnde algemeen bekend , niet zul*

len fpreken, maar van de wijze van de da-

ken te dekken, alleen zeggen , dat er fommi*
gen bouwheeren zijn ,

die over het rietdak

of rietfehooven, nog ten overvloede ftee-

nen pannen laten leggen , het welk echter

bij velen ook afgekeurd wordt , doch niet

te min over een oud en verdund rietendak

van nut kan zijn, bijzonder aan woonhui-

zen- Wijders kan ik niet voorbij iets te

melden wegens de grondflagen of fundamen-

ten der befchreven gebouwen. Wij heb-

ben elders aangedipt dat de moer- en veen- Befcbrij-

gronden en veelal die der

veenpolders^, weinig heiwerk velen kunnen , centen of

hetgeen ook om de zware kosten vermijd grondfla-

wordt. Dan, zie hier hoe dit verrigr wordt

men neemt elzen of esfen (lieten of boom
nhj''gTDz!*

dammen , van brandhouesJikre , meest alle ,

700

r
J
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HET ^00 na als het zijn kan , even regr, en even dik

;

RUNDVEE,
worden doorgezaagd tot dwarshouten

,

Vl.Afd, zoo breed of breeder als het fondament van
I* Heen of de rollaag, zoo als men het noemt,

Hoofdft. moet; daarna wordt er een gèul of be-,

hoorlijke diepte gegraven; hieiop legt men
dan die houten dwars over de geul naast

elkanderen, en elTent die' daarna met klei

cf aarde, wel in cn cpgeHampc; waarop
dan het fteenen fondament gemetfeld wordt:
dan den ervaren Meester Timmerman coR-
NRLis GEESTDORP, 3911 wieh ik alle de af*

teekeningen cn onderrigting , met erkente-

nis, verfchuldigd ben, is van gevoelen en

heeft het met proeven bevestigd, dat goede
breede planken, op den grond gelegd, veel

vaster fondament maken , om dat zij vlak-

ker en eifener dragen , en onder waterpeil

,

goed blijvende^ minder fcheuren ew minder

verzakkingen veroorzaken, het welk inder-

daad ook aanneemlijk is, te meer, daar

men weet dat bij heiwerk, zeer dikwijls

^

ja meest altijd, zwaar plankwerk op de inge*

heide palen gelegd worden, waarop men een

fondament metfelen zal : doch daar vele

Loeren * Bouwlieden en ook Landheeren

voor de minfte kosten zijn , zoo doet elk

zijn zin 4

inrigting
^ac de inrigting eener Boerenwoning ,

eener Boe- Stal- en Hooifchuur, enz, in Vriesland^
renwoning betreft; tu.Tcheu dezelve en die eener //0/-

. Boerenwoning, is in versheiden

opzigten een aanmerkelijk onderfcheid, ten

welken aanzien wij den lezer wijzen naar de

bc-
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MET

I.

Hoofdft.

befehrijving eri afbeelding 'eener Feé-Boe^
renplaats in Vriesland^ voorkomende in

het Magazijn van Vaderlandfchen Land' vi. Afd.

houw ^ door de Heer j. «kops vervaardigd

wordende

De befehrijving der Hooibergen, als be-

hoorende die mede onder de voornaamfee za-

ken, welke tot een Boerenbruikerbehooren,

zullen wij in een der volgende Hoofdftuk-

ken mededeelen , maar verkiezen , tot eene

vergelijking tusfehen de verbeterde heden-

daagfehe^ bouwtrand eener Boerenwoning
enz. en die welke bij onze voorvaderen

plaats had , hier tc doen volgen de befchrij-

'ving der wijze, hoedanig die gewoon wa-
ren cene Landhoeve aan te leggen, waartoe

wij in Haat zijn, volgens de opgave in een

oud Boekje over den Landbouw, alrede in

den jare 1602 in Amjlerdam gedrukt. Wij
volgen het woordelijk, volgens den titel.

i)c

( ’ ) Zie van het hier genoemde Werk het. III. D.
i. Sc., waarin dc hier bedoelde Befehrijving, mee
n>eer anderen zaken, te vinden is op bladz. 134 tot

158, en dc gedachten, van fonimige Hollandfchc

Landlieden over dezelve in het IV. D. II. St. van

dat zelve werk, op bladz. 370 tot 380, waar dié

icdachten voorkomen in'* de Landhon^\undig€ Otft^

ningen , gehouden op den Huize Linfehottn bij

dtn.

D
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ntT J)e Titnimringhe ende het begrijp

van de Hoeve.
VI, Afd.

HoJidft
pEbtc fiofe/ (niet

' feec tagteïjclft ) / toeï gelegö'^ii enbe göecieffcïncti

Befchrij gömiaecftt/ (foo battec ban Qïfc| baat fg)/ i§

''°®‘'ïkter ban ecu toéteïgcftc gjoate piactfe/ oaec be

vê"^„“ai5
aJbbte pccfanagien nae gaeclieii/ ofte bie met

die oud ïancftöctb ban tpbe Ijaeïcn meestee ficbbaingge

tijds werd tot beccogEn / biant be goebe Cato fegt/ bat
tingeiegd

niee|tEE bE^ gui|göefin^ öeSoait fa beïe te

boen met eïeine booi ftinen erbeit/ bat 'öa raecc

geööe te beccoopen ban te toopen/ en;. — —

•

piaatfing i|et fal g'öematcttt tooibcn fiobcn op een
van het fikin fietg^fien / i of geubeïfien / inbien bat u
“““•

lanb önïtagtig en bergagtig i|)/ bjant ög beo

feu mibbel fal ’t göenieten een bjge lodji enbc

een ftöoon uitben fiebben/ ’tfal not bemacct jnn

tegen fiefietfeï ban ben nebtï/ nocg in ben

ibintEE boo2 be boj^t te feec bout/ nocö in ben

^smec te jeec l&eet/ ooc en sullen bc bjatccen

bie ban be gebergte (buinen of öocgte) afba<

men ’t fontoment ban beii &ui;e niet bebecben/

maar ombat get aan ben biinö en regen niet en soube

te feet ontietinospen spn/ fo fuïïen be beuren en

bengfter^ tegen Set t^o^ten g'öemaecfit taojben:

der. toant be toinben bie ban bat gebte^tc tomen spn
b;oge cnbe meer biarm ban cout / oott ster

gjcfont/ fo Voel boo| fiet litöatra aï^ boo; ben

gee^t ber menfcSen: en be isarmtc ber ^oim
ne bie mo;gm^ in tornt / bcrminbcrö

1 en öjeetfit be gsofaig^eib en bui^terljeib ban be

locgt: ja l^oe bat et gui^ meer tegen get <0o^«

teil fiact/ goe bat in ben Corner iic^teipliter ben

btinb
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tofnb gaï ontfangen/ en in ben löintec mi'nbec

ban be bo^ét en Quaet toebec gö^l&iueït ggin.

3^e Corenfoïber^ guUen pmi benflcc^ P^intlya^ vi.Afd.

Liifi te0en fiet Jl^e^teu fieööcn/ en ooc een uit^

gien tegen Jet 4Sao^ben om eeben bocen bec-
°° *

Jaalt. ^aet be ftaïïfngen ban alle beesten

sullen be bengftee^ tegen get ^ufben geöben.

Wel i^ bjaac/ bat in be ^eertftaïlen een beng^

ftee moet flaan tegen get .Soo^ben/ ble men
sal int geetfte ban ben ^antée mogen open

boen/ enbe bat ten tpbe öatfe culten/ bat i^

cip ben mibbag/ toant l^t bat fe ban- geen bec#

ïioelingge en geliöen / be gitte ban be ^onnè
bit in be flaï soiibe fïaen/ en be öjaemte ban
be me^t bit in be ftal i§ / en ben ‘ae^fem ban
be jPeerbcn bit baae snn/ faube befelbe fo boen

ftoecten cnbe ïaf niaeïien / batfe fouben meec

moebe ban töo^ben ban in ben^pïoegg.

€n aangaanbe be tz§it ban ben guife of ben Ncerhöt

neeegof baec en i§ niet becï aan gelegen tnaac

bat ggn bit fïeït/ goetoel bat fece boel te pa^fe

foube ftaen tegen get ^Boo^ben. JSiet te min
be$e D^bcnantie ban iitee bcngftee^ te ftellen en

fo feee niet bebtoangen/ of men faube bic

mogen becanbeeen na be notuee ban ben ïanbe

baac be ïfuigen ggeflclb tooiden/ ggemecftt bat

Et in foimm'gcn gctoe^ten toinben gebonden

•fcoo^ben bfe baat gemeenlncft töaenen/ Detoeïcfie

na ben aett ban bt pïaetfen baat fg pa^feeten/

met ö^ngen eenige gintsecïgelie of luttel p^offi#

teecenbe gualiteit / op boeïfte pïaaifen ggn oocife

guit mogen be booafeibe o^bonautie becanbecen.

Cnbe om be toaecgeit te feggen/ ggemeccftt bat

«en bopj be bengftecj en feuitcnbengflet^ be fonne

D maefi

(
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IfET

RUNDVEE.

VI. Afd.

I.

»oofd(U

I>co voor-

hof.

Mestput-

sen.

niacö uit ben gui^e boeeren/ en aïïe tni'nben alt^'

fluiten/ fo öeöt 060 be biüöelt ban fuidk beng^

fteré te maceften aïê u ban noben fon / op \mi

gpbE bot u goeb bunefit/ cn bon rioben tegen

h guaet bseer*

Cn bat een pegeïsisfi (iCimmect na

gpn goctbuneRen / 30a öeöoo^t be reben aïtpb

boo^tegaen/ en be menftö^ soube geacjjt tooi#

ben ban tïdnc berftanbe tc gpii / toaect bat 83
Le pïaetfc en get gedef fiabbe / bat gp niet en

maecKtte bat men ban be eene fpbe ban fnn cae#

mee fien moefite op be pïaetfe en bc eerile in#

fiomen ban gpnbec iljoebc : enbe ban be nnbec spbe:

in be 8obe en fpn p^indpaeï ïanb. Cn om bat

uien tc öemacftïpftec foube mogen ban nicatof»

optinmiecen eenigj fiui^/ oft becmacFicn na fpu

fontafie/ fo fal men moeten boen inbee manie#

ten aïp öiet boïgt.

.
^etoo^pt een boo^ööf oft placif:/ bie feet toab

etibe g^oot i^ en gfiejeeï bieccont / enbc In öe

mibbeï ban bien foo* boet g;abcn ten uiinfteu

itoee poeïen/ b’eene boo| be Cangen/ Cntbo**

geï^ en anbece beesten/ be nnbcce om te toege#

lien be lEupinen/ Jl^i^fen/ 0P3en/ ïïccbcc en

unbec biergeincltie bingen/ 00b om mi^t in

te too^pen en ïaten becrouen/ en toat bo;bee

nmecftt een boanput met ttoee of b^ie fteene

öacften / om u bee en gebogeïte tc b^ineben/

i^t bar g80 geen gecief en gebt ban Jfontei#

nen.

. 4a^aecbt ooft ttoee JEHept- Pitten/ ben eenen

om 6et nieuto mi^t in te toeepen en tc laten

rotten/ toelfte fal bemaact too^ben tegen Jet na#

boïgenbe 3iaet/ en ben anbeten oiu baet uit

ie
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re nemen Ijet oiibe mc^t/ bat betroti^/ enbe

cp öet %aub te boeren, ©efe ttoee me^'tput*’

ttn niocrrn becrc ban ben öo^neputten ten/ vi. Afd.

enb int afgangen bnn be boo^feibe poelen fo

becre aï^ be bmi^feibe pïaetfe baac toe be^uaem

i^. <8ft ïaet bie ten minften boeï bicpe g^aben/

enbe onbei* in ben g^n^nb pïabepen/ op bat be

bocjtifjöe^ib niet en trcclie in be aerbe/ toant

be inner aïtub nat en bocöt 5pn / ten

eiiibe/ bat riiftfer firoo oft caf inne gö^^fi^ogt

tüD^b/ baec eenig g^aen oft faet ban eenicö

bp b3are/ fmibe mogen rotten enbe niet fcjieten

oft eeiiigöe guabe crmoen beo^tö^engen pï^ H
me^t op ’t 7Canb gefp^epb i^. Cnbe baarom

fo becben be gliefcöii^fio ^anbïieben/ met Jiii*

ben liet bat sP nit be flalïen too^pen/ om
bat ban be IBinb niet cii fonbe oStb20ogöt

ben oft bat ban be ^onne met en foube bec^

b^ant en tot pnïbec tno^ben.

©efen ^oojaf g,’oot gpnbe negentig Soeben voorhof.

blerFtant/ faï ronb^omme beiloten enbe beinuert

boo^ben/ met cenc Jl^uer ban anber^aïbe boet

bicite/ en tljien boeien 'fioogte ^an be ca^ne af/

om ban binnen baét te inaecben en tegïjen öet

perptfieï biin be ©ieben/ fuïien toefen eicften

Jouiec^ in ben toegtj/ öp lagen in maicmiberen

toeï ba^t gfiemaecFit na get ggecief ban utoe

plaetfe en ftoffen.

Sta ’t mibbeï ban be muer banboote/ toeïbeOc poor«.

ftoemfal tegen SlDegtenY fuït gjp maectien

II pookte boben oberbecftt met een om
bacr onbec in ’t b^oge te ftaen aï^ ^t regent/

De toelfie pookte foo öoge enbe topt fal toefen/

D 3 bau
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batter ten boebec oft ilttogl gfiemacBInS
BONDviE.

tmojjjaten macg.

vi.Afd. ^eje ^ocgtE faï een fiaïbe boet ban be ta|»

*• pe/ (bat een boojflraat/ geftraten bjempel/

ta^fge 6g Miaan)/ ber^eben ftaen met een

Poortiei. goebe gemetste (gemetfeiot) fuïïc (juil of pp>

laae^ baactegen/ ora batfe boojt lopen ban be

toateten nieten foube becrotten/ en bat be ©ie*

ben bie niet eu fouben ban buiten mogen met

bomen of gfet^ opfioffen.

Voorveld 0^egjen obee u jPojtaeï tec ftraeten toaerb^

•fvrythüf, fult gg afbepïen toat ïanb| omtrent een bunbec

(fialf raergen) gjoot of anbeeSaif/ ronb^omrae

toel begjaben en met een gjoene fiage Gefloten /

mn baat te toeiben u ©ee bat maebe of jieFt

i^/ ’t toelb met ben anbecen niet en faï mo»
göen te belbe gaen/ enbc ootft ora be 25ee^ten

baec te latten ruften/ enbe liggen |ccbaeutuen/

fiaetliebet eten onbec ben blautoen ï^enieï/ aï^

’t jeet ficet bjeec i§.

Lichtven- ^Et pui^ ban uteen patöter of ïjobenaec fiï

ftcrs. feec boeï ftaen neben §et pojtaet op oe llinfie

Janb/ enbe faï lici§t fc^eppen aan be firaeten

i©e^ttaaacb^/ öoetoeï bat fgn ccui^bengftec^ ftaen

fuiïen a«n ben b|utbof ( boo^pïein ) ©o^tbjaetb^,

De ktuc- ©e beutfien faï tbtee of bjie trappen ber|)t*

k*"r ben ftaen boben be cnfpe / om b^g te toefen

ban be bocStigbeiü erbe toatet bat in ben J©in*

lee in ben boojöof flaet. ^g moet ooft gjoot

en googe ban ftagie jgii/ oiu bat be foïDetmge

boben ugt ben pergcM ban b^mibe foube jgn/

enbe ombat aïïe be btenaer^ en öui^bjienben tot

SHeji tgb?n beat fouben gun faetirctti roogöen
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geBBen/ 5i.n1 q^ben faï tcomen uitteerbl fimten

Öet nmac De inanD ban Den <0ben fnï

romen int fc’öoiatie ban De fieucBen/ enDe baar vi.Afd.

beben faï fiy znn plantfe geböen om rneeï te

fiften en te builen/ enDe onDec om
°

te ÏPga^n, DenOveo.

cl^cffen^ De Bciicrien Deure/ op De fpDe baer Meikct-

De igonne minpt came eu Die De coeïfte i§/ faïtner,kam.

ftacn een gepïabcit fmniecFien of fpinDebcn

een goie / Daac De lljobener^fe fiaec iiielcft faï

fteUen en gaec öotec en rae^ maben ; gote

faï Dienen om in: le ïaeteti ïoopen ’t üjaetec

bmu De BotertoDe en aiiDer gerecDfcgap meDe

getua^fen too:Den. DanDec fiiDe. ban De Bene-

fien faï nocö een DecgeïiicBe fphiDe ftaen boo|

De i^obenei’gfe om Ijaec fpyfe te fluiten/ euDaac

miDee een felDeeïïen/ tïmat af De trap aan De

BeuctaDeuie faï comen / oom faï Dit ïai\bte

fpinDeiien Dienen om De potagie inne te fteïïen»

o^p ömiDer foDe ban De ïfeucirien faï De flaep# Haishoa-

camee ftaen ban Den l^abeuaee/ en een anDec^^^-^’*

camee Dace neffen^ boo^ gpn BinDeeen en Dienst#

boDen/ Eli ttn anbee om buiï linnen inne te

ïeggen. aen Defe Camee fnït gg beebou

ööené maecBen een anDee Camee Die ceDeïpcB voorka-

gacDt fp/ toaee af Den ingancB faï toefen

ten op Den b^s^btSaf/ om/Daec in te ïcg§en 59U

baening&e/ spn tuercBgetuigen/ enDe anDee Dnu
0öen Die gp ban Doene geeft, .^^laee gei op^ '

peefle ban Defen gugfe faï Dienen tot faïöec^

om jpeupt/ Ceten/ ^oanen/ C^aen/ Bmot/
Ceupt enDe iDo^telen Diemen öe'maecen toit Daee

pp te leggaen,

D 4 %
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HCT
l.LlNDVEfi>

VI Afd.

I.

Hoófdft.

31aepka*

mer.

Tuigvcr-

trek.

Stallen.

Honden*
tot.

Voordeur.

Boclary

Bt Trip<

<0{i be rtcöte fjbt ban ’t .^ojtacl faa men
in tornt/ fuïiten be 55eertftal(en ftacn/ met een

rebelecftc gjoott /Beet- camee/ bie ba^t aan ’t

^ottael fai tomen/ om be btageman en anbete

bienaar^ in te flaepen enbe ootS om bate in te

leggöen be <6oreeIen/ ^abeïg/ ;^tcin3tn/ ©etfi#

fileberen en anbec gereetfc|ap boot be ^ccc»

ben / enbe berboïgöcnl foo fult gn maeefien

neffen^ be .^eettflalle/ be fiaïïinglöe boej be

(0éfen en be ïtoeijen. 3Baec öoben befe ftaf*

lingBen be fo'tbecp om get 3|oa enbe ISoebec

boo? be ^ttittn te ïeggjen : ^en epnbe ban be-

fdbe ftaïlen fult ggg een ftalleSen maefien boo^

Calbet^ enbe ©eetfen/ bic gfin onlangö^ ban

be ^ISoebtc g^enomen gefit cm niet meer te fui«

gen. 2Cen gtt egnbe ban be fiaiïingen fult gfig

maetfien get goebetcot (gonbeatot/ al^ fitgoe#

benb toaegtee )/ ten fg bat ggo ’t iiebec gefit

in ’t raibbel ban ben b^gStgof onben een gutie

met flcoo gebetfit/ aan itoee fnbtn oyen/ ten

egnbe bat be l|onben fouben raeggen rietften

enbe ban ttcee fgben Be ïotgt batten/ ttiant befe

fcgilbtoagt alfoo gefteït fal bienen booj ben gge*

gelen bjgbtgof.

Setgt teggen ober get ©ojtael ban u SCmiba

gupl/ fal flaen be beurc oft ben inganefi ban

utoen i^upfe / btelcfie u lenben fal met een p'.ige

ten googften ban agt ttajjpen googge / op b’eec#

fte flaegie ban uüjen I|ugfe/ en op be recgter<

gant ban befe pupe fal ftacn be ïfeuefien/ 5öot*

tclrepe/ enbe ttn becieecïi boot ttoee a bjiebie»

naat^/ ora'u te bienen. ^ujftgtn btelcfie löeut*

. ïien en be 55otïecge tenen JPentelttap fal co?
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men/ bie gjjnen ingantlft faï Helaöen ban Binnen

öE JtteutBen oin op bc <!5^aenfoïbet^ te dimmen.

i^oo^tl jult gp fcecboïsen^ maetfien u ^eepfen vi.Afd.

en llDginliusijpcn / en öaac u ^^ppeïöaancft gaï

iigg^en met utoe anbere ftelöec^ / daeu onöec

fuït gaen in utae lliaemeee/ en fïaepT^aemEc

{mi0^ de regtetfpde/ en ap de andece fede fuït

gïjp ïflten fa beeï guifinge boo] de balenden en

booa den gaenden en comenden nuin.

èooat^ Mt QM PalnCipaïpcrt ïlCÖt fegeppen Cruisveni

legjen Jet o^o^ten / Joudende aleene Jaibe cauné-»

benfter^ op den baptjof camende/ om te fien

baat II bolcïi doet/ ende tpie in ii Jup^ oaet

oft comt. (pen egnde ban eïciie- Camee oft

^aeïe fuït eJp een ^ecteet maeclöcn/ tot be<»
secreten.

Joef ban eïeft deeï ban desett Jnp^c; detoelclfie

decreten cocit beneden fuïlen te pa|fe comen

booa den Joebenaer en 5pn boïeft.

^zt eppeefte ban utöen t|uafe ende .^oïder^ Graenfot-

fuïïen dienen boo: Caaenfoldecg/ op d’een

booa ïSo00e ende (paebje/ ende op d’andre fpdc

booa tond faet. plen epnde utoe beldeciö fu(t

gjp maeeben u ïjoendcrcot/ ende ubje ondee bo-»

èe'ibebien / de^geïneb^ ten epnde ban de pïaetfe

daec men de tunn en appeidiancb faï per^fen /

baec fult gijp fleïïen u ®unföup^._
iBz 3(|oender6at faï fa gjemaecfit tuo:den / dat Hoender.

Jet beneden dienen faï den tuatetbogeï^ /
Eend®.

ïnc)^ den Canfen ende Cntbogeï^ op Jen

ben / ende boben boa: de i|oendeceiT / met de

teeben daer op fp fitten ende met de CoJben

daec fp Jaec Cijeren in ïe^gjen/ gjp fuït ooeft

maeeben onder de i^oendecpïaeife een affcjpam^»

]^Je booj de Caïcoenfcjt Jennen : ende onder de

'
.

' D 5x M
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H«T
IlUNDVEE

VI. Afd.

I.

Hoofdft,

Schacp'
en Verken-

(lailen.

Dnrs-

fchaur.'

Scboof-

2older.

Wagen?
huis.

foïtierfn0Öe ban bien fuït 0S9 fteïïen u fa^fanten

*m ten tennc bie met latten afgefcjooten i^/

aen0aehbe be paeuloen bie fuït 000 laten fitten

enbe tuften tpaee ojj f0 tDilïen»

iïtöe ^cöeeyftalïen enbe ©eccRenftaïïen fuït

080 mactlien int ^U0ben : fo batfe anbee^ geen

'u0tfïen en geóüen ban 00 ben en in

ben principalen ^^cöaepftaï fuït 000 een pïaetfe

flffcjiitten met 8o0e ï^orben / om te Jouben be

dammerben^ ban be JöEoebec/ en be ^oeben
oocb. MSaec ba^t aen ben l^etcben^iM fuït

0Ö0 optceeben ttoee befluottel^ ban il^uecen/

ober alle fpben ineï befet/ b’eeii boor be ^O0^/
en b’anbec boor be toepten : be^geipeft^ fult ggp
COC boen in eenen aribren ^tat op l]ein feïben

be^©e0ten en jonge (©eptfien^/ enbe ’tpobenfie

ban bien faï u bienen tot fcibeeo om baec op

te ïeggljen be boebecinge ban be ^eegten.

^egöen obec be ^cöaepftaüen fuU 0Ö0 maec^

]&en be ^cBuure met ï\m groote booce ( beu*»

ten)/ aïfoo óreebt aï^ Bet miboeifte flcpc^iBout/

om bat be ïï^or^icBcr^ fouben mogen liegt gca^i

ben/ en baec öoben een ^rta^ï om ’t

0eïte baec in te fcBaitlen üï^ ccgent oft ai| be

^onne te Beet fcB^at.

^’eene fpbe ban ubj ^cBuere brie Baïclien

pft ftrpcBBouten biep / fat b3cfen om te leggen

ufcoe fcBooben ban togge enbe lectoe/ en D’an^

bre fpbe ban befelbe Diepte / om te leggen B^t

ronbfaeb enbe ^omecbrucBten. ©e mibbel faï

toefen alïoo öreebt al^ be beuce uft ^f^ortael i|

met fpn bacft batiec op ligBt.

€nbe tu^fcBen be ^cBaepftal enbe J^eccBen#

ftal cecBt tegfien obec be ^cBuece/ fun gög
mae^»
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fliaeften een üjïaetfe/ tarneïgcfi fioafie / geïgirö een het

'

V fiangenöe tiacft / om öaec In ’t öaofle te fteïïen
«-undvei;

ntoic poeflgen/ JJ^aoen^/ üamn/ €gaen/ vi.Afd.

I
j^pyegaclen (iicuituagen^) ende ondec inftru^

Hoofdft*’
* inenten ende gereetfcööj? om ^^cfieten. (?Ten pi

[
Dat tïögi öit ïiedec fieöt te inaFien ondeD u ^uif^

I
• oft ?^oöeïöu0ê/ öe autoriteit niet jöeööcrif

I
De/ om een te maften uit den sponde op een

P
Doet.

f l^an ondec utue ^une oft dan ter fede/ ‘na warmoes-’

! de ft^eedte dan u / faï de $aet ( boeren#

ftnegftt of ^odenier gaen in den t^Joden/ macc

gftn faïtec ingaen ïanjc een ander pupe/ öe^

Sïieïcfte dan udoer camer faï comen op den l^of:

dan detoelcfte ïjode d’een faï toefen dooj alDei>

fiande ll^armoe^ en ^^otapie/ en d’ander faï

toefen de C^uptftof doo^ de bloemen ende toeï^

rieftende C^iipden / €rten ende Muonen/ met

dè pïaatfe doo2 de ^pefto^den.

(0p ftet einde dan eenen ïangen 0ancft/ toeïc* Bogaert.

fie gftp o^öoneeren fiUt en maeeften dan uloen

^ogaect tu^feften öejide de IQoden/ (onder eenicij

ander aftlunt dan ban ttoee groene i^aegen/ faï

den IJöogaert ftaen afgefcjepden dan d’ander

den met een dtoer^fen muer (treeftende tot aen

depde fgden- dan ’t defïUEit dan utoen fiof €11

in ’t middel dan denfelden ïaugen ganeft faï

ftaen de ^o^neput om met canaïen ende goten

te fiefp^epen in de l^oden ’t gene dat docötig-^

ijend dan doen fteeft/ ten toare dat g§p iiedec

|)nd daer te doen comen de jfontersne/ ende

te foeften de aderen / oft iinmer^ daartoe doen

maften eenen regften - ^aeft om ftet regen • toa^

ter te dergadecen rnde te öedjaren.

©en
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HKT ©en ^ogaert faï ma^cn get afduit enbe öe-

ban utoen ï^upfe/ tonec ïaiig^ #; fuït

vi.^Afd. pgji 3l%pben ofte ^eeniben/ liggcnb?

Hoofdft. ntue beften/ a(^ utoen ^ogaect töcï groene

ftaet/ ïangé tneïcfie öebe cnbe oocb ïanjc uüjen
Achterhof,

ofte bi^put/ fuït gfip planten ubje pïan*^

tagie ban tDüggen*
piamfocfl. 'gn inconien ban utoen ^ogaert/ op bc

fpbe ban ben ^of fuit ggo op bi'en fpbe ma^en
litD pantfoengof/ en op b’anbee febe be pïant^

foenen fleïïen om te griffen (emen)/ maec int

mibben fuïïen ftaen be boitos^fene en gegnffibc

V- Zoomen/ boo^t^ aen get leegg epnbe fult gögi

op be repe planten utoe JOigTen/ of (pS^cenen/

betoetebe fuHen mogöen ontfanggen tot gaeeïte^

bec öegoefien enbe boebfel be bee^cgepb en boeg#

tiggepb bec ^eïie.

Agterdeur. ^et beutben op be fpbe ban be ^eemben/
toeïeb bienen faï boo^ iilcen inganeb nïleen/

faï ggeftoffeerb / en ggemaecbt fpn ban ttoec

c^abeeïen / ftaenbe op een capkteï aïïeen met

bier of bpf tanteeïen en gefïooten met een ftecebe

Dore/ baant baer ïaneb^ fuït ggg comen in u

en fecceteïpcb uptgaen aï^ ’t u üeïic'oen

faï/ baitet u bolcb niet en fal toeten/ en fuït

b^p toefen ban aïïe fterebe reueben ban be ^taï^

ïen/ en ban u boo^ljof. €nbebaacom fait gïjp

oocb maben eenen öefonbecen totganeft ban

utoen ^taï in ben Jgof/ om ubje ^ee|ten

baar bat te galen.

Dua
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’ Dusdanig was het ontwerp van eene oude

ïlollandfc-he Hofllede, zoo als men nog he

den vele oude Heeren - Hoflieden en Boe-

rtnbruikers hier en daar vindt ; namelijk

dezulke, die tevens voor den Heer en voor
den Boer dienden; dat zeer zeker het voor-^,

naamlle en wezenlijklle van het landleven

is. cn zulks bij onze Voorvaderen was:
gelijk als inzonderheid de edele en hoog-
wijze CONSTANTYN HUYGSNS 7A\Xi^Hofwijk ^

WESTtRBAAN zijti Ockenhurg , en de Raad-
penfionaris j. cats zijn Zorgvliet hadden
aangelegd en die in dichtmaat bezongen heb-

ben: voeg hier bij, hoe de geleerde, be-

verwijk zijn Schat der Gezondheid vol-

gens den aanleg van zulk een Mof gefchikc

heeft. Indieii men nu in onze dagen het

aanleggcn van Buicenplaacfen en Heeren-

Boerderijen hierbij eens onbevooroordeeld

vergelijkt i zal men, 'naar ons gevoelen,

moeten d^elijden , dat de fmaak der Ouden
verre overtreft al die nieuwigheden van En-
gelfche llingerboschjes en andere nuttelooze

pracht, die thans meer de weelde, dan het

ware nut bedoelen ; terwijl evenwel des-

kundigen, zoo Boeren als Landheeren, het

beproefde nuttige der ouden met het ver-

beterde nieuwe kunnen zamenparen, en uit

eene vergelijking der beide opgaven hec

beste kiezen.

Deze verkiezing heeft ook nog heden

in ons Land bij min verblinde navolgers

van het uichcerafche plaats; want zeer velé

koop-

»RT
RUNDVEE,

VI. Afd.

L
Iloofdft.
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Kooplieden en aanzienlijke Stedelingen, sh
mede Landheeren , hebben zoodanige wel

aangelegde Boerderijen, waaraan tevens een

Heerenhuis en Hof verheeld is : men ftappe

nit den omtrek van Neder ~ Kennemcrland
bij Haarlem , Bloemendaal , Velzen *en de
Beverwijk , alwaar de^ meeste en grootfte

nitgdlrekte heerlijke en prachtige Hoflieden

zijn; men flappe^ zegge ik, flechrs

holland in : in de Beemfïer , Purmer ,

Schermer^ de Pijp

^

en buiten Alkmaar^
Hoorn ^ Edam^ Plnkliuizen^ en bij en in

alle Dorpen daaromflreeks zijn de Land-
hoeven in dien fmaak gebouwd, dat des-

zelfs eenvoudige netheid, de nederige def-

tigheid van de vermogende Noordhollan*

ders ^ vereenigc met de zindelijke Veeflal-

len en Bouwhuizen , de bewondering van

den vreemdeling tot zich trekt. Zoo ook
vindt men langs den Rijn^ IJsfel en Lek
zeer vele dusdanige Heerenbruikers gelijk

mede langs de Gouwe tot aan den Rijn
zeer aanzienlijke Boerderijen gelegen zijn,

gelijk ook oraflreeks Rotterdam ^ in dier-

voege, dat, alfchoon ik nu in het voor-*

Hellen van de oude en nieuwe wijze van

aanleg het mijne heb bijgebragt ter inlich-

ting van des begeerende, is het niettemin

waar , dat over het geheel de kennisfe daar-

van bij onze Landgenooten , naar een

ders zinnelijkheid , tot eene hoogte geklom-

men, en verder dan bij eene andere Natie

gebragt is. Alleen fchijnt het mij toe, dat

de befchrijver van den ouden bouwtrant en

aan-'

4
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tanleg eener Landhoeve eenigzins ook die van

Duitschlcind of hooger op bedoeld heefc,

' of wel aan zekere beoefeningen gedacht heeft,

die misfchien oudtijds hebben plaats gehad.

Immers hij fpreekt van Wijnpersfen en het

maken van Appeldranken , het welk in ons

Land , althans lieden"', niet in gebruik is.

Het is evenwel niet ónmogelijk, dafin vroe-

ger eeuwen , in de bovengedeelten van het

Sticht y
of van Gelderland^ en hooger op,

de Landlieden veel meer werk gemaakt heb-

ben van Wijngaarden, dan hedendaags; ze-

ker is het althans nog, dat op alle Boe-

renv/oningen van hoogen ouderdom altoos

vele Wijngaarden zijn, zoo dat zij er priëe-

len van voor hunne huizen hebben : het is

dus ten minfle niet vreemd , dat zij zoo

v/el druiven hebben kunnen persfen en hec

fap daarvan bewaren, als heden* hec aalbe-^

ziënfap bij hun bewaard wordt.

Wat den Appeldrank betreft: het is be-

kend, dat dezelve, voor dat het bierbrou-

wen algemeen werd , bij de oude Dultfchers

en bij onze ^Nederlanders overbekend was

,

en nog hier en daar bereid wc-rdr. Hoe
het zij, ik denk dat onze ouae Auteur,

in zijn tijd, of zelve, of bij overlevering,

naar waarheid geboekt heeft. Terwijl ik

evenwel niet vreemd zoude zijn , om aan

onze Landzaten voor te ftellen, of het in

een gedeelte van ons Land , zoo als in het

Stichtfche en hec daaraan grenzend gedeelte

van Zuidholland
^ Gelderland^ Overijsfel

en elders , welke zeer vruchtbaar zijn in het

voort-

I
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RÜNDVE».
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voortbrengen van appelen en ander boom-
'fruit, niet mogelijk zoude zijn‘, om, meé
hoop op een goeden uitdag , volgens de

behandeling der Ouden, de verkwikkende

Appeldranken te maken: latende ik dit ter

onderzoek aan elk Vaderlander over.

Alvorens dit Hoofdlluk te befluiten, zal

ik nog mededeelen de kopij of het Concept
eener Huurcedulle ^ zoo als die doorgaans

wordt opgeileld en gecontradeerd door de

Landheeren en Boerenbruikers, bij welker

woning de Landheer tevens een optrek oi

woning heeft: uit welke kopij genpegzaam
kan opgemerkt worden, hoe en op welke

wijze de verpachtingen of het verhuren der

Boerderijen, met of zonder veranderingen,

naar het belang der Huurders en Verhuur-

ders, kunnen worden ingerigt, hoedanigé

Huurcedullen voor Notaris en getuigen wor«
den gepasfeerd , doch kunnen ook, zoo als

men zegt
,
onder de hand gemaakt worden»

o p heden den • . • • compareerde enzé

Den Heere A. als Verhuurder ter eenre;

En B. en C.
,

Echtelieden, zijnde zij

Comparante met de gemelde haren man
geadfifteerd , en door denzelven tot het pas-

feren en reekenen dezer fpeciaal geauthori-

feerd en gequalificeerd , als Huurders ter

andere zijde ; wonende den eerllen Compa*
rant te doch op het pasferen

dezes alhier prefenc , en de twee laatfle

Comparanten op de natemeldene woning on-

r
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6tr dezen Ambachce, alle aan mij Notaris

bekend*

En verklaarde de Comparant ter‘ eenre

verhuurd, gelijk de Comparanten ter andere

aijde verklaarden gehirurd te hebben:

EeneHuisraanswoning, genaamd . . • • •

met twee Hooibergen, Zomerhuis, Schuur^

Karnhuis en verdere getimmerte , daarop

ftaande, voorts Boomgaard en Erve^ mits-

gaders . . - . Morgen zoo Wei; als Hooi-

landen , zijnde daaronder het Bouwhuis *

mede voor een Morgen gerekend , begre*

pen ; ftaande en gelegen het Bouwhuis mee
een gedeelte Lands onder dezen Ambachte,

en het verdere gedeelte der Landen onder

den Ambachte van i • . . * . de Huurders

wel bekend, en zijnde alzoo onnoodig, om
van eenige (trekkingen of belendingen ge-

wag^e maken.

Gefchiedende echter de voorfz. verhuring

bij den hoop^ zonder maat, zoo dat door

den Verhuurder wegens eenige meerdere

maat, noch door de Huurders wegens min-

dere maat, geen pretenfie zal mogen wor-

den gemaakt*

Wordende onder deze huur niet begre-

pen de Koepel, als mede het ftukje Land,
lusfchen de werf van de verhuurde woning
en . . * . . . , als het welk de Verhuurder

aan zich* behoudt, zoo om hetzelve* te be-

planten, als -daarmede te doen naar welge-

vallen ; gelijk ook mede de Verhuurder

aan zich behoudt het regt , om , wanneer
het hem des zomers goeddunkt

,
( namelijk

vah den i. April tot den . . . November),

BRT
&UNDVIJ%

vi.'Anjj

I.
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zijne Paarden te Hallen in de PaardenHal, en
t.urh>vBB»

rijdtuig te bergen in bet Wagenhuis-,^

vr. -Aid; aan de ‘ voornoemde woning behoorende ,

Hóofdft
Huurders daarvoor iéts kun-

’*nen pretenderen, gelijk mede de Verhuur-^

der- dan ook,- zoo dikwijls het hem gelieft,

benevens die genen, welke hij - zulks pe^-"

mitteert,- daartoe^ óver de- werf <iezer

ning, zullen mogen- heen en weder pasferen.'

‘Gefchiédende verder de voorzeide verhu-

ring voor 'den tijd van /. ; achtereen-

^

volgende jaren, zijnde ingegaan, te weten

de Landen Kersmis des verleden jaars «

i

.

en de woning'"prim'o Mei dezës jaars . . ; .

en zullende’ Vervolgens w^edetoni ëihdigén
;
tS

^

weten: de Landen Kersmis des jaars

de Woning' ukimo April dés-jSars . . . . én-’

dac jaarlijks om en> voor -eene fomme van^

• Guldens , eens geld voor de^

Huurders , -te ‘betalen telkens Kersmis vim

ieder’ ja'af precies , ten huize- van den ’V^erj^ I

huurder; ( öf ook wel in twee termijnen , óq ^

eefftë ter-gei"egtè hel'fre op Kersmfs en de

dere helft. op' 30 April van ieier jaar. )
•

Voorts is geconditioneerd : dac delIuuf->

ders de kaden,* dammen, hekken eri hein-

fels ,
gedurende de huurjaren' voor hunne '

rekening Zullen moeten kinderhouden
, als

m'edé' 'dé voorfz. Woning ‘em Landen uic ^

alle 'ordinaire en ext«'aor linairé befchóuwin*-';"

gen, zöd-v£in banwerken, wateringen al's^'^

wegen moeten houden , en mitsdien ook de^

"

extraordinaire kadeverhoogingen voor hunne'

rekening -‘moeten laten doen, alles buiten

eenige kosten van den Verhuurder^ ‘

me-
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rij;en 'uaac laten ncnteiien,
;

"

Verders zul leb ae ‘ Hnnfdefs gèVoudeti

zijn, ^de voorgemelde Woning en Landëh

naar* 'deszelfs eisch .oorbaar tè'^de’céri' bef

wonen en gebruiken, re weten
^

cfe ’Wéi^

Jaadcn tot Weilanden, >en de Hooilanden

tot ' Hooilanden i en 'dezelVe.;tn^r^eehs ‘ in

het jaar tnogën' hoojjeb , ert‘ geen 'Land mo-
gen irïfleken,' ploe^n ‘noch bezaaijen, 'daii

met fchriftelijk confent varf den - Verhuurt

der, óp verbeurte van /'.‘.‘ Guldens,
ten behoeve van den Verhuurder; '

Nog zullen de Huurders ‘gebpuden zijn ',

de Landen jaarlijks ter behóorlijker ' tijd té

moeten havenen greppelen,. en flooten',

ponder wellc lloo.ten ,poIc fjpeciaal bedon-

gen v^ordt‘‘bet yöorfz. fluKje
.
Land , bet

welke' de Verhuurder aan zich behoudt ) ^

alle bént-, fèk- ‘en bicsbosfchen uitdikken

,

molshoopen effenen en (lekds bl'ooten, en
van alle verder oriknijd zuiver, en fchooA

• houden; zullende bij gebreke van 'dien, de

Verhuurder 'Vrijheid hebben'/ hetzelve ten

koste van de Huurders té "hefteden en té

laten doen. .

' De Huurders ztillen gehouden zijn, de
- mest H^an hunne beesten , 'op de Voorfz.

Wbnibg en Landen vallende , aldaar te moe^
ten laten blijven, zonder dezelve, nóch ook
het hooi, van dit verhuurde en het nog te

huren Land te winnen, 'te mogen verkoo-

triede de Huurders het Klappérgeld zullen ^

hl oefen betalen,'" en 'dé^ glazen V'^^plke'dóór
'

£ a pen
9



66 NATUURLIJKE HISTORIÉ

HIT
HUMDVEB

VLAfd.
I.

Hoofdft.

pen, of anders dan op de verhuurde Lan*

*den te vervoeren, onder wat pretext het-

zelve ook zoude mogen zijn , op de ver-

beurte van vijf- en twintig Guldens voor

iedere fchouw mest of voer hooi, *t welk

de Huurders verkocht of anderzins vervoerd

zullen hebben, ten behoeve van den Ver-

huurder; met dezen verftande nogtans, dat

indien de Huurders zulke zware Serfce on-

der derzelver vee mogten krijgen , dat de-

zelve het gewonnen hooi niet konden ver-

voeren , in dien gevalle zal het de Huur-

ders vrijftaan, dat hooi te mogen veikoo*

pen , dat dezelve aan hunne beesten niet

zullen kunnen vervoeren , mits den. Ver-

huurder daarvan alvorens kennis gevende ;

,maar zullen de Huurders de mest, welke

van de llal als anderzins bijeen vergaderd

wordt ,
met bagger en zand doormengd

zijnde, jaarlijks over de verhuurde Landen
moeten brengen en ftrooijenf, uitgezonderd

het laatfte huurjaar, wanneer de Huurders

hun vee tot half April zullen moeren üal

houden, en de mest aan de woning moe-
ten laten liggen; doch zullen de Huurders

het hooi, ’t welke dan nog overig is, mo-
gen verkoopen en transporteren , dts de

huurpenningen alsdan betaald zullen moeten
zijn, en anders niet.

Zijnde al verder geconditioneerd, dat de

Huurders, indien zij nog meerder Land mog-
cen inhuren, de vrijheid zullen hebben, om
dat in te huren Land , eenmaal in deze huur-

jaren , met twee ordinaire fchouwen mest

per Morgen te mogen bemesten.
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De Huurders zullen het hout, dat op de

Werf, Cing^Is en het Land ftaat, als het

zeven (aren oud is, mogön afhakken, mits

behoorlijk inboetende en fchoon houdende,

zijnde alleen uitgezonderd dat hout, welke
op het ftukje Land, *c geen de Verhuurder
aan zich behoudt, zal wasfen, als welk
hout de Verhuurder aan zich referveert.

Is nog geconditioneerd : dat de Huurders
de Linde- en andere Boomen, mitsgaders

de heining aan de Buurtftraat (taande, ter

behoorlijker tijd zullen moeten opfnoeijen

,

gelijk ook de Huurders het (tukje Land,
daar de Koepel op (taat, thans met hout
beplant, zullen moeten fchoon houden, de

groote en andere Laantjes eenmaal *s weeks
r oeten fchoffelen, herken en fchoon hou-
den, en verder dezelve Lanen en de over

de floot hangende takken moeten opfnoei*

jen, mits de fnoei van het hout voor zich

behoudende
; voorts de Koepel mede be-

hoorlijk moeten fchoon houden, als mede,
wanneer de Verhuurder zulks zal verkie-

zen, theewater voor hem en bijhebbende

perfonen moeten kooken, en wijders zoo-

danige andere dien (ten moeten doen, als de

Verhuurder in redelijkheid van de Huurders
zal begeeren

, en waarvoor de Huurders,
ingevalle zij zulks ten genoegen van den

Verhuurder verrigten ,
jaarlijks aan hunna

uitgeloofde huurpenningen , bij wijze van

een douceur , zullen kunnen korten eene

fomme van vijf- en twintig Guldens, zon-

der verder kts meerder, uit wat hoofde

Ë 3 zulks

HIT
rundvib;

VI. AfL
I.

Hoofdft.
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zulks ook zoude mogen zijn, van den Ver*
nuNDVBB mogen pretenderen.
VI. Afd. Lnatflelijk is geconditioneerd ; dat de Huur-

Hoofdft
voorfz. Woning en Landen, noch

geheel , noch ten deele aan niemand in hure

zullen mogen overdoen , ook geene Paar-

.den mogen aannemen te beweiden, als me-
de niet meer dan twee Paarden te gelijk op
het land mogen houden , zonder fchriftelijk

confent van den Verhuurder.

Tot nakoming en voldoening van hetgene

voorfz. Haat, en ieder punt van dien in ’c

bijzonder, verbinden zij Comparanten hun-

ne perfonen en goederen, dezelve (lellende

ten bedwang en executie als naar regten. —
Overgevende en tevreden zijnde zij 'Com-
paranten , om zich in den iuhoude en

naarkoming dezes ten allen tijde, het zij

bij den Hove van het Departement waar
in zij wonen , of bij den Ed. Achtbaren

Geregte van hunlieder woonplaatfen vrijwil-

lig te zullen doen en laten condemneren

,

te dien einde daartoe onwederroepelijk con«

llituërende en magtig makende bij dezen,

de respeólive Procureurs in der tijd , voor
opgemelden Hove en Vierfchaar postuleren-

de , een van hun om de voorfz. condemna-
tie te verzoeken , en een ander van dezelve

om daarin te confenteren rcspecfUve, alles

onder belofte van approbatie ratificatie,
*

verband en bedwang als voren.

Gepaslëerd enz*
; ^
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. ZESDE AFDEELING.

TWEEDE ‘ hoofdstuk;

Behelzende eene hcfchi ijying ^van het

Hooi^ Gras, derzelver Bijjoorten,

en het Onkruid»

gras verzamelen, hetzelve toe hoof met

te droogen en te bereiden tót vóedfel voor *^undvee;

het Rundvee en andere herkaauwende en vi.Afd,

grasetende dieren , is zoo oud en bekend’, n*

als de kennis . van den aard en het gebruik

van die dieren zelve : alzoo het veldgras , inleiding

mitsgaders, meest alle kruiden, welke langs

en op effene velden en beemden groeijen

,

het voornaamfte voedfel is , het welk door ten,

de herkaauwende dieren gezocht wordt, na*

demaal hun geftel , ligchaamsgeftalte , be-^

Weging en aard niet gefchikt is, om in de

bosfehadien van boomvruchten of heester-

gewas, ot van het vleesch van andere die-

ren te leven.

tt Het is dus het voedzaam gras, klaver en

biesgewas, het welk de Natuur tot hun voed-

E4 fel
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H»T gefchikc heeft, en het welk ook in alle

gewesten der wereld, daar zij zich bevin*

VI. Afd. den, of waarheen zij met de menfchen ver*

Hoofdft-
huizen, naar den aard des lands, waar zij

^ zijn of komen
,

gevonden wordt. . Zoo ia

in het veerijk Egypte het kemelsch gras,

in ArahVé de Arabilche klavers, voorts het

manga gras , in Indi'è het vette wilde koorn

en heigewasfen, of arfdere. foorten : overal

toch heeft de Voorzienigheid aan het aard-

rijk dat foort van voédfel voor mensch en

vee gegeven, het welk hem in het klimaat

of luchtgeflel , waar hij woont , tot zijn

nooddruft te llade komt.

Zoo is dan pok ons lieve Vaderland, bij

uitnemendheid
,
gezegend in het vóórtbren-

gen van gras en voedfel voor het herkaau-

wend en grazend vee van allerleien aard. De-
wijl dan in deze onze gewesten zoo over-

vloedig gras en klaver op de beemden en

weilanden groeit, en het verfchil daarvan,

zoo in foorten als in grondaard , door onze

Landlieden met oplettendheid wordt in aoht

genomen , zoo eischt ook dit onderwerp

wel degelijk onze aandacht, ten einde de-

zelve , zoo veel als de vatbaarheid des Land-
mans' ki het kruidkundige toelaat , te be-

fchrijven.

^ Onze oude Nederlandfche vermaardfle

Kruidkundigen , en daaronder onze CLUir

of cLUTiüs , en dodyns of dodonaeus,
hebben de foorten van gras , behalve in het

Grieksch , Latijn en andere Europifche ta-

len, bijzonder ook in het Nederduicsch be-

fchre^
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fchreven; terwijl ook, in keer tijd, ons ««t •

Vaderland nog eenen david de gorter in

haren fchoot gekoesterd heeft, van wiens VLAfd^.

werk wij mede een nuttig gebruik zullen
.

maken.

Om nu zoo na mogelijk , de oude bena-

mingen der grasfoorten te doen kennen , zuU
len wij uit dodonaeds en de bijvoegfels op
dezelve van clüit of clütius, volgens lo^

BEï- , dezelve overnemen , te meer , daar er

/liemand onder de ouden naauwkeuriger de

grasaartige foorten befchreven heeft. Dus ^

volgt hier vooreerst eene

Naamlijst der grassoorten , uit het Naamliju

werk van dodonaeus en de Bijvoegfe-

len op dezelve door cluit
, volgens

LOBEL. DODONEUS
y

Als het eerde gedacht der grasfen vindt

men bij dodonaeus vermeld:

Het Lidgras, Peijengras,

Hondsgras , Kweek of

Kweeke.

Liggende Peijengras.

Gramen Canarium, Gra-

men Medicatutn.

Gramen Caninum fupk

num.
Klein geaierc duinen Gramen Dunenfe fpica-

tum.

Gramen Caninum mariti*»

mum.
Gramen Bulbofum, Gra«

men Nodofum.

duinen

Lidgras.

Ander klein

Lidgras.

Knobbelachtig of klis-

terachtig Gras.

E 5 De
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Pe ‘V.olgende grasfoorten , bijzonder de
«jjNDVEE,

eerfte foonen worden , door ,dodo-
,yi, Af<L naeus .befchreven als zeer goed en nuttig

Uolidü 9.^:49^** gfoote eo andere beesten,
•' " * het zij groen’ als voedfel genuttigd, het

zij droog als hooi aan hun tot dat einde

gegeven te worden ; wordende alle die foor-

ten ook door
.
hem onder den naam van

Beemdgras begrepen, en de eerfte tot het

zevende gedacht er van genaamd, namelijk:

Cemeen Beemdgras. -

Klein gemeen Beemdgras.

Acker AVinthalme. -

Hirsgras of Zaatgras.

Pipgras ot Zorgzaargras.

ümeurettes- of Lieflijk

Gras.

i\ndcr foort van dit ge-

- v.was. ' '
"

Nog. ander foort
.
van

hetzelve.

'.vNog ander zeer klein

foort van hetzelve.

Gramen.
•Gramen minus.

;

Gramen agrorum latio-

re arundinacea coniofa

panicula.

Agrorum fpica yenti.

Gramen IViiliaceum.

Gramen forgi effigie.

Gramen PaniculofumPha- -

laroides.

Gramen Paniculatum Odo-
ratum.'

.

- -

Gramen Tremulum maxi-

mum.
Gramen Tremylum mini-

mum.

—.i

De béide laatstgenoemde foorcen zijn ook
bekend onder den naam van Amourettes

Tremhlantes en Vliddergras ^ en ook on-

der dien van trillend Gras.

Lisch Doddegras. Gramen Tyhinum.

Die
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Dit laatstgenoemde niet gefchikt om
door de Koeijen gegeten te worden.

rundVb».

Het vólgende Todft óf achtfte gedacht der VI. AM.,-

Beemdgrasfen van dodon sus volgens het

bij vc.eglèl op dezelve uit LOBEL/ te houden
als een middelgras tusfchen het Gras en de /'[-

Biezen, kunnende de witte vlokken van

verre gezien worden , vgrfierende de velden
^

en wasfende veel in vochtige beemden en ‘

^

heiden, namelijk:
. ^

Het Wollegras of ‘Mat* Gramen Eriophorum, Vol-

tenvlas , zijde Biezen ,
' gens' dodoneus.

Vlokkenbiezen , Kwis^ ‘Juncus Boinbycinus To-
pelbiezen ,

. Katoenbie- mehtum , volgens Lo?i

zen. ' BEL.

Onder de volgende foorten of het negende
'

gedacht van dodoneus zijn alle foorten van r

Biesgras begrepen, zoo wel inlandfche als

vreemde, zijnde, volgens hem , meest alle v

“ ‘

onnut voor het vee en onliefelijk van fmaak ;

^

' beftaande deze foorten volgens het bij-

vpegfei op DODONEUS uit lobel , in de

volgende, als: .

È ^ LI

Allerkleinst Gras van 'de • . , : ^

bergen van Languedok.
*

Veldgras of Korengras , Gramen Segetum
,

pahi-

met fchoone zeer uitge, cula Tpeciofa , laciore.

fpreide ai ren.

Groot Watergras met ‘

-

breede hirsharen. _
‘

.
^

‘
'

^ Wie
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Wk ge (Ireept Gras,Spaans

Gras.

Rietgras.-

Pluim rietgras , Pluimgras

of Vedergras.

Ander zeer aardig Pluim-
gras.

Gerstgras,

Klein hardachtig Gras.

Kanariegras of ander gras-

gelijkend . kruid van

Spaanschzaad ofkanarie-

zaad.

Vosfenftaarten Gras.

Klein Vosfenkaarten Gras.

Ander VosfenftaartenGras.

Beemd gearet hard Gras •

ken.

Rabis'Gras*

Gramen Sulcatum vel

ftriatum album.

Gramen hordeaceum.

Gramen' Phalaroides alte»

rum.

Gramen Alopecuroides.

Gramen ^ Alopecuroides

minus.

Gramen Alopecuroides

tertium.

Gramen Cyperoides-

Gramen Rabinum.

Volgens LOBEL is die foort zonderling

goed voor de Melkkoeijen ,
maar het groeit

hier te lande niet.

Wilde Galigaan geaierc

Gras.

Zegge of Water Rietgras.

Ander Water Rietgras

,

of Biesgras , ook Water-

biesgras genaamd.

Vlotgras of gemeen Vlot-

gras.

Gramen Cyperoides.

Gramen Palukre majus.

Gramen Palukre five aqua-

ticum alcerum.

Gramen aquis innatus.

Wie
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Wie Vlotgras.
, ; Gramen aquaticum fpici*

tum,
\

Volgens LOBÈL ettn de Koeijen de twee _
laatstgenoemde foorten gaarne, echter is het

niet goed dan in het voorjaar.

Panikgras of Panik- ko-

rengras met enkelde a-

ren.

Gebaard Panikgras, Kam-
gras.

Derde Panikgras.

Watergras met llekende

aren.

Klein haarachtig of rouw
wilden Galigaangras.

Harig óf rouw Boschgras.

Rosgras of Paardepgras.

Zee geaiert Gras.

Ander 'Zee geaiert Gras.

Ander Zeeus dik
.
Gras-

ken.

Zee biezegras.

Paddegras. •

Water wilde Galigaangras

met ftekende aren.

klein water wilde Gali-

gaangras met bieze a-

ren.

Gramen Panici efBgie. *

Gramen echinatum.

Gramen Cyperoides hir-

futum.

Gramen hirfucum nemo-
rofum. .

'

Gramen. Equinum , Gra-
men Hippogroftis.

Gramen marinum fpica-

,tum. ^

I ^
'

r '

Gramen junceum mari-

num.
Holofteum,

Gramen Cyperoides echi-

nato femine.

Gramen Cyperoides par-

vum aquaticum.

Groot
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Oröèt water GramenCypferoides'atjè'a^

gaangras, ticum vulgare.

Gras met twee aren.
^

Gramen dyftachyophoron.

Berggfas "mét aten.' ‘ Gramen^Möfttanum'f]3?ca-
? • f

^ ^ r ^ ^ r r • ^ T' ' f * ' ^ O fk T
. iM

Berggras , van gedaante als ^ Grarhèn Moritanum'aveiiaë

Haver.
^ ^ ^

facii?.
^

Stek'eBg'TtaliaanJcH^Grasi Gra^én* adiileaturnl'

Berggras met ftekeiingen. GratfiêiY'Morttanurh^ecM

' natum tribui qides cT^l-
‘ tatü^i'^'v

Na het mededeelen van deze • lijst ;
'

• -

-het wefk'varf"dodo^eCs ?‘bofdeèlen 'wij i^iet

, ook eene lijst der grasfoortén
"•i:.! ét:

’üïf "Ffora 2j?/g/Vöwah m'ïorter hièt/óp

te laten vólgen;: tot wélk eïqde wij gebruik
'mnen

ü’geitiaiikt "hebben vam’die

^

in

het jaar *17^1^ te Haarlem bij <c. h bohn
•i:D zodN^Jis'uftèegewéify- ~ riqih nti

--

eene
ntJiH

r:::qt m* : .2i.’iO zy ln^::

Naamiijit NAAMLi]jrr''der GR A^coKTEN
,
^volgens

D. DE gorter; ‘^rrokken-uit 'dèszèlnsder gras

foorten

volgens Dl
werk

5
genaamd i'Flofa Belglca ,

‘ hiet

^o^'xerT bijvoeging^ der Ladinfche namen *'rói-

•rc:n f»; ^""••gen?"E^ïï^^^ErJs, en ec-niée Nederdufc-

. / volgens net ‘zamenitei ‘ vap'

fgoïmige;" van die grasfoor.-

i;r; :::. -/qr: » .i'v . a:a C '
! ti>'

'

:o^'>D
'NB.



waaroru’er de da-rbij ^cnoeaide grasroorten

in her ‘Werk van de gorter voorkomen^ vt'Aïd.,

De letter G. achter de Nederduicfche
^

iii

namen 'heteekerit dat deze namen zijn - vol--

gens DE GORTER..
'

'
.

'

^

De letter H. achter de Nederduitfche \

'

namen beteekent, dat deze nainen voork’o-

‘

^

men in het werk van houttuin, waaron-*
"

der er zijn, waarvoor bij de oortèr geen-
'

Nederduitfche namen gevonden worden. ’

De letters Lin. achter de Latijhfche na- *

men beteekenen, dat deze namen .zijn vol-

geris LfNNAÈbSI-'^-- ’ ' ‘ '-Ï-. - -

De letters GVr achter eenige der Latijn*-' •

Iché 'na'meii beteekenen , dat deze namen zijn \ V:

volgens DE oöRTÈR V donder dat cr^ voor

die foorteh naaien bij ^ linnasüs , ‘in des-/ ‘

zelfs Species^ ' & Syftanap Plantarum y
^ ^ - *

vö*5rko'riién.*“'l *
-

.

' ^

o

a8
.
Welriekende '’^Geel- A^thoxinthum odofa^tim.'

35 .Zwart Biesgras. H.

49 Water Cyperus van

Nederland. G.

5^
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50 Grasachtig Galigaan.

G.
£i Scheedig Katoengras.

H.

52 Wollegras, Wollevlas,

Mattevlas,Dótcergras;

bij de Boeren bekend

onder den naam van

Veenhamels , Veen-

pluis , Katoenbloem

,

in Drenthe onder dien

van de Moeren. G*
C Rietgras. G.

54< Rietachcig Kanarie-

^ gras. H#

57 y. Sorgh-Zaadgras G.

59 Weidig Doddegras. H.

60 KnopigDoddegras. H.

61 Weidig VosfeflaarcH.

63 Veld Vosfeftaarc. H.

66 Hirsgras, Zaadgras. G*

67 Breedharig Struisgras.

68 Klein kruipend Honds-

gras. G.

69 Harig Struisgras. H.

73 Waterachtig Rietgras.

H.
8 1 Water Beemdgras. H.

8a Algemeen Beemdgras.

H.

83 Smalbladig Beemd-
gras. H.

Scirpus fylvaiicus. Lin,

Eriophorum vaginatum.

Lin.

Eriophorum polyftachioné

Lin,

Phalarisarundihacea. Liiié

Gramen forghi panieula

eredum Gor
Phleum praten fe. Lin.
Phleum nodofum Lin.

Alopecu rus pratenfis Lin.

Alopecurus agfeftis. Lin.
Millium effufiim. Lin.

Agrofiis fpica venii. Lin.

Agrofiis ftolonifera Lin.

Agrofiis capillaris. Lin»

Aira -aquatica. Lin.

Poa aquatica. Lin.

Poa trivialis. Lin.

Poa anguftifolia. Lin.
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5
Eerst of gemeen

^

Beemdgras. ‘G. ' Poa pfatenfis. Lin»

/ Groot Beemdgras. H.

85 Eenjarig Beemdgras* Póa annua* Lin.

H.

92 Trillend gras. G. Briza media. Lin,

94 Gekamd Vingerpluim. Cynofurus Criftacus. Z//?*

,
H.
C Amelands Gras* G. Feftuca ovina. Lin.

Schapen Dravik.. H. -

100 Vlotgras. G. Feftuca fluitans. Lin.
CDravik. G.

ioi<Roggerainnend Bromus fecalinus. Lin»

( Swenkgras. H. ^

108 Gevind Swenkgras. Bromus pinnatys. Lin»
H.

115 Groote Hazenftaart. Lagurus^ovatiif?.*

H. ’
•

^Muizenkoorn. G.

I2o3 Overblijvende Do- Lolium perenne. Lin»

? lijk. H.

127 HondsgrasjLeedgras, Triticum repens. Lin»

Lidtgras, Puingras,

Peengras , Kruip- *

.
-

koorn, Kweek. G.

314 Paddegras. G. Juncus bufonius. Lin.

.

^Plarigof ruigBosch-

315J gras. G. Juncus pilofus. Lin.

y Harige Bloembies.
^ H.
C Klein harig Gras. G.

3i7^VeIdige Bloembies* Juncus campeftris. Lin.
^ H.

'

F 761F
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^ Klein wild water

76 Galigaan. G.

y Hazenftaartige Cij-

^ perbies. H.
rWild water Gali-

7635 gaangras. G.

; >
^Vosfenftaartige Cij-

perbies H.
^Watergras met (le-

768^ kende aren, G.
JGéelarige Cyper-
^ bies. H-

^ ^Zegge of Wacer-

782J rietgras. G.
^Blazige Cijperbies,

^ H.
1068 Panikgras met zwar-

te aren.

1 069 Groot vosfenftaar-

.'*’dg Gras met lange

aren.

I07o-Biesachtig I Laag-

gras.

1071 KleinVlielands Lid-

of Hondsgras.

X072 Ander klein Duin^

lidgras van lobku
, G. of Hondsgras

aan den zeekant

groeijcnde.

Carex leporina. Lm.

Carex vulpina. Lm.

Carex flava. Lin.

Carex veficaria. Lm.

Gramen paniceum, fpicis

nigris Gor.

Gramen alopecuros ma-
.jus, fpica longiore, Gor.

Gramen loliaceum fupi-

,nura» Gor.

Gramen loliaceum minus
V^ielandicum. Gor.
Gramen Caninum mariti-

mum. Gor. f

Nog komen de volgende foorten , bij de
OORTER f onder de benaming van gras

,

voor;
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voor; echter kunnen dezelve niet onder de

grasfen gefield worden, vermits hec alle

bloemdragende plantjes zijn, welker bloe- vi.Af<U^

men en bladen geene gelijkenis naar gras

hebben, zijnde: -
. .. /

28a Gras van Parnas. G.

283 Bloeijend Zeegras. G.

378 Oogentroost-gras.C^.

379 Klein Oogentroosc-

gras G.

399 Ruig Oogentroosc-

gras , kleine witte Gi«

noffelen , fcheele 00-

gen* G.
r Kleine Egelkolen^

I

bij de Boeren be-

kend onder den

I

naam van Egelgras.

G.

L Kleine Ranonkel H.

^Koegras, Duiveker-

587J vel. Aardrook. G.
yGemeene Duiveker*
^ vel. H.

• j

Parnaflia -paluftris. Lm,
Statice armerja. Lm.
Stellaria holoftea

vS tel laria gram inea.9 JLank «i

Ceraftium arvenfe.

f !

t J

*'

'-f
. . ;

Ranunculus fiammula.

Lin.

Fumaria officinalis. Liru

Op deze beide lijsten hebben wij nu dié

foorten van planten gefield , welke bij do-

DONEUS en LOBRL , als mede bij oe gor-
ter ,

’ onder den naam van Gras voorko*
men of onder dè grasfoorten geteld wor-
den ; dan omtrent welke men wel moet op-
merken , dat die genoemde foorten niet alle

tot hec eigenlijk hooigras of gras voor het

, , F a Rund-
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Rundvee behooren , zoo als men dit ten aan-

zien van eenige op de lijsten vindt aange-

Vï.Afd. leekend, en ook dat dezelve, althans hier

M te lande, er niet alle voor bekend liaan,

wordende er Hechts weinige foorten van

. ^ onder het gras gerekend, hetgeen tot voedfel
*

'

‘ voor het vee dient en voor hooi gemaaid

wordt.
M«cr • Van alle deze foorten zijn er fommigen

ïcfchri*'^*
onze Landlieden zeer wel bekend, de-

vfng vin Wijl er zijn, die, alhoewel zij fomtijds op
fonmifge *zich zelven een gedeelte van een veld be*
frisfoor- (laan , ook onder het eigenlijk hooigras ver-

mengd, te zamen groeijen, waaronder te

tellen zijn de Winthalm^ zijnde het derde

geflacht der beemdgrasfen bij doüoneus en

,
bij DE GORTER 67 ; het Hirsgras of

^-^^^Zaadgras ^ zijnde het vierde gedacht der

beemdgrasfen bij dodoneus en Ne 65 bij

DE GORTER , benevens meer anderen : als

mede onderfcheiden- foorten van klaveren,

als de IVelriekende Klaver
, de Veld • of

• Beemdklaver ^ Kleine Klaver enz., alle

welke foorten meer- of min,. of wei hier

en daar, naar den aard der gronden, ge-

zellinnen van het te raaaijen en te hooijeii

gras zijn, terwijl er ook veel onder groeit

de Leontodon of Paardebloem ^ de Bellis

of Maagdelieven of Meizoetjes^ en meer

andere plamen. waaronder zalvende kruiden

zijn: terwijl er integendeel ook fchadelijke

planten , als de Hanekam , de Paardeftaart

en meer dergelijken , op fommige plaat fen^

onder het gras en de klaveren groeijen , alle?

wd-
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welke nader in die Hoofdftuk zullen voor-

komen. rundvee;

Van alle foorten , op de hier voren ge- . vi. Afd,

plaatste lijsten , volgens dodoneüs , lobel
.

en DE GORTER, vemield, zullen wij nu de

voornaam ile befchrijven of melding van de-

zelve maken , bij welke en bij andere foor-

ten of planten, waarvan wij melding moe-
ten maken, wij weder de Latijnfche namen,
volgens LiNNEüs, zullen voegen.

Inde eerfie plaats komt dan in aanmerking

htt Beemdgras { Poapratenfis') ^ het welkBeemdi

deszelfs naam bekomt van het overvloedig

groeijen in beemden en weiden , dat zijn

effene vlakke velden, grasbeemden of gras»

weiden, en is bij uitnemendheid eigen aan

de weiden en beemden in Holland en Vries»

land: het is niet alleen het beste voedfel

voor het Rundvee, maar het wordt ook
bijzonder tot hooigras gemaaid: bij dodo-
NEus wordt het als het eerfte en tweede

gedacht der beeradgrasfen genoemd, en bij

DE GORTER ondcr 82 , 83 en 84. Dan
hoezeer door het eigenlijk beemdgras en

ook hooigras de beemden in overvloed be-

dekt worden, zoo is het niet te min door
vele andere bijfoorten vergezeld , welke naar

den aard der landen onder hetzelve groeijen

.en er te gelijk mede gemaaid en gehooid

worden.

De voornaanifte van deze foorten zijn de

volgende

:

Het Zaadgras of Hirsgras (^Millium HetHir#.

iffiifum j', Dit gras levert fijn hooi op , het gras of

F 3 groeit
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HET groeit overvloedig en algemeen genoeg 'op
’HUNDVEE.

hooilanden, het heeft fijne blaad-

VI. Afd. jes en dunne fieeltjes: bij dodonkus vindt

Hoofdft
vierde geflacht der beemd*

grasfen en bij de gorter onder N®. 66.
Het Lidt. f-Iet Lidtgras ( Triticum repens ) , het

Kwcek^.
v^elk ook Leed^ of Leedjesgras ^ Honds-^

gras ^ Kweek en Kweeke genaamd wordt:

het heeft knobbelige leedjes en wortels,

het groeit bij bosfen , fioelt breed uit , en

kruipt met de wortelen overal door , waarom
de Landlieden het niet gaarne op hun hooi-

land of korenland zien: ook haten het de

. Hoveniers, om dat het zich overal ver-

fpreidt, fpoedig opgroeit en voortk weekt.

Het behoort echter niet onder de Ichade-

lijke grasfoorten. De wortelen er van wor-
den voor zeer zacht en openende gehou-

den. Het wordt ook op die plaatfen , waar

het onder het hooigras groeit, onder het-

zelve gemaaid. De honden zoeken het als

zij ongefteld zijn , waarvan het den naam
van hondsgras bekomen heeft; fommigen
noemen het ook Puingras; men vindt het

bij DODONEüs befchreven als het eerfte ge-

flacht der grasfoorten , en bij de gorter
onder No. 127.

Het trilc Het trillend Gras (^Brifa media') ^ dit

|end Gia5. wordt zoo genaamd om dat de zaadpluimp-?

jes,^aan dunne Heekjes afhangende, gefla-

dig als beven, trillen en zachtjes bewegen.

Dit gras is een der fierlijklle foorcen, de

landjeugd bindt het wel in bloemruikertjes.

Pe Franfchen noemen het Amourettes

Trem^
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Tremhlante , ook wordt het Vliddergras

genaamd. Het groeit in Holland en elders

vrij overvloedig op zandige plaatfen, doch VI.Afdo

zelden of nooit in onze vlakke weiden:

dan, daar het op zanaige plaatfen zeer we-
lig en digt groeit, zoo wordt het ook al-

daar beweid en tot hooi gemaaid, doch het

is fchraal hooi. Bij dodonrus en in de

bijvoegfels uit lobel^ vindt men er vier

foorten van befchreven onder het zesde ge-

dacht der beemdgrasfen , en bij de gorter
vindt men het onder 92.

IVleer andere foorten groeijen er in en Amelands

omtrent onze duinen , waaronder ook het

foort te tellen is, het welk Amelands Gras
(^Feftuca ovina) genaamd wordt. Die
groeit veel in de dorre zandgronden op hec

eiland Ameland en op andere eilanden langs

de Zuiderzee, op de zeekusten van Fries^

land ^ op dorre heiden in Gelderland y op
zandige plaatfen in Holland enz. Men vindt

het bij DE GORTER befchreven onder N®. 95.
Onder de grasfoorten, welke veeltijds , oe Water-

vooral in wacerachtige lage polders ,
onder grasfen.

het hooigras groeijen , zijn ook te tellen

lommige foorten, welke tot hec waterglas

behooren, en dan komt in aanmerking:

Het Watergras met flekende aren ( Ca^ Watergrt*

rex Jlava ) y hec welk in lage wacerachtige

velden groeit. Men vindt hec bij dodoneüs,

®

volgens LOBEL, ais het 24^® foort van hec

negende gedacht der beemdgrasfen, en bij

DE GORTER ondcr N®. 768,

F 4 Hec
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HBT Het Water - Beemdgras ( Poa aquatP
RUNDVEE»

groeijende aan de kanten vaïi vaarten,

vi.Afd. grachten en flooten, en in- natte landen op
vele plaatfen. Bij de gorter vindt men
het onder No. 8i. !

Hoofdig*

Water. Het Waterachtig Rietgras of gras met
Beemd- breede bladen ( Aira aquatica') ^ groeijen-

6e in vochtige bouw- en weilanden. Zie

tig Riet. bij DE GORTER N^. 73^
gras. Vele andere foorten

, welke den naam van

watergras enz. voeren, zijn er bekend; de

voornaamile zijn:

Wilde Ga- Wilde Galigaan zonder reuk (^Schoe-

nus mariscus)^ groeijende op versheiden
der reuk. pjaatfen aan de kanten der rivieren en llaan-

de wateren. Zie het bij de gorter onder

No. 34.

Grasach- Grasachtig Galigaan CSeirpus fylvati-'
tig Gaii- cus') ^ groeijende in vochtige lage weilan-

den. Men vindt het bij de gorter ver-

meld onder N®. 50.

Klein wild Klein wHd Water Galigaan ( Carex
Gx> leporina}: dit groeit op vele plaatfen, in

jigian. vochtige weiden aan de flooten. Het is bij

DE GORTER vermeld onder 761.

Wild Wa- Wild Water Galigaangras ( Carex vul-*

ter Gaii- pifja ) ,
groeijende mede aldaar. Bij de

gaangras.
vjp^dt men het onder No. 763.

Onze Landlieden kennen en onderfchei-,

den het galigaangras in groot en klein ga-

iigaan. Dat foort, het welk zij het kleine

noemen , is het meest onder of bij het

hoüigras, dat op zoodanige plaatfen groeft,

en
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welker aard ook het galigaan voortbrengc,

en is ook, volgens hun oordeel, het bes-

te; het heeft enkelde aren of pluimen. Vi.Afd.

Dat foort, welk zij het groote noemen,
groeit meer afzonderlijk en meest aan de

*

kanten der flooten, het heeft verfcheiden

nederhangende bruine aren of pluimen, de

ftelen zijn hoekig en fcherp en de aren

ilekelig, waarom het zoo veel mogelijk ver-

worpen wordt ; niettemin eten het de Koei-

jen nog al , vooral als het nog jong en

eerst uitfpruiteside is.

Wqi Paddegras (^Juncushufonius')^
groeit op vochtige plaatfen in Geldsrland\,

Utrecht en Overijsfel\ ook in Holland in

en omtrent de broeklanden, in de duinva-

Jeijen en in holle waterpoelen , welke in

fommige bosfchadien gevonden worden, en

bijzonder in zoodanige poelen, waar veel

kikvorfehen en padden zijn: men rekent het

onder die foorten , welke fchadelijk voor

het vee zijn. Men vindt het bij de gor-
ter onder N®. 314.

Vervolgens komt in aanmerking het zoo- De Bie-

genaamd Biesgras. Er zijn onderfcheiden

foorten, vvelke allen tot hetzelve behooren

.

of er toe betrokken worden : het is niet ge-

heel te verwerpen, dewijl er foorten zijn,

welke ia vochtige en weldoorwaterde wei-

landen welig groeijen , en daaronder die aan

het vee , vooral in drooge zomers , tot

voedfel ftrekken : er is eene foort , het welk
men onfch&rpe of zachte Biezen (^Juncus Zacht#

'effltfus") noemt; ^dit is goed voor het vee

,

F 5 het
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het groeit veel op vochtige koude gron-
RUNDVEE,

Zie bij DE GORTER onder N<>. 309.
Vi.Afd, Men noemt dit zachte biezen om de zachf

II* heid der bladeren , in tegenftelJing van het

fcherp biesgras , het vjelkl^zerbiezen Qjun-
Ijzerbiê- cus inflexus ) genaamd wordt : dit groeit

zen. mede in koude vochtige weilanden, maar
is taai , hard en droog , en fchadelijk aan

het vee. Men vindt het bij de gorter
onder N®. 310,

Welric- Voorts behoort er nog onder, de Wel»
riekende Waterbiezen (^Oenanthe fijiulo-

ter lezen,

^ groeijèhde in flilftaande wateren en

vochtige weilanden : zie bij de gorter
Kleine N^. 26 1; kleine Waterbiezen QScirpus

Wateibie-
paluftris ) ,

groeijende aan de oevers der

Maas, in de weilanden bij Pelzen ^ in on-

diepe flooten in Overijsfel ^ op verfcheiden

plaatfen in Vriesland enz. : zie bij de gor-
TFR 40; de Mattehiezen^ Stoelenbie-

zen ( Scirpus lacuflris j ,
het welk veel

groeit aan de rivieren , meren , vaarten

,

;
grachten , flooten en in lage moerasfige lan-

den, ook aan de beeken bij Harderwijk ^

op het biesbosch bij Dordrecht^ in Vries*

land enz. : de Koeijen eten dit wel wan-

neer zij zich in het water bekoelen , op
plaatfen, waar het groeit. Men vindt het

bij D^S GORTER vermeld onder 44.
' Het Riet* Eindelijk komt in aanmerking het Riet-
gras of gras of eigenlijk het Riet, dat veeltijds ge-

' heele poelen beflaat, het welk dan Riet-

akkers worden; het is niet overal bekend,

doch flrekt niet tot nut of gebruik voor

het
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Hoofdll;

het vee: hetzelve 'is echter niet minder on-

ontbeerlijk voor den Landman, als het hooi

en'; gras voor het vee is, vooral in ons vi.Afd.

koud en vochtig land* en luchtgeftel, waar

het rietgewas als gefchapen fchijnc om on-

ze woningen, veeftallen en veldhutten met

hetzelve te kunnen dekken , en de wanden

van fchuren en 'Hulpen er mede te kunnen

digt maken; en daai het riet dus aan onze

Landlieden zoo onontbeerlijk is , zoo ver-

gunne men mij
,

dat ik van hetzelve eenige

melding make.

Er is meer dan ééne foort van wet; dan Gemeen

het riet dat' wij bedoelen, wordt gemeen^"^^^

Riet of Dekt iet ( Arundo phragmites^^^^^^^^*

genaamd: zie bij de gorter u6; het

wast overvloedig aan de oevers der rivie-

ren , meren
, vaarten , flooten en in vele

lage landen en in poelen; deszelfs wasdom
is zeer fpoedig : het wordt inzonderheid ge-

bruikt tot het dekken der daken van boe-

renwoningen en voor dekmatten
,

als mede
tot het maken van omtuiningen : het welk
alles ‘genoeg bekend zijnde, zoo zullen wij

er geene verdere melding van maken.
Wat de verdere bijgewasfen der grasfoor- Verdere

ten betreft, derzelver getal is zeer groot :
was-

wanneer wii dezelve alle wilden opnoemen
en nafpeuren , zoo zouden wij , in plaats onder het

van bij onze gras- en hooilanden te blijven

,

veeleer in een kruidkundig zamenflel gaan^®”^®‘

omdolen ; dit ons oogmerk niet zijnde , zoo
zullen wij verdere kruidkundige aanmerkin-

gen , welke wij zouden kunnen maken
,
na-

la-
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0ET
kUNDVBB4

VI. Afd.

II.

Hoofdft.

Schadelij-

ke planteo

Toor het

grasgewasy

ofvoor het

vee.-

Het Heer-

moes of

Paarde-

Üaart.

laten, en alleen nog eenige kruiden opnoe-'

men , welke voornamelijk onder het hooi-

gras groeijen
, daarmede fomtijds gemaaid

en gehooid worden , al of niet fchadelijk

zijn , en niet onder de reeds opgenoemde
behooren.

Wij zullen die voornaamlle, onder het gras

groeijende , kruiden of planten , verdeelen

in volftrcktfchadelijke, in minder fchadelijke

en in onfchadelijke en nuttige kruiden, en
zullen zoo veel mogelijk de namen , waar-
onder dezelve . bij * de Landlieden bekend
zijn

, er bijvoegen. Men moet echter in het

oog houden , dat een eh hetzelfde kruid

of eene en dezelfde plant in het eene ge-

west of gedeelte van ons land geheel an-

ders genaamd wordt, dan in een ander ge-

west of gedeelte van hetzelve, en welke

bijzondere benamingen wij er van allen niet

hebben kunnen bij voegen. Ook zullen wij

gezegde kruiden en planten opnoemen, zon-

der eenige rangfchikking te volgen, welke

anders in kruidkundige zamenftellen plaats

heeft, maar echter de Nommers volgens de

GORTER, en de Latijnfche namen volgens

LINNAEUS er bij voegen*.

De volftrekt fchadelijke planten
, welke

als onkruid zijn aan te merken, zijn de

volgende

:

I®. Het Heerraoes of Paardellaart, waar-

van verfcheiden foorten zijn, en wel vol-

gens DE GORTER , in zijn meermaals door

ons aangehaald werk ,
in de volgende be-

ftaande, als:
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No. 841. Heermoes ^ Paarde/ïaart ( Equi-

fetum arvenfe}^ wordende bij de Boe-

ren ook genaamd Roehol en Unjer^ Vi. Afd^

en in Vriesland Kwadernaad of Mal-
goed: het groei: in lage weilanden en

ook in de duinen.

— 84a. Klein JVater ^ Paardejïaart

quifetum paluftre') ^\x\ het gewest Gro-
ningen ook bekend onder den naam
van Houtpijpen het groeit in voch«
tige zandige gronden en aan de duin- -

beekjes, ook veelvuldig in de flooten

van V Gorecht buiten Groningen.

—^ 843. Groot Paardefiaart , Heermoet
(^Equifetum fluviatile)^ in het gewest
Utrecht ook bekend bij den naam van
Ereekebeen

:

het groeit in vochtige

weilanden en aan de kanten der flooten.

•— 844. Groot Paardefiaart , Schaaf-

flroo (^Equifetum hyemale^ , het groeit

in bosfchen op de Feluwe en aan de

landdraat in het Landfchap Zutphen^
als ook in ililllaande flooten en grach-

ten bij de Vecht , . omtrent den Berg
en op meer plaatfen.

Deze planten groeijen op die landen en

pjaatfen, waaraan dit onkruid eigen is, in

2uik eene menigte , dat zij niet alleen het

gras verdrukken, maar ook aiierfchadelijksc

aan alle foorcen yan vee, inzonderheid aan

de Paarden en Koeijen , zijn
, doordien de

binnenrok der maag van die dieren , door

de fchcrpe en taaije vezelen dier planten,

zoo

<1
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De Rate-

len of Ha-

oekam-

msDo
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zoo flerk wordt geprikkeld, dat zulks -veel-

tijds oorzaak van het bloedwateren en de
loop is. Onze Landlieden kennen dit on-

kruid zeer wel, en bevlijtigen zich om het

uit te roeijen, het welk euhter zeer moen
jelijk is, waarom zulk land ‘ook voor het

flechtfie van allen gehouden wordt.

Verder komen onder de fchadelijkè plan-

ten in aanmerking:

2®. De Ratelen of Hanekammen waar-

van bij DE GORTER twee foorten vermeld

worden, als:'

513- .
Oele Ratelen of Hanekammen

QRhinanthm Crifta gallig ^ worden-

de bij de Boeren ook genaamd Hor-
de: het groeit overvloedig in de hooi-

landen.
'

— 52c. Roode Ratelen^ Pijpkruid ( Pe^
dicularis fylvatica) : dit groeit in

vochtige zandige weilanden en heivel-

den, als ook in veenlanden* •

t
^

Door dit- onkruid worden fomdjds ge-

hecle hooilrnden bedelft én verüikt; het

is. nietregenfbande de menigte, nog al ge-

rnakkelijk le overwinnen ,
.doofdien het niet

breed Ooelt, en door uittrekken ligt ver^

dort: let komt meest in'drorge zomers te

voorl'chijn : her is onnut en aan het hooi

fchacclijk . waarom her door onze Boeren

verworpen wordr , en z.j hunne wei- en

hooilanden er zuiver van trachten te hou-

den.

s 3 ^*
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Qo. De Distelén , waarvan verfcheiden hit

foorten zijn: als de Drie -distel of wilde

Veld-faffraan, de Haver -distel, onze Vrou- vi.Afd.

we -distel of Melk - distel , witte Weg - dis- '

tel , Veld - distel en vele andere foorten

meer, welke om hunne ftekelige bladen er Dc distel

onder geteld worden ; dan de disrelen , hier ica»

bedoeld, zijn die, welke ook Kale jonker

genaamd wordt, en de Beemd- of Veld-

distel; beide vindt men in het werk vaa

DE GORTER gcnoemd, als:

N®. 656. Kale Jonker ( Carduus palu*

flris ) , bij de Landlieden ook genaamd
Boeren.-^ rottingen: dezelve groeit in

flechte weilanden, in fommige duin-
'

. valeijen en op vele plaatfen langs de

(looten.— 660. Beemd of Veld- distel (^Cnicus

oleraceus ) , bij lobel Carduus Pra-
tenfis: dezelve groeit in vochtige wei*

r' landen, en velden.

Beide deze foorten komen in aanmer-

king daar zij op die velden overvloedig

wasfen : het zijn zeer fchadelijke planten

voor het hooi en grasgewas ; er zijn er

,

welke beweren , dat het voor de Koeijen

zoo fchadelijk niet is en zij het wel afkna-

gen als het eerst uicfpruit en de bladen nog
malsch zijn : de Schapen en Geiten eten

het ; dan , als het onder het hooi gedroogd

is, laten bet de beesten, en vooral de Koei-

jen, liggen: het is ook te meer voor het

,
hooi

/
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HIT hooi fcbadelijk , daar het zaad van dezelve

j.jjp |g g|g gemaaid wordt,

’VLAfd. en dus het zaad in den grond valt en we-

der op nieuw in menigte uitfpruit , om
welke reden verftandige Landlieden zorgen

,

dat zij de planten, voor dat dezelve bloei-

‘ jen, uitrukken of uitfteken.

Be'kleinc 4^. De Kleine Egelkolen of Egelgras,
Egelkolen GORTER OndCF
of Egel-

^

itrJis*

463. Kleine Egelkolen (^Ranunculus

.

fiammula')^ wordende bij de Boeren
genaamd Egelgras , ook wel Vuur^»

Ranonkel: het groeit in vochtige wei-

landen en in moerasfige plaatfen.

Het is fcbadelijk voor het hooi - en wei-

land cn ook voor het vee.

DePatigh 5Ó. De Patigh of Peerdick
, als mede de

of Peer» Veld - en Schaaps*zuring of Zurkel, is al

mede een geduchte plaag voor den Land.

ring of man: men vindt de volgende foorten er van
Zurkel, .bij DE GORTER vermeld, als:

323. of Peerdick ( P.umsx
acutus^^ bij de Landlieden ook ge-

naamd: Koefen^ Koesjeshladen Qn Lee^

ken ; in de Dordjehe en Krimpener
Waarden ook bekend onder den naam
van Suikerwortel^ en in het Landfehap
Groningen onder dien van Ridders:
het groeit veel op zanuige gronden,

•i...-» 325. Qrroot Water -Patigh (^Kumex
aquaticus ')

, in Groningen ook genaamd
\ Wa^

/
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Water - Ridders : hec groeit aan de .

««‘t

kantenr van floocen en grachten op vele

plaatfen. ,vi.Afd.

N®* 327. Veld- Zuring of Zurkel C Ru-
mex acetofa')^ groeijende veel in de ^

weilanden.— 328. Schaaps • Zurin^^oïZurkel Q Ru»
mex acetofella ) , dit groeit veel op hoo-

ge zandige velden en zaailanden.

Deze planten zijn zeer hinderlijk voor

het hooi en grasgewas , en wel het aller-

. meest voor klaverweiden , welke hec na-

tuurlijk bemint, maar öok de klaveren ver-

drukt ; de koeijen eceti dezel/en niet, maar

laten die (laan : de (leelen zijn (lokkig en

worden , droog zijnde , zeer hard , zoo dat

zij het hooi droef maken ; men fcheidc hec

zoo veel mogelijk onder het hooljen af;

het laat zich gemakkelijk uitroeijen , wan-

neer men den tijd waarneemt, dat hec op
het bloeijen daat, doch is het zaad gezet,

dan teelt het op fommige plaatfen zoo derk

voort, dat er geheele weiden mede bedekt

worden. Het water patigh wordt veelal

te gelijk met de biezen , hec wacérgras eni
afgemaaid.

Voorts telt men nog onder de planten,

welke aan het hooi - en grasgewas hinder»

lijk zijn’:
,

6^. De Hoefbladen, Dokkebladen en Pod- Hef Hoé»

debladen, men vindt dezelve bij de gor-^^*^

TER vermeld onder:

G
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HÉT
‘

HÜNDVEE.

UI.
Hoofdd.

680. Hoefblad^ Paardenklaatm ( Tus^

filago Farfara^^ groeijende 6p vele

plaatfen, alwaar kleigrotid is , in de

bouwlanden en aan de dijken , als mede

in vochtige akkers en Velden , langs

de rivieren , beeken en andere loopende

wateren enz.

681. Pestilentie - wortel , Dokkehla^

den ^ Poddehladén (^Tuffïlago hybri-

da^». Djt groeit, behaiv^e op eenige

bijzondere, bij pe gorter genoemde,

plaatfen , ook in vochtige plaatfen aan

de oevers der rivieren , langs de dij-

ken, in vochtige beemden enz.

^
In de droogmakerijen en op veengronden

,

wair hooi, haver en raapzaad gezaaid wordt

"en ook" gras groeit , komen deze planten

fchielijk ;èn bij menigte te voorfchijn, zoo

^
dra dezelve (onder water gedaan hebben

-

‘de) uicgémalen en de bodem maar even

winddroog is. Het is op zich 'zelve geen

fch'adelijke plant voor het vee , maar des

'te meer Voor de landen, welke het ver-

flikt. Mèri bverwint het veelal in de droog*

Inakerijéh . 'door het branden der deelen

van het raapzaad , ftoppels en andere ruigte.

Tier Hoefblad "diént ook tot geneeskundig

gebruik. ' ; . . j

ifcte- Sij ^22e voornaamde planten , welke aan

len^, .klis* het vee,, of aan de hooi- en weilanden

fchadelijk , of aan het hooi- en grasgewas

hinderlijk zijn, kan men nog vele mindere
* '

' foorten voegen, als de Dooye Netelen, de
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klisfen , de JVilde ïVouwe en anderen , doch

welke bij den Landman nier veel in aan-

merking komen, om dac dezelve Hechts hier VLAfd.

en daar groeijcn en niet veel fchaden.
'

Zoo zijn er ook nog vele andere bij- :*

planten , welke in het eene veld meer dan

in het andere te gelijk met het gras- en

hooigewas ópgroeiien, en daaraan, of aan

het vee minder fch'adelijk, öf onfchadelijk

of nuttig zijn: wij zullen de voornaamlle

noemen, en weder bij dezelve dé Nommers,
volgens DB GORTER , en de Latijnfche na-

men, volgens LiNNAEüs, Hellen.

Onder de minder fchadelijke planten be- Minder

hooren onder anderen: fchadelij-

ke plant^o^

Noi 466. ïVater -Hanevoet ( Rdnunculus
fceleratus ) ,

bij de Boeren genaamd
Jeukkruid

:

het groeit, overvloedig in

vochtige weilanden
, in (looten en in

Hilftaande wateren.

-— 575. Ooijevaarshek , Kraanhals ( Ge-
ranium cicutarium')^ het welk over-

vloedig groeit in de duinen van Hol-

land en op vele plaatfen in de bouw-
landen, ook aan de kanten der beem-
den enz.

•Onder de onfchadelijke of onder de nut-

tige planten behooren onder anderen:

N°. 1 39. Walfïroo (Galium verurn')
,
groei-

jende op ruwe zandige en Heehachtige

gronden, op" duinen, op Hads 'wallen

G a
^

Onfeha*

ddijke of

nuttige

planten.

s
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Hoofdft;

en muren , ook aan de kanten van vel-

den en bouwlanden op goede gronden.

VI Afd. N®. 142. fVeegbree X^Plantago Major') t

het groeit bij de wegen, aan de wal-

len, in de weilanden enz.

- 143. Ruige Weegbree (^Plantage mè»
éiia) ^ groeit mede aldaar,

- 1066. Hondsrihhe ^ Smalle of Kleine

Weegbree ( Plantago lanceolata ) ,

groeit mede aldaar.

- 394 Koekkoeks-hloem ^ Kraaije-hloem

(^L^chnis flos cticuli)^ in hec Land-

fchap Groningen ook bekend onder

den naam ‘van Pinkflerhloemen : dit

groeit veel in de wei- en hooilanden.

—
>
550. Koekkoeksbloem , Waterriolen^

Klein Waterkers ( Cardamine pra-

.tenfis) , in het Utrechtfcke bekend

onder den naam van Kievitsbloem , en

in Vriesland onder dien van Pinkfier-
bloem: het groeit veel in vochtige wei-

en hooilanden , en langs de flooten.

— 427. Ceitebaard ^ Reinette ( Spiraea

ulmaria) : dit groeit veel op voch-

tige fchaduwachtige plaatfen, ook in

wacerachtige en vochtige weiden
, en

aan de kanten van rivieren.

— 435* Zih'erjehoon .Zilverkruid ^ Blik

^

Ganferik ( Potentilla anfirina).,gtot\-

jende overvloedig aan de wegen en pa-

den, en in de weilanden.

— 46^. Speenkruid ^
Kleine Gouwe (^Ra-

nunciilüs ficaria \ wordende re ^rn*
hem en daaromtrent Haneklootjes ge-

naamd;

V*
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naamd : her groeit overvloedig op voch

tige fchaduwachtige plaa'tfen , in de

bosfchen, hoven en onder de heggen ,
vi. Afd.

ook in de weiden op vochtige en wa-
' „ ^1-

f . 1 r* Hoofdft^
terachtige plaatfen.

N®. 478. Zenegrosn^ Ingroen (^Zjugarep»

tans')^ groeijende veel in de weilan-

den
,

in de pannen en laagtens der dui-

nen , en ook bij de wegen.~ 5 II. Bruinslle QPrunella vulgaris^^

groeijende in de velden en weilanden.

624. St. Jans - kruid ( Hypericum
perforatum ) , het welk ook door fom*

inige Landlieden genaamd wordt Jaagt
den duivel: het groeit op vele plaat-

fen aan de kanten der akkers, aan de

wegen en in de duinvaleijen , ook aan

de kanten der beemden en in grasach-

dge plaatfen , als mede in vochtige

landen.~ 636 . St, Jacobs ‘ kruid QSenecio Ja-
cobaea') y in het gewest Groningen
bekend onder den naam van Gronde

heel: het groeit overvloedig in de wei-

landen.

28. iFelriekende Qeelbloem (^Antho^

xanthum odoratum)\ dit groeit in het

.
voorjaar veel in de weilanden en aan

de kanten der bosfchen en wegen, ook
aam den duinkant buiten Haarlem.
174. Smeefwortel.Heelwortel^ finaal-

wortel ( Symphytum officinale ) , dit

wordt omtrent Zutphen ook genaamd
Scheurwortd en lelje

:

het groeic

. G 3 over-
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VI. Afd.

II.

HoofcHl.

overvloedig aan de dijken , wégen ,

kanten der flootetr en in de weilanden.

No. 4-"o. Veld - Haiieyoet of Hanepoot ,

Èctsrhhern ( Rdf:nr.culus acris ) ,

groeijende overvloedig in de weilanden.— 63 PaardefihJcem , Honêhhloein , Pa •

perkruid. Kankerbloem. Mvlfalade^
Pis in V hed (Lcontodon taraxa^
cum')^ wordende ovdirQv.i JUaastrlcht

ook genaamd Papenfloeïen

:

dezelve

groeijen veel in de weilanden en bij

de wegen. * '

^— 695. Maagdelieven ^Mefzoetjes^Mar-
garieten ( Bellis perennh ')

, omtrent

Haarlem worden' dezelve ook wel ge-

naamd Kransjes , en in PHesland Fen-
vehloerr.en: dezelve groeijen overvloe-

dig in de weiden.
-— 7C0. Kamille (^fSlatricaria Chamo'

milla^^ groeijende overvloedig in de

zaai - en andere landen , op vele plaac-

fen.

— 707. Hazegerwe ^ Gertiwe^ Duizend-
blad ( Achillea Millefolium ) : dit

groeit langs de we^en, aan de kanten

der akkers en in de weiden, op vele

plaat fen.

Meerdere foorren zouden wij kunnen op*

roemen, maa»* befluiien hiermede de op-
gaaf, welke wü drachten nbodig te zijn tot

eene beknopte Ichcf^s ter kennisfe van het

hooigr'^ff tn ce:zelfs bijfoorren, mitsgaders

der planten, welke meesc bij en onder het-

zelve
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zelve groeijen. Er zijn ook vele planten,

welke in de akkers en bouwlanden onder

het graangewas groeijen, en daaraan foni’ vi^Afd.-

tijds hinderlijk zijn: wanneer . deze .niet te- „
• « *11 ** 111 tlooidlw»

vens in de weilanden groeijen , zoo hebben

wij er geene opzettelijke melding van ge«-

maakt, als niet tot ons onderwerp behoo-

rende , en wijzen onze lezers te dezen aan-

zien en wegens de verdere, door ons niet

genoemde, onder het gras groeijende plan-

ten ,
naar de kruidkundige werken

, waarin

zij dezelve zullen vermeld vinden.

Nu dienen wij nog te fpreken van de Naamlijst

Klaver, van welke verfcheiden foorten zijn: Klave-

wij zullen eene lijst van dezelve mededee-

len , zoo volgens de gorter als volgens

DODOisEus ,
en de bijvoegfelen op dezelve.

Soorten der Klaveren,

volgens DE GORTER.
I

No. 6 to. Welriekende

Klaveren , MelotCy

Mallote {TrlfoHum
M.OfficinaUs

"

groei-

.
jende op verfcheiden

' plaatfen in^ Gelder^

land Qxï Vriesland y

ook aan den Maas^
dijk , Muiderdijk ,

IJsfeldijk

Dezelve volgens do-

DONEÜS.

Welriekende Klaveren of
Mdilote Q Trifolium

odoratum S. Melilo*

groeijende aan

de
.
kanten van., velden

en' beemden, omtrent

gracbteq en loopende

wateren, en foms langs

de wegen op ruwe en

fteenachtige plaatfen.

G 4 N«.
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Volgens DE GORTER.

6ii. Witte Veldkla^y

. yer (^TrUoVtum re

pens ) ,
groeijende

. overvloedig in de

weilanden, en aan de

wallen en wegen,

r—, 612. Roode Klaver ^

Beemdklaver {Tri-

foUum pratenfe ) ,

bij de boeren ook
genaamd Varkens-

r.'dezel ve groeit

bij de vorige.

6
1 5 Klaver met Be

zien , Aardbezie-

Klaver ( Trijolium

fragiferum)^ groei-

jende in weilanden

,

langs hetMaasjlrand
op ’t Nieuwe Land,
In Vriesland zoo in

de wouden als op de

klei, enz

616. Steen - Klave-

ren ( Trifolium a
^rarium^

,
groei-

jende op ruwe (leen-

achtige en zandige

gronden enz.

Volgens DopoNEüs.

Gemeene of Beemdhla-
veren ( Trifolium pra-
tenfe ) , groeijende in

broekige weiden of
beemden, bijzonder in

j" die gene, -welke door
loopende wateren be-

fproeid of overgoten

worden of dikwijls naft

zijn.

J

' Trifoliumfragiferumfri -

ficum ,
groeijende in

weiden ofpolders, welr

ke, ’s winters , onder wa-

ter liggen , inzonderheid

in het gewest Gronin-

get\.

Kleine Steen - Klaveren

( Trifolium agrariumy
maar eigenlijker Veld--

Klaveren genaamd

,

groeijende langs de we-
gen, aan de kanten der

bouwlanden en dikwijls

in korenvelden.
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Volgens DE GORTER. Volgens DODONEus.

618. Kleine geho-

rende Klaveren^Juf-
fers

-
fchoenen ( Lö-

tus Corniculatus 3 9

groeit veel in drooge

dorre plaatfen in Gel-

derland enz., in de

duinen van Holland ,

in fommige weilan-

den, ook aan de we-
gen in Vriesland.

Gehorende Kla-
veren ( Trigonella

Corniculata)., groei

-

jende in vochtige

weilanden en aan de

kanten van vochtige

wegen
621. Gele Veldkla-

ver met kleine hoofd-

^

jes (^Medicago lu-

pulina^ , ook wel
genaamd gele Rups^
klaver

;

groeijende

veel op de korenveL
den , als mede in

wei - en moeslan-
den, op vele plaat-

fen in Vriesland.

Eerfte gehorende Klave-

ren ( Trifoliuui Corni-

culatum L), hier te

lande meest Steen-

Klaveren genaamd

,

groeijende bij de wegen
en aan de kanten van

velden en bouwlanden#

Tweede gehorende Klave-

ren ( Trifolium Corni*

culatum II.), groeijende

te zelfder plaatfen.

Gs Voorts
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Voorts zullen wij nu onderzoeken , wat

,

RUNDVEE.
gevoelen der Landlieden

, voor best

Vi.Afd, hooi en best hooiland gehouden wordt, en

Hoofdft
omtrent het hooi aanmerken, dat

de Landlieden en Kruidkundigen daarin over-
Onderzock eenftemmen , dat zij beiden het best hooi
wat het kennen als een grasgewas , het welk uit

ig, leedachtige en verfpreidende wortelen uit-

fpruitende , fijne grasbladeren doet te voor-

fchijn komen , welke gezamenlijk opwas-
fen , zoo dat de eene plant de andere onder-

fchraagt, en dezelve alzoo geheele velden

of beemden beflaan ; er komen eindelijk

bloefems aanv welke als kleine aren uit-

botten, aan welke bloempjes of halmen,

als vezelachcige vlosfigheden, zijn : ook ken-?

nen zij het best hooi, als lang hooi, het

welk luchtig door den wind gedreven wordt

,

en oordeelen , dat dit het fijnfte is , noe-

mende dit fijn lang hooi met lange zaad-

pluimen, of best hooi.

Er is ook een foort, het welk zij Riet-

hooi of flram hooi noemen, dan dit wordt

weinig bij hun gereld, hoezeer het wel in

de veensn en op . meergronden gemaaid

wordt.

Nog een ander foort wordt PJuimveder-

hoói genaamd , waarvan de bloemen ais een

pluim of veder , en de Helen taksgewijze

groeijen, dit wordt al mede weinig geacht,

doch dikwijls in de broeklanden rnei; het

biesgras gehooid.
Op welk

kej- hooiland betreft; het onder-

landeiT*” fcheid tusfchen hctzeive is zoo groot, dat

het
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het eene bij het andere wel de helft en

meer verfchilt in kracht ,
vruchtbaarheid en

duurzaamheid, en het is inderdaad van het Vl.Afd,

grootfle gewigr, te weten, op welk een

grond het hooigras groeit, en of zulks op
een klei-, zand-, geest - of veengrond, dan zulks’tbcst

of het op hooge drooge landen , of wel gloeit,

in broekige en waterachcige landen , of ook
op uiterwaarden groeit, en eindelijk , of

het welbemeste en van bent, distelen, *

paardeflaart of heermoes, hanekam en an-

der onkruid gezuiverde, dan of het ver-

waarloosde , landen zijn : alle welke verfchil-

lendheden een verbazend onderfcheid in de

deugdzaamheid van het gras- en hooigewas
kan veroorzaken ; dit is ook aan onze Land-

lieden bekend , en om deze reden vindt

men , bij verkooping van goede landen of

van eenigen boerenbruiker, meest altijd in

de aangeflagen koopbrieven zulks vermeld,

en daarin veeltijds de uitdrukkingen: best

puik Hooiland^ best hoog Hooiland^ best

Polder - Hooiland enz., dit heeft ook ten

aanzien van de zaai-, gerst-, haver- en

koornlanden , en wel voornamelijk ten aan*

zien van de weilanden plaats. Onze Boe-

ren weten wel op onderfcheiden gronden

goed hooi te winnen: nogtans houden zij

over het algemeen ( wat het land betreft

voor het beste hooigras, dat, het welk op r

middelbare en welbemeste landen groeit ;
i»*'* -

zoo dar zij dat van hooge kleilanden liefst KIcihooi.i:

niet verkiezen, om dac het dikwijls aan te
' " fterke



io5 NATÜURLTJKE HISTORIE

Poldcr-

kooi.

flerke droogte ^ in drooge zomers of voor-

’jaren, of wel aan eene al te geile en weel-
vl.Afd, derige overwas, in natte voorjaren, onder-

Ho'ofdft.
worpen is

,
gelijk dit ook gedeeltelijk in

de veengronden plaats heeft ; en wat de

geest- en zandgronden betreft, doorgaans

leveren dezelve fchraal hooi op. Het beste

hooi dan, is datgene, het welk men PoU
derhooi noemt , te weten , dat op zulke

,

het zij dan klei-, zand- of veenachtige,

of op vermengde gronden groeit , welke
door het inlaten van water bij groote droog-

te vochtig, en door her uitmalen van het-

zelve bij overvloed van' water, buiten dras

liggen gehouden wordt. De overige was-

dom hangt af van den vruchtbaren regen

en koesterenden zonnefchijn , en in dit land

ook van de winden , welke in de voorjaars-

en zomermaanden waaijen ; want eehe

fchroeijende Noorden wind of fcherpen

Noordoosten wind
,
gevoegd bij de in die

land gemeene zeedampen , welke veeltijds

in het eerde gedeelte van de lente, als het

hooigras begint te groeijen en op te fchie-

ten, lang aanhouden, kunnen den geheelen

hooibouw vernietigen , waardoor het ge-

beurt , dat er jaren zijn , waarin weinig

hooi gewonnen wordt , en er dan gebrek

aan is»

Voor het overige heeft er nog veel on-

derfcheid in het hooi plaats, zoo ten aan-

zien van dat, het welk aan en op de ui-

terwaarderi en de grienten der groote ri-

vi^.

Uiter-

waard-

hooi.
'
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vieren gehooid wordt , en dat , het welk

uit andere Provinciën (buiten de eigenlijke

Provincie gelegen) komt.* Het eer- v .Afd.

fte, namelijk dat op de uiterwaarden (het

welk eigenlijk voorlanden zijn , welke door

den tijd zijn aangeflibt ) gemaaid wordt

,

wordt voor zeer fijn gehouden, om dat het

veeltijds het minst met bijToorten en on-

kruid vermengd is en dan zuiver alleen op-

wast : dit ,
foort komt veel van den Maas-

en lJs^elkanc^ ook wordt bet zoogenaamd

Langeflraats Hooi en verder dat uit de Lange-

Overmaasfche landen voor goed gehouden,

om dat in die ilrekert weinig geest-, zand-^°®*‘

of oergronden zijn. Het Friêfchc Hooi vriesch

verdient ook genoemd te worden , als zijn-

de zeer goed voor Paardenhooi en ook voor

Koehooi , en men moet zonder bewimpe-

ling bekennen ; dat het eene groote vervul-

ling voor Holland is.

Daar wij nu van de onderfcheiden vei*- Klaver,

'kiezingen omtrent de hooifoorcen gefproken

hebben , dienen wij ook iets te melden van

hec klaverhooi: die wordt hier en daar ge-

wolinen , doch veeltijds ook 'met eigenlijk

hooi vermengd Hier voren zijn de on-

derfcheiden foorcen van klaver opgenoemd,
hier komt te pas om er iets naders van te

melden. De be^te klaver is voHlrekt die,

welke in de vlakke weiden groeit: men on»

derfebeide dezelve in witte en roode kla-

ver, naar de kleur der bloemen : de witte

is hec gemeenlle, ook de beste en fijnlte;
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Bourgoens
heoi.
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de roode is ie^s grover ;, foorcen ont®

aarden naar mate zij van- grond veranderen,

De fteenklaveren worden weinig geacht.

- De Hollandfche klaverweiden zijn door?

gaans zeer fchoon en frisch, en meest aL
tüos [zijn de veld- of* beemdklaveren door
Maagdelieven ,

Paardebloem en fijn gras ver-

gezeld; doch veeltijds ook wordt het kla-

ver afzonderlijk gezaaid, vooral in nieuw
omgeploegd land ; ook worde het klaver-

zaad wel met hooizaad vermengd dat ve*

len voor zeer.igoed . houden om ,
best hooi

te winnen. wordt zelfs handel in hooi-

en klaverzaad gedreven en ^de

klaver wordt .wel buiten j ’-s Ij^nds, gezonden.

De Hollandfche klaver ,.Js inderdaad eene

bijzondere landeigen plant; .^yan dit gewest;

in andere landen heeft men ^geheel andere

foorten, als, bij voorbeeld: de groote kla-

veren, die op en aan den. voet der bergen

in r Duitschland en Zmtfc^rland grpeijen

;

de opregte Medica der Ouden, welke me-

de onder de kjavers behoort, en onder an-

deren in Frankrijk , in het landfchap Bour^

gondi'én^ overvloedig wast, waarom het in

Frankrijk Foin de Bourgoigne ^ en in het

Nederduitsch Bourgoens hooi genaamd wordt;

de welriekende klaveren of Melilote
, die

bijzonder in Griekenland wasfen en aldaar

onder het,^kemelshooi vermengd worden ;

de Zwitfers .
bezigen ze ook mij gemeen

tot voeder,, om welriekende botqr’ èn kaas

te bekomen: zoo dat ieder land zijne foor-
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ten heefu In Brahand ^ het welk zoo na het

.
bij ons land lin;c ,

, fchijnt de klaver van
' de onze te verfchillen : waaruit ik dan VI. Afd,

met goeden grond , meen te mogen afleiden ,
ii*

dat wij een gewest bewonen , waar best

"beemd- en hooigra's groeit, en wij hetzelve

dus ook wel het klaverrijk Holland mogen
noemen , en het volgende versje , hierop

toepasfelijk , mededeelen. '
. . .

*
'

!

Hooijert méc'zijn klaverzoet ,

* jMet èön hooipluim óp den hoed».

Gaat fpanferen langs de heiden, .

’ lln'de Kliivtrrijke weiden, '

rüi * Waar de tiijvre Maaijer maait,' * >

• - ‘ Schuur'cn Tas met voorraad paait;
’

"'*Hais ên Berg met Eglanticren

•

Boterbloem cn‘* Violieren

,

' Overal met Loof’ omkrtnsi ,
r!

•'--c Daar men op ‘het .bouwfeest danst.

Grasjes knoopen halmpjes binden
, ^

llooitje llrüoijen langs de linden.

Vlade en hooikoek op het noen.

Al niet zonder klavergroen.
,,

^

Wy moeten nu nog iets zeggen van het Basterd-

bijhooi, fprokkdhooi, bies- of riethooi en ^^oi.

bascerdhooi : deswegens kunnen wij korte*

lijk melden, dat fommige en al vrij veel

minvermogenden , welke buiten flaat zijn

om hooiland te huren , veel min te bezit-

ten, hier en daar, langs de gemeene we-
gen, vooral langs floocen en vaarten, bij-

' zon-

/
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zonder regens de fchouwtijden , het gra^
RUKDVEB.

allerlei bijplanten langs de kanten af-

VI;Afd. maaijen en hetzelve droogen, zoo dat zij

dit tot hooi als bij een fprokkelen , zoo
Hoofdft,

gjg 2ij best kunnen^ waaronder dus ook de

breede en fmalle biezen^ het vlot- en riet-

gras, en ook de ealamusMezen door hun
afgemaaid worden; welk een en ander, on-

der elkander vermengd. Basterd-hooi ge-

naamd wordt, waarmede die lieden zich be-

helpen. Ook wordt het bieshooi , het welk

in lage moerasfige landen gehooid wordt ^

Marshooi. door onze landzaten Marshooi genaamd.

Na dus verre het een en ander wegens

de meest en best bekende -hooi^ en gras^

foorten te hebben voorgedragen, zoo zul-^

len wij in de volgende Hoofdrukken onze

aandacht vestigen op de wijze van het aan-

leggen en bezorgen der hooi- en weilanden

in ons Vaderland, waaraan toch veel gele-

gen ligt.

/

ZËS*
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ZESDE AFDEELINQ.

DERDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene hejchrljving van het hehan-

delen der Wei - en Hooilanden , mits>»

gaders het zuiveren derzelve van

fehadelijke planten ^en dieren^

en 8'anzien van het aanleggen of eigen- wet

iijli van het behandelen der hooi- en* wei.

landen, is men bij de Hollanders en Vrie vi. ^^d;

zen en in de naburige Gewesten tot zulk een

grooce kunde gekomen als in eenig ander

wereldgewest
:
ja , zonder grooefpraak , over- laiciding;

treft de voormalige Provincie van Hollandm
dit ituk alle overige gewesten, waarvan: do

overal beflagen landen, en zelfs de .voor de*

zen dorre duinen, getuigen, terwijl in dé
andere naburige Oorden geheele uitge-

breide fcreken en uitgeftrekte heiden onbc:

flagen of onbebouwd ledig liggen. In HoU
land heeft men federt meer dan eene eeuW ‘

<

^)aehidige rtrekén zand - en hei*v moergron*

; H den
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den en moerasfen tot goed weiland en in-
auNDVEE.

wonderheid ook tot hooiland toebereid , en

VI. Afd. trien gaat daarmede,nog voorts zoo dat men
in llreken, waar men te voren niets dan

Hoofdft. 1 1 j I

gul en dor zand zag, nu net gras en groene

pijl ziet groeijen. De Ridder wksteubaan
in zijn Okkenhürg^ op de aldus bebouwde
duinftreken bij Loosduinen zinfpelende ^

zegt:

Waar eertijds voor het vee geen groene ï*i]l efl was*

Daar treedt en Vaars en Koe ten knieën toe in ’tgras j

Hier vette klaverweiden en ginds een plekje mager

,

Een hapje voor het vee , een treedje voor den jagef.)

Groene uitdrukking' van Grosns Pijl kan

pijl. ik naar gewoonte niet voorbij aan te mer*

ken, dat onze Landbouwers in het gemeen
deze zegswijze ook op bet hooi - en gras-

gewas toepasfen; dus zeggen zij, ingevalle

het een dor, droog en koud voorjaar is,

zoo dat het gras niet uitfpruit: er is geen
•

‘ pijlij^. op het veld te zien; zoo zegt men
ook in drooge hitte, als het hooi verdord

'
• r is : de groene pijl is verbrand^ het hooi

is verbrand; verftaande men door^i//, de

rpitfe groene grasfpruitjes , die als pijltjes

uicfpruicen. Piieuwe pijl is ais het etgroen

hergroeic.-

Verdeding Wat r.ü den aard der landen of gronden
van het betreft: dezelve zijn verfc billende, en be-

hooiiand
teeds gezegd is, uit klei-, veen-,

zand- of gemengden grond: op alle dezel-

ven wordt hooi > gras en klaver gezaaid

,

naar
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nhar den aard des gronds; Alle landen ^

welke raen toe weilanden aanleg:» Kec zij
'

akkers, omgehakte bosfebadien verlaten vi. Afi.

gronden , uicgemaien droogmakerijen en pol-

ders ^ moeten door de fpadé en ploeg
^

omgekeerd , en tot vlakke velden geef

fend en geëgd worden ; welke landen daii

door den tijd, of dikwerf in een jaar, naaf

den aard en de vastigheid van den klei- ; aarde-

öf vermengde grond, tót weiland wordeii

beklonken. Deze weilanden mi tot eené

boerenwoning behoórende, of ook hier eii

daar liggende, worden gedeeltelijk, en wel

beurtelings, verdeeld in weiland en hooi*

land
,

dat is : een gedeelte er van wordt
gebruikt tot het weiden van het vee , het

welk daarop grazende, dagelijks de groene

pijl afgraas:, en opdat het afgegraasde ge-

deelte weder gelegenheid zoude hebben Oni

te kunnen aatigroeijen , zoo brengt men hec

vee ,
wanneer het een kamp heeft afge*

graast, naar een ander kamp; hec andere

gedeelte land wordt tot hooiland gebruiken

en er wordt geen vee op geweid , zoo lang

hec hooi groeit , en dus Wordt hec eene toe

hooi- en hec ander tot weiland gebezigd.

Zoodanige Landlieden , welke zich tevens

op^ hec .telen van granen
, haver en gerst-

gewas toeleggen
,

gebruiken ook een ge.

deelce hunner landen tot bouwland. VVan-

neer nu het hooi is afgemaaid en ingewori^

nen , dan laat men hec hooiland een poos
xüsten, tot dat de pijl weer uicfprult, hét'

H 2 welk
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welk men Etgras ,
• Nagras of Etgroen

RUNDVEE,
noemt.

VI. Afd. Wegens het etgroen kunnen wij niet na-

laten het volgende aan te merken ,
name-

Hoofdft.
jg afkomllig van eten^ en dus is

Etgrocn etgroen ^ volgens kiliaan, ectgrocn^ ook
tf nagras, naweide ( Toenum cordum et Itrotinum ) ,

dat is : hoolgras , het welk in den natijd

groeit; ook laas hooi of laat gras; onze

Boeren zeggen : etgroen of nagras , en

dikwijls heeft men een zachten . verkwik-

kenden en vruchtbaren regen op dit nagras

,

zoo dat wij dan , bij zacht herfstweer

,

onze weiden als op nieuw zien groenen

,

waarvan keimpher zingt:

De zomer, die bijnaar atn ’c glippen, door ’t genaken

Van ’t herfstweer , doet de zon nog even vinnig blaken,

De groene pijl op nieuw uitfpmiieBde overal

,

Herfchept het aardrijk in een jeugdig lentedal.

Van dit etgrocn of nagras nu wordt op
tweederlei wijze door de Landlieden ge-

bruik gemaakt ,
namelijk : men iaat er de

Koeijen op grazen en veeweiden, of, zoo
zij genoeg gras op hunne andere weilanden

hebben , zoo laten zij het etgras doorgroei*

jen, en, rijp zijnde , die lauden ten twee-

demale maaijen en hooijen , het welk dan

tiahooljen , of hooijen yan het nagras
genaamd wordt ; dit is hier te lande niet

zeldzaam en op zeer vruchtbare' hooilanden

bijna algemeen; ook weten onze Landlie-

den den tijd van het maaijen en hooijen,

zoo
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200 van bet voor- als nagras, wel in acht

te nemen. rundv^i:;

Wat het eigenlijk hooi - of klaverzaaijen VI. Afd;

betreft: dit gefchiedt doorgaans op landen

,

waarop geen gras of hooi groeit, doch die

men vervolgens tot hooi- of weilanden wil Het hooi-

aanleggen; boedanige zijn de drooggemalen
polders of droogmakerijen, alwaar wel al-

lerlei plantgewasfen voortkomen, als bies,

riet en allerlei foorten van gras, doch ei-

genlijk geene geheele kampen hooigras;

welke landen derhalve, beklonken zijnde,

worden omgeploegd en bezaaid ; het ge-

fchiedt ook op klei-, voen-, zand- óf ge-
mengde gronden, waarop gerst , haver,
graan, aardappelen en ander veld- en ak-

kergewas gegroeid heeft , of ook wel op
llreken , waarop kreupelbosfchen , boom-
gaarden , jt geheele buitenplaatfen geftaaa

hebben. Wanneer men zoodanige gronden

tot weiland begeert te maken , moeten de- •

zelve wel beploegd en daarna geëffend wor-
den, zoodanig, dat de egger of effenma-

ker altoos cene zekere afglooijing naar de
greppels in het oog "houdt, opdat er mid-^

den in geene holle verzakkingen komen.
Dit verrigc zijnde , zaait men er hooi-

of klaverzaad op , welk hooi • of klaver-

zaaijen op verfchillende tijden gefchiedt, -

na dat het land ledig pf braak ligt: veeL

tijds gefchiedt dit in den herfst, als het

graan van dat veld is, het welk men tot

hooiland wil maken ; het zaad fpruit dan

Qok ?eer wel voort: het kan den winter

H 3 door-i
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doordaan, en des te beter in het voorjaar

begiert en bemest worden ,
en nog goed

gras ot' hooi oplevcren. In het voorjaar

kan men ook hooi of klaver zaaijen , doch
keurige Landlieden verkiezen veelal zooda-

nige Hukken land, als zij toe wei - en hooi-

land willen aanleggen , in het najaar in it

fïeken , welk woord het 'gebruikelijkst is

als zij eenig land willen omploegen of om-
fpitten , zeggende zij dan : ik zal dat land
infïeken^ het welk zoo veel beteekend als

:

ik zal er de ploeg inzetten , verflaande

men ook door dit inlleken het omfpitien

met de fpade of het koiiterijzer.

Wanneer nu het land tot hooiland bereid

is, neemt’ de Landman goed weer in acht,

tot het zaaijen van het hooi- of klaver-'

zaad, en doet dit zelden als het hard of

meer dan zoeltjes waait, ora dat het hooi-

zaad te ligt verftuifc , zijnde het dus zijne

zaak , om hiertoe (lil weer waar te nemen ;

er zijn er zelfs, welke het doen, wanneer

het een weinig regent, of dat er, zoo aU
men zegt, ftofregen valt, om dat het hooi-

of klaverzaad dan dadelijk in den grond

blijft. Uit de noodzakelijkheid , om die

hooi - of klaverzaaijen bij^ Hil weer te doen

,

komt het zeggen onder de Landlieden voort

:

in (lilte is goed klaverzaaijen , zoo ook

hooizaaljen. Het overige leer aart de be-

oefening en de natuur den Landman beter

dan wij het kunnen befchrijven.

Wat nu het verder behandelen, zoo wel
van het hooi - als van het weiland betreft,

dit
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Jit vere?5cht vooral de zorg van den T.and- ,

man. Vooronderlleld dan, dat het hooi

en weiland wel en goed beflagen is, zoo vi Afd.

is het van belang, om hetzelve in een goe* lil-

den en vruchtbaren (laat te houden, waar-

toe drie hoofdzaken zamenloopen: als: i®. hetwei^eo

het flooten , het waterleiden en greppelen ,
hooiland.

het zuiveren van onkruid enz., en 3^.

het mesten dier landen. Wat het eerlle,

namelijk het waterleiden, betreft, ^or

zorgen de Poldermeesters over het alge^

meen
,
door het laren innialen van buiten»

water, bij gebrek van boezem - of binnen-

water, en zoo in tegen flell ing , door het

uitmalen van overtollig binnen- boezenwa-

ter , ais mede door de polderfckouwiqg der

gemeene (loocen en wateringen Behalve

dit , zorgen verflandige Landlieden zelve,

om zoodanige doorfnijdingen en flooten in

hunne landerijen te graven, als zij nuttig

voor hun land oordeekn te zijn : ook zor-

gen zij tevens, dat dezelven, zoo veel doen-

lijk is, gezuiverd worden van vuilnis, flib,

kroos en wacergewasfen , v;elke van geen

nut zijn en het water Hinkend maken: dit

zuiveren noemen z\] flooten^ dat is, de floot Het floo-

of waterleiding fchoon houden, het welk'^“*

men oudtijds ook gruiten noemde. Tor
dit fchoonmaken en zuiveren der flooten

gebruiken zij een floothaak of baggerbeugel,

De floothaak , waarvan men eene afbeel-

ding ziet op Plaat XXXXVII Figuur
is een ijzeren vork, welke aan een langen xxxxvü
ftük geklonken is , in dien Hand

,
dat de Fig.

H 4 drfe
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f!^-T drie p^irre tanden , fchuinsch omgekromd ,
KüNDVEE.

11^1^ gehecht zijn, waar-

yi.Afd door de gebruiker van hetzelve in {laat is,

om het vuilnis naar zich te halen: die ge-
Hoof ...

^ welke dezen arbeid verrigt , bekomt dca

mam van jlootcr , zoo als hij ook dien van

baggerman bekomt , wanneer hij de iloo-

ten uitbaggert, cn vveike arbeid gewoon-
lijk door denzelfden flooter verrigt wofHlc,

die tot het uitbaggeren van den bodem der

fiooten gewoonliik een diepbeugel of een
De bagger- ^2gg(.j.bengel gebruikt, welke men mede op

feugeu’
XXXXVll Figuur 3, 4 en 5 ziet

Plaat afgebeeld; zijnde Figuur 3 de baggerbeugel
Ttxxxvii of eigenlijk de diepbeugel , met deszelfs
Dig. 3 » 4 fj;ok , in zijn geheel, en Figuur 4 cn 5 ver-

fchillende baggerbeugels , zonder den ilak ,

maar echter met derzelver netten er aan.

Bchal e deze werktuigen, welke gemeen

- genoeg bekend zijn
,

gebruiken zeer ve-

Maaifeis Icn onzcr Boereuflootcrs een maaifeisfen

,

fen of ïcD. welke ook zen -genaamd wordt , en aan

een langen Fok gehecht is. ( Zis de-

Fig. I.
2elye algebeeld op ’ Plaat XXXXVll Fi-

guur 1.) Met deze feisfen fnijden zij op

den bodem der fiooten de waterplanten af,

even als door de fnede van den feisfen het

gras wordt afgemaaid , w^aarna zij hec af-

gefneden yuil met eene daartoe gefchikte

Honiberk houten hooiherk of flootherk , wdke op
ot' üoot- pjaat XXXXVll Figuur 7 is afgebeeld, op-

visfehen , en hetzelve dan op de flootkanteii

XXXXVll bij hoopen nederleggen. Die aühijdcn der

7 *

'

waterplanten gefchiedc meest omtrent den

FeiFt,
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herfst, als wanneer dezelve volgroei J zijn- het

de, beginnen te rotten en vervolgens het

water te bederven: dit bedrijf houdt een Vi.Afd.

keurig Landman voor hoog noodzakehjk

,

om dat' door den daauw van het herfst-

weer en de najaars dampmisr, tevens met

het olieachtige rottige der waterplanten als

dan het water met geheele vliezen bedekt

wordt , hetgeen voor het vee ruim zoo

fchadelijk is , als de zoogenaamde honig-

daauw in het voorjaar, zoo dat het fchoon-

houden der flooten van' het grootlle belang

is. Behalve zulk een feisfen, als nu be-

fchreven is , is er bij fommigen een iloot-

feisfen of floocfchoffel in gebruik , van een Slootfeisfe

nieuwen fmaak , en welke zeer goed is

:

zij bedaat uit een langwerpige ijzeren halve phar*

maan, die in het midden door een aange- xxxxvii

klonken ring aan een eind van een langen

llok verknocht is , zoo dat de fnede overal

fnijdt 'ab de flooter den flok legc imgs oen

grond naar zich coehaalt, en daar de feis-

fen Hechts zijlings werkt , zoo werkt dit

vlak en gelijk , en tevens met meer kracht,

genoegzaam als de fchoiTeis in de cqinen,

waarom dit werktuig ook flootfchojf'el ge-

naamd wordt: eene afbeelding van hetzelve

vindt men op Plaat XXXXVÜ Figuur 2.

De fiooter dan langs de floocen bagge-

rende en flootende, werpt van affland tot

af’dand het, vuilnis aan den (lootkanc op
hoopen , en laat dat droogen of rotten ;

gaarna Hecht of effent hij met het droog /

geworden vuilnis bier en daar de bollig he-
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den der kaden cn flootkauten, daar dezelve
’ door de beesten te veel afgetreden ^ijn

;

dit eiacht veel oplettendheid , dewijl fchier

overal , vooral op lage en bolle gronden ^

de kanten door het vee, als het zich naar

de flooten begeeft om re drinken, wordt
uiügetreden. Ook wordt dit vuil, na dat

het droog is, wel aan de dijken of op de
wegen gebragc. Bij het fchoon en zuiver

houden der flooten heeft den Landman

,

voor zich zeiven en voor zijn vee, zeer

veel belang , waarom er ook verfcheiden

Heeiïiraadskeiiren en Polderwetten op het

fchoonhouden en zuiveren der flooten, als

mede op het fchouwen van dezelven, be-r

flaan. Dit fchouwen van flooten en water-^

kanren gefebiedt op cenen daartoe bepaal-

den dag, wdkefekouw^ag gQm:imd wordt;
en zoodanige Landlieden , welke als dan
bevonden worden in dezen hunnen pligt na-

latig te zijn geweest, worden bekeurd, of,

zoo als men zegt, gefchouwen cn iq

eene geldboete verwezen.

Na het flooten behoort het greppeleq

insgelijks tot het welzijn der wei- en hoon
landen: hierop zijn de Landlieden bij uit-

flek oplettende. De greppels zijn uitge^

graven bokens in de aarde, dienende tot

afwatering der landen en om dit water naar

de flooten te leiden
;
gefchiedende voorna?

melijk om dat in genoegzaam alle weilan-

den, zoo wel hooge als lage, hoe vlak of
glooijende zij ter afwatering mogen liggen,

altoos hier of daar kreken zjjn , welke, hol
r
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zijn en als doorzakken
, zoo dar in de beste «"Tf

weilanden menigmaal, vooral bij hoog bui-

lenwater, drasfe plaatfen zijn, waar water VI. Afd.

opwek, en ook v^e) plaatfen, waar het re-
^

• 1 I 1--I 3 1 1- HaoUiU
genwarer niet gemakkelijk doorzakt, het

welk in de hooge !kleilanden , bij drooge

zomers en daarop volgenden regen, veelal

gefchiedt , zoo als dit ook des winters,

Pa kerke vorst , met het fneeuwwater plaats

beeft; ook zijn er in onze weilanden ftre*

ken , welke op oerbanken of harde darij

liggen, hetwelk door de Landlieden fchillen

of grondfchil genaamd wordt. Op deze

blijft insgelijks veeltijds het water (ban. De
Landman nn op dit alles lettende , zoo
perkt hij op zijn land van afibnd tot af-

üand de greppels af en graaft ze uit tot

in en aan den (lootkanc, om aan zijne lan-

den eene uit- of afwatering te bezorgen.

Onderfcheiden foorcen van fpaden , welke Plaat

tot dit en dergelijk werk gebruikt worden

,

vindt men afgebeeld op Plaat XXXXVIl
Figuur lo, II en la: zijnde Figuur lo

een fpitgraaf; Figuur ii een kik - of (leek-

graaf, en Figuur 12 eene fpade, waarvan
ilechts de onderke helft ijzer is.

De greppels worden veeltijds zoo diep,

uitgegraven, 'als eene fpade lang is, en ook
wel minder diep , naar mate dat de gele-

genheid van het land is , zoo dat er de gras-

zoden met de wortels worden uicgekoken.

De greppels worden afbellende
, en dus

afwaterende naar de (looien gemaakt, waar-

in zij zich onclsismn ; bovenaan wordt er

eene
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hst ecne behoorlijke wijdte aan de greppels gC\
ïiuNDVEE.

^ meestal van of 2 voet; er zijn

VI. Afd, ook landen, bijzonder in Vriedand^ waar

Hoofdft
bovenaan wijder gemaakt worden.

Op hooge landen wórden dezelve meestal

fpits uitgcdoken , zoo da^ er geene vlakte

op den bodem is; in lage landen, integen*

deel , worden dezelve minder diep gegra-

ven en zoo fpits niet uitgelloken , maar
de bodem met eenige oppervlakte ge-

maakt.

De graszoden , welke uit de greppels

worden uitgelloken, worden aan de kanten

der greppels, omgekeerd, nedergelegd
,
het

welk de Landlieden repelen noemen , dat

is ,
de graszoden op repen leggen : men

laat dezelve aldaar leggen, om er, des be-

gccrende, de greppels weder mede aan te

/ vullen , of men verhoogt er de kaden mede
tegen den tiid 'dat het water hooger en de

polders ilat Vv^orden : ook worden dezelve

wel daarna op het land gebragt, met eene

fpade fijn geltoken, en met een egge of op
eene andere wijze verder fijn gemaakt en

over het land geëffend ; w'brdende deze aar-

de voor eene goede bemesiing gehou-

den

Ver-

(j*) Men heeft in ons land ook beproefd , om
overdekte greppels of flooten in een ftuk weiland

te maken. Volgens de befchrijving , welke daarvan

door verfcheiden Engelfche Schrijvers gegeven wordt,
en volgens hetgeen in het Magazijn san Vaderland'

fchen Landbciiw ^ door den Heer j kofs vervaar-

digd wordende, -en wel ia het 4 ie Ucel rde Stuk

bladz.
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Vervolgens komt in aanmerking bet zui-

veren der landen van het onkruid, namelijk

van zulk foort van onkruid, dat over het

geheel aan het land en aan het vee hinderlijk

ofnadeelig is, dat is, het welk in zulk eene

menigte aangroeit , dat het de weilanden

geheel beflaac en bet goede gras verdrukt;

wij bedoelen dus niet zoodanige onkruiden

,

die, alhoewel fchadelijk in zich zelve, nog*

tans niet dan flechts afzonderlijk hier en

daar gevonden worden , maar allec;p zoo-

danige , welke de grasplanten vergezellen

en bij welig* groeijen dezelven verdrukken,

of ook aan hei vee zeer 'fchadelijk zijn.

In het vorige Hoofdlluk hebben wij de on-

derfcheiden grasiborten, als mede vele der,

in de wei en hooilanden onder het gras

.groeijende, zoo fcbadelijke als nuttige krui-

den cn planten, opgenoernd en verfcheiden

er van befchreven, zoo dat wij zulks al-

hier niet behoeven te herhalen , maar alleen

omtrent de v;ijze , hoedanig de hooi en
/ weilanden gewoonlijk van de voornaamüe

onkruiden gezuiverd worden, het volgende

zullen voordragen. '
t.

De wijze van het onkruid uit te roeijen is

verfchiliende , cn gefchiedt naar mate van de

' kun-

bladz. E8o tot 384, door den Heer a k. vak mar-
KEL” BOUWER , woncndc op het huis htt Joppe bij

Dc^tnttr ^ wordt medegedeeld, zoo fchijni deze in

die proeve vrij wel gcflaigd te zijn. Men zoude
verder het nut er vaa kuncen beproeven in landen ,

neike daanoc geCchikt bevonden, werden. ;

KET
RÜNDVEÏ,

VI. Afd.

IH.
Hóofdft.

Het zuN
veren der

landen van

onkruid.

V
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kunde , den ijver en de oplettendheid van deh

Landman, zijnde de een hierin zorgvuldiger

dan de ander ; ook is
,

gelijk reeds meerma-
len gc?zegd is , het eene land meerder aan

onkruid onderworpen dan het andere.

Wanneer het land Hechts hier en daar

met distels of patigh , of ander hinderlijk

onkruid bezet is , zoo vergenoegt men zich

veelal met hetzelve uit te trekken of liic

te Heken. In dit geval gaat men , eer dat

het hooigras doorfchiet , op het land ; en

rukt. die planten uit , het welk met de pa-

tigh en wilde zuring of zurkel nog al ge-

makkelijk gefchiedc, '.wanneer men dezelve

uirrukt als zij op het bioeijeii Haan , om
dat de Ham en Helen taai zijn en met wor-
tel en al kunnen uitgeroeid worden , waarna

men die op het land .achter zich werpt en

dezelve laat verdorren.

Met de distelen daarentegen gaa-t dit zoa

gemakkelijk niet, om dat de Helen, alhoe-

wel dezelve dik zijn', iiogcans ligt afbra-

ken en de Hoelphant niet gemakkelfk te

vatten is ; hierom gaat de Landman met

eene fpade in het land, en fteckt de plant

bij een wortel af, het welk het best is:

dii noemen zij afHeken, distclHeken en op-

ruijen; velen doen die ook alzoo aan dé

gemelde padgb ,
als mede aan de hanekam

;

echter verkiezen fomraige Landlieden zoo-

danige landen, waatop gemelde onkruiden

de overhand hebben, geheel af te maaijen

als die planten zijn doorgefchoten , en het

dan niet ais laat te hooijen^ ^'omniigenl

xet-
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metten er,- fals de grond maar' eenigzins

goed is en willig, zoo als zij dit noemen),
de ploeg in, en laren het braak liggen tot

het onkruid geheel verdorven is ; daarna

zaaijen zij er wintergersc of eenig ander

gewas in, om den grond le‘^'endig re hou-

den , tot dat zij hetzelve in een volgend

jaar met hooi- en klaverzaad bezaaijen, ten

einde te zien of zij het tot goed gras- ert

hooiland maken , of wel hetzelve tot ander

goed land bereiden kunnen*

Wat het Heernioes betreft : deze plant

is allennoeijelijkst om uit te roeijen , om
dat dezelve niet (loeit , maar lang en breed

wortelt; doch zoo men in het uitdeken de

moederplanten vindt, zoo gelukt het fom-

tijds de zoodanige uit te roeijen; ook zijn

cr, behalve dit, nog verfcheiden middelen

aangewend om het Heennoes. uit te roei-

jen , als het dikwijls omploegen van zoo-

danig land ; het bemesten er van met koe-

mest, en andere middelen meer: van forh-

mige derzelve kunnen wij niet nalaten na-

dere melding te maken.

Dezelve bellaan in de opgave van eenige

proeven, tot uitrocijing van het Hecrmoes,
genomen door een Landbouwer in Vries-

land^ en medegedeeld in het Magazijn van
Vaderlandfchen Landbouw , uitgegeven

wordende door den Heer j. kops. .

Gezegde Landbouwer nam, om landen,

met Heermoes bezet
,

te verbeteren , de

volgende proeven

;

HRt
RUNOVSI»

vr. Afd.

UI
Hoofdil.

MidJeleö
om het

Ueermoc*
uit IC roei*

jeu.



126 NATUURL^KE HISTORIE

' «PT ïo. Maaide hij in het laatst van JuHj
RUNDVEE, f Hooimaand) het Heennoes van eenige ak-

VJ.Afd. kers af, en mestte dezelve met fecreet- en

varkensmest, gemengd met zeepzieders loog.
°°

* asch, cn bevond, .dat door de ioogzoiuen

en zuren van deze mest dc klaver en het

^ Raijgras f Muizenkoorn of overblijvcnde

dolijk QLoHum pefenne groeide, en dat

onder dezen grond of viit het Heermoes
Hikte; maar het kwam echter twee jaren

daarna weder te vooiTchijn. . . . , „

2o. Die zelfde akkers, welke, volgens

zijne bevinding, wel veel verbeterd, maar

nog niet geheel vrij van het Heermoes wa-
ren ,

mestte hij vervolgens, drie duimen diki

met kalkachtig ilecnpiiin van eene oude

huisftede ; door deze aarde f meldt bijJ
worden , volgens ondervinding en gedane

proeven , in het lage kwartier van Fries ^

land genomen, min voedende planten door

betere grasfoorten vervangen, err ingepoT

derde landen vruchtbaar gemaakt: ook maakt

( zegt .bij) deze foort van aarde.een korst,

welke van tijd tot tijd in den grond zinkt ^

en waaronder het Heermoes , het vvelk

brooze Hengels heeft , verdrukt v;ordt* Het
gevolg van deze proef bevond hij re zijn,

dat er daarna geene fpruiten Heermoes meer

op die akkers gezien zijn , en dat de be-

meste akkers vruchtbaar blijven voor de

beste grasfoorten.

30. Beproefde hij het Heermoes te ver-

nietigen door keizel en Heen puin , waar-"

mede hij een Huk land , met Heermoes be-

zet
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iet , bijna een voet ophoogde , en bevond

,

dat hierdoor allle planten fmoorden, en in

‘plaats er van kanariezaad , mostert en an- vi. Afd.

dere wilde gewasfen te voorfchijn kwamen,'
welke door hem werden ópgetrokken voor

dat zij zaad fchoteh ; daarna werd de fteen-'

puin en keizel door hem geëffend, en het-

zelve beffrooid met huisfteeds - aarde
,

ge-

mengd met zeepzieders loog-aseh en met
keet-asch en panfpek van den zoutbrander:

het^ gevolg van deze proef bevond men te

zijn, dat het Heermoes geheel achter bleef,

en het land zoo vruchtbaar werd , als de

voordeeligfte weilanden (*).
Behalve deze proeven

, wordt ook ih het-

zelfde Magazijn van Vaderlandfchen Land-
bouw 5

in de Landbouwkundige Oefenin-

gen^ gehouden op den Huize Linfchoten ^

bij Woerden^ medegedeeld, dat er voor-

beelden waren aangehaald, waaruit bleek ^

dat men door het mesten van weilanden

met varkensmest, het Heermoes geheel mees-

ter was geworden , en dat onder anderen

de overledene Drosfaard verfcheiden mor-
gens flecht heermoefig land daardoor tot

allerbest weiland gemaakt had (f).
Nu dienen wij nog iets te zeggen van

het bent of benrgras* Dit gras is in het van bet

vorige Hoofdftuk befchreven onder den naam bant.

van hondsgras, lidtgras, peengras, kweek
enz.,

{*) ilc het gemelde Magazijn 5de Öeel 2de Stuk
hladz. £35 cn 236.

(t) bladz. aop.

J
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enz., als niet fchadelijk aan het vee, ech-
RüRDvEs.

is hec, om aldaar aangevoerde rede-

VI Afd. nen, aan hec hooi bijzonder [hinderlijk , daar

het niec gemakkelijk is uit te roeijen. Ge-
* woonlijk tracht men de planten uit te dik-

ken, het welk bij de Landlieden bencdik-

ken genaamd wordt: wanneer hec hun ge-

lukt , daarmede de moederplanten of moe-
derwortels te vatten en met dezelve de zij-

takken der wortels uit te halen , dan worde
zoodanig land of een gedeelte er van fom-
tijds van deze planten gezuiverd; hec besc

is , dit uitdikken of uitdeken er van in bet

werk te dellen, of vroeg in hec voorjaar,

om dat dan de wortels nog niec uicgefpro-

ten , maar taai en gezet zijn , en dus ge-

reedelijk met de moederplant volgen; of

na den maaitijd , alzoo men de moederplan-

ten dan besc onder het etgroen kan onder-

kennen en uitrukken of uitdeken. Veel-

tijds blijft echter deze planc in fommige
landen de overhand behouden, en worde
dan fomtijds alleen overwonnen door het

omploegen.
wijTre hoe Wat eindelijk het vernietigen van hec urc-

onkruid betreft : eenige Landlieden

ge^ruktV^of brengen de afgefneden of afgerukte planten

afgefntden van gemelde onkruiden op een hoop bijeen,
»aki»idcn. 23T1 ecn hock van hec land, om te rotten,

en ook wel op de dellen of mesthoopen

der landerijen , dsn anderen laten die leg-

gen en verdorren. Het laatfte is beter,

om reden dat, hoe naaiivvkcurig men zij,

er altoos eenig zaad overblijfc, dat op die

mest-
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Inèsthoopen , door de Tappen der plant, hst
^

rijp wordt, en met de mest weder over het

land wordt verfpreid. Er zijn ook Land- vr. Afd.

lieden ,
welke die onkruiden op hoopen

leggen, en ^ na dat dezelve uirgedroogd

zijn^ verbranden, het welk de beste wijze

is om het uitgetrokken onkruid te vernie-

tigen. Dit een en ander op alle foorteri

van onkruid toepasfelijk zijnde , laten wij

het verder aan de kunde van den Landman
över.

Na het eeti en ander wegens de onkrui-

den gemeld te hebben^ zoo kunnen wij niet

nalaten om ook iets te zeggen van het na-

deel, het welk aan de wei - en hooilanden

door fommige dieren veroorzaakt wordt,

en dat Torn wijlen grooter is, dan men
wel denkt; zijnde de wei- en hooilanden

aan het wroeten der mollen en aan de mui-

zen onderworpen, en vele klaver- en gras*

Toorten aan verderfelijke infckten, welke

er zich in onthouden.

Bij de befchrijving van de ziekten der

Koeijen hebben wij , in een afzonderlijk

Iloofdfluk ,
breedvoerig gehandeld over de

ziekten ,
welke door infekten veroorzaakt

worden : alle de daar ‘genoemde infekten

zijn in de wei - en hooilanden te vinden

,

en ook zijn velen aan het gras en de bij*

planten eigen: het zou er hier dan zake-

lijk op aankomen, cm te onderzoeken, of

het gras, of wel bet eigenlijk ho'oigras,

aan zcolanige infekten, het zij wormen,
ruplen

,
torretjes , mijten en andere kna-

1 ^ geu-
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j

gende diertjes onderworpen is, dat dezelve
|

Rt3NDVEE,
geduchte fchade aan den wasdom kun- 1

VI. Afd. nen toebrengen, en eindelijk, of aan den..

Landman en Hüoijer zoodanigen bekend",
zijn.

Voor zoo verre ik weet, vestigen zij .

hier minder hunne aandacht op , dan we!
de Natuuronderzoekers zulks doen : deze

laatften kennen vele foorten van rupfen

,

vlinders, torren en vliegen, welke op. ver-

' fcheiden grasfoorten azen en dezelven door-

knagen waaronder er zijn, welke zelfs

den naam van gras -rupfen, gras -kapellen

en hooi -kapellen dragen. Wij zullen dus

hier opgeven eene

Lijst dQt Beknopte Naamlijst der voornaamst he^

kende insêkten, welke in het gras

het hooi en en in het hooi leven»
grasnadee-*

lig zijn, ^
NB. Die foorten, welke voIHrekt aan het

hooigras eigen zijn, zijn in deze lijst:

vooraan met een * geteekend.

DE TORREN.
r

ï De Brektor: deze leeft in de weiden
in den drek der Koeijen , maar befcha-

digt het gras niet.

s De Eivormige Tor

:

deze is fchadelijk

aan de Kocijen, knagende aan derzel-

ver klaauwen.
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*S De Stoftor: deze knaagt bijzonder dar

foorc van hooigras, hcc welk toe het

duin “ rietgras behoort. Yi. Afd*

^^4 OnzdievenheerS'Beestjes <iLieve Vrou-
wen - Torretje: dit torretje bemint bij

uitdek het hooigras, doch doet er we-
nig fchade aan.

'^5 Het klein Goudhaantjes Grastorre-

tje : de wormpjes van dit torretje

knagen aan het gras , zittende als klei-

ne zwarte flijmdippen onder aan heti

zelve.

6 Het Purper Grastorretje doet even
als het vorige.

7 De Zwarte Knaagtorren

:

hiervan zijn

twee loorten , welke beiden allerfcha-

delijkst voor het vee zijn , en fchier

het oog ontvlieden ; beiden zijn eigen

aan het befebreven Egelgras of vuur-

ranunkel ( Kanunculus flammula j ,

en befchadigt de Schapen aan derzeL

ver pooten.

8 Het Springkevertje

:

dit is in de hooi»

velden ook gemeen.

9 Het Zaadtorretje

:

dit is het diertje,

het welk in de koorn- en havei hal-

men en in de hooipluimcn nestelt, ge-

lijk ook
De Snulttorretjes ,

waarvan twee

foorten zijn , als :

ïo Het Koornkna?ert]c , welke aan de

koornhalmen knaagt, en

lï Het Haveriorretje ^ welke aan da ha*^

1 3 ver
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ver cn ook aan het hooizaad zeer fcha-

delijk is.

11 Hot Pf^ilde Zuring- Torretje

:

dit worde

overvloedig in de wilde zuring gevon-

den.

13 Het Dhtelhokjc

:

dit torretje nestelt
•

in de distels, welke onder het hooi

groeijen, vooral in de maand Mei, en

dus als het hooi op het bloeijen ftaat,

14 Het IZater - Böktorrctje: de wormp-
jes ven dit torretje zijn fchadelijk aan

het watergras, knagende hetzelve af,

en is dus fchadelijk in die lage lan-

den , waar fommige foorten van het-

zelve onder het hooi groeijen.

^15 Het Fuurtorretje of Bladsrtorret^e i

dit torretje zit veel aan de hooiplui-

men cn bladeren, en knaagt aan de-

zelven zoodanig , dat fomtijds de airen

verdorren. Sommige houden dit tor-

retje voor dat foo'rt , waardoor de

zoogenaamde koornbrand veroorzaakt

wordt. Het doet in drooge zomers

zeer veel fchade aan het -hooigras en

derzelver bij foorten.

4Ó. Het Stekelig Aardtorretje

:

dit is bij

de Landlieden zeer bekend ; het is

zwart, blaauvvglanzig en klein, anders

gelijk aan de gemeene aardcorren van

dit geflacht , welke veel aan de wor-.

telen, vooral van het kweekgras. huis-

vesten ; zij zitten insgelijks veel ia de

hooipluimen,

*17

\
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17 De Lichtfchuwers : deze zijn veelal hrt

aan het hooi eigen, kruipen daarin als

het droog is , en doen er veel fchade vi, Afd,

aan. liï-

18 De Meitor: deze tor is bij fommige
Boerenlieden bekend ; vooral zijn haar

wormen bekend, onder den naam van

Meiworm^ om da: dezelven dan veel

in het veld aan de wortels der plan-

ten gevonden worden. De Boeren,
welke .die wormen kennen , dooden
dezelven, om de fchade, welke zij,

inzonderheid aan de klaveren, doen.

ïp De Knohbeltorretjes en zoogenaamde
Knagertjes: deze- zitten zeer veel in

de hooipluimen en zaadknoppen , in

den bloeitijd, en verderven dezelven.

Deze foort vooral doet zeer veel fcha-

de aan het' hooi, bijzonder in drooge

zomers , om dat het juist in den bloei-

tijd het hooigras en deszelfs bijfoorten

aantast. Hunne wormpjes zijn zoo
klein , dat dezelve veelal met het bloo-

te oog niet te ontdekken zijn, zoo
dat zelfs ervaren Landlieden, dit dier-

tje niet kennende, hetzelve, om de

kleinheid, de mijt in het kadi noe-

men. .Door eene goede regenvlaag ,

worden zij vernield , zoo dat zulke re •

genvlagen
, in dit opzigc , wel eens

nuttig voor [het hooi zijn : gelijk de

regen ook veel toebrengt tot het ver-

dwijnen van de volgende cvvee bij foor-

ten, als;

I 4 $0
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20 De Gras Chermes^ en

2 1 pe Knaagtorre.
Verder .beeft 'men nog de Grasluu

zen , de Kleine Oorworm en ontellijke

anderen
, te veel .om afzonderlijk te

noemen,

DE HALVE TORREN.

Hieronder behooren weinigen in ons

Land, in tegen Helling van andere Gewes*
ten

,
waarin zij veel verwoesting veroorza-

ken ; doende de Sprmkhanen , Krekels en

Veld - Weegluizen , in die Hreken , waar zij

zijn , veel fchade , vooral aan hec hooi en

graangewas.

Van de Sprinkhaan» foorren zijn er ver-

Icheiden , welke door ons niet bedoeld wor-
den

,
als de Groene Boom- en Haagkre^.

kei , de Sahelftaart

,

en meer andere ;

maarv;

&2 OQFioöl-SprinkhanenoïGras Sprink-

hanen zijn overvloedig bekend : zij

zijn meestal groen , klein en ving

;

fommige zijn roodlijvig en blaanwvleu-

gelig ; dan men kan zeggen
,

althans

ik heb opgemerkt , dat de Sprinkha-

nen over hec geheel in Holland en el-

ders minder of fchaarfcher in de vlak-

ke, lage hooi- en weilanden gevon-.

den worden, dan wel aan de duinkan-

ten en in hooge klei -akkers, v/aarin

zij veel fchade kunnen doen , vooral

^ in
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5n fommige laren , als dit gedierte als

in geheele wolken toe ons overvliegt.

Meer bepaaldelijk kunnen wij ör niet Vï.^Afd^

^ 4 ^ Hoofdft.:
Meer bekend en op den duur ge-

duchcer zijn in fommige onzer landen,

bijzonder in de koorn- en moesakkers,

de zoogenaamde Veenmollen^ als mede
de Aardvlooijen , welke in menigte

over de aarde fpringen
,
doch door re-

genvlagen verdwijnen.

S3 De Veenmol: deze wordt zoo genaamd
om dat dezelve veel in veenaebtige

gronden huisvest, en om dat zij, even

als de Mollen, loopgraven onder den

grond maken en alle wortelen , die

hen voorkomen , afknagen. Dit ge-

dierte is in (laat, om op plaatfen, waar

het huisvest , in éénen nacht geheele

akkers te bederven
; het huisvest ech-

ter weinig of zelden in hooi - en wei-

landen; mogelijk dat de pisfe en drek

van het vee, mitsgaders de mest op
dezelven voor haar fchadelijk zij , of
om dat zij geene graswortelen of der- v

gelijke beminnen , en geen vlakke vel- ^

den zoeken , maar daarentegen meest

altoos zich' in velden of akkers bevin-

den, waar zij zachte, maifche worre’!*

ien en kruiden aantreffen. Vele mid-

delen zijn of worden er beproefd, om
dit gedierte te verdrijven

, doch ook
vele van di^ middelen zijn onzeker

:

het best is
,

de nesten op te zoeken

Is en
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K*'*’ en die om te fpitten, of om (loppels
RUNDVEE.

grond te branden, dat met vrij

^svolg door ecnigen gedaan wordt.

Koüiaih
DE VLINDERAARTIGE.

Van deze zijn er al mede verfcheiden,

welke op het gras en hooi azen , doch de

meesten doen weinig fchade. De volgende

komen in aanmerking :

24 De Groote Gras- Kapel: de rups van

dit kapelletje is, gelijk de meeste van

deze foorc, doorgaans groen van kleur,

als het gras zelve , zoo dat men de-

zelve niet gemakkelijk ontdekt ; zoo
zijn ook de popjes , welke zich digc

op de hooihalmen vasthechten. De rup-

fen knagen aan het gras , en naar mate

het een droog of nat faifoen is , vindt

men er veel of weinig van. Omtrent
den hooitijd komen de kapellen te voor-

fchijn en vliegen bij menigte over het

hooi: het zijn aardige en fierlijke brui-

ne* en gele fïLiweelachtige vlindertjes,

met twee of drie oogjes op de vleu-

gels, waarom men ze ook Argusfen
noemt , zijnde deze de groote.

55 De Kleine Argus of Gras • Kapel is

ligter van kleur , en heeft meerder

oogjes.

26 Een derde foorc heeft zes oogjes op
de wiekjes

,
en is de gemeenst bekende

foorc.

Hf
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07 De Galathca van linnaeus is mede

eene foorc van dezen aard, doch klei-

ner, en aan de onderwiekjes fraiai ge-

mannerd ; het rupsje is klein , maar

knaagt vrij fterk en is dus fehadelijk.

. fiS De Donker'hruine gemecne Hooi -Ka-
pel met twee oogjes op de wiekjes

,

is al mede zeer gemeen in de binnen-

weiden.

29 Nog zijn er twee allerljcfde fraaije

kleine kapelletjes : derzelver kleur is

gloeijend hemelsblaauw , en de vlerk-

jes zijn onderaan vol oogjes: het is de

regte Kleine Argus ^ en ook gemeen
bekend bij den naam van Porceletn-

Kapelletje; zij zijn meer fierlijk dan

fchadelijk , en azen meer op de bij-

plancen , dan wel op het graan - of

hooigewas. De rupfen van .deze ka^

pelletjes azen bijzonder op het duin-

gras ,
doch meest op het koorn in

hooge landen.

30 De Paarlemoer - Kapel

:

deze is in

de hooilanden aan de duinen zeer ge-

meen.

Behalve deze voornaamHe onder de

dagkapellen, zijn er ook nog andere,

welke tot de nachtkapellen betrokken

worden , en veel in het gras wonen

,

van welke er meer op de bijplanten

dan op het gras zelve azen; doch die,

welker rupfen op het gras en de kla-

ver azen. zijn ook vrij fchadelijk, als

dp.r is :

M«T
RÜNDVRZ.

VI. Afd.

m,
Koüidil^

/ /
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K?T
RUNDVEE*

VI. Afd.

IIT.

Hoofdft.

3 ? De Zuiger - UiL
32 De Weegbree -UIL '

33 De Duin-UiL ^
34. De Paardebloem ' Rups,

35 De Zwavel-Uil : deze allen wonen
op fommige tijden tusfchen en op hec
gras en deszelfs bijplanten , en doen
er dan veel fchade aan.

^36 De Bruine Nacht - Uil , welke ook
Hooi- Uil genaamd wordt, is bijzon-

der bij den Landman bekend: zij vlie-

gen des avonds veel over het hooi

,

als het rijp wordt, en verfpreiden zich ,

gelijk meest alle graskapellen , in den

maaitijd over het veld. De rupfen van

deze kapel zijn door hunne bruine kleur

en harigheid kenbaar.

^37 De Grijze Gras -Uil: deze is de al-

Icrfchadelijkde van alle de kapellen,

zoo nachtkapellen als andere ; dezelve

is aan de Landlieden bekend , en leeft

volhrekt niet dan van het gras, bij-

zonder van het hooigras. Deszelfs rups

kan een hooiveld geheel afknagen en

verwoesten , doch aan het rietgras doet

het geen fchade. Het is in Duitsch-

land zoo verwoestende, dat het foin-

wijlen het hooi geheel vernielt. Bij

onsjs het ook bekend onder den naam

VQU Ho oiv/orm ^ dan dezelven worden

veel vernield door de Spreeuwen en

Kraaijen , bijzonder door de kleine

Kraaijen; ook de Kievieten en Merel-

üieppen azen er op; er is weinig te«

gen
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Hootdft.

gen te doen ; het best is , om h<^t

land, waarop men die rupfen tusfchen

het hooi of gras befpeiirc, om te dei- VLAfd.

ven , ten einde het onaangeftokei] land

te bevrijden.

38 De Rietrups : deze is een rnooijc

groote rups
,

gelijk ook deszeifs ui-

len ; het is een geduchte vijand van

het rietgras, en doet aan hetzelve veel

fchade.
' Verder heeft men nog de Grasmijt

ten ^
de Veldmot ^ de Havcrmot ^

het welk alle kleine Infekcen zijn,

welke aan het gras fchade toebrengen.

Onder de vliesvleugelige zijn:

39 De Kleine Juffertjes.

40 De Scorpioenvlieg.

41 De Kleine Knaagwesp,

42 De fVilde Hommel.

43 De Zwarte Pdier enz.: allen meer of

min fchadelijke Infekten voor bet gras.

Onder de vliegen of cweevleugelige

telt men eene menigte
, welke wel in

het gras verborgen zijn , doch in en

aan den huid van het vee hangen

,

cijeren leggen en daarin voorttelen

,

^

zoo fds dit bij het befchrijvcn van de

ziekten der Koeijen
, v^eike door in-

fekten veroorzaakt v/orden
,
gemeld is;

dan de foorten , die eigenlijk aan bet

gras knagen , zijn hiervan onderfchei-

den : van deze zi‘n voornameliik de

volgende aan de Landlieden bekend.

^4
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HET
21UNDVEE,

VI. Afd.

IIL
Koofda*

44 De Spekvreter of Groote Mug: dé

woriTien van
,
deze vindt men in me-

nigte aan de graswonelen, vooral aan

die van het hondsgras ^ aan de water-

kanten , doch zij doen .er weinig fcha-

de aan.

Voorts zijn er nog verfcheiden mug-
genfoorten , welke , alhoewel zij bij

geheele troepen over het hooigras

zweven, er geen fchade aan doen, maar
wel meest aan de waterplanten cn flib

,

waarin hare wormpjes leven , doch ook
deze worden door andere watertorren

verflonden.

Onder de millioenen eigenlijke vlie-

gen zijn er maar weinige, die men zeg-

gen kan het gras of graan te benadee-

len ; dan. die hieronder te tellen zijn,

zijn er des te geduchter voor, door-

dien zij door hare wormen of wel door

hare angels de planten, welke zij tref-

fen, in eens als den doodfleek geven,

zoo dat zij dadelijk kv/ijnen en voorts

fterven ,
gelijk men dit dikwijls aan

het koorn, gerst j haver en hooi on-

dervindt.

Onder de fchadelijke vliegen zijn:

45 De Zwarte' Vlieg in het voorjaar.

46 De F/ortelvlisg ,
en meer foorcen ,

welke wij niet allen afzonderlijk zul-

len opreekenen, en alleen melden
, dat

de meesre vliegen , welke op andere

planten azen , ook fchade aan het hooi

doen

,
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doen, doordien er genoegzaam geene

bijplant tusfchen groeit , of op elk
^undvke

nasc een vliegenfoort ; doch alfchoon vi \fd,

er velen en meest allen op de planten

zweven en aan dezelven knagen of

daarop voorttelen, zoo wordt ook niet-

temin het vee door fommige foorrcn

jammerlijk geplaagd , in welk opzigc

deze dan ook zeer fchadelijk in de

weiden zijn. Hieronder zijn foorren, '

welke op het eene, en weer andere,

welke op éen ander dier aanvallen, en

ook zulke , welke bijzondere deden
van die dieren .treffen , ais:

47 De Hippoboseta equina , welke meest

de Paarden kwelt.

4S De Oeftris y welke zulks aan de Koe^
jen doet.

49 De Hippohosda Oyina is meest aan

de Schapen eigen.

50 De Aarsvllegen hechten zich meest
aan de teeldeelen der Koeijen.

51 Het Kleine Zwarte Steekvliegje treft

de oogen der Koeijen , vooral doet dit

het allervenijnigst vliegje
, door het

welk het vee tot razens toe gelloken
wordt.

^ 5a Het StanipvUegjs: dit fleekt zooda-
nig aan de hoeven der Koeijen

, Scha-
pen en Paarden , dat die dieren gella-

dig met de. pooten (lampen , hetgeen
bekend genoeg is. Meer andere (laan

wij over; doch ik kan hier niet voor-
bij aan te tcekenen, dat linnaeus ge-

waagt

^ m
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BET
RUNDVEE^

VI. Afd.

UI*

Hoofdfl

,

waagt van een vliegje , dat ring- en
(lekei fprieten heeft ^ bleekgroen van

buik is enz.: dit vliegje, meldt hij,

heeft in Zweden in één jaar over de

100,000 Dukaten fchade aan de gerst-

halmen gemaakt. Ons is zulk eene

gewigtige (looping niet bekend, maar
wel een^ dergeiijk vliegje, dat in de

haver- en gersthalmen huisvest.

de plantmijten.

'Van de klasfe der Plantmijten ^ Plant»

luizen^ Plantvlooijen ^ Veldfpinnen en alle

kleine Mijten ,
welke aan alle planten ,

hoegenaamd , eigen zijn , kunnen wij niet

* veel bepaalds opgeven , dan alleen drie of

vier bekende foorten ,
als:

53 De Hooimijt t deze knaagt aan hec

drooge hooi- en klaverzaad.

54 De Koornmijt.

55 De kleine Kruisfpin.

56 De Najaarsjpin ^
welke in het najaar

met geheele draden door de lucht

zweeft , aan de kruiden blijft kleven

,

en door fömmigen voor een torretje
"

- gehouden wordt.

DE WORMEN, EN SLAKKE N<

Dat de menigte Aardwormen aan de

hooi- cn grasvelden fchadelijk zijn, is be*

kend, als mede van de Land» en Water-

flak*
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pakken , vooral flek men hier bijzonder

onder:
nuNiivEi.

VI. Afd^

57 Het VeldPa\je: dit is een zeer klein,

zwart, llijmig, ongefchelpt diertje, het

welk in lage landen en ook fomtijds

in verte weiden aan den fleurigen was-

dom van het gras zeer hinderlijk
, ja

zelfs voor het vee fchadelijk is, als

ook:

58 Het Geel GrasPakje: zij verdwijnen

veelal tegen den hooitijd, en doende
meeste fchade bij het uitfpruiten van

het gras. Voorts zijn er nog ontel-

lijke kleine hoornflakjes , welke tus-

fchen het gras leven, en ook, die in de

flooten, meest op het watergras, hun
verblijf houden ; dan , allergeduchtst

zijn de aardflakjes voor het koorn en
graan , waarvan zij, op fommige tijden»

geheele akkers aan de wortelen afkna-

gen : zij kruipen bij dag in de aarde,

doch bij nacht kruipen zij
, gelijk

meest alle Hakken , langs de planten

op en bederven dezelve.

Ik heb nu van de voornaamde infekten,

wormen enz., welke aan en bij het hooi-

gras hun verblijf houden , melding gemaakt;
dan, behalve deze zijn er nog ontelbare an-

deren ,
die , hoezeer bekend , hier overge-

llagen zijn, om niet te wijdloopig te wor-
den.

K Was
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Wat eenige middelen betreft , om deze

infekten van tusfchen het hooi en gras te

verdelgen ; tot dat einde zijn er wel be-

proefd , doch ik heb geene ondervinding

genoeg van dezelve, om die als voldoende

.voor te dragen: hetgeen echter voor ons

onuitvoerlijk is , doet de goede Voorzie-

nigheid ; laat ons hierbij een weinig flil-

ftaan en ons naast de hooiroken en koorn-

fchoven op de klaverzoden nederzetten

;

laat ons de zorg van den AI zegenaar be-

fchouwen , dun zien wij in de lente de God-
lovende Leeuwrik alreeds op niillioenen

wormpjes azen, die anders in de beemden
het gras zouden af knagen; dan konft de

vrolijke Kievit, die, behalve duizende fma-

kelijke eijeren ,
welke zij ons voor den

disch ichenkt, êen genoegzaatn getal jon-

gen opvoedc , die tusfchen het gras de daar
"

fchuilende infekten en fchadelijke vliegen

vernielen : wat later , als het gras hoog
groeit, ziet men de Sneppen tusfchen het

hooi , zijnde juist de fnavels of bekken de-

zer dieren zoo lang , dat zij tot in den

grond kunnen booren en de wonnen tus-

fchen hunne, hiertoe gefchapen
,

tandsge-

wijze toppen der fnavels uit den grond ha-

len ; vervolgens ziet men de Spreeuwen
een aanmerkelijk nut doen , als deze mee

hunne jor.gen in den hooitijd zamen kop-

pelende . achter de maa'ijers de wormpjes
«n torretjes vernielen ,

en dus het eegroen

zuiveren van anders daarvoor fchadelijke

J
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infekten: hierbij komen nog Watervogels,T?j I» RüNDVfcS.
iirenden

, Ooijevaars , Reigers enz. , weiKe

het watergras in poelen en aan de oevers

van onceJlijke water “infekten , (lekken, wor-
men en kikvorfchen zuiveren: ook is het

aan de infektkundigen niet onbekend, dat de

infekten onder elkander vijandig zijn , cn

onderfcheidcn foorten van hun weder an»^

dere foorten tot vervolgers hebben en zij

zich dus ook onderling vernielen; Wanneer
tvij dit alles befchouv;en, wie ziet dan niet,

dat de hand des Heere dit alles doet? Wie
zinkt niet weg in' diepen eerbied voor zulk

eene aaneenfchakeling van de wijze zorg der

Voorzienigheid, tot onderhoud van het ge»

heel -al? En zie daar dat gene, waartoe

wij met al ons vernuft niet in Haat zijn,

befchikc de Schepper der Natuur! Laat ons

dan, mijne Landgenooten ! onze onderzoe*

kingen op dat fpoor beduren,, en dus de

Al wijsheid gade flaande, die middelen ge-

bruiken, welke' Zij zelve ons leert, dat is:

onze zorgen en vlijt bededen tot het beoe-

fenen van dat gene, het welk wij met ©ns

oordeel kunnen bevatten, cn verder kun-

nen wij niet. En hiermede beduitea wij onze'
.

voordragt wegens de voor het hooi en gras

fchadelijke infekten.

Nu' moet ik nog iets zeggen wegens
.

Viervcs*

eenige* in vele opzigten voldrekc bekende,

fchadelijke viervoetige dieren , waarvoor voor hooi.

den Landman beducht is , en dit zijn de en weiian?«

Konijnen^ de Muizen en de Molfoorten.

Ka
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De Konij*

Q90 en de

jagt.

Wac de Komjnen betreft: deze dieren

zijn aan ons land, in onze duinen en zand-

gronden , zoo natuurlijk eigen , als eenig

dier in andere gewesten : zij maken een

groote tak van welvaart uit in fommige
rireken, welke deswegens onder een bijzon-

der beduur Haan, het welk overal genoeg
bekend is, wordende de Konijnduinen ook
verpacht, waarvan verfcheiden Plakaten en

Refolutien , door de voormalige Staten ge-

maakt , voorhanden zijn , doch die ook
meest de jagt zelve betreffen. Ons bedek

laat niet toe daarin uit te weiden , maar al-

leen aan te merken , dat het jagen , over

het geheel genomen, het zij op Konijnen,

Hazen , Patrijzen , Eenden en andere die-

ren , allerfchadelijkst is voor den hooi-,

koorn- en akkerbouw, wanneer de jagers

met hunne honden , of op andere manie-

ren , door het hooi en veldgewas jagen

:

tegen welk misbruik ook in Ibmmige van

die Plakaten eenigermate gewaakt v.^ordt

door de bepaling van den befloten jagccijd

,

dat is, vei bod van niet te jagen voor dat

het hooi en veldgewas is gemaaid en in-

gezameld; dan dit is dikwijls
, ondanks de

zorg van het Beduur , door bevoorregte

Edellieden en anderen, tot nadeel van den

Landman , maar Ichaaisch gehoorzaamd.

Dit' fchadtlijk misbruik was van ouds zoo

bekend , dat er zelfs wetten 'tegen gemaakt

zijn: zoo vindt men in bet Saxisch Land-

regt: JSkmant fol die Saattreiten dutch
ja-
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ja^tn odfr Hertzen •willen^ wen das korn hkt

gejckoffen und blad gewonnen hat; dac is:

JSiemand zal de Zaadlanden doorgaan vi.Afd.

om Herten te vangen , dan na dat het HL
Koorn gefchoten is en blad gewonnen heeft.

Verfcheiden onder de oude Wijsgeeren er-

kenden reeds die fchandelijk misbruik: xe«

NOPHON vooral geeft aan de Jagers eene les

,

om geene veldvruchten te fchaden. De
beroemde scaliger fpreekt ook van het

misbruik, het welk van de jagt gemaakt

wordt. Die I.atijnfche verzen van deze

laacfte hebben wij , ter uitfpaming , met
eenige vrijheid, dus vertaald:

Wie kan het nadeel van den Akkerman bepalen ,

Als Jagtheer met zijn (loet komt in zijn’ akkers dwalen ?

Daa , hoe dit wezen mag , de Moeder der Natuur

Schijnt echter aan den mensch en medccreatuur

De drift tot jagtbedrijf te hebben ingcfchapen;

Het leerde ’t breijen van de netten aan de knapen ,

Om dus aan ftang en ftaak , het kreupelboscb bezet.

Het woud' en veldgediert te vangen in het net;

Zij leerde ’t Valkgcflacht , op de uitgefpreide peinen

,

Aan raenfchelijk bevel en jagerrwet gewennen.

De vrolijke gezel van ’t menfchelijk gedicht,

De hond , fchiep zij voor hem tot wacht en voor de jagr.

En daar zij niets vergeefs den fcheps’len heeft gegeven ,

Mag ook de fterveling naar haren invloed leven.

Mits dat de rede en de raenschlijkheid gebiedt

:

Hetgeen ge u zelfs niet wenscht, doet dit een ander niet.

K 3
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De^e les hebben onze Voorzaten wel ia'

acht genomen , zijnde door de Staten de

Jagt “ Plakaten merkelijk verbeterd
^

en bij

het bepalen der jagt ^ geregtigheden en vrij-

dommen ook tevens het populeren der Ko-
nijnen en ander wild begunfiigd als een tak

van voordeel ; maar ook vindt men , dat

er mede gezorgd is tegen het nadeel, het

welk eene al te groote vrijheid om Konij-

nen aan te fokken aan de bouw- en ak-

kerlieden veroorzaakt heeft, welker zaai-

landen en weiden aan den duinkant lagen,

en er ai mede Plakaten en Keuren tegen

dit misbruik gemaakt zijn.

Wij hebben , onder de fchadelijke viervoe-

tige dieren , ook opgegeven de Mollen : deze

dieren zijn overal in Europa en bijzonder

ook in ons land bekend, als zeer fchade-

lijke ondermijners der weilanden en akkers,

bijzonder voor de vlakke en weeke landen

van onze gewesten, doordien de Mollen,
welke door ons bedoeld worden, niet ge-

fchikc zijn voor berg- en fteenachtige gron-

den, alwaar weder andere foorten van die-

ren, welke in den grond wroeten^J gevon-

den worden,

De Mollen^ de Molmuis

^

de Veldmui^

zen , ook in eenig opzigt de Egels , zijn

voornamelijk de foorten , welke men in on*

land vindt.

De eerstgenoemde, namelijk Mollen^

kunnen een kamp weiland
,

ja geheele beem-

den en polders, zoodanig ondermijnen en

mei
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met loopgraven doorkruisfen , dat zij de «st

wortelen van het gras-, hooi- en akker-.

gewas zoodanig befchadigen , dat het ge- vi. Afd,

was kwijnt en verdort, en zij het land door

hun graven zoo bol en met gaten maken,
dat er de mensch en het vee intredende,

flruikelt; dit alles is aan de» Landman be-

kend , en hij tracht door zijne kunde en

zorge dit fchadelijk dier zoo veel mogelijk

'uit te roeijen, hebbende onder hen lieden,

welke er zich op toeleggen om Mollen re

vangen of uit te delven, welke lieden MoU
lendelvers en ook wel Mollenvangers ge-

naamd worden, zijnde er in Rijnland bijna

geen Dorp of Distriél, of cr is een Mol-
lenvanger, waarvan de Landlieden zich be-

dienen ,
daar hun de tijd ontbreekt om het

zelve te doen , hoezeer er vele onder de

1 andlieden zijn , die dit kunstje zoo goed
kennen ,

als de Mollen vangers zelve. Men
betaalt aan zulk een’ Mollenvanger eenig

geld voor elke Mol , welke hrj vangt; zijn-

de daarenboven de Molienvellen ook vopr

hem ,
Welke hij aan de Bontwerkers ver-

koopt.

Deze Mollenvangers nu gaan met eene

fpade, of met zeker inflrument, zijnde een

langen Hok ,
aan welks eind vier of vijf

lange fcherpe ijzeren pennen, bij wijze van

een elger , in de rondte geplaatst zijn , door

het land, en fporen de loopgraven der Mol-
len op, welke door hun ritten of Molrit*

ten genaamd worden : zij zijn zoo ervaren

,

K 4 dac
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dat zij uit het beloop en de kruisfing van

het rit zien kunnen , waaromtrent de Mol
wroet, omtrent welke plaats zij d:n ftil-

ilaan, meeètal , zoo men zegt, onder of

tegen den wind , om dat zij vermoeden

,

dat de Mollen anders den vanger rieken kun-

nen: dus ftildaande, laat de vanger de Mol
doorwroeten , tot op het tijdftip , dat hij

nabij of hoog genoeg is ;
daarop lleekt hij

vaardig toe, en fpitst den Mol aan zijne

ijzeren pennen , zoo dat hij llerft en dus

uit den grond getild wordt.

Op dezelfde wijze doen dit zeer velen

ook met eene fcherpe ijzeren fpade, welke

zij onverhoeds, als de Mol doorwroet, in

den aardhoop infteken , die vaardig omkee-
ren, en dus de Mol op de vlakte werpen-

de, dezelve voorts doodOaan , het welk

eene bijzondere handigheid vereischt, ver-

mits anders de Mollen vaardig wegloopen*

de, dadelijk weer in hunne ritten influipen

en ontkomen.

Behalve deze wijze om Mollen te van-

gen', zijn er nog algemeen Mollenvallen

bekend
, dezelve bellaan uit een langen

plank , aan welker eind lange fpitfe pen-

nen zijn ingewerkt : deze plank rust aan het

eind , met de pennen naar beneden , op een

dubbele pen of lat

,

het welk met twee

groeven op één fluit, zoodanig, dat de Mol
in het graven tegen de onderfle pen ftoo-

tende, dezelve knakt, zoo dat de‘ pen als

door midden breekt
, en de plank vaU mee

de
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de ijzeren pennen op de Mol, liggende op

de plank een zwaren (leen, welke door zij-

ne zwaarte de pennen aandringt ; ook hangt VI. Afd.

deze plank wel tusfchen valftijlen aan een

rouw , en kunnende dus op - en nederfchui-
°° *

ven , terwijl eene wip of looze tree in den

grond legt , die , zoodra de Mol er aan-

raakt, de val ontfpant en doet vallen; dan

deze laatde gebruikt men meest in de moes-

hoven en tuinen : nog meerder foorcen van

Mollenvallen zijn er bekend ; doch de Mol-
lenvangers laten het meer op hunne oplet-

tendheid en handigheid aankomen, waarin

de een boven den anderen uitmunt. De Mol-

Wij dienen hier ook te fpreken van het muis.

bijfoort, het welk men Molmuis noemt,
om zijne gelijkheid naar de Mol en de

Muis: de onzen noemen het de Spitsmuis^

Molmuis^ ook Spinnemuis

^

om dat dezel-

ve, zoo men wil, op de aardfpinnen aast.

Dit diertje, dat het kleinlle onder de mij

bekende viervoetige dieren is, is juist niet

altijd fchadelijk, doch er zijn jaarfaifoenen

,

vooral drooge zomers, dat het bij menigte

voortteelt ,
en vervolgens in de velden

wroet; doch het is zoo teer, dat, zoo het

boven den grond loopende en door regen

overvallen wordende, ilerfc.

Nu volgen de Veldmuizen: deze kunnen
bij zoogenaamde muizenjaren

, als er drooge muizen,

zomers op wakke winters volgen, onge-
loofelijke Ichade in de velden veroorzaken.

Dit gedierte vermenigvuldigt zoo fterk ,

K 5 dat
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HET d^t in ééne maand het gefiachc verdubbelt,
RUNDVEE, 200 er geene kraaijen en andere roof-

VI. Afd, dieren weren, zij zouden alles vernielen,

en indien ons klimaat niet onderworpen was
Hooldft. r 1! ••

aan vorst, fneeuw en hagelbuijen, zij zou-

den onverwinnelijk zijn ; dan , daar onze
landen dikwijls met fneeuw bedekt zijn en
vele van dezelve des winters dras leggen,

zoo kan eene matige aanhoudende vorst

haar in de holen doen fterven , en dus is

de fneeuw en vorst een gezegend middel

der natuur, om de vermenigvuldiging van

dit, anders zoo fterk voorttelend en tevens

voor de veldgewasfen geducht: gedierte, te

beletten.

.

Menfchelijke middelen zijn er niet veel

tegen aan te wenden: er zijn wel Landlie-

den , welke er voor zijn , ora
, in gevalle

men vele van die Veldmuizen befpeurt, en

er geen vee op die landen is, dan de wa-

tergangen ,
duikers en polderfchutten te

openen
,

en zoodanige landen , zoo 'verre

als men raadzaam oordeelt , onder water te

zetten , ten einde hierdoor dit gedierte te

verdrinken, en daarna het water weder uit

te malen; dan, in hoe verre dit nuttig is,

kan ik niet bepalen.

Wijders behoef ik niet te herinneren

,

hoe ook de Muizen en Ratten, als mede

de Rel- of Koornmuizen, in de hooiber-

gen , koornfehooven en graanzolders indrin-

gen , en groote fchadc veroorzaken kun-

nen.

Met
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Met weinige woorden diene ik ook nog

te fpreken van è.tEgel^ een dier, het welk

al mede op fommige plaatfen in ons land, vi.Afd;

in de velden, doch meest in kreupelbos^
Hoofdft^

fchen , in ooftboomgaarden en moeshoven
*

huisvest, én derhalve op het hooi en gras De Egci;

niet veel betrekking heeft , waaraan het ook
geen fchade toebrengt; maar integendeel is

het een dier, het welk natuurlijk een vijand

van muizen en Hekken , en ook van de

mollen is.

Dus dan hebben wij de wetenswaardigHe
zaken , die eenigzins tot het gras en hooi
betrekkelijk zijn , voorgedragen , en gaan

nu óver tot het befchrijven van het bemes-
ten der landen en daarbij behoorende zaken*

'

ZES^



154 NATUURLIJKE HISTORIE

HET
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Vl.Afd.
IV

Hoofdft.

Inleiding.

ZESDE AFDEELING.

VIERDE HOOFDSTUK.

Handelende over het hemesten der WeU
en Hooilanden^

H ec mesten der wei - en hooilanden

wordt door onze Landzaten voor eene der

noodwendigfte beoefeningen van den Land'

bouw gehouden: het beleid, de zorg en de

wetenfchap hiervan is een hoofdzaak van

het Boerenbedrijf; een Landman, die hier-

van geene kunde heeft, en te zuinig of te

lui is om zijn land op zijn tijd te mesten,

en, zoo zij zeggen, goed te doen, is een

onnut Landbouwer en wordt befpot, ter-

wijl integendeel een ijverige en opletten-

de Landman overal geacht is: de kundige

Bouwman houdt het goed mesten van zijn

land voor eene der hoofdzaken, waardoor
hij voordeel van het land moet erlangen

;

en het verfprciden van den drek der Koei-

jen
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jen over de weilanden , ter behoorlijke tijd , het

is in deze landen zoo algemeen als nuttig *-undviï,

bekend , dac een Landman hiervan riet ligt vi. Afd,

zal afgaan ; wij zullen dit dus volgens ’s lands iv.

gebruik voorftellen. Hoofdft,

De voornaamlle ftolFe, welke tot het mes-

ten der landen gebezigd wordt , is de drek

der Koeijen zelve ; deze wordt door den

Landman ,
gedurende den winter , als het

vee op (lal Haat, verzameld; in de 7omer»
daarentegen , zorgt hij , dat de drek , die ' ^

de Koeijen op het land maken, telkens

verfpreid en geëffend wordt; zoo dat men /

de manier van het land te bemesten op twee-

derlei wijze kan befchouwen, waarbij men
het gieren nog als eene derde manier zoude

kunnen (lellen : wij zullen dit ordelijk voor»

dragen. ^

Bij het befchrijven van de Boerenwoning

en Koeffal hebben wij de groepen, waarin

de Koeijen den drek en de pisfe loozen,

befchreven: deze groepen nu worden da-

gelijks tweemalen gezuiverd , te weten , des

morgens en des avonds na het plegen en

voeren; alsdan' wordt de drek met fchop-

pen uirgefchept en in een daartoe gefchikte

bak - kruiwagen geworpen , en vervolgens naar

den gemcenen drekhoop op de werf gebragc

,

en tevens de groepen fchoon uitgefpoeld,

zoo dat de overige dunne doffe en de pisfe

door de groepgoten en voorts door de ge-

meene goten uitloopt, welke door fommi-
gen wel zoodanig gelegd worden, dat de-

zei-
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Gierput.
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of mest*

faaltc.

Staalmai

ken.

156. NATUURLIJKE HISTORIÉ

zelve in een put of in een daartoe gemet-

felde bak uidoopen , welke gierptit genaamd
worde, om dezelve daarin te laten uitges-^

ten, en die verdunde mest vervolgens over

het land te verfpreiden , op de wijze als

in dit Hoofdduk op zijne plaats zal be-

fchreven worden.

De koedrek wordt , zoo als gezegd is

,

op de werf op eenen hoop gebragt , welke

van tijd tot tijd aangroeit en eindelijk een

mesthoop wordt, welke of mist-

faalte genaamd wordt. Wanneer men de

koemest, welke gedurende den winter op
de werf verzameld is, naar het land ver-

voert, dezelve op een daartoe gelegen hoek
werpt, en met aarde, zand, zoden of ligte

ruigte vermengt en dit alzoo op het land

tot een grooten hoop verzamelt, dan noemt
imen zulks Jlaalmaken of Jiaalteggen; men
laat dit wel een winter over leggen en be-

vriezen, met flootbagger er over, om de

mest alzoo te béter te bereiden; wordende

de mest zelden gebruikt zoo als die uit de

Hallen komt, maar door het vermengen met

aarde en bagger enz* en dezelve een winter

op de Halen te laten leggen, tot eene ze-

kere vruchtbare Hoedanigheid gebrrgt.

Dergeiijke Halen worden ook aangelegd van

de modder en het vuilnis
, als mede van de

bagger van en uit 'der Heden Hraten en

grachten, welke modderHalen door den tijd

tot eene zeer goede en vette aarde zamen-

rotten. Dergelijke modder wordt ook wel

met
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itiet gekapt of ander flroo en bedorven

hooi vermengd, het welk men êim gekaste

modder of modderfïroo noemt, dit wordt vi.Afd,

ook over de wei- en akkerlanden gebragt,

onder den naam van jïrooi - of poot- *

aarde; dan een Landman, welke zijn ei- Gekaste

gen mest bereidt , gebruikt dit weinig,

Velen bewaren ook wel de paardenmest af- Paarde»-

zonderlijk, om die op zware kleigronden ,
mest,

welke door hun tot bouwland gefchikt zijn

,

of in hunne moestuinen te gebruiken , of

wel dezelve aan de Tuinlieden te verkoo-

pen, als oordeelende dat de koemest voor

de wei- en hooilanden beter is dan de paar-

denmesr. Verfcheiden Landlieden oordeelen

thans , dat ook varkensmest goed is om wei- Varkea#*

landen te bemesten, bijzonder zoodanige,*”®®^*

waarop het Heermoes groeit, daar er voor-

beelden zijn ,
dat men door het mesten met

varkensmest het Heermoes gedeeltelijk of
geheel is meester geworden. Sommigen
mengen ook wel hunne asch onder de Ita- Aschenz*

len , dan de meesten houden de asch in

daartoe gedolven gaten aan de kaden, of

hier of daar in den grond , en werpen meestal ^

daarop ook allerlei afval van moeskruiden,

afgevallen bladeren enz. ,* wordende dit ook
goede mest voor de tuinen en boomgaar-

den , maar piet voor de wei- of hooilan-

den (*).

Om-

( * ) Bij .het npnoemen en befchrijven der mes£.

fpsciën , welke gewoonlijk in Holland gebruikt wor-

den.
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Omtrent de bemesting der onderfcheideti

foorcen van landen , worde ook door dö

Landlieden zeer wel in acht genomen of

het natte en lage gronden , dan of het hooge
zand' of kleigronden zijn, en daarenboven

of de landen tot akkerlanden, (dat is, ora

er koorn , gerst of haver op tc celen,)

dan of dezelve tot wei- en hooilanden zijn

aangelegd.

Wen-

den, kan ik niet nalaten alhier melding te maken
van zeker Berigt van een Landman in Engeland ^

wegeni tent door hem goed hevondene whze om de

Akkers , Weiden en Tuinen met geringe kosten te be~

mesten , en welk berigt benevens «enige aanmerking

gen van den Heer e. c. wedekind geplaatst is in

het Magazijn van Landbouw , uitgegeven wordende
door den Heer j. kops, en wel in het 5de Deel

2de Stuk bladz. 289 enz. , komende die berigt hier

op neder 5

Gemelde Landman had in dat gedeelte zijner hof-

ftede, waar dezelve het laagfte ligt, een waterkom
laten uitgraven , en daar de bodem of grond iets

weeker was , dezelve met natte klei befmeren , en

vervolgers, op die klei, de put aan alle zijden met
goede harde tigchelileenen laten bemetfclen , doende

dezelve in goede kalk-asch liggen ; doende voorts

alle waterloopen uit zijne paarden* en koeftal zoo-

danig leiden , dat al het ftalwater in die waterkom

of put bijeen gezameld werd: waarbij ook door een

waterloop uit de keuken al het wasch- en vaatwa-

ter in die put geleid, werd : door welk middel hij

al het ftalwater uit de veeftallen , benevens al het

wasch', loog- en zeepwater van het wasfehen , en

ook de urine van het gehcele huis in die put bij

elkander bekwam; de put werd met goede fterke

planken bedekt.

Dit mestwater, zegt bij , is zijn cenige en beste

mest; doch hij gebruikt dezelve met omzigtigheid

,

op«
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VI. Afc^

IV.

Hoofdfti

VAN

Wanneer dan nu den Landman op zijn

land een ftaal gemaakt heeft, dat genoeg

zaam is om zijn wei- en hooiland te be-

mesten, dan neemt hij tijd, faifoen en ge*

legenheid waar, om de mest over het land

te brengen en re verfpreiden, het welk op
tweederlei wijze gefchiedt, namelijk door

ftrooijen of door gieren. Het eerfte , na-

melijk het ftrooijen, is wel meest iii ge-

bruik ; dit gefchiedt aldus : een der knechts

of de Landman zelf, rijdt met een mest-

wagen af en aan, om de mest van het ftaal

over het land te brengen; hiertoe zijn deftrooijen.

mestwagens zeer gefchikt, zijnde laag van

wagenkrat en hebbende geene hooge noch
met ijzeren hoepen beflagen wielen

, maar

in*

opdat hij het land er niet te veel van geeve , éa
daarom laat hij » alvorens er mede te mesten , de
waterkom of put half met zuiver water aanvullen ,

ten einde de te overvlocidige hitte of fterkte dezes

mestfpecie te temperen.

Deszelfs weilanden begint hij , volgens zijne op-

gaaf, teiftond na Kersmis te mesten, en is daarmede
voor het einde van Februarij gereed, kiezende daar-

toe dit jaargetijde , om dat de regen in het voor-

jaar, volgens zijn 001 deel, de ziltige deden van deze

mest van het gras wegneemt en in den bodem doet

dringen , daar het gras anders onfmakelijk voor het

vcc^ zoude zijn. De tarwcnlandcn mest hij in April

en dc garstlanden in Mei , altoos in acht neipeode

om de hitte dezer mesti'pecie , op reeds gezegde wij-

ze , met warcr te temperen. Meerder hiervan, als

mede de aanmerkingen van den Heer wbdekind,
kan men vinden in bet boven aangehaalde (luk vaa

bet Magazijn van Landbeuiv,

L
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,

lage wielen met dikke, breedc, !

* platte hoepen , opdat dezelve niet in den
|

Vi.'Afd. gYond zouden infnifden en het land dus on- i

Hoofdft, maken , het welk wel door de met
ijzer beflagen wielen gefchiedc. De krat-

ten der wagen volgen den draai van den
disielboom; op de kratten der wagen liaan

. |

aan weerszijden twee flaken, waardoor aan .

elke zijde een plank gefchoord wordt, en f

tusfchen welke twee planken de mest ligt. j
Op zoodanige wagen wordt door den

Landman zoo veel mest van het flaal gela- 1
den, als er gevoegelijk op leggen kan; het

paard er voorgefpannen zijnde , rijdt hij met
de wagen over het land , en werpt van af-

j

(land tot aflland de me^t van den wagen i

op het land
,

gaande achter de wagen

,

Piaat om de mest met de (loothaak (PlaatXXXXVII
Figuur 6 ) van de wagen af te halen, of

j/en’ iz’.
ll^ac ook wel fomtijds op de wagen en

werpt van afiland tot aflland een hoop mest

op bet land, doende dit met een mestvork,

hebbende drie of ook wel vier tanden, hoe*

danige er op Plaat XXXXVII Figuur 15,
16 en 17 zijn afgebeeld. De hoopen mest,

welke alzoo op het land geworpen zijn,

worden door een of meer knechts, door

middel van een der mestvorken , over het

land verfpreid, of, zoo ais zij het noe-

men, gellechr. Deze bewerking vindt men
Plaat op Plaat XXXXVJl Figuur 22 afgebeeld,

XXXXVII men een mestwagen, als hier bo-

ven befchreven is, ziet, benevens een Land-

man,
y
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iran, welke achter aan de wagen ftaande,

met de floothaak de mest van den wagen “‘^ndveb,;

op het land werpt, en iets verder een an- vi. Afd,

der , welke een afgeworpen hoop mest met

de mestvork over het land verfpreidc, en
*

alzoo dezelve flecht wordende , op deze

wijze het land geheel bemest.

Wat nu het gieren betreft : dit gefchiedt

insgelijks door het aanvoeren der gier mfchrijvinj

de gierbakwagen , waarvan het onderllel of van de

krat even als van de mestwagens is inge- g»erwagen

rigt; dan op welk onderdel men, in S^”*’*^*

geval, tusfchen de fchoorpennen een hou-

ten bak zet ; boven aan deze bak zijn , door

middel van hengfels, twee klapdekfels vast-

gemaakt ,
ten einde de bak te openen en

te fluiten , terwijl bij fomraigen , vooraan

op de bak, een doorgaande plank gelaten

wordt, waarop de Landman (laan kan, om
de gier uit de bak over het land te wer-

pen en ook om er in het voortrijden op te

kunnen zitten, daar hij anders in de gier-

bak zelve zou moeten flaan. In zoodanige

gierbak wordt de mest of drek der Koeijen

met water verdund en als tot een pap ge-

maakt; of de verdunde mest of gier wordt

uit de gierput in de gierbak overgefchept,

waartoe zich de Landman bedient van een

fchepton , waaraan een langen flok is, en •

welke men op Plaat XXXXVII Figuur 19 Plaat

ziet afgebeeld. De gierbak gevuld zijnde

,

fluit men de dekfels toe en rijdt met de "

gierwagen tot op het land , als wanneer de

L a Land-
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***** ' Landman van plaats tot plaats de gier over
KUDNVEi,

land werpt, tot dat, op deze wijze,

VI Afd. het land geheel bemest is, terwijl hij zorgt,

dat deze begieting of bemesting met gier
• over het geheele land op eene evenredige

wijze gefchiedt: hij gebruikt, om dè gier

over het land te verfpreiden
,

gewoonlijk

een holle houten fchop , Plaat XXXXVII

^vTi
^ 4 ’

gierhoos, Plaat XXXXVIE
Fig, 1^, ,8 Figuur i8 afgebeeld. Van deze gewone

CQ 23. wijze van gieren vindt men eene afbeelding

op Plaat XXXXVII Figuur 23: aldaar ziet

men een gierwagen, zoo als door ons be-

fchreven is, op het land ftaande, en een

Landman , (laande op de plank
, vooraan

op de gierbak , bezig zijnde om het land,

door middel van de holle houten fchop,

met de gier te begieten.

Behalve de gewone gierwagens , heb ik

bij fommige Landlieden nog een ander foorc

van gierwagens gezien, dan welke niet al-

gemeen ih gebruik zijn. De wagen zoo
wel als de bak zijn gelijk aan de zoo even

befchreven gierwagen en gierbak , maar on-

der aan het achtereinde der gierbak is een

Befchrij- zeildoekfche zak of buis , welke konde om-
ving van geflagen worden. Wanneer nu deze zak
een andere Qf nedergelaten en met de wagen over
gieibak.

gereden werd , dan vloeide de gier

- uit de zak over het land; dit overal en ge-

' . noeg met gier bemest zijnde, zoo werd de

zak of buis naar boven omgeflagen, en al-

200 de verdere, uitvloeijing der gier beier.

Eene
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Eene afbeelding van zoodanige gierwagen

en gierbak met de zak en buis er aan» be-

nevens de daaruit vloeijende gier, ziet men
op Plaat XXXXVIl Figuur 24, terwiil er

ook zijn, waarvan de zeildoekfche zak of

buis onderaan niet geheel open, maar met

kleine gaatjes is, waardoor dan de gier met

fijner ftralen verfpreid wordt.

Deze foort van gierbak zoude mogelijk

ook op de volgende wijze te verbeteren

zijn ,
namelijk : hoe hooger de gierbak (laat

,

hoe fterker de perfing en aandrang ter uit-

lozing van de gier naar beneden zou zijn

;

wanneer men nu de laatst befchrevene gier-

bak (Figuur op hooger wagenkrac

(lelde, en men maakte aan het einde der

zeildoekfche zak een langer buis, of men
maakte die zak zelve langer, maar dunner

afloopende , met een houten pijp er aan

vast, zoo dat dezelve door den Landman

konde worden befluurd, dan konde de gier

door hem over het land worden gefpoten

op zoodanige plaatfen als hij begeerde

( • ) Bij de befchrijving van deze verbetering der

gierbak, oordeele ik de befchrijving te moeten me-

dedeelen van de Mestkar, welke door den Landman
in krijtland ^ van welken in de noot hier voren op

bladz. (57 gefproken wordt, werd gebruikt, ora het

land met de daar befchrevene raestfpscie te bemes-

ten , en welke mestkar aldus is ingengt; aan het ach*

terrtc gedeelte der mestkar zijn, volgens zijne be-

fchrijving, twee lederen buizen vastgemaakt, welke

elk bijna vier voet lang zijn: aan het einde van elke

buis is een blikken trechter met fproeigateo , even

L 3
»'•

het
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IV.

Hoofdftj

Plaat

XXXXVIl
Fig. 24.

Verbete-

ring van

deze gier-

bak.

!
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De gï3rbak zoude nog op meerder ver*
R.UNDVEE.

wijzen te verbeteren zijn, en men
VT. Afd. is zelfs reeds werkzaam geweest om dezelve

Ho^dft
eenige verbeteringen ia gebruik te bren-

gen , blijkens het medegedeelde verhaal van

den Heer aooe- roskam kool, wegens twee

proeven met gezaaid en geplant koolzaad,

in de jaren 177a en 1773 genomen in de

Breezaap achter Velzen^ en welk verhaal

geplaatst is in de Verhandelingen van het

Genootfchap der Proefondervindelijke Wijs-

begeerte te Rotterdam^ 2^® Deel^ en wel

op

als aan de tuingietcrs ; deze beide trechters of gie*

ters worden door middel van een daar tusfchen ge-

ftoken» en vastgebonden ftok op zekeren afftand van
elkanderen gehouden , en aan het midden van dezen

ftok wordt een fterk touw , ter lengte van zes voe-

ten , vastgetnaakt*

VVanneer hij met de kar op het land komt, wor-

den de paarden in de voren geleid, en zoodra de

paarden in dezelve voortgaan , vat de knecht ( welke

zeker tot dat einde op of in de kar ftaat) het touw
in de hand, en zwenkt daermede de buizen en gie-

ters beftendig heen en weder, en kan, op deze wij-

ze, het land op cene aanmerkelijke breedte volko-

men befproeijen , en wel ten minde tweemaal de

breedte der kar; door welke wijze van bemesting

(of eigenlijk gieren ) het land minder betreden wordt,
dan wanneer de kar zoodanig is ingerigt , dat de

befproeijing flechts ter breedte van de kar gcfchiedr.

Deze befchrijving vindt men al mede in het hier

voren aangehaalde Magazi'n van Landbouw 5de Deel

ade Smk bladz. 291 enz., waarbij ik nog moet voe-

gen , dat de door ons voorgeftelde verbetering van

de gierbak met de zeildoekfche zak of buis ook zeer

wel op deze wijze, (waar hij nabij komt}, zoudq

zijn in te rigten,

/
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op bladx. 70* en 71. Gemelde Heer agge hst

ROSKAM KOOL in dac verhaal van de werk-

tuigen fprekende, welke tot den Landbouw vi. Afj.

gebruikt worden,, maakt onder anderen ook
melding van de wijze, hoedanig de Bra-
handfche Boeren de gier over het land bren-

gen , namelijk door een vocdervat op een

wagen te leggen, hetzelve met gier te vul-

len, en dan met de wagen over het land

rijdende, de gier uit een gat te laten Joo-

pen, door uit hetzelve een tap re halen,

cn zegt verder: ,, doch wij hebben in Hol-

„ land een werktuig
, het welk ons toe-

„ fchijnt beter tot dat einde” (namelijk

om te gieren) ,, gefchikt te zijn, en dac

„ wij met zeer goed gevolg gebruiken op

„ verfcheiden plaatfen in deze Provintie,

,, en ook in de Breezaap'^ (achter Fel y
-

zen )^ ,, op de Boerderij genaamd Onrustd*

Wij zullen de korte befchrijving van dit

verbeterde werktuig, als mede f'ene af bed-

ding, door ons volgens die befchrijving ver-

vaardigd, mededeelen, ten einde het mede
onder het oog van onze lezers te brengen,

Eene afbeelding van het genoemde werk- Befchrij.

tuig ziet men op Plaat XXXXVII
215: het is niet anders dan de gewone g«er-

y

bajc, overal hier te lande in gebruik, wiergierbak.

onderlluk of bodem zoo veel langer is als

van de gewone gierbak, dat het twee voe-xxxxvil
ten achter de bak uitlleekt, zie in gemelde Fig. 25.

Ph'guur bij aa\ 01^ fut uicdekende gedeelte

zijn latjes, bb\ gefpijkerd
,

.en zoodanig,

L 4 meest-
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meestal in eene eenigzins fchuinrche rigting,
RUNDVEE.

g(jpjgatst ,
dat de gier uit de bak in de ge-

VI Afd. daante van een ‘groote fchelp afloopt, en

dus op het land vak; waardoor hetzelve,
Hootdft,

eenpariger en op
uitgeflrekter plaats bemest wordt, dan zulks

door het uithalen van een tap uit het voe-

dervat gefchiedt, In het achterfle opflaan-

de ftuk van den gierbak is een fchuif cc,
het welk tot op den bodem van de gier-

bak tegen de latjes fluit en zoo gemaakt

is , dat het , naar verkiezing , meer of minder

kan opgehaald of nedergelaten worden , om
de gier door te laten , naar vereisch der

dikte qf dunte van dezelve, en naar mate

van de hoeveelheid, welke er van op het

land begeerd 'wordt. Deze bak wordt, eer

dezelve gevuld is, op het onderdel van een

wagen gezet , wier wielen laag zijn , om
de gier er des te gemakkelijker te kunnen

infcheppen, zijnde die wagen gelijk aan de

reeds befchreven gierwagen, en in Figuur

a5 , met de gierbak er op , afgebeeld. In de

fchuif behooren ,
aan de eene zijde, gaatjes

te zijn, waarin een Ipij kan gedoken wor-

den, welke op de klampen, waar tusfchen

de fchuif op en neder fchuifc rustende

,

de fvhuif ophoudt als dezelve opgefcho-

ven is. ,

Behalve deze verbetering van de gierbak,

welke door genoemden Heer a. r. kool is

medegedeeld, hebbe ik bedacht om de gier-

bak ook nog op eene andere wijze te ver-

be-

i
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beteren, en eene afbeelding vervaardigd,

waaraan men zien kan hoedanig die verbe-

tering , naar mijne gedachten
,

zoude kun- Vt Afd.

nen worden ingerigr ; men vindt deze af- .

bedding op Plaat XXXXVII Figuur 26,
'

en wel de gewone gierbak en gierwagen, Nog an-

maar met een grooteie fchuif achteraan

,

welke zoo breed als de gierbak is, en dus dezer gier.

maakt die fchuif het gebeele achrerlluk van bak.

de gierbak uit, zie bij a. Op het achter-

ile gedeelte van de gierbak zijn twee hou- xxxxvn
ten ftaanders hh ^ aan de zijden van de gier* Fig. aS.

bak vast, welke hooger dan de gierbak en

ook dan de fchuif zijn ; tegen de binnen-

zijde dezer llaanders zijn klampen cc^ tus-

. fchen welke de fchuif op en ’ neder fchuift.

In de boveneinden der llaanders zijn ronde

gaten, waardoor een fpil d loopt, aan

welks eene zijde een vierkant e met vier

fpaken ff is , ten einde hiermede de fpil

te kunnen omdraaijen. Aan het boveneinde

van de fchuif a zijn touwen bij gg^ wel-

ke ook om den i'pil d zijn vastgemaakt,

ftrekkende dit een en ander om de fchuif(

welke te zwaar zou zijn , om mee de hand

te kunnen worden opgefchoven , tot die

hoogte op te winden , .welke noodig is om
dtj gier, naar mate van deszelfs dikte of

dunte, uit de bak te laten loop^'^n De
opgewonden fchuif moet opgehouden wor-
den door een fpij in een der gaten, welke

aan de eene zijde in de fchuif zijn^ te lle-

/ken, en die op een der klampen cc te doen
rusten.

L 5 Om
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Om nu de sier evenredis over bet land
RUNDVEE. ^ j ^ j

te vcifpreiden, zoo zoude men, onder aan
VLAfd. het achrerdük van de gierhak , een bak,

Hoüfdn
kunnen vasmiakcn , welke een paar

voet buicen de gierbak uidlekende, ook mee
lederen riemen kk^ welke aan de zijden

van deze bak en aan die van de gierbak

konden worden vasigemaakc
, werd opge-

houden. In her achterlluk van de, aan de

gierbak vast zijnde , bak zijn eenige gaat-

jes, ii ^
geboord, welke van genoegzame

•'grootte op eene regelmatige afftand van el-

kander moeten zijn. Wanneer men nu de

gier uit zoodanige bak over het land wil

verfpreiden , behoort men de fchuif a tot

eene genoegzame hoogte op te winden om
de gier door te laten, welke dan uit de

gierbak in de daaraan vast zijnde bak ftor-

tende, door de gaat es ii in fijner llralen

uitloopt en op het land valt.

Begeert men de fchuif, in plaats van de-

zelve door een fpil op te winden, liever

door een hefboom op te ligten
,

dan zou

zulks kunnen gelchieden op de wijze als

Plaat dit op Plaat XXXX VIL Figuur 27 is af-

xxxxvti g^l3eeld: daar ziet men wieder dezelfde wa-
27. gierbak , ais volgens Figuur 26 is

befchreven , maar met ‘du onderfcheid , dat

de itaander b langer is dan dc iiuander c.

Bovenaan, in -^e.i ilaaijdef is een hef-

boom d vnstgemaakt, waaraan een touw

is, het welk ock boven aan de fchuif a
vast is. Wanneer meu nu gieren wilde,

kon-
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konde de fchuif a door middel van den

hefboom d worden opgeligc, zoo ver
^undvze,

noodig was, om de gier uit de gierbak te VI Md.

doen Horten
,

gefchiedende het ophouden

van de fchuif ook op dezelfde wijze als

bij Figuur 26 is gemeld, als mede het loo-

pen van de gier op het land door de gaat-

jes, die in het achterHuk der bak zijn, wel-

ke aan de gierbak is vasrgemaaki.

Meerdere dergeiijke verbeteringen zou-

den er aan de gierbak te maken zijn, waar-
^

van men met nut gebruik zou kunnen ma-
ken : evenwel hebbe ik Landlieden aange-

troffen, welke oordeelden, toen ik hun hier

over raadpleegde , dat deze verbeteringen

wel eene bijna gelijke befproeijing van het

land met gier veroorzaakte, en deze ma-

nier dus goed en nuttig konde zijn , inzon-

derheid op akkers; maar dat zij voor het

weiland het gieren met de gierhoos of holle

fchop , zoo, als Figuur 23 is afgebeeld

,

beter keurden : de rede , welke hiervoor

door hun gegeven werd, was deze: zij zei-

den namelijk , dat een Landman , welke met
de gierhoos of holle fchop uit de wagen
giert, oplet, waar een fchrale, en waar in-

tegendeel een welige plek is, en naar deze

bevinding op de eene plaats meerder en

dikker giert dan op de andere plaats; iets,

het welk zij oordeelden door de voorfchre-

ven verbeteringen, ten aanzien van het wei-

land , niet te kunnen worden in acht geno-

men. Men kan deze aanmerking
, welke

uit



I/O NATUURLIJKE HISTORIE

BET
natuurlijk oordeel 'van den Land.

’ man voortkomt , en de voorgemelde be-
iVi.Afd. fchrijvingen en verbeteringen overwegen,

Ho^cifi
verbetering , hier voren op

bladz, 163 voorgemeld, op de gierbak, bij

Figuur <24 afgebeeld, welke daarbij gemel-
de wijze van gieren, als mede die, welke
in de daarbij gevoegde noot befchreven is,

mogelijk nader bij het gieren met de gier*

hoos of holle fchop komen zoude, en dus

ook nader bij de manier van gieren, zoo
als de Landlieden zulks gewoon zijn , en

voorts door proeven van de onderfcheiden

voorgemelde verbeteringen het meeste nut

zien te trekken.

Behalve het mesten en gieren der landen

zorgen ook de Landlieden, om de landen

te behoeden voor het nadeel , het welk de

koedrek , welke dagelijks van de Koeijen

op het land en in de melkbogt valt, zou

kunnen te weeg brengen, daar deze drek,

op het land verdroogende, een kalen plek

op hetzelve maakt, en het onkruid alsme-

de eene menigte wormen en vliegen er in

worden aangekweekt: om welke reden de

Landlieden deze drekhoopen van tijd tot

tijd flechten.

Verder zijn er nog vele kleinigheden

,

welke in deze zaken van de aandacht en

kunde van den Landman afhangen, en zoo

juist niet kunnen befchreven worden, als

dezelve, naar ieders ijver, zindelijkheid en

ook dagelijkfche oefening worden betracht;

waar-
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waarom wij, oordeelende genoeg van de

voornaamfte zaken gezegd te hebben , die

kleinigheden laten berusten, en in een vol vi.Afd.

gend Hoofdüuk tot hetgeen den hooibouw iv.

betreft zullen overgaan : maar hier eerst

plaatfen eene

Korte Verklaring van Plaat XXXXVIL

Figuur I is de afbeelding van een maaifeis»

fen of zen , om de flootcn fchoon

te maken.
- ft is die van een nieuwe flootfeisfe

pf flootlchofFel.

3 is die van een diepbeugel , in

zijn geheel.

4 én 5 zijn afbeeldingen van netten

van de baggerbeugel.— 6 is de afbeelding van een floot-

haak.

7 is die van een houten hooiherk

of flootherk, welke gefchikt is

.

;

' om het afgefneden vuil uit de

(looten op te visfchen.

8 is die van een haauw, welke me-
de dienftig is om het vuil in de

(looten los te maken.

9 is die van een fchoffeJ.— — 10 is die van een fpitgraaf.

1 1 is die van een llikgraaf of fleek-

graaf,

• ift is die van eene fpade, waarvan
de onderfte héift ijzer is.

Fi-
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VI. Afd.

IV.
Hoofdft^

Figuur 13 is die van een platte houten

fchop.

' 14 is die van een holle houten

fchop.
* 15, 16 en 17 zijn afbeeldingen van

onderfcheiden mestvorken.

i8 is eene afbeelding van een gier-

hoos.—— 19 is die van een fchepton.

20 is die van een zaadfchop.—— 21 is die van een gelijkftok.—— 22 verbeeldt een gewone mestwa-

gen, benevens het mestftrooi-

jen en flechten van dezelve, ter

. ^ bemesting der landen.

23 is eene afbeelding van de ge-
" wone gierwagen en gierbak, be-

. nevens de wijze van gieren uit

dezelve, - zoo als die meest ge-

bruikelijk is.

——w-- 24 verbeeldt éen gewone gierwagen

en gierbak ,
waaraan een zeil-

. doekfche zak of buis, ter uit-

lating van de gier.

25 is de afbeelding van de gewone
gierwagen en gierbak, met ver*

beteringen , volgens de belchrij-

ving van den Heer a r. kool.
—— - 26 en 27 zijn afbeeldingen van an-

' dere voorgeüelde verbeteringen

aan de gewone gierbak.
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ZESDE AFDEELING.

VIJFDE IIOÓFDSTüK.

Btvattendt , ten vervolge op het vierde^

Hoofdfluk , eene hefchrijving van de

Haagfche IFatcfkar , en toepasftng

van dezelve op de wijze van het he*

Jproeijen en hegleren der landen
^

ah mede op. nadere verbeterin*

^en aan de gewone gkrbak»o o O

J n het vonVe Hoofdflufc de^er Afdeeling , het»

•hebben wij het bemesten en begieren der ^uNDVEEa

landen, als mede verfchilleride Ib.orccn van vj^^fd>
gierwngens befebreven en afgebeeid : daar v,

men nu alle werktuigen hoe langs zoo meer- ïioordffa,

der tracht te verbeteren eii te volmaken

,

en men, in ons land, bijzonder werk fchlint beden^iu-

te maken om het gebruik van uitheemfehe om*

w^erktuigen te bevorderen, en vele van de
zei ven, hoezeer als nieuwe uitvindingen wor» aa/i de

'

dende voorgedragen en zulks fomtijds, tcri

aanzien . van derzelyer zamenlleiling , ook

,M sijïiif
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zijnde, hun grond hebben in werktuigen,

welke lang te voren in ons Vaderland zijn

uitgevonden en zamengedeld ; zoo kunnen

wij niet nalaten om van zoodanige Vader-

landfche uitvindingen melding te maken ,
als

nader ter onzer kennis gekomen zijn , bij-

zonder van zoodanige, als betrekking heb-

ben tot hetgeen den landbouw ,
inzonder-

heid het bemesten en begieren der landen

en het karnen der melk, (zoo noodlg tot

het botermaken,) betreft.

Wat de onderfchei.den werktuigen , zoo

oude als nieuw uitgevondene, aangaat, be-

trekking hebbende tot het karnen der melk

;

deze zal men bij elkander in een der vol-

gende HoofcUlqkken befchreven vinden, zul-

lende dit vijfde Hoofdfluk alleen dienen om
van een v/erktuig te fpreken

, welks wer-

king i\ij meenen zeer wel op het begieren

der landen te kunnen toepasfen , daar het

toch ontegenzeggelijk waar is, dat de werk-

tuigen, welke gefchikc zijn om landen door

kunst vochtig te maken door water, of te

bemesten door dezelve met gier of verdun-

de mest re befproeijen , zoo veel mogelijk

zoodanig behooren ingerigt te zijn, dat de

befproeijing met water , door middel van

dezelven , zoo gefchiedt , dat die zoo na mo-
gehjk gelijk (laat aan den vallenden regen, en

de bemesting met gier mede zoo gelijk, als

mogelijk is, gefchiedt, en op de gemakke-

lijkile wijze wordt ten uitvoer gebragt.

, Van verfcheiden verbeteringen , welke aan

de gierwagens reeds gemaakc of nog zou-

den

\
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^en te maken zijn, hebben wij in het vo-
rige vierde Hoofdiluk, aJs gezegd is, gg.

«-undveb

fproken
, en ook in eene noot de verbete- VI» Afd;

ring, door een Engelschman aan dezelve „
toegebragt, uit het Magazijn van Landr
bouw van den Heer j. kops medegedeeld;
thans zullen wij melding maken van een
werktuig van oude Vaderiandfehe uitvinding,

het welk voorlang in den Haag gebruikt:

wordt, om des zomers ^
bij droogte, dage*

lijks het

,

den Vijverberg enz. met
water te befproeijen , en de Haagfche JVa^
terkar genaamd wordt ; wij zullen het ge-

bruik er van op bet begieren der landeii

trachten toe te pasfen*

De Haagfche Waterkar beflaac,in dé eerde ^erdirij-

plaats in een as, w^elke door twee \vieleh

gedoken is, die, even als aan andere rijd fche *wa-

tuigen, zich w^ederzijds aan da einden def terkar.

as bevinden. De wielen zijn hooger en ook
wijder van fpoor, dan aan andere rijdtui-

gen. Op de as dezer kar zijn twee van
elkander verwijderde draagbindjes , waarop'

vooraan een bankje gedeld is , waarop de

voerman zit; wordende de kar door twee
paarden getrokken , loepende msfehen ge-

wone karboomen in een gewoon haamge-^

fpgn» Onder aan den as, tusfehen de wie-

len , hangt een vierkanten waterkist aan twee
ketenen in evenwigt, en boven in‘- de kisc

IS eene vierkante opening^ waarin het water

loopt bij het inrijden van de kar in het wed
van de Vijverberg

,
of waarin het water

anders gegoten kan worden.
^

M a Otié
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H®’*'
' Onder aan de aditerplank van den bak is

RUNDVEE,
juchtlederen buis gehecht , zoo dat de-

VI. Afd. zelve waterdigt is, en welke buis op ;Ceni-

gen afdand van^ de bak, aan een vierkante

waterbuis, mede waterdigt, gehecht is ; zoo

dat deze buis, door de flapheid van de le-

deren buis , op - en nederbuigen kan
; aan

het einde van de vierkante buis is een ron-
' de koperen buis , overdwars geklonken,

zoo dat het water door de lederen en vier-

kante buizen in dezelve g-’oragt wordt; de

ronde koperen buis is vol gaatjes en zoo
breed als het fpoor tusfchen de wielen is;

zoo dat de buis op behoorlijke laagte han-

gende, het water door de gaatjes en door
de zijdelingfche openingen , onder het voort--

rijden der kar, er uitloopt, en den grond
even als door een regen befproeid

Boven op de draagbindten
, (die verre

achter de as en de wielen uirfteken,) liaan

twee Haken , in welker toppen katrollen

zijn ingewerkt, loopende over elk dier ka-

trollen een touw, het welk om een dwars-

rol, achter die Haken liggende, wordt op-^

gehaald , en welke beide touwen weder-

zijds vast zijn om de einden van de ronde

koperen buis ; terwijl er aan de houten
dwarsrol een keten vast is, welke ook aan

de vierkante buis is gehecht , om dezelve

op de behoorlijke hoogte op te houden,
zoo als er ook dergelijke

, ter bereiking

van hetzelfde oogmerk , aan de einden der

draagbindten en aan die van de ronde ko-

. ' pe-
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peren buis verbonden zijn. De over de ka- het

trollen loopende touwen zijn zoo lang, dat

dezelve door den voerman , op deszelfs zit- vi. Afd.

plaats , even als een toom worden be-

Lurd. -
,

>

Wanneer men nu met deze waterkar wil

werken en , in de éerfte plaats , de bak met
water vullen , dan haalt de voerman de

buizen door middel van de touwen op,
rijdt met de kar in het paarden wet, in de

vijver, en laat de bak vol water loopen^

vervolgens riïdt hij er uit, tot op de plaats,

welke hij m«?t het water begieten of be«

fproeijen moet, en doet zulks door de bui-

zen te laten nederzakkèn , als wanneer nee

water óp de reeds gemelde wijze er uit-

loopt.
.

•
'

, .

’

Om deze befchrijving door de afbeelding vwlv,!*

op te helderen, zoo dient Plaat XXXXVIl*,
v/aiirop men de befchrevene Haagfche Wa- '

terkar als op het veld in werking ziet.

De paarden, de wijze van oerzelver aan-

fjianning, de voerman en de wielen , behoe-

ven niet door letters te worden aangewe-

zen. als zijnde zulks, zonder dat, vatbaar

genoeg.

da Zijn dé twee lange boiite ribben of
draagbinten, die van het voorkrat, onder

de zitplaats van de voerman, tot achter

aan , op de as der wielen , in evenwigc

rusten , en op denzelfden afitand van elkan-

JVÏ 3 der
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V.
Übodfft#

Her op de as liffffen, als de breedte der
*uNt>vE2^

waterbak is.

vi._Md. fy I Is 'dé waterbak of waterkist ,
hangen*

de aan tweef kettingen , aan de draagbin-

ten aa^ tusfchen de wielen der kar.

cc Twee ijzeren (laven, aan welker toppen

katrollen zijn, waarover touwen loopen,

welke 'ZOO lang zijn, dat zij vooraan tot

bij den voerman reiken, die dezelve kan

aanhalen of laten (lippen , naarmate hij de

ronde buis wil ophalen of nederiaten, en

welke touwen achterwaarts zoo lang zijn,

dat zij aan die buis kunnen worden vasc-

gemaakt.

dd 'Dq aanhechting van die touwen weder-

zijds, onderaan aan de einden van dc

buis e»

e De ronde koperen dwarsliggende buis,

met gaten.

ƒ De vierkante buis , waaraan dc ronde buis

e is vastgeklonken.

g De juchtledere buis, welke aan de vier-

kante buis / en onder aan de waterkist

hbb vast is.

k Een houten rol, welke dwars over de

draagbinten aa^ en tegen de ijzeren (la-

ven cc ligt, en waar onder de touwen
dd doorloopcn.

iil De üitdorcing van het water door de

gaatjes van de ronde koperen buis <?.
•

De zijlingfche uitloop van het water,

uit die buis.

/ Ketting, welke aan de rol h en aan de vier-

,

kante buis./ vast is, om de buis op de

ver*^
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veVeischt wordende hoogte, tot loozing

van het water, can te laten hangen.
' R-uwDvfeE..

mm Kettingen welke aan de einden der vi, Afd..

draagbinten en aan de ronde koperen

tuis e vast zijn, dienende toe hetzeiye

oogmerk.

Wanneer wij nu de befchrijving en af' f,^g" va^de
bedding van deze waterkar eoepasfen , zoo werking

op het bevochtigen ofbefproeijen der landen, der watcr-

met water , als op het begieren der landen met

verdunde mest ; dan is de vraag , of derge- jen derTan-

lijk werktuig niet eenigermate gefchikt zou- den mzi ,

de zijn of kunnen worden , om bij onge- ,

ineene droogte, in de zomermaanden, de

landen of akkers met water te befproeijen? ;• s

en deze befprocijing alzoo nabij geliik te ju-

doën zijn aan de vallende regendroppelen:

dan ,
daar overal geene gelegenheid is , o.in

met zoo een karre in het waicr te rijden
"'

en alzoo de bak vol water te laten loo-

pen, zoo zoude het uit de, naastbij de lan-

den gelegene, vaarten of flooten , of uitge-

graven waterwellen , in hooge landen , in wier

nabijheid geene vaarten of flooten zich bevon-

den, in de bak kunnen worden overge-

pompr. ('mtrenc de wielen zoude men in

her oog moeten houden, on dezelve zoo
breed te maken, als aan de gewone mest-

en gierwagens , ten einde de infnijding in

het land te beletten.

Omtrent het begieren der landen of be-

fproeijing van dezelven met verdunde mest 5

M 4 ^
be-
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HRT
RUNDVEE,

VI. Afd.

V.
Hoofdd.

Te maken
verbete-

ring aan de

gewone
gierbak

,

volgens de

zamenftel-

ling van de

waterkar.

behoort ons eene aanmerking niet te ontglipt

pen: namelijk: dat de gier, hoe zeer ver-

dund, echter dikker of drabbiger is dan zuiver

water; en dat derhalve de buizen, als mede
de gaatjes, welke in de ronde koperen buis,

ter doorlating en uitvloeijing van het water

gefchikt, en ook daartoe toereikende ziin ;

geene genoegzame Vv^ijdte hebben om de

gier of verdunde mèst door te laten
, eti

men dus de buizen en de gaatjes , in even-

redigheid, wijder zoude moeten maken, om
her hier bedoelde oogmerk te bereiken.

Wanneer m,en zoodanige kar al niet id

zijn geheel wilde gebruiken, maar mien wil-

de echter van deszelfs inrigcing gebruik ma-
ken ter verbetering van de manier van het

land met gier te befproeijen, dan zoude

men zulks, onzes bedunkens , zeer wel aan

de gewone gierwagen kunnen bewerkhei-

ligen, namelijk: door achter aan de gewone
gierbak, dezelve op een hoogcr v/agenkrac

geheld zijnde, een ruimen naar de laagte

nederhangende lederen buis ce verbinden ^

cn aan deze nederhangende buis weder eene

kleine regcloopende buis , en aan deze eene

dwBrsloopende koperen buis vast te maken;

moetende de kleine regdoopende buis dan

dienen om de dwarsloopende koperen buis

zoo ver van het achterkrat dar w'^gen te

doen uitheken, dat dezelve buiten het be-

reik en draai der wielen kwam, en waar-

door men dezelve langer konde maken , dan

de breedte van liet wagenkrat was. Voorts

kon-.
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konde men boven op de knnten der giéV-‘ kst

bak, twee achreruicdeekende

vastmaken , én daaraan , als medé aan de vi. AfdJ

koperen dwarsloopende buis , kettingen hech- v.

ten, om die buis on de vereischte hoogte
‘

te houden, terwijl al verder op den achter-

kant der gierbak , korte ijzere fhven konde

ilaan , met katrollen aan derzelver| toppen 4

om daarover de touwen te laten' loopen ,

vrelke tot ophaling en nederlating van de

koperen dwarsloopende buis gefchikc wa-

ren, en welke touwen (om de fchuring

voor te komen ; konde loopen over een

dikke roL welke jets langer als de breedte

van de gierbak was, en boven aan de ach-

ter plank van dezelve was vasrgemaakt. De
ccmelde touwen konde door den landman ^

üp een plankje voor op den gierbak zitten-

de, worden vastgehotiden , en door denzel-

ven de buizen opgehaald of nedergelacen

worden. Daar nu de gewone gierbak groo-

ter is dan de wacerkist, welke aan de wa-

terkar hangt , zoo zoude men , de gierbak

zoodanig inrigcende, dezelve zoo dikwijls

niet behoeven vol te pompen, of te (chep.

pen , als zulks ten aanzien van de waterkist

zoude noodig zijn

. Wanneer men bij dit alles overweegt

,

het geen wij, in het vorige vierde Hoofd-

ftuk ,
wegens de onderfcheidene verbeterin-

gen aan den gewonen gierwagen, zoo met

de zeiidoekfehe zak als op andere manie-

ren ,
hebben befchreven en voorgemeld ,

dan

Vf
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lïïT .dan twijfelen wij niet of men zal
<, uit dit

xuNDVER. zoo men zulks begeert, wel een ver-

yi. Afd; beterd werktuig , tot het begieren der lan-

V* den, kunnen zamenflellen.

nader

voorgemelde verbeteringen aan de gierbak,'

en gaan nu over tot het befchrijven van

het grasmaaijen , hooijen enz»

V

2 ÉS*
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ZESDE AFDEELING.

ZESDE HOOFDSTUK.

Bevatttndi eent hefchrijving van het hooi~_

maaijen , het hooijen en de werktui-

gen, daartoe, gebruikt wordende.

N a dat wij in het vierde Hoofdruk het ’

dezer Afdeeling het bemesten der wei- en rundves^

hooilanden befchrcven hebben , zullen wij vi. Afd.]
nu overgaan om het hooi - of eigenlijk hec VL
grasmaaijen , alsmede het' hooijen, zoo als HoofUil;^

dit door onze Landlieden verrigt wordt, en

hetgeen daartoe betrekkelijk is , te befchrij-

ven.

Het hooi - of eigenlijk het grasmaaijes ,
'inlcidiaf

.en het afgemaaide gras tot hooi te droogen

en op te leggen, is iets, het welk almede ^ea

veel oplettendheid en kunde vereischt; het hoeibou^^;

wordt 'meestal in de maand Jiilij verrigt,

welke maand ook den naam van Hooimaand
draagt , om dat in dezelve het hodigras rijp is,

en
,
gemaaid zijnde

,
tot hooi gedroogi werdr.

M Hec



1 84 NATUURLIJKE HISTORIE

Het: is doorgaans in het midden van die
eündvee hooibouw in voile

VI. Afd. beweging is : alsdan Itaat hen hooigras ia

Hoofda 9
hooiveld fchijnt als mee

een zacht flaauw purper bedekt , en duidt
T jd vsn door eene aangename ,kleur en tevens geur

den hooi aanllaande rijpheid van het hooigras aan:

wanneer het zaad gezet is en de purperach-

tigc kleur gedachtig wordt , dan is het hoog
tijd om te maaijen, dewijl anders het zaad

afvak en het hooigras taai wordt en ver-

dort. Het gemelde tijdftip wordt door op-

lettende Landlieden waargenomen , en zij,

welke er te lang mede vertoeven, zijn van
verzuim te befchuldigen : evenwel duurt het

veelal tot in Augustus, eer al het hooi
droog, en in de hooibergen en fchuren is

opgelegd, en dus den hooibouw gedaan is.

Intusfchen verfchilt den tijd der rijpheid van

het hooigras, in de eene ftreek of land,

merkelijk tegen eene andere kreek of land:

in hooilanden , welke in de luwte en tus-

fchea als in reijen of dreven geplante boo»
men liggen , is het hooigras eerder rijp,

dan in barre kreken en voor de winden ge-

heel openliggende velden. In eenige water-

achtige en lage beemden kan het hooigras

langer de hitte wederkaan , dan in de dorre

duingronden en hooge drooge kleilanden.

In vele veengronden en moerasfige polders,

is het hooigras doorgaans vroeg rijp. Bo-
ven alles echter hangc, zoo wel den was-

dom, als het vM of niet wel ukvailen van

den hooibouw veel af van het daartoe gun-



VAN HOLLAND. 185

Hig of ongunfHg wier

,

en naar mate dat

het uitvaJt, noemt men het een flechten,

een goeden, of een besten hooibouw. Een VI. Afd.

houd voorjaar en een natte hooitijd kan een

algemeene fchaarsheid en duurte van het

hooi veroorzaken , waartegen een zacht voor-

jaar en zoele vocrjnars - regens , in de maan-
den IVlaart en April ,

en eene, daarop vol-

gende, vruchtbare zomer en droog behen-

dig weer in den hooitijd , kunneq veropr-
.

ken ,
dat men in zoo eene hooitijd wel voor

twee jaren hooi inzamelc , in welk gevai

uien zegt: er is dik hooi op het landy hec

welk in der daad wel zoo dik en digc ge-

groeid kan zijn , dat het aan de Maaijers

iroeijelijk vale om er met de feifen door.

te flaan.
^

Als nu den tijd nadert dat het hooigras Het

moet gemaaid wordv.m , zoo worden
de Landlieden de daartoe noodig zijnde

Maaijers gehuurd , welke daartoe jaarlijks

uit het naburig Munsterland en Westpha»
len overkomen , dewijl de Landlieden hun-

ne knechts meestal noo.Jig hebben om op
hun vee te pasfen en hec dagelijks werk te

verrigten. Men vindt ook onder onze Land-
lieden en eigen Ingezetenen vele menfehen

,

welke zich tot het verrigten vaij ' allerlei

bóerenwerk, als fpitten ,
ploegen, zaaijen,

maaijen, flooten enz. verhuren, en daggel'-

ders genaamd worden. Oe Maaijers ver-

huren zich tot dat werk in daggeld, of ne-

men hec maaijen van hec hooiland per mor-

,

‘

' gen
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.HET
^
gen (*) of in zijn geheel aan , en bedin-?

RUNDVEE.
daarbij* het eten en drinken , of voor-

VI. Afd, zien zich daarvan ten hunnen eigene kos-

Hoofdft
daggeld of de fom der

aanneeming gereguleerd wordt.
Schik Wanneer inen nu een begin met het maai-

inTaljerr
maken , fchikken zich de maaijers

en wWe zoodanigen afibnd van elkander, dat zij

van het iu de zwaai , welke zij met de feife ma-
grasmaai-

^ elkander niet kunnen kwetfen, welke
aflland en rigting zij zoo juiat weten in

acht te nemen, dat, wanneer men een rei

van zes of acht maaijers ziet maaijen , men
als het ware eene gelijke beweging zier.

Bij elke zwaai , welke de maaijers met
de feisfe, in het affnijden , doen, treden zij

te gelijk voort, zettende in het affnijdeni

inzonderheid de linker voet , een weinig

- voorwaarts , terwijl zij bij het terug

halen van de feifen, met den regter voet

voorttreden. Deze tempoos misfen nooit,

en op deze wijze gaan zij alle te gelijk , of

febuiven, als het ware, alle te gelijk voort

en op welken tred zij zoo vast zijn, dat zoo

het gebeurt dat een van allen de zen of

feisfe moet aanzetcen, en dus even (lilftaan,

terwijl de anderen voortmaaijen , hij echter

Zich terRond weder in zijn plaats herftelt

en met de anderen te gelijk in «de trede of

rei

X*) h\ Vriesland wordt de verdeeling van het

land ia pondemaicn geda^^o ; drie en teti halve pon-

demiat land is zoo veel ais in Holland ecii mor-

gen land.
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rei voortflapr. Wanneer de maaijers zich het

dan in order gefield hebben, beginnen of ***^'^^'^®**

ontginnen zij het hooiland , of volgens hun- VT. Afd,

ne fpreekwijze, maken zij de fleuf ofgang Vi.

en flelien de zen of feife zoo vlak ,
dat de*

zelve gelijk en effen, over den grond ^ het

gras afmaait, om welke Helling goed te

doen , al meerder handigheid en oefening ver-

eischt wordt dan men wel denkt ; want
wordt de zen of feife, onder de beweging,
niet vlak en op een zekere hoogte gehou-

den
,

dan Haat de inaaijer de punt in den

grond, of hij drukt het achterfle gedeelte

neder en maakt een kuil of een oneffen fne-

de, en het is de geitadige oefening en ge-

woonte, welké de maaijers een vaste hand

en fchrcd leerd houden , die in eiken zwaai

of tred, even gelijk werkt en affnijdt. Voorts

zijn de maaijers, bij die ontginnen van het

te niaaijen land, welk ontginnen zij ook in-

fnijden noemen , bijzonder oplettend op
de vkug, of zoo als zij het ook noe-

men, de zeug van het hooigras , want
daar het hooigras gelijk alle andere veld*

veldgewasfen en zelfs hoornen , bijzonder

in ons land, naar de flreek der winden,

en ook die der zonne overhellen , zoo
wordt dit door de maaijers in aanmer-

king genomen, en zij zullen het land al-

toos beginnen tegen de vleug van het gras

in, het welk dan ook goed doormaait.

Wanneer nu de Maaijers doormaaijen , Rigting

(laan zij eiken Hag in eene fchuine rigting de

voort, tegen de vleug in , en vangen het af-

gefaeedsngras met eiken zwaai of affnijding,

N op
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op de acbterOe breedte van het lemmer van
RUNDVEE.

fen of het ijzeren feife, het welk bijzon-

VI. Afd. (3er daartoe geformeerd en gefineed is, en

daaraan gehecht ceene boogje, hec

gras vangt , zoo dat het afgefneeden gras vol-

llrekt mede moet volgen, en van Ichred tot

fchred tot langwerpige hoopen op het land

geworpen wordt, en luchtig opeen blijft lig-

gen , het welk dan in het zwad liggen ge»

hcrzwad ï^^^amd wordt. Wanneer nu het hooiveld

liggen van geheel is afgemaaid, dan liggen die hoopjes
het afge- afgemaaid gras op lange repen om te droo-

hod'^ras
tusfchen die repen ziet men hec

land ontbloot en als afgefchooren , waar-

door er tusfchen die repen een gangpad is,

en het afgemaaide hooigras ligt dan geheel

in het zwad.

Dit woord zwad of zwad liggen ^ heeft

zijn oorfprong van bet ijzeren fnijtuig, het

welk men oudstijds en nog heden de zwad*
de heet, in den zin van een fn ijdend mes
of fikkel , zijnde beide kromme mesfen tot

hooi - en koornraaaijen gefchikt, doch waar-

van de zwadde bijzonder dienstig is tot hec

maaijen van hec hooigras, en dus beteekent

de (preek wijs in het zwad liggen^ zoo veel

als : het met de zwadde afgemaaide of af*

gefneden Hooigras bij hoopjes of lagen op

het land te liggen. Volgens deze aan-

merking, moet men wel degelijk onder-

fchdd maken tusfchen de zwadde en hec

(€ï(e. f'-oor feife. ver (laat men hec geheele

werktuig, en door zwadde, het Inijdend

ijzer.
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ijzer, het welk ook heden onder onze land- hst

lieden de zen genaamd wordt. rundveb.

Om al dat geen , hetwelk wij van de feife vi. Afd.^

en het maaijen gezegt hebben, wel te doen Vl

bevatten ,
‘ zullen wij dit maai-inftrument ,

hoe algemeen bekend , met de namen , wel-

ke de landlieden aan de onderfcheiden ge-

deelten van hetzelve geven ,
befchrijven en

afbeelden, en tevens een begrip van het

maaijen, bij wijze van een platten grond,
trachten te geven.

In de eerfie plaats ziet men dan op Plaat Bcfchrij^

XXXXVin. Figuur 4 afgebeeld het maai- ving van

feife of de zen. Het fnijdend ijzer of de

zwadde beflaat doorgaans in zijn halven puat

cirkel de lengte van twee voeten; aan des-xxxxvni

zelfs breedfte einde is een ijzer, waarvan

het omgeflagen einde, even als een wigge,

aan het ondereinde van den kolfflok , tUifchen

een ring wordt geüoken , en dus onder aan

den Trok bij h geklemt , in diervoegen , dat

de flok ccc^ v/elke door de maaijers de

kolfflok^ en het ondereinde de kolf genaamd
wordt, in eene fchuine rigting overhelt,

als het zwadde of het feife a plat ligt: en
dus wordt deze flok ,

zeer eigenaardig , even
als die van een fpeelkolf, de kolfftok en

het ondereinde de kolf genaamd. Deze kolf-

llok is doorgaans tot 5 of 57 voet lang, be-

llaat uit esfenhout en heeft een genoegzame
dikte : onder aan denzelven is een teenen

boogje, waarop de maaijer het afgemaaide

gras vangt; voorts is aan dezen kolfftok, op
den afiland van bijna i voet en 4 duim van \

Na 'de
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kuNDvEE.
kolf, een houten pen d bIs handvat, de

VI. Afd.' greep genaamd , ingewerkt , waaraan de

Moofia
maaijen, de regterhand flaar.

Verder, naar het boveneinde van den kolf-

llok, bijna i voet boven de greep d^ is

een ijzer met een houten dwarsgreep e ,•

het welk men de kruk noemt: het is vaa

die lengte, dat dezelve op een genasten af-

Iknd, door den maaijer in deszelfs linker-

hand kan gevat worden , en het wordt , in

een fchuiner rigting, zoo geplaatst, als de

beweging van den maaijer vereischt ; dan

daar de lange óf korte geftalte van den

maaijer, of we! de lengte van derzelver ar-

men , en de flap of fchrede , in de perfonen

verfchilc, zoo heeft het flift van deze kruk,

aan deszelfs einde een breede ronde ring g y

welke over den kolfllok op en neder kan

gefchoven worden, naarmate de greep en

lengte des maaijers zulks vereischt, en wel-

ke ring , door middel van houten wiggen y

er tusfchen te (leken, tegen de kolf worde

vastgeklernd, na dat de kruk eerst is ge-

draaid naar den (land van den maaijer. Om-
trent 5 duimen boven den ring zijn inden

kolfllok twee ijzere pennen geflagen, waar

tusfchen de maaijers een zeker langwerpig

hout ƒ vastfleken, welk hout met een hand-

vat voorzien is , zoo dat zij hetzelve ge-

makkelijk van tusfchen de pennen kunnen
wegnemen en het er weder kunnen tusfchen

voegen. Dit befchreven hout wordt de ftre^

genaamd; het welk zoo veel is als de flrij-

ker of llnjkllok: dezelve beltaac uit hard ei-

ken-
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kenbour : de Maaijers zetten er de zvvadde hrt

of het feife mede aan , en gebruiken het ook
om het grasfap, het welk zich van tijd tot -VI. Afd.

tijd aan de fnede aanzet , af te ftrijken.

Zulk een (Irekel ziet men op Plaat XX KX VHï *

Figuur 5 afzonderlijk afgebeeid : a is het
Bsfchrij.

ondereinde, het welk tusfchen de ijzeren ving van

pennen, aan denkolfilok, gedoken wordt, dc ftrek«I

en b het handvat: even boven dit handvat

is een plat ijzer plaatje , het welk dient, pjaat

om , als bij geval de zwadde tegen een (leen xxxxviii

(laat en daardoor op zoo een plaats om legt,^'^’

dit als dan weg te flijpen: voorts is de lire-

kei bovenop uitgehold , welke holte fluit

tegen een ijzeren pen, welke boven aan in

den koifflok is, en, door middel van dit een

en ander, blijft de Urekei vast tegen den

kolflok geklemd.

Behalve het maaifeife, hebben de Maai-
jers altoos ook nog zeker werktuig bij zich,

aan het welk zij den naam van Haarfpil ge-

ven , om dat zij de feifen daarop aanha-
ren^ dat is aanfcherpen.

Op Plaat XXXXVin Figuur 6 ziet men Befchrij-

dit werktuig afgebeeid: het beflaat in een ving van

hamer en een foorc van klein aamoeeld abc
waarop zij met die hamer 'kloppen , ten beeld ca

welken einde zulk een hamer ook bijzonder hamer,

gemaakt is, zoo dat dezelve aan de t>eide

einden breede punten cc heeft, omtrent zoo pig, 6.

•als de punt of fcherpre van een beitel, zoo
dat deze h imer als twee beitels heeft , ter-

wijl deszelfs ligchaani zeer dik en zwaar
zoo dat het gevvigt der zwaarte, op de

N 3 fcherp-
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Nadere
befchrij-

ring der

wijze van

het gras-

naaaijen.

Plaat

3tXXXVIII

Fig. ?.
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fcherpte van de feifeen op het aambeeld ne-

derkomende, de fcherpte der feife uicklopc

en als uitfmeedt.

Het aambeeld beftaat in een ijzeren pen

a b , welke de lengte van iets meer of min-

der dan een voet heeft: — deze pen heeft

boven op een ijzer tafeltje als een aam-

beeld, en wel glad gepolijst en verftaald,

in het midden bolrond opglooijende, waar-

op de hamerflag valt en de fcherpte wordt

uitgeklopt : deze ijzere pen nu ilêekc de

Maaijer in den grond, als hij zijn feife fcher-

pen of aanharen wil : maar , op dat door het

kloppen, de gemelde ijzeren pen, niet in

den grond zoude zinken , zoo is er in de

pen, een hand breed onder het aambeeld,

een open vierkant/ gefmeed, waardoor een

dwarslat gg geftoken wordt, welk lat dan

op den grond, dwarsliggende , veroorzaakt

dat de pen niet dieper in de aarde door-

zakt, en het aambeeld aldus den [hamerflag

evenredig ontvangt.

Deze haarfpil of aambeeld en hamer is

doorgaans met een touw aan elkander ge-

ftrikt en wordt door de Maaijers met zich

gedragen.

De werktuigen, welke door de Maaijers

gebruikt worden , nu befchreven zijnde,

zoo zullen wij het maaijen zelve, zoo als

het door beoefening , naar vaste regelen
,
ge-

fchiedt, nader en zoo duidelijk ais mogelijk

is, trachten voor te ilellen.

Men zie dan op Plaat XXXKVIII Fi-

guur 7, en veronderfleiie , dat in het rond

bij
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hij a de linker voet van den Maaijer, en het

bij b deszelfs re^rer voet (laat, dan is ^ijn

centrum, als hij vooroverbukt bij c: voorts vi Afd.

dat bij de rcgterhand (laat aan de greep d

^

u'^c’n.

van den kolfrfok, en de linkerhand aan des-
^ •

zelfs kruk e , dan komt de kolfilok, als de

Maaijer maait, te zv\^aaijen over het cen-

trum c, terwijl de feisfc, in eiken zwaai een

haiven cirkel doorloopt van ƒ en g tot i en

k , het welk door de aanduiding van het

zwadde of feife kennelijk is, al het welk den
waren (land en de werking van den Maaijer

aanduidt, want verder dan een haiven cir- .

kei, kan de Maaijer zich niet voor- noch
achterwaarts bewegen, om dat hij zich niet

'telkens kan omkeeren om den geheelen

cirkel door" te maaijen, het welk ook on-

noodig is, vermits het gras achter hem
reeds is afgemaaid.

De Maaijer nu doormaaiiende
,
zoo fnijdc

hij het hooigras op eiken ilap af, en laai

,

bij elke fchrede ,
het kenmerk van die af-

fnijding na, zoo als dit in de afbeelding

van I tot is aangedipt: dus dan de eer-

de fnede iets lager dan bij I begonnen heb-

bende, maait hij door tot bij , telkens

zijne voeten zoo veel verder zettende als

tot het doen van eene nieuwe fnede noodig

k , en welke afdand ook door de wijdte

-der diplknen van elkander wordt aangeduid;

het overige , nog voor den voet te maai-

jen
,

gras bij nn Ihac nog regcop. De Maai-

jer fchuifc, door middel van de teenen Hoog,
welke ouder aan dc kolf bij is, het af-

K 4
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p;efneden gras op de feife of zwadde
, en

B.UNDVEE.
die alzoo mede tot bij /, want ver-

Vf. Afd. (jer kan hij in zijn (land abc niet maaijen ^

Hoordft
einde van eiken zwaai het afge-

* maaide gras op hoopjes blijft liggen, zoo

als bij ppp aangeduid. Het gras aldus

op geregelde hoopen liggende en het afge-

maaide perk blootiatende , is dat gene, hec

welk men het hooi in het zwad U^^cn
noemt.

Nadere Door Figuur 7 en de verklaring van de-

vfng van
heb ik, zoo naanwkeurig als moge-

de (land lijk is ,
een begrip van hec hooimaaijen trach-

der Maai- ten te geven , zoo als zulks door eiken

aanVien”
Maaijer in hec bijzonder wordt verrigt; maar

van zal ik mijnen lezers ook een denkbeeld

der. trachten te geven van den (land, welke de

Maaijers ten aanzien van elkander houden,

wanneer verfcheiden van hun, gemeenfehap-

pelijk met elkander een land afmaaijen. Men
verbeeldt zich veelal, dat zoodanig een ploeg

'Maaijers in een regce lijn üaac en alzoo

voortgaac: dit is echter zbo niet: zij vol-

gen in een fchuinfehen Hand de een achter

den ander , terwijl elk zijn Hand in zijn perk

en zijn zwaai in zijn cirkel houdt, zoo dat

de punt van de zwadde of feife van de twee-

de nederkomt op, of even voorbij de lijn

van de kolf van den eerden , en zoo ver-

volgens tot aan de allerachcerde toe.

pTaat Om dit door eene afbeelding' oo te hel-
xxxxviii aeren, is op Plaat XXXXVilI Figuur 8 ge-

fchikrrde vierkanten omrrek aaaa beceekent

den vierkanten omtrek van een kamp land,

waur«=>
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waarop vijfman fi, 2, 3, 4, 5,) ftaat te met.

maaijen ; elk van hun (laat in zijn cirkel ,

en elke cirkel in het vierkant der afdeeling vi. Afd.

van het maaiperk , vi^aar hij maaijen moet ,
vi„

zoo dat de Maaijers elkander volgende , ten Hoofdft.

aanzien van het geheele vierkant in eene

fchuinfche rigting liaan , zoo als in de af-

beelding duidelijk te zien is.

Warnier nu de Maaijer N®. i doormaaic,

flaat hij met zijn vierkant en cirkel op de

tweede der, van de eene tot de andere zijde

loopènde , lijnen bh
y

zoo als de op hem
volgende Maaijers mede met hun vierkant

en cirkel op de volgende lijnen hh Haan,

rerwijl de Hand
,

de tred en het perk van

elk der Maaijers , tusfchen twee van de,

van boven naar beneden loopende , lijnen

^rc^'beHoten blijft, en de vierkanten door

de liggende lijnen hh en de Haande lijnen

cc geformeerd 'worden. Als dan nu de

Maaijers te gelijk maaijen, en gelijken

fchred , of, zoo als zij het noemen
,

gelij-

ken Ilag houden
,
dan laat elke Maaijer ge-

regeld zijne grashoopen of zwad achter

zich liggen , i langs de lijn aa en
de overige langs de lijnen cCy en wel
zoo , dat de grashoopjes juist liggen daar

de zwaaijen der fneden van eiken Maaijer

bij ff ijf eindigen, terwijl de fnede van elk

bij eeees begint, zoo dat de Maaijers te

gelijk wiskun dig werken en vobrttreden
, in

dicrvoege , dat als de Maaijer N®. i , in

het doen der zwaai , met den regtervoèt

vooruit Hapt en den linkervoet een tempa
N 5 rust.
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HET
RUNDVEE

VI. Afd.

VL
Koofdft.

Behande-

ling van

het afge-

maaide

hooigras*

rust , dan treedt 2 , met het maken der
‘ zelfde beweging , op de hoogte der lijn

,

waarop N'-', i gellaaii heeft, en zoo verder

3 op de hoogte der lijn, waarop N^. 2;

4 op de hoogte der lijn , waarop N°. 3

;

en IN^^. 5 op de hoogte der lijn , waarop
IN^ 4 gedaan heeft, en vervolgen op deze

geregelde wijze te werken, totdat herland
of kamp lands geheel is afgemaaid.

Wanneer nu het hooigras is afgemaaid en
in het zwad ligt, dan laat men het alzo.o

op het veld liggen om te droogen
, en wel

zoo lang tot het bijna droog is; want iaat

men het te flerk droogen, dan verliest bet

zijne kracht: naar mate het weer dus al of
niet gunftig is, dat is, naar dat het droog
weer is of dat er veel regen vak, gedraagt

men zich in het behandelen van her afge-

maaide hooigras; wanneer het droog weer
is, haast men zich om het hooigras om te

keeren , maar bij veel regen laat men het

in het zwad liggen en roert het niet, het

welk zoo kan tegenloopen, dat men, door

het veel regenen, weken wachten moet, eer

men het hooigras kan omkeeren , en blijft

•de regen te lang aanhouden , dan gebeurt

het wel dat het hooi verdikt, of dat er de

worm of het zwart in komt , of dat het

hooi geheel bederft, en het is hierom, dat

de Landlieden den minden zonnefchijn waar-

remen en zich dan haasten om het hooi

te keeren, zijnde dan , zoo als men zegt,

a//e man in het werk om de drooge bui

waar
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%^aar te nemen ^ terwijl -zij bij regenvlagen

er weder uicfcheiden.

Het keerenvanhec hooigrasis anders veelal

werk voor de dochters en meiden der land-

lieden, als mede voor de aankomende jonge

boerenknaapjes ,
voor welke het een ligt

werk is , dat door hun met vrolijkheid ver-

rigt wordt. Het hooi keeren noemt men
ook kooi fpreiden , of, het hooi te veld

liggen^ men zegt ook wel , het hooi in het

y^ild gooljen; het gefchiedt op de volgende

HET
RUNDVEE]

VI. Afd.J

VI.

Hoofdft*

Het om»
keeren van

het hooi^^

gras.

WIJ ze

-

Elke hooiknecht, meisje of knaapje, heeft ®cfchrij»

een houten hooihark of hooiherk ,

werktuig men ziet afgebeeld op Plaat herk.

XXXXVIII Figuur 3, hetzelve bellaar uit

een houten klaauw, welke aan wederzijden

houten pennen of tanden heeft , die dwars

door den klaauw , het welk eigenlijk een

dwarslat is , zijn geiloken , en uit een lan-

gen ftok, welke in eene fchuinfche rigting

in den klaauw is ingepent, in diervoege, dat

men met de tanden der klaauw vlak over

den grond ftrijkende , het hooi optild

en medegedeept te welken einde ook

,

onder aan den hooihark of herk, (welken
naam het geheele werktuig, zoo als gezegd

is, heeft,) drie teenen hoepen of boogjes

zijn , die , door den Hok loopende, ter we-
derzijden in het dwarslat vast zijn ; tegen

deze boogjes welt het hooi op , en worde
dus gemakkelijk met de tanden van de hark

of herk omgekeerd en ter wederzijden op
het veld verfpreid

,
aan welke behandeling

veel
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met Vgg]^ge„ jjgj. ^ want zoo men de klour

'tering of het op een pakken van het hooi,
VI. Afd, (^dat door het op een hoopen in het zwad

Hoofdft
hrokken noemt,)

* niet breekt en van een fcheidt, dan droogt
*• het hooi ongelijk; het keeren wordt ook

zoo dikwijls herhaald, als men zulks tot

het genoegzaam droogefn van het hooi noo-
dig lacht.

Het bijeen Wanneer nu het over het veld verfpreide

o^^^roken"
genoegzaam gedroogd is , dan is een

MtJn tan Veeltijds, bij zonnefchijn,

het hooi. een hal ven dag
,
genoegzaam om het höoi

op roken te zetten , het welk op de vol-

gende wijze gedaan wordt. De boerenmei-

den en jongelingen herken of halen het droo-

ge hooi, door middel van de zoo even be-

fchreven hooihark of herk, bijeen, en leg-

gen het op hoopen , het welk zij opperen

noemen, of op hoopen zetten; de fterkere

jonge lieden en de knechts hopen beurte-

lings onder de vork^ dat is: zij brengen het

De hooi- hooi, door middel van hooivorken, (hoe-
vorken. danige men al mede op Plaat XXXXVIII

xxyxTiii
1 en 2 ziet afgebeeld,) op de ro-

Fig?ieü2. ken , cn verdeden zich zoodanig, dat foni-

mige van hun onder de vork ioopen
,

an-

dere bij de roken (laan, om het hooi, door

middel van hooivorken , op de roken te

leggen , en voeder anderen het afvallende

hooi bijeen herken ; ook vervangen of ver-

wii^fclen zij wel met elkander in die vverk,

zoo dat die genen, welke een poos gedra-

gen
,

of onder de vork geioopen hebben.
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herkers, en de herkers daarentegen dragers hrt

worden. Het hooidragen vereischt al mede *-undvee.

cene bijzondere handigheid en kunde , om vi. Afi»

het zoo vast ineengewenteld aan de vork te

fleken ,
dat het onder het dragen er niet af-

°

valk, en om ook Hechts zoo veel aan de

vork te Heken ,
als evenredig aan de krach-

ten van den drager is* '

Het bijeen herken van h?t hooi en j^xxxvhï
dragen van hetzelve op de hooivork , ziet Fig. 10.

men op Plaat XXXXVllI Figuur 10, al-

waar men eene hcrkiler en een hooidrager,

in bunnen Hand, als mede begonnen en vol-

tooide hooiroken, vindt afgebeeld.

Alvorens nu verder van den hooibouw te Befchrip

fpreken , zoo kunnen v/ij niet nalaten om
melding te maken van een nieuwe hooi- egge , uk-

egge ,
welke is uitgedacht en beproefd door gedacht

den Heer g hloys van treslong, en waar-

van de befchrijving en afbeelding is geplaatst bloysvan
in het tweede Deel der erhandelingen

het Genootfchap der Proefondervindelijke * ca

fVijsbegeerte te Rotterdam^ en welke

egge ,
volgens de voordrage van den Heer ye.

TRESLONO, zeer gefchikt is om het hooi

veel fpoediger, met zeer weinig kosten en

veel beter droog te maken, dan op de ge-

wone wijze; waardoor het voor het Rund-
vee*, de Schapen en Paarden veel voedza-

mer en gezonder zijn zoude.

De proeven , welke , volgens het verhaal ,

van den Uitvinder, doorhem met dit werk-

tuig genomen zijn, maken het in der daad

aannemelijk genoeg om er verdere proeven

mede
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mede te nemen , ten einde te zien , of hec

in het algemeen zoo voldoet, als het den
Uitvinder voldaan heeft , daar er verfchei-

den kundige Landlieden zijn,, welke niet zeer

gun (Hg over hec gebruik van dit werktuig

denken, en, in hun oog, gewigcige rede-

nen voor hunne denkbeelden bijbrengen

;

zullen wij dezelve onpartijdig raededeelen,

maar eerst de befchrijving van hec werk^
tuig hier laten volgen*

Men ziet hetzelve, volgens de voetmaac
verkleind, in navolging van de afbeelding,

welke door den Heer treslong in het bo-
vengemelde werk is medegedeeld, op Plaat

XXXXVIII Figuur 9 afgebeeld
, en waar-

van wij , in navolging van den Uitvinder

,

de volgende befchrijving zullen raededeelen.

De hooi - egge
, waarmede men de boven-

Haande oogmerken, (namelijk, om het hooi

veel fpoediger, met zeer weinig kosten, en

veel beter droog te maken dan op de ge-

wone wijze,) bereiken kan, maakt men van

dezelfde gedaante als die , waarmede de

Bouwlieden gewoon zijn het land te eggen,

gelijk te maken , of van het onkruid te zui-

veren ; te weten , van greenen ribbetjes , dik

223 duimen Rijnlandsch
, ( zie in onze ge-

noemde afbeelding dezelven bij aaaa^^
ieder lang 9 voeten, aan malkander vastge-

fpijkerd met drie klampen van vijf vierde

duims deelen, en breed 5 duimen, aan ie*

der einde één, 10 duimen van elk einde,

en één in het midden , ieder ter lengte van

4 voeten en 10 duimen, ^zie dezelven
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hv\ hhhhhh^y als mede nog met een dub- «»t

belde lat aan wederzijden van het raiddelftuk'',

naar de hoeken toe loopende, ten einde het vi. Afd; ’

werktuig wat meerder fterkte bij te zetten,

r zie cccc'). In ieder der voorfchreven rib-

betjes aaaa boort men 5 gaten, van drie

vierde duim over het kruis, wat fchuins naar

onder loopende , waarin men greenen pen-

nen maakt , ter lengte van 6 duii^en , on-

der door de ribben achseruic doorlekende,

(zie dezelven bij dddddddddd

^

in den

afftand, zoo als zij van elkander Haan moe-

ten); want de pennen fchuins vooruit, of

regt op en neder , of twee regt achter el-

kander ftaande, flepen het hooi te veel bij

malkander : en derhalve zijn in de geheele

hooi -egge 10 tanden , zoo als in de dus

verre befchreven afbeelding te zien is.

De Heer treslong zegt nog , voorge*

nomen te hebben, om het ook met ijzeren

pennen in de hooi -egge te beproeven , de-

Avijl , zoo als aan een ieder bekend is, ijzer

fterker is dan hout, maar waarfchuwt eeu’

ieder, welke deze hooi -egge zou willen

namaken , wel acht te geven om dezelve

,

door de ijzeren pennen , niet te zwaar te

maken ,
opdat de egge niet te diep door

het gras of hooi in den grond valle. Hoe
zijne nadere proeven met de ijzeren pennen

zijn uitgevallen, is ons onbekend.

Ter verdere befchrijving van dit werk-

tuig, behoort nog gemeld te worden; dat

er een touw over de middelklamp bb legt,

m hetzelve onder de latten cccg^ en on-
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der de voorfle ribbe aa bi] hh doorloopt^

de einden twee iutfen hebbende, waar-
VI. Af^. door de einden van de evenaar i i , geftoken

evenaar,, een ring

bij k is, waarin de haak van den fpoorilok,

waaraan het tuig verbonden is , met het

welk het paard de egge voorttrekt
,

ge-

haakt wordt.

. Volgens den Heer treslowg, Ipant men
dus voor zoo een hooi -egge een paard,

waarop zich een voerman zet, en men egt

het hooi ^ met die egge , uit het zwad , en
voorts zoo dikwijls om, als tot het droog-
maken, naarmate dat zon en wind behulp-

zaam zijn , bencodigd is.

Voorts zegt de Heer treslong, dat men,
' door middel van deze Hooi -egge, het gras

veel fpoediger in het wilde, of uit en door
malkander kan werpen , dan zulks door het

gèwoon herken of rijzen (*), dat door
menfehen gefchiedt, gedaan wordt; alzoo

men, volgens zijne bevinding, in den tijd van
een uur het hooi wel op drie morgen lands

kan omwerpen , of; gelijk men het noemt,
in het wild gooijen^ waardoor men het

hooi veel fpoediger
,
dan op de gewone wij-

ze, droogmaken kan ; zeggende i'erder, dat

de daauw des morgens, bijvoorbeeld, om
9 uren van het veld, en het hovende gras

of hooi droog zijnde, men dan om lo uren

hetzelve reeds, lop een land van drie mor-

gen

( * ) In het OvermaesfcTic en elders wordt de Ilcïh:

cen iUjs

,

en het herken Rijzen geuaaind.
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gen gróót, omgewórpen', en rrfën 'dus góed’

voordeel van de zon kan hebben;' daar

op de gewone manier ^^door ' arbeiders ge- vi. Afd."

fchiedende , het beste van dén' dag. reeds:.

verloopen is, eer dat het kiatflé böói; 'op

.

.eën veld van die nitgeflréktheid óingékeerd

kan. zijn, waardoor een groot -gedêelre van

het. hooi aan de eene zijde te ved en aan

de andere zijde te weinig 'gedroogd is.

Verder zegt zijn Ed.
, dat mén bet paarde

zoo zon en v^dnd gnnsrig zijn, aaU den gang

houdt en maar wederom va^n voren af aan

begint; terwijl her hooi, in 'di>nhtU'sïcben-f
,

•

tijd, reeds eene drooge zijde'gekregen hééft,’

waardoor hetzelve, zoo men dit op het

beste van den dag doet, nog voor 'derr mid-

dag reeds in haat is , om na den middag op

hoopen gezet te worden; dewijl het ,
» onderd

de behandeling van het ophoópert , zijne*

volkomen droogte, die het ontbrék'en'mogt,

genoeg verkrijgt;^ en dat, behalve- dat die

altoos veel fpoedigcr,min kostbaarder en be-

ter uitkemt, dit voerdeel er -vai|' vooral

plaats heeft, als men het höoi op 'een dag',

op die wijze, op hoopen gekregen heeft en

het de volgende dag begint te regenen*, eti

fomtijds eenige dagen lang régenachn’g. weer
blijft , als wanneer het op hoopen gehelde hooi

er in het algemeen zoo veel niet door te
‘

lijden heeft; terwijl zij , welke op de gewone
wiize werken, wanneer in zoo een' geval

het hooi nog op het veld ligt, doof den

regen buiten haat geheld worden oin voorc

O '

•
*’

te
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te werken en het hooi inmiddels geheel of
gedeeltelijk bederft.

Verder wordt door den Heer treslong,
de uitflag van verfcheiden proeven , met

deze hooi -egge genomen, medegedeeld om
het voordeel er van , boven de gewone
werking te bewijzen: ook worden verfchei-

den tegenwerpingen door zijn Ed. opge-

lost, al het welk men in het aangehaalde

werk breeder kan naarzien.

Omtrent het geen voor en tegen deze uit-

vinding is aan te merken, zal ik alleen mel-

den ; dat ik met zeer kundige landlieden en

hooijers over dezelve gefproken heb 'en dat

deze alle wel coeftemden ,dat het hooikeeren

,

door dit werktuig , met meer fpoed, gedaan

werd, dan door de gewone wijze van her-

ken, maar dat dezelven ook de volgende

niet ongegronde aanmerkingen maakten.

Vooreerst; dat het hooi door den Heer
TRESLONG , op dezc wijze gewonnen , mee&t

fijn hooi of paardenhooi zijnde, ook min»

der met biesgewas en andere bijkriiiden

vermengd is; en dus ligter door de pen-

nen heen fluipt en minder opkrot , dat

daarom de egge niet zoo geredelijk kan

werken op hooilanden, met dergelijke krui-

den , onder het gras bezet , als welke aan

de omkeering hinderlijk zijn.

Dar, hoe geregeld ook met deze egge

gewerkt wordt, er echter zoo goed in het

hooikeeren niet mede konde gewerkt wor-
den, dan wanneer zulks mee de handen door

de hooiherk, op de gewone wijze gefebiedt,

om

I
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èm Jat Je fchuinte Jer hérk vlak over het «èv

zwad gellreken wordende , telkens de opge-

fchoven hoop wederom verfpreid , en het VI. Afd.

hboi daardoor gelijkmatiger droogt; als me*

de dat de Hooijers, onder het herken, in

acht konde nemen , waar Kier èn daar hdc

hooigras te dun of te dik ligt, en te geel

óf te groen is; dat is: ofKet te rijp droog
of te onrijp nat is, en 'zulks dan naar ver-

cisch
,
door den Hooiier veel of weinig kart

worden verfpreid, en dit met de egge'^

door een paard getrokken , zoo niet kan

gefchieden.

Tot dus verre de uitvinding van den Heer
c. BLois VAN 'iRESLóNG, cn dc aanmerkin-

gen, welke ik er op heb hooren maken,
hoofdzakelijk hebbende medegedeeld, kun*

hen wij ook niet nalaten van melding te

maken van een manier , om het in het zwad
Befchdi*

liggend hooi^ fpoedig bij elkander te bren' ving van

gen en over het land te flepen, ten einde «en werk»

het op rooken te leggen, zoo als dit

zekeren john midleton, in Engeland

^

is bij eikanw

uitgedacht en in het werk gefield , en van der te de-

welke bewerking, aan ons- de befchrijving

Cn afbeelding, door den Heef j A^ bennet aLr^dea
is medegedeeld

; het is getrokken uit een Heer j.

Engeisch werk, terwijl deze befchrijving

ook tevens in een Hoogduitsch werk ge
Yngtiai^d

plaatst is. en werking

Wij hebben reeds gemeld , hoe fcbadelijk met het-

het is, als het hooigras, door zwaren
aanhoudenden regen , lang in het zwad moet
blijven liggen

; en hebben tevens gemeld

O 2 bo«



BIT
ILUNDVBE»

.VI Afd.

VI.

üoofdft.

' ‘Plaat

XXXXIX
Wig, I.

io6 NATUURLIJKE HISTORIE

hoe' oplettend de Hooijer is of behoort

te zijn om een droogen dag of zonnefchijn

waar te meemen om het hooi te keeren en

op rooken te brengen; om het hooikeeren

te befpoedigen, is de zoo evea befchreven

Hooi egge, door den Heer c. bloijs van
TRESLONG uitgedachc ; en om het fpoedig

bij een te flepen , om het op rooken te bren-

gen , is d.e bewerking van den Heer midle-
TON gefcbikt: wij zullen de afbeelding en

befchrijving van dit laatfle ook mededeelen.

Het werktuig van den Heer midleton,
beflaac uit drie ftaande bekken, welke door

ij zere fpillen zoodanig aan een verbonden

zijn , dat de. zijhekken kunnen draaijen , en

zoo ver worden omgeflagen, dat het werk-

tuig door twee fpannen paarden kan wor-
den voortgetrokken, fchuivcnde hetzelve

alzoo over het land , en (lepende al het

hooi , het welk binnen het bereik van het

werktuig komt, tot een grooten hoop me-'

de; zoo als op Plaat XXXXIX Figuur i,

daar deze bewerking is afgebeeld, te zien

is. In deze afbeelding verbeeldt aaa de

achterzijde van bet hek ,
è> de zijdewan*

den , c de evenaar met de fpoorüokken

,

d d de vier trekkende paarden , waar van

elk paar befluurd wordt, door een man,
welke op een van dezelve zit: e verbeelde

den hoop hooi , welke reeds in het hek is bij

elkander geHeept, rijdende de paarden, ter

wederzijde langs het zwad , dat is : langs

den reek op hoopjes liggende afgemauid
' "" hooi
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1*001 en Moordende alzoo een geheel- het-

zwad of reek, in eens bij elkander gefleepc

<m het op rooken te’ brengen, gelijk ditVl.’Afi.

ailes Verder uit de afbeelding genoeg te
:

\s:ten is: dan om een nader ' begrip van'^

let werk CU ’g te bekomen, zijn Figilur 2 >

en 3 . op dezelfde' Plaat gefchikc. • f

Plaat XXXXiX Figuur 2 verbeeldt
^

den platten grond van het werktuig, en wel'^^g^

de onderlatten van hetzelve, waarop de*

flaande latten moeten rusten: a is de ach-

terzijde en de zijwanden of hekken van

het werktuig, en dus'abb de hoek, welke

het be’fchrijfc, als er mede gewerkt wordt

;

d

d

zijn de beide evenaars , als mede de rig-

ting der fpoorllokken , en wijze van aan-

fpanning der paarden, en e de hoop hooi

welke in het herken is bij elkander gefleeptt

Plaat XXXXIX Figuur 3 is de afbeelding pjaat

v'an den opftal van 'het werktuig, en fhndxxxxix
van deszelfs bekken: a is het middelfie hek,^^^* 3*

zijnde de lichterzijds van het werktuig; de-

ze achterzijde heeft vier platte flanaaren of
llaande latten hbhbhbhh. welke in de ho-

vende cn enderde dwarsbalken zijn ingt>

w^erkc: ter wederzijde van dit achterde hek,

loopen , door deszelfs einden, ijzeren fpillen

CGCC^ welke boven -op het hovende. en on-

der aan het onderde dwarslat met fchroe-

ven vast zijn, terwijl deze fpillen cccc tus-

- fchen

( * ) Hoe het afgemaaid hooigras, op hoopjes , in het

zwad ligt, is hier voren, bij de befchrijving van het

piaaijen en wcriing van den Maaijer gemeld.

Ow-'
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fchen de dwarsbalken van het achterde hek,
auNDVEï.

achcerde einden van de zij-

VI. Afd, hekken loopen , en welke zijhekken dd

H^ui^a
bedaan uit vijf platte dandaren of daan-

' de Jatten cceeeeeee e ^ welke, even als

die van het achtende hek, in de hovende
en onderde dwarsbalken zijn ingewerkt en

door dezelven verbonden; ff zijn de tou-

wen, waarin de evenaar wprdc vastgehecht

,

en welke touwen onder en boven aan de

voorde einden der zijhekken vast zijn
, kun-

nende men uit deze iaatde afbeelding dui-

delijk zien hoedanig het werktuig is zamen*
gedeld, en op welke manier het regtuit,

of anders in dien dand kan gedeld worden

,

dat de paarden er voorgefpannen en hec

werktuig voortgefleept' kan worden, terwi;l

de vergelijking er van met Figuur i en %

doet zien, hoe de,paarden er voor gefpan»

nen , en de evenaar en fpoordokken ge-

Held worden. Jammer is het , dat in de

oorfpronkelijke afbeelding de juiste voetmaat

cr niet is bijgevoegd ,
waardoor wij dus niet

in de mogelijkheid zijn om dezelve er bij

te kunnen voegen.

In hoe verre dit werktuig aan het oog-

merk voldoet, is ons onbekend; om dit te

weten, zoude men derhalve zoodanig werk-

tuig moeten namaken; en, zoo men wilde,

het op onze hooilanden beproeven , ten

èinde het bij de gewone werking onzer

ilooijers te vergelijken, en alzoo hec nut

van dit werktuig te beoordeelen.

‘Na dus <de befchrijving van dit werktuig
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insgelijks te hebben medegedeeld , zullen hrt

wij inec de befchrijving van hec hooijen
*‘*^”®'^^**

vervolgen. VI. Afd.

'

Met een v/oord dient dan nog gefproken

te worden van het op rooken zetten van

het hooi, waarvan wij reeds, met een enkel Nadere

woord, hier voren op bl. 198 en 199 gefpro-

ken, en hec op Plaat XXXXVIII Fig. 10 het op ro-:

atgebeeld hebben. Zoodanige hooirooken kea zet*

woorden op zekere afdanden van elkander,

op het véld geplaatst; derzelver naam heeft

een zeer eigenaardigen oorfprong, als betee-

kenende hec uicdanipen of als met een rook- ziaj[*”naar

damp uicwafemen van een hoop hooi, hec Plaat

welk in den hooitijd zeer kennelijk is, bij-

zonder na regenvlagen en bij daarop vol-

genden zonnefchijn, als wanneer men de uit-

wafemende dampen, uit de rooken ziet op-

gaan. I>e rooken worden zoodanig gezet of
opgeilapeld, dat dezelve niet overal even

breed zijn, maar allengs, topsgewijze, in

de rondte oploopen ; waardoor hec regen-

water er niet fterk indringt, maar langs de,

in de rondte afglooijcnde , kanten anijpek;

vereifchende het al mede zekere kunde en

handigheid om hec hooi , op de rooken

,

zoodanig afglooijende te leggen, als noodig

;s ,
om hec gemelde oogmerk te bereiken.

Wanneer nu het hooi op rooken ftaat,

iaat men hec eenige dagen (laan om uit te

dampen of uit te rooken. De tijd , dat het al-

dus blijft (laan is verfchillende , naar de om*^

(landigheden, hebbende 'zoo veel dan niet

van den regen te lijden, als wanneer hec in^

O 4 het
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HET het zwad of in het wild ligt, vooral niet,
|•rukdves

(jroog gewonnen, dat is, Öroog
|

VI Afd, op rooken gelegd is.
'

"'ï Als het emdtlijk de tijd is om het hooi
|

Hoofdft,
hooibargen re brengen^ zoo 'ge-

^

Verdere fcbiedt zulks, in Holland^ op verllhillendc

bev/erking ^{jxen : of op Wagens, bf in daartoe ge-

hooi naar
vaartuigen

,
fchouwen genaamd ;

de hooi- hebbende dit laacde vooral plaats in flree*

bargen te ken, wnar de hooilanden aan vaarten of we*
bicngcn. teringcn liggen , van welke landen het hooi

dan van de rooken , dadelijk in zoodanige

fchouwen gebragt wordt: in' andere üree-

ken, waar men, zoo digt bij, geene vaarten

of weteringen heeft, wordt het hooi van

de rooken op wagens geladen, en aldus op
een van deze genoemde wijze, naar de hooi'

bargen vervoerd'; worde het in een fchoiiw

geladen, dan noemt men het, te fchouw
Ifggcn

:

wordt het op een wagen geladen , dan

noemt men zulks, voer liggen^ wordende de

lading op een wagen, een voer hooi genaamd;

elders noemt men het een toelast hooi; la-

dende men in een fchouw ongeveer zoo veel

als op drie wagens geladen kan worden, zoo
‘ dat er , in dien zin , drie voer hooi in een

fchouw geladen wordt: ook fpreekt men in

den hooibouw van een yeldvoer en leggers ,
•

dat zijn lagen ; om dat de perfoon , die hst

hooi op den wagen legt, zulks bij lagen,

naar bet getal der rooken , doet ; rekenende

men gewoonlijk een voer op vijf leggers-
' Ï-Lt liggen van deze lagen vereischt bene

kundigheid
, cm dezelve zoo te leggen

,
dat
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1

ff

de eene zijde niet zwaarder is dan de ande- hst

f

ren, dewijl anders de hooiwagen overzijde

zoude kunnen vallen. Otn het in evenwigc vi. Afd.

]i 2:c:en te bevorderen, wordt, door de hooi- „
jers, op de wagen houten en dwarshoii-

^ ten gelegd, welke herrlen. hinten ot pon- Befchrij-

ters^ en de gcheelc toellel een hooiraamvmg vza

5
genaamd worden: bedaande zulk een ber ^ooi-

, rie of hooiraam , in een voor- en dichter

berriehout, waar over twee ‘binten of lan* raam.

gcr balkjes liggen: zijnde op Plaat XXXXVIll
^

Plaat

Fig. II een hooiwagen me4 de
,
geheele

,

zoo evengcmcide toedel afgebeeld; aaaa
zijn de binten of langer dwarsbalkjes, wel-

ke over de voor- en achter berriehouten

hhhh heen liggen, makende alzoo een vier-

kanten berrie of raam , welke het hooi

draagt , dat breeder opgeflapeld of gelegd

wordt, als de breedte van den wagen is, en

dus buiten den wagen uitdeekt ; hi] cc cc

zijn de balkjes, waaruit het hooiraam be-

daat, kruisgewijs, door inkippingen, aan

elkander verbonden: wanneer nu het hooi

op den wagen en boven het hooiraam , tot

zekere regelmatige hoogte is opgedapeld,

dan wordt er een langen dok dd^ welke

de ponterftoh genaamd wordt, overheen ge-

legd; aan wellie ponterdok, aan beide ein-

den inkervingen zijn, waarin de touwen
gelegd worden, met welken de poncerdok
overfpannen wordt; een van deze touwen
wordt achter het voorkrat ƒ ter wederzij-

den aan den wagen gebonden en dijf aan-

gehaaid; het ander touw wordt ter weder- /
0| 5 zijde

I
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zijde aan den achterkant van den wagen ver-
RUNDVEE.

en wel aan de eene zijde bij ^ een
VI. Afd* eind touw inet een haak er aan , en aan

andere zijde een dubbeld touw , het
^

* welk mede (lijf wordt aangehaald, en in

welks dubbeld, als een lues zijnde einde,

de haak wordt ingeflagen. Op deze wijze

ligt het hooi vast, en kan worden voort»

gereden: verder wordt door de ftiplijnen

hhhh aangeduid, hoe ver en wijd het hooi

op den wagen en op het hooiraam ligt.

Hier Plaat XXXXVIlI behoorende ge-

plaatst te worden , zoo zullen wij eene kor*

te verklaring van dezelve hier invoegen en

dan verder, met dc befchrijviiig van het

hooijen , vervolgen.

Op Plaat XXXXVIII is dan;

Figuur 1 en 2 de afbeelding van gewone
hooivorken of draagvorken , zie ,

in dit Hoofdfluk , bladz, 198.— 3 die van een hooiherk , zie bladz.

197.
•

I » 4 verbeeldt een Hooimaaijers maai?

feife of zen, zie bladz 189.

— 5 is de afbeelding van den ftrekel af-

zonderlijk, zie bladz. 19 1.

6 verbeeldt het Hooimaaijers aam-

beeld en hamer, zie bladz. 19

1

en 192.

, 7 is een fchets of platte grond , ver-

beeldende de werking van een’

Hooimaaijer in deszelfs cirkel

. enz. zie bladz. 192 tot 194.

Fig.
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Figuur 8 is een fchets of platte grond, af-

beeldende de werking van vijf

Hooiraaaijers op een (luk of VI. Afd;

kamp lands, en derzelver (land „^
. II j • Hoofdft.’

ten aanzien van elkanderen, zie

bladz. 194 tot 196.

yujji...- 9 is de afbeelding van een Hooi eg»

ge, uitgevonden door den Heer

C. BLOIS VAN TPvESLONG, ZiC

bladz. aoo tot 202.

10 iseene afbeelding van het hooiher-

ken, het hooidragen en van hec

op rooken gelegd wordende hooi,

als mede van voltooide hooirop-

ken, zie bladz. 198 en 199.
ai 1 1 is de afbeelding van een hooiwa<>

gen en fchets^ hoedanig hec hooi

erop ligt, zie bladz. 211. en 221.

Wat nu verder het te fchouw, of in de
gefciirij-

fchouw liggen betreft. Op dezelve gebruikt ving yao

men zoodanige berr’ën als op de hooiwa- de hooi-
^

gens gebruikt worden , niet , maar echter

wordt meestal een touw. of lange boom
of poncerdok over hec hooi gelegd en vasc-

gebonden, om het hooi vast te doen lig-

gen, wordende dit inzonderheid gedaan al$

het (lerk waait, en veelal worden lange

planken boven op het hooi gelegd , ten ein-

de daarop te gaan, om de fchouw voort

te hoornen, vermits dezelve dikwerf zoo
vol geladen wordt, dat er voor of achter

geen plaats op de fchouw voor den fchip-

,ger overblijfc; zijnde voorts de ondervin-

ding
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ding de beste leermeesterésfe , om liet hooi
goed in de fchouw te (lapelen of te laden.

Om hec hoof op éene fpoedige wijze van

zoodanige hooilanden , ^ welke aan vaarten en

weteringén liggen, naarde fchouw te bren-

gen, heeft er, bij de Hollandfche landlie-

den eene* bewerking plaats, waardoor zij

hetzelve* op een fpoedige wij'ze over hec

land en in de fchouw brengen, wordende
hetzelve Tiemen oï Hool-tiemen genaamd,
en gefchiedènde op de volgende wijZ'é; zij'

nemen een dik touw, waarvan de einden

aan -elkander geknoopt zijn, en liaan die

dubbeld oTm een hooirook eh wel even bo-

ven* den 'grond : daarna hriien'^zij dat touw
vast aan,- en-hec eene dabbèld einde door

het ander, makende aizoo een uitflekende

lues waarin zij den haak van een fp oor (lok

flaan, en fpannen er vervolgens een paard

voor, waarop zich een jongen 'zet die hec

bellunrd , wordende op deze wijze een ge-

heele hooirook over het land gefleepc ën

gebragt ter plaatfe waar men hec begeert,

zijnde hec hooi 'dan reeds zoo vast bezon-

ken
,

dat het aan elkander biijfc hangen.

Deze manier van het hooi te ‘liepen, of,

zoo als men zegt , te tiemen , wordt ech-

ter niet uicgeoefend op landen, welke niet

aan vaarten of weteringen liggen, maar van

dezelve wordt het mat wagens vervoerd,

zoö als reeds befchreven is.

Op Plaat XXXKIX Figuur 4, ziet men

een afbeelding van dit Hooi • tiemen
; a is

( een

j
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ccn hooirook, welke over • het \ hooiland het'

naar het vva^er gefleept, of zoo als de land-

lieden zeggen, ‘getiemd * wordt ; h het vi. Afdiv’

dubbcld touw of llrop welke om de hooi-

rook is geflagen en. vast aangehaali; c is
*

de fpoorftok , welke, in de luts van dat touw
is ingehaakt; d is het trekkend paard met

den jongen er op ; ee’h de hooifchuic of

fchouw, waarin reeds hooi ligt; de plank

welke- op het land en op de' fchuit rust;
^

g een Hooijer , welke met een draagvork ge-
,

reed ftaat, om het hooi, zoodra het bij de

fehuk- ligt, in dezelve te werken.

De hooirook tot aan de fchouw gefleepc

zijnde , .wordt overkant ^in de fphouw ge-

worpen en het hooi.,vervolgens in, dé fchouw
gefchikt. . V '

.. , K, r;

Eindelijk ziet men op Plaat XXXXIX Plaat

Fig. 5. het llriktouw, zoo. als het omde^^^^^^
hooirook wordt geflagen, afzonderlijk af-^^^*

geheeld: is het dubbeld. touw van het

welk de einden tot een krik door elkander

gehaald zijn ; b is hex eene dubbeld einde

van het touw, als een luts uitkekende
; en

c de ipoorkok in die luts gehaakt zijnde.

Tot dus verre bet hooijen befchreven

hebbende, zullen wij in het volgende Hoofd-
kuk de Hooibargen en het geen daartoe be-

,

trekkelijk is, als mede het einde van den
Hooibouw befchrijven ,

maar hier eersc

piuaefen eene '
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Korfe Verklaring yan Plaat XXXXIX^

Figuur 1 is eene afbeelding van dé nianier ^

waarop een Engelsch Landman
gewoon is het hooi uit het zwad
bijeen, en op rooken te bren*

gen , zie , in dit Hoofdltuk , bladz.

fto6 en <207.— 3t is de platte grond van het werk-
tuig, waarmede de bewerking,

in Figuur i afgebeéld
,
gefchiedt

,

- zie.bladz. 507.

2 is de opflal van hetzelve werk-
tuig , zie bladz. ^07 en üo8.

^4 is de manier, waarop in Holland
de hooirooken over het land ge-

fleept of getiemd worden: zie

bladz. 214 en si 5.

. 5 is de afbeelding van het Urik-

touw, het welk om de hooirook

wordt geflagen, ten einde dezel-

voort te flepen of te tiemen : zie

bladz. 21 6.

\

»
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ZESDE AFDEELING.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene Befbhrijving van den op*

fial der Hooibargen » het opleggen van

het hooi in dezelve^ als mede het

einde van den hooibouw en

eenige^ cfaartoe betrek-

kelijkcy zaken.

J^ven zoo als wij het aanleggen eener het
Boerenwoning, met derzelver (hl, fchuur, ®-undve2J

tas en zomerhuis befchreven , en, volgens vi. Afd,

de regelen der Bouwkunde afgebeeld heb- '

ben, zoo zullen wij zulks nu ook doen
van de hooibargen ; daar het (lellen van den Inleiding

opdal der hooibargen, zoo als die in

land gebouwd worden, mede veel opletten-

heid vereischc : wat het bergen van het Hooibar-

hooi op de (talzolders betreft
, daarvan heb-

ben wij, bij het befchrijven eener Boeren»
woning, reeds gefproken.

^ Het
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HFT Uet belang, het welk de Landman bij
RUNDVEE.

zijn vee heefr;^ veroor-
VI. Afd. zaakc dat voorzi^rige Landlieden dikwids

Koöfdft.
hooibar^ op hun

^

erf ifellen

en daarenboven nog ''hooifchelfen aan-

ieggen, ten einde zich goed van hooi te

kunnen voorzien, en niet alleen genoeg er

van voor hun vee op te doen , maar zelfs

in goede en goedkoepe hooi-jaren er zoo
veel van te kunnen bergen, dat zij des

roods voor een volgend jaar wat over-

houden; een voorzorg , fn Holland zeer

roodzakelijk , daar dit land aan eene zeer

orgeOadige luchtsgelleldheid onderhevig is,’

waardoor het groeijen van het hooigras. of

de hooibouw zeer kan tegenvallen ,
> zoo

als in het vorige Hoofdftük breeder is ge-

^Wat een w-f riy een kooiharg is, dit verklaart de
Kooibarg

j^enaming zelve; namelfk: eene bergplaats

voor het hooi , wordende door fomniigen

ook hooiberg genaamd , in den zin van eeni

berg, een hoogte, ecn'opeengcftnpclde berg

hooj; doch dit is zoo nier, want zoodani-

' ' opgeihpelde hoopen ' hooi hebben bij

onze Landlieden geheel andere benamin-

gen, zeer verfchillende in de onderfchèiden

- ' larddreken van Holland: va ^ Rijnland

^

bij

voorbeeld, roemt men. hetzelve fohelt of

hooifchelf; in en omftreeks Kcnnemerland
in iXodrdholland ^ noemt men het klamp
of hooiklamp ; omtrent het. Sticht vart

Utrecht^ noemt men het delte of hooideU

ie, ook wel berm of Aoolhcrm; el het

welk
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welk benamfnf^en zijn van groote opeenge- »*'*'

pakte hooihoopen^ dm welke wel onder-

fcheiden moeten worden van een ander Vï Afd.

foorc van hooihoopen ,
welke rooken ge-

naamd worden, en in hec vorig Hoofdiluk

befchreven zijn.

Eene geregeld gebouwde Hollandfche vcrfchil»

Hooibarg, beftaat uit een vrij groot rieten

dak, waarvan den top altoos in het midden

is, en uit vier, vijf of zes lange zware geo.

Haken, welke in den grond gezet worden,
en welke Haken men rosden noemt#

önze hooibargen verfchillen dan in groots

te en gedaante, zij zijn vier, vijf of zes»

kant, en worden vier, vijf of zesroedeti

hooibarg genoemt, naar het getal der roe-

den, waaruit de hooibarg beflaat: indien zulk

een barg' rusfehen de roeden nog een zolde-

ring heeft, met een bergplaats of fchuur er

onder, dan bekomt dezelve den naam va*

kaag- QÏkaak-harg^ welke naam ontleend!

is van kaak ^ dat, volgens kiliaan en an-

deren , beteekent , een opgeflagen houten

Hellaadje of zoldering; hetgeen vrij wel mee
de gedaante van een kaakbarg overeenkomt.

"ï'en nadere begrippe zullen wij eene dui-

delijke befchrijving en afbeelding van gemel-

de hooi- en kaagbargen enz. mededeelen.

Men zie dan op Plaat L Figuur i , waar Befchrij^

proportioneel de grondteekening van een

vijfroede hooibarg is afgebeeld ; of wel ei- roeden

*

genlijk het houte bargfpan, bellaande uit hooibarg;

vijf vierkanten dwarsbalken , welke men lan- ^

p *•
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set rien qï hargïannen noemr; elke lan is

voeten , Rijnlandfche maar, lang.

VI. Afd. In zulk een barglan^ is aan het eene ein^

vierkant gat uitg^kipt ^ het welk

men het oor noemt , en aan het andere

Earglan, einde is de lan als een plat gedeelte uirge-

lloken 5 het welk men de pen noemt, en

welke pen of uitgéfcoken einde ’ der eene

kn, juist, fluit in het vierkant gat of oor,

het welk aan het einde der tweede kn is,

en zoo fluit ook weder de tweede in de

derde; de derde in de vierde; de vierde in

^ de vijfde, en de' vijfde weder in de eerfle

lan , wordende door gu^n , welke in de uit-

• Hakende, pennen zijn , ijzeren dvvarspennen

geftoken, en alzoo heeft het geheel , een

volkomen vijfhoekige gedaante.

Sargroedc. ‘ Wanneer men nu zoo een hooibarg Hel-

len zal, dan worden de binnenkanten van

de lannen gemeten , en volgens deze meting

wordt den afHand , waarop de bargroeden

van elkander Haan moeten , op den grond af-

geperkt: dan graaft men aan eiken vijfhoek

een diepe kuil en plant daarin de lange barg-

roeden, welke bargroeden beflaan uit ronde,

of wel uit eenigzins vierkant gefchaafde ei-

ken balken , fomtijds ook uit masthoornen

van verfchillende lengte, wordende er we!

toe gebruikt, welke 30 a 40 voeten lang

. zijn; hoe langer dezelve ook zijn, hoe be-

ter, om dat zii, door den tijd, onder in

. de aarde, of op andere wijze befchadigd

wordende , dan kunnen worden verkort ; ter-

wi]3
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er intinfchen den landman veel aan ge-

iegen ligt, dat de bargroeden uit goed en

flevig eikenhout beftaaU : voorts worden de- vi Afd.’

ze roeden, van affl nd tot af!land , met ron- Vll.

de gaten doorboord, welke gaten dienen

om ijzeren pennen door te (leken, tenein-

de het bargdak op te houden ; zoo dra nu
de vijf bargroeden gefield zijn, volgens de
grondteekening in gezegde Figuur i, in de

hoeken aaaaa^ dan legt en hecht men de
lannen aan elkander, door middel van de

pennen hhhhh door de ooren ccccc^tQ ^

fleken, zoo dat aan eiken hoek twee einden

van de lannen , kruisgewijs, uitfleken, waar

na rnen dwarspennen door de uitflekendé

pennen (leekt én alzoo alle de lannen vast

aan elkander verbindt.

De lannen alzoo aan elkander vast en ge-

pend zijnde , en buiten om de bargroeden

liggende, zoo heeft men een ronden beu-

gel, het vhijzer genaamd, welke dooreen-
ijzeren fpeek , welke men de vit noemt,
aan den lanbalk wordt vastgemaakt , waarna

men een andere fpeek van hetzelve, de na*
gel genaamd, in een gat van de hargroede

ficekt; zijnde dit vicijzer zoo gemaakt, dat

het kan openen en toefluiten, zoo als men
uit de afzonderlijke afbeelding van het vit-

ijzer bij k zien kan; wanneer men nu het

bargdok wil doen rijzen of dalen, dan haalt

men de vitpcn uit de lan , maakt het vit-

ijzer los, en verfleekt de nagel: voorts zijn

op de grondteekening e en ƒ de achterlan-

den
, ^ en A de zijlanncn , en i de voorlan.

Pa Ter
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Ter verdere verklaring van de inrigting
RUNDVEE,

hooibargen , dient nu op Plaat L Fi-

,Vf. Afd. guur i ,
alwaar een gedeelte van den op-

Jl^ofdd
eener hooibarg is afgebeeld: is een

der lannen op zijde , door welke fchuins

Het dak-loopende vierkante gaten gedoken zijn, waar-

^^PUit L fparren van het dakfpan h h vast en

Tig. a.
' alzoo aan de lannen verbonden zijn

;
ge-

meenlijk zijn er tien of elf zoodanige gaten

in elke lan, behalve nog een bij welke

voor een dikker ribbe d gefchikt is ,
en wel-

ke ‘dikker ribbe men het vijfhout noemt,
wordende alle de fparren en vijfhouten van

de vijf lannen in de fpits of nok e te za*

men verbonden door zijbindjes ƒƒ, aan wcL
ke welke men den naam van hst zwaard
geeft; dan welk zwaard eigenlijk de fpits of

- het punt van het rieedak is , waarvan de

rietdekker het riet begint te hechten. Voorts

zijn in deze Figuur 2, gg, twee der regtop

flaandc bargroeden , h de pen van de lan

aa^ en t het oor van die zelfde lan, waar-

door de pen van een der andere lannen

lleekr.

Hekken Wanneer de hooibarg nu zoo ver in or-

ineengeflagen , als in de verklaring

van den platten -grond en opflal op zijde is

voorgefteld , dan komt vervolgens de riet-

dekker, welke het dak voltooit, door het

met riet te bedekken ; ook wordt de fpits

of het punt van het dak meestal bedekt

door een groote, van aardewerk gebakken,

kom, om het doorwateren te beletten, en

langs welke kom dan het water , bij regen-

4

)
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vlagen, op de riedagen neerfifpelc; ook zijn

^
r de riedagen , op zekere » afftanden , door

f
dwarslatjes verbonden. VI Afd,

Om nu al het voorgemelde , wegens de vu.

inrigting der hooibargen nog beter te kun-

nen bevatten , zoo is op Plaat L Figuur 3 Phai L
een vijfroede hooibarg, geheel in order zjn z*

de , afgebeeld ; dezelve is half me”t hooi ger
•

vuld, waarin eene holte is uitgeftoken, iii

welke een boerenwagen geplaatst is , zoo
als door vele Landlieden gedaan wordt: ook
is bij deze hooibarg een heve afgebeeld

,

( zoo als men die in het groot bij Figuur 5
ziet), ten einde er de werking van te be-

grijpen.

Op dezelfde Plaat L Figuur 4 is een vier- Befchrij-

roede kaag - of kaakbarg , ^met een houten

ftal er onder, afgebeeld: deze barg is mede joede^”*
half met hooi gevuld, en in dezelve is bij kaag, ©f

a de bargvijzel afgebeeld, ten einde te zien

hoedanig dezelve geplaatst wordt, om het

dak op te winden ; bij Figuur 6 is eene

grootere afbeelding van deze bargvijzel te

zien.

Na het befchrijven der hooibargen, zul- Het op^;

len wij ook, vatbaar, trachten voor te ftel-

len , op hoedanige wijze het dak of de kap
^j^k.

van den hooibarg wordt opgewonden, wan-
neer zulks noodig is om het hooi er hoo-
ger in te ilapelen of te leggen.

Het eerfle en voornaamlle der werktui^ Befchrij^

gen , waarmede het opwinden van het barg- de°Hrve«
dak gefchiedt, wordt de heve en ook wei

de heef of heeffiede genaamd, zoo om dac

het
«2»



S24 NATUURLIJKE HISTORIE

IfBT'

lUNDVEB

VL Afd
VII

Hoofdft.

PUtt L
Fin. 5 .,

het gèfchikt is’ om eene zwaarte op te hef-

fen, als om dat het op twee lange balken

of planken rust, waarop' het wordt voorc-

gefl ^epc.

. Zoodanig een werktuig of heve ziet men*

op Plaat L Figuur 5 , proportioneel ver-

kleind, afgebèeld: aaaa zijn de twee fleep-

blokken of platte balken, welke de bafis

of grondflagen van het werktuig. zijn ; de-

zelve zijn elk ongeveer 5 voeten en 10 dui-

men lang en 4 duirren breed , alles rijnland-

fche maat. Deze fleepbalken zijn aan el-

kander verbonden door den dwarsbalk h ^ op ,

ruim. s voet tusfchenruimte ; zoo dat hec

werktuig, aan deszelfs onderkant, in zijn

geheel , 5 voeten en 10 duimen lang en

3 voeten breed is. Op de genoemde lleep-

balken ilaan de landaarden cc^ elk lang 5
voeten en 2 duimen, breed op zijde bijna

9 duimen, en ftaande van elkander omtrent

2 voeten en 9 duimen ; zij worden beide

gefchoord door de zijlatten dddd^ die bo-

ven aan de Ibnders, en onderaan, terzijde

aan de fleepblokken , vast zijn; insgelijks

worden de gemelde (landaarden door twee

kruifelings over elkander geflagen latten eeee.

aan elkander verbonden; en eindeli k is er

aan de (landaarden nog een dwarsbalk ƒ vast-

gemaakt, om dezelve nog te (lerker aan el-

kander te verbinden,' ook zijn in de (lan-

da rden (leuven uirgezaagd , waardoor

de pennen fth van een zwaar valblok / door-

deken, en in welke (leuven dit valblok dus

o,p en neder kan fchuiven ; hetzelve is
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a 6 duim breed en 17 ’a 2 duim dik ;
• tér 'met

wederzijden zijn in de pennen van het ' val-

blok touwen kk vastgemaakc, en bovenaan, vi. Afd,

in de fleuven zijn katrolfchijven in- vil,

gewerkt, over welke de . touwen kk loo-

pen ; zijnde voorts in het valblok /, ter we-
derzijden, digt bij de (landaarden cc; nog «

andere katrol fchij ven mm- ova

welke andere gedeelten van de touwen'
hier nn geceekend, loopen; eindelijk is in

het valblok /, bij 0 eene ronde holte, waar-

op en in een lange balk pp rust; verder

loopt bovenaan , door dé '(landaarden cc <,

een ronde fpil q , hebbende' aan 'de buiten-

zijde van den eenen (landaard een vierkant r,

waardoor twee draaifpaken of fpeken

kruisgewijs (leken ; zijnde ook aan deze fpil

de touwen kknn^ bij tt vastgemaakt, zoo
dat dezeiven, bij het opwinden, door het

draaijen van de fpil, om dezelve gewonden
worden.

Wanneer men nu met de heve zal wer- wijze va*
ken, dan wordt dezelve tegen de hooibargwciken

geileld, en de fchoorbalk pp onder het* oor de

van een der lannen gedoken en vervolgens

in de holte bij o midden in het valblok ge-

plaatst, wordende voorts zoo deil, als mo-
gelijk is, met de heve aangefchoven, zoo
als men dezelve in Figuur 3 tegen de hooi-

barg gedeld ziet: de heve aldus geileld zijn-

de, zoo wordt door twee man de fpil ^,Fig, 3.

door middel van de Tpeken ssss omge-
draaid , waardoor de touwen kknn om de-

zelve gew-onden worden , en deze over de

P 4 ka=-

j
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'katrollen ii en mm loopende, doen zij het
RUNDVEE,

/ opwaarts rijzen, en door het rijzen

VI. Afd, van het valblok / wordt de fchoorbalk pp
kracht opgetild, waardoor dan ook de

kap van de hooibarg mede opwaarts gehe-

ven wordt; welke tot die hoogte opgewon-
den zijnde , waarop men dezelve begeert,

zoo klimt men er bij , en (leekt de ijzeren

fpeek en nagel van het vitijzer in de barg-

;roede, waarop de kap dan rust, en inge-

valle dezelve fcheef (laat , dan lleept men
de‘ heve van roede tot roede, en windt de

kap , aan al de bargroeden , zoo ver op

,

dat dezelve aan alle zijden even hoog (laat.

Behalve de heve, is er nog een werktuig

'/bekend, de vijzel of bargvijzel genaamd,
hetwelk al mede gebruikt wordt om het

dak van de hooibarg op te winden ; wij

zullen denzelven mede 'befchrij ven.

Befdirij- Zoodanig eene bargvijzel is op Plaat L
dc”rf bV"

^ afgebeeld; dezelve bcdaat in een

vfjzei zwaren dwarsbalk aa^ lang omtrent 8-; voet

Plait L en dik, in het midden 8 duimen, voorts

dunner afloopende, en aan de beide einden

in nog dunner vierkanten cc eindigende.

Midden in her dikke vierkant b is een moer-

fchroef^ ingewerkt, waaiin de fpillefchroef

e e draait: deze fpillefchroef is van hard pok-
hout gedraaid , is a voeten en 8 duimen

lang, en dik, in zijn diameter, duim;
onderaan is dezelve vier- of viifkant, en
omvangen en beklonken met een ijzeren

band /, waarin vier dwarsgaten zijn, welke

ook door het vierkant der fpillefchroef heen

loo*^
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loopen, en in welke gaten een ijzeren bout

fH gefloken wordt , om , door middel van

dezelve, de fpillefchroef ee op of neêr te VI. Afd^

doen draaijen ; ook is aan het ondereinde

der fpillefchroef , aan de gemelde ijzeren
’

band /, nog een dunner ijzeren fpil wel-

ke men taas noemt , zijnde dit het taas-

punt , waarop de fpillefchroef draait ; de

taasfpil g flaar op een ijzeren plaat in

eene holte, welke de taasfpil zoodanig om-
vangt , dat dezelve er in kan draaijen, en
welke kom de taaskom^ en de ijzeren plaat

h de taasftocl genaamd worden
; zijnde voor

het overige de caaslloel of ijzeren plaat h
aan een afzonderlijk ijzer ii vastgeklonken.

Dit ijzer ii is eigenlijk de bafis, waarop

al de kracht en zwaarte der werking neder-

komit: het is een platte, matig zware, ijze-

ren (laaf, welke roed~ ijzer genaamd wordt:

het is lang 26 duim , en is doorboord met
vijf of zes gaten, welke op denzelfden af-

fland geboord zijn, als de gaten in de barg-

roede , aan welke het

,

door een ijzeren

bout ky van 10 duim lang, wordt aange-

voegd: eindelijk is aan het laagfce einde van

de ijzeren ftaaf ii nog een fchoor- ijzer I

vast, waarop ook de ijzeren phat h rust,'

ep welke ijzeren plaat en ijzeren fcaaf, als

mede het fchoor -ijzer, wel vast aan elkan*

der geklonken zijn»

Wanneer nu den Landman van dit werk-
tnig gebruik wil maken om het bargJak mefdên
hooger te doen riizen, dan plaatst hij het barjvijael,'

zelve binnen in den hooibarg, en dus ge-

P 5 • heel
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heel' anders’ als de heve, en- wel regen een

*der bargroeden, aa'n welke hec door de ij ze-»

VCAfd. ren . bout' wordt vastgedioketv, en de ian-

aa de fpillenfchroef ee zoo
gedraaid, dat die balk dwars onder de ein-

den'van twee der barglannen , en dus over-

boeks , onder een der hoeken van de hooi-

barg komt te leggen, zoo dat die einden

der-iannen, en dus de gehsele kap 'van de

hooibarg op dien balk rust; zijnde de Hand
van den vijzel, om dit wel te bevatten, op

Aan^^ip Plaat L in Figuur 4 bij a afgebeeld; wan*
neer dan de 'bargvijzel , in de hooibarg, op

Fig, 4
plaats gefield is , draait men de fpil-

lenfchroef ee door middel van de ijzeren

bout m , met kracht , om
, en fchroeft aan

die zijde, de bargkap op; deze zijde tóe

een gat hooger op^^ewonden zijnde, zoo
fleekt men den eigenlijken vitnagel in de roe«

de, waarop dan de knpt rust: men maakt

den vijzel vervolgens los en plaatst die voorts

van hoek* tot hoek; aan dezelven de be-

Ichreven bewerking herhalende, tot dat de

bargkap ‘geheel is opgewonden en gelijk

ftaat op zoodanige hoogte als men begeert.

Wanneer men het dak van de hooibarg

wil doen dalen, dan fleekt men den vijzel

in een lager gat van de bargroede vast; er\

draait de fpillenfchroef in een tegengeflelde

rigting, als bij het opfchroeven , om,
’ De bewerking , bm het dak van de hooi-

barg, op verfchillende wijze, naarde hoogte

. ; te doen rijzen, en daar mede de befchrij-

virg van Plaat L zijnde ten einde gebragc,

soo zullen wij hier laten volgen eeue

Kor^
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Korte verklaring van benoemde Plaat L. «t
R-ÜNDVBB^

Figuur I is eene proportionele grondtseke- vi. Afd.“

ning van een vijfrpede hooibarg

of eigenlijk van het houten barg- •

fpan van dezelve, als mede een
^

afzonderlijke afbeelding van het ,

vitijzer: zie in dit HoofdHuk,
bladz. S19 tot aai.-—— a is de afbeelding van een gedeel*

^
-

te der opftal van een hooibarg:

zie bladz. aaa.

H 3 is de afbeelding van een vijf*

roede hooibarg, geheel in order

en half met hooi gevuld, bene-

' vens de werking van .de heve aan

dezelve: zie bladz. 223.
«

t
- 4 verbeeldt een vierroede kaag- of

kaakbarg, mede geheel ih order,

en gedeeltelijk met hooi gevuld, >

als mede de werking van den barg-

vijzel, in dezelve: zie bladz. 223.

5 is eene afbeelding van de heve ,

waar mede de daken der hooH -

bargen worden opgewonden: zie

blaiz. 223 tot 225.— 6 is de afbeelding van den bargvij-

• zei, welke mede gebruikt worde

om de daken der hooibargen naar

de hoogte te werken : zie bladz.

'

226 tot 228.

Wij zullen nu vervolgen met melding te

maken van het geen wij oordeelen nog van

da hooibargeï^ te moeten neggen.

Op



130 NATUURLIJKE HISTORIE

cQp Plaat LI Figuur i ziet men dan af*
eundver.

een houten hooifchuur, zijnde een
Vi/Afd.. gefloten kaagberg met deszelfs (lal en bij*

Hêofda
fchuur, wagenhuis, hooideur en windkaas

,

• ^
^ zoo als dit alles gewoonlijk in Noordhol-

ving gebouwd wordt , welke afbeelding

«cn beflo-i^ich zelfs verklarende, zoo behoeven wij
ten kooi- er verdcr niets bij te voegen.

dezelve Plaat LI Figuur i worden

Fig. I. twee foorten van hooifchelven of hooiklam*
pen afgebeeld:

ving^t'an'
^ verbeeld een eigenlijke zoogenaamde

een hooi- fchelf of hooiklamp van den grootften foort,
fcheif en welke doorgaans langwerpig rond, eenig»

vierkantig en als fchuin oploopende,

Fig/s. t)m te kunnen afwateren, geflapeld wordt.

h is een fchelf, zoo als die in Rijnland
doorgaans gelegd wordt, te weten, hoog
en fpits oploopende en bovenop digt met
biezen en een net er over heen gedekt.

Befchrij* Ten aanzicn van de hooibargen, kunnen
ving van wij niet nalaten ook van eene nieuwe uit-

melding te maken , bellaande in een

tcTooT-
'

h'oolbr^g, waarvan het centrum der 'kap op
barg. eene règtopftaande fpil, Itijl of bargro«de,

rust, en langs die eenige bargroede wordt

opgewonden.

De mededeeling eener meetkundige aftee-

kening van zoodanig eene hooibarg, zijn

wij verfchuldigd aan den Wel-Ed. Heer

, j. A. BENNET, Mcd. Dofl. tc
,
een*

ijverigen begunstiger van den Landbouw,
welke ons daardoor in üaat heeft gefteld om
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eenïg nader en meer omftandig berigt van «kt

„ deze uitvinding te geven. Rundvee.

,
Men ziet dan op Plaat LT Figuur 3 zoo Vf. Afd.

eere nieuw uitgedachte hooibarg, in des-

zelfs geheel afgebeeld: aa \s deszelfs vier*

'kanten kap, langs een eenige bargroede c Plaat Li

. op en neder kunnende gefchoven worden ,
*'^5* 3 *

en rustende op zijn fchroefvijzel welke

aan die bargroede gehecht is; dddd is hec

voetfluk van deze hooibarg, beflaande in

vier kruislings over -elkander liggende bal-

ken ; welken door vier fchuinopftaande

fchoorbalken , eee aan de bargroede c ver-

bonden zijn.

^ Het onderfcheid tusfchen deze nieuw uif
gedachte hooibarg en die, welke hier vo-

ren befchreven en op Plaat L zijn afge-

beeld ,
ziet men , is aanmerkelijk , alzoo de

kap van dezelve nieuw uitgedachte hooi-

barg, langs een eenige bargroede, in eens

wordt opgewonden of eigenlijk door den

fchroefvijzel opgefchroeft; daar de kappen

van de andere hooibargen , langs vier, vijf

of zes bargroeden op en nederfchuiven,

waaraan veeltijds beurtelings de heve of vij-

zel moet verplaatst worden, om de kap op
te winden en te maken, dat dezelve aan alle

de bargroeden even hoog Haat ; ook Haan de

bargroeden van de andere hooibargen vasc

in den grond, daar deze nieuw uitgedachte

hooibarg, met deszelfs voetHuk , kan ver-

plaatst w’orden waar men dezelve Hellen

wil.

Om een nader begrip van deze coeHel en Plaat lï

wer- f'*• 5-
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BËT werking te bekomen, zoo dient vervolgens
kuNDVEE.

Qp Lj Fig« 4 en 5. Fig. 5 is eene

‘VI.Afd, afbeelding van het raam^ of de kapbiriten ,

op zijn plat: hetzelve beflaat nit vier bin-
floof ft.

^ 200 als men dezelve noemt;
welken, even als in andere bargkappen aan

de hoeken aaaa vereenigd zijn, en dus

heeft dir raam vier ooren en vier pennen

;

in het midden van dit vierkant zijn vier

dwarsbalken hhhhhhhh geplaatst, welke
'twee aan twee, digt bij elkander en kruis-

gewijs over elkander liggen, en zijnde de-

zelve ook in de lannen ingewerkt, zoo dat

zij niet alleen aan de vier hoeken van het

raam, vier viei kanten cccc^ maar ook in

het middelpunt een klein vierkant d for-

meren , en welk vierkant d juist overeen-

komt met de vierkante dikt» van de barg-

roede ( Fig. 3, welke door dit vier-

kant omvat wordt.
Plaat LI Figuur 4 is de gedeeltelijke afbeelding

ï'ig* 4 * van den opdand dezer nieuw uitgedachte

hooibarg; aa zijn twee der dwarslatten van

het binnenvierkanc , C vergelijk Fig. 5 , hhhh'y

voorts zijn cc twee der fchuinoploopende

latten, waarop de bargkap is vastgemaakc;

aan eene zijde van het middelfte vierkant

(Fig. 5, d') zijn op een der dwarslatten
' aa^ twee regtopHaande ftandaards hh ^ in-

gewerkt. en voorts, bovenaan vascgehechc

aan een dwarsbalkje, het welk bij cc aati

'de fchuinoploopende latten, binnen in de

nok d-i van de bargkap, is vastgemaakt.

Verder is onder en tegen de dwarslat-

»
lea
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ten een dwarsl^alkje ^ ff , zoo gefteld, dat

de fchroeffpil van den vijzel langs de bui-

renzijdé van het midden- vierkant ( Fig. 5 vi. Afdi

loopt, wordende de fohroefrpil oragedraaid

met een bout ƒƒ, welke door een vierkant,
*

dat zich onder aan%de fchroeffpil bevindt ,

gedoken wordt; de fchroeffpil deunt wij*

dcrs, met een dunner fpil , op een tafeltje,

het welk door een der gaten , welke^ in de

bargroede zijn, gedoken , en achteraan vast-

gepend is , zoo als in Figuur 3 duidelijk te •

zien is; wordende, ingeval men de bargkap

hooger wil doen rijzen, de fchroefvijzel los-

gemaakt ,
en in een hooger gat aan de barg*

roede vastgepend, en zoo van gat tot gat,

zoo hoog als men het bargdak hebben wil;

kunnende het ook, op dezelfde wijze, wor-

den nedergelaten door den vijzel van. gat tot

gat lager vast te deken en de fchroeffpil in

eene andere rigting te draaijen, als wan*

neer men het bargdak wil do'en riizen, zoo

als reeds hier voren bij het befchrijven van

de werking van den bargvijzel gezegd is ,

en daarbij kan vergeleken worden.

M n kan niet ontkennen , dat het uitden-

ken van zulk eene hooibarg den naam ver-

dient van eene uitnemende vinding ; dan er

kamen eenige bedenkingen in aanmerking,

welke wij zullen voordragen.

In de eerde plaats komt in aanmerking,

of zulk een hooibarg, op een los voetduk
deunende, niet zeer vatbaar zoude zijn om
door de kracht van den wind omgeworpeti
te worden? ^en, in de tweede plaats, is de

vraag:
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HET vraag: wanneer zoo een barg vol hooi ge^
RUNDVEE,

is, en dit beklinkt of doorzakt, zou*
VI. Afd. de dan de kap wel gefchikc zijn , om , op

die ééne barg'oede lleunende, het evenwigc

te bewaren? Het is mogeliik, dat zulks in

een van een kleinen omtrek zou kunnen
plaats hebben, maar in een van zulk een

omtrek als gewoonlijk de vijf- en zesroede

hooibargen zijn , denken wij dat het zeer

moeijelijk zoude vallen; als mede om eene

bargrpede te .vinden, welke Hevig genoeg

was, om alleen een bargdak, van zulk een

grooten omtrek, op de hoogte, tot welke

het kan opgewonden worden , le dragen

:

welke zwarigheden ons voorkomen niet ge-

ring te zijn. Kunnen deze zwarigheden zoo-

danig worden opgelost , dat zulk foorc van

hooibargen , van allerlei hoogte der barg-

roede en grootte van omtrek der bargkap ,

konden vervaardigd worden, zonder al te

groote kosten te veroorzaken, dan zouden'

dezelven van nut kunnen zijn.

Hiervan aftappende, zoo zullen wij ver-

volgen met het befchrijven der behandeling

y om het hooi in de hooibargen op te leg-

gen, maar plaatfen hier eerst eene

I

Korte verklaring van Plaat LI.

Figuur I is de afbeelding van een befloten

houten hooifchuur of kaagberg

,

met deszelfs Hal, bijfchuur enz.

,

zoo als dit in Noordholland ge-

, ,

bouwd wordt: zie, inde Hoofd*

/ Huk, bladz. 230.

Fi-







VAN HOLLAND. 235

Figuur 2 verbeeldt bij een hooifchelf of
hooiklamp van het grootfte foort,

en bij b een hooifchelf van een vi. Afd.

kleiner foort: zie bladz. 230. Hoodfft,

2 is de afbeelding van een nieuw
uitgedachte hooibarg, op een los

voetftuk (leunende , en waarvan

de kap langs een eenige barg-

roede wordt opgewonden en ne-

dergelaten: zie bladz. 231.
——— 4 is de opdand, of zoo men wil,

de doorfnede van gemelde hooi-

barg: zie bladz. 232 en 233.— 5 is eene afbeelding van het raam
of de kapbbten op zijn plat^

zie bladz. 232.

Na deze korre verklaring dier Plaat , ver-

volgen wij met het hooileggen, dat is, hec

opleggen of ftapelen van het hooi in de

hooibarg, hetwelk aldus gefchiedc: BefchnJ-

Wanneer het hooi, zoo als gezegd is
, het^opieg*

met den wagen of de fchouw tot aan en gen of fti-.

bij den hooibarg is aangevoerd, zoo maakt van

de landman of hooijer , op den vlakken

grond, eerst een laag oud hooi of (Iroo (*); barg.

het op te leggen hooi wordt door den hooi*

drager , die onder de vork loopt , aange-

bragt,

() In Vriesland legt men wel, onder het hooi,

takkebosfen of lange turven , ter hoogte van vier dui»

men , om het muf of fchimmelig worden van hec

onderhooi voor te komen. Zie kops , Magazijn fan

Landbouw

i

3de Deel ifte Stuk, bladz. 135.

Q

(
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het bracTc, en naast de hooibarg op den grond
rundvee. aangebragce hooi wordt door

VI- Afd. den hooijer ineénge wemeld , welke dit naast

elkander , in de rondte , in de hooibarg
noofdft,

gedaante van het vier-, .vijf*

of zeskant van de hooibarg , en zoo , dat

de laag telkens vol en effen ligt; dit alzoo

van laag tot laag opffapelende, wordt ein-

delijk de hooibarg volgeffapeld. Dit op-

leggen of ffapelen van het hooi in de hooi-

barg wordt ook geleggen genaamd; en is

de barg vol , dan zegt ‘men : het hooi is

gelaagd\ en van iemand-, welke dit lagen

leggen niet goed doet, zegt men: hij laagt

(lecht , terwijl integendeel iemand
, welke

het goed doet, een lagers haas genaamd
wordt.

Eindevan
hooibarg ZOO vol Zijnde, als.men de-

den hooi- zel ve begeert te hebben
,
^ zoo, plaatst men

bouw# doo:*gaans op den top van dezelve een vlag,

I of wel meestal een -groene linden, willigen

of- esfen.tak, tot een teeken , dat het hooi

.in de barg is: ook is bet meestal een ge-

bruik als de hooibouw ten einde gebragt

is, en de laatfte wagen of fchouw het hooi-

veld .verlaat , om alsdan een vlag pf groe-
' nen tak op den wagen , of de fchouw te

plaatfen ook verlaat vhet hooivolkje^ dan

met vrolijkheid het veld ,
• gaande nieV'het

gerêedfchap op den wagen’ of de fchouw,
en jn]et ^een hooipiuim op den hoed ver-

fierd^v- aan of bij het woonhuis treedt men
af ,^-en wenscht dien Landman , benevens

zijne^Vrciuv én het geheele huisgezin, ge-

luk



VAN HOLLAND. 237

luk met den bouw en het ingewonnen hooi, het

waarop de Landman bedankt en noodigc

het hooivolkjc des avonds op het bouw* VL Afd.^

maal. Het hooi in de barg en vervolgens

het vee gepleegd zijnde, zoo komt men,
na melktijd, bij elkander, en de avond,

ook veeltijds den nacht , wordt met gulle

landlijke vrolijkheid doorgebragt, terwijl in-

tusfchen de vrouw van den landman zorgt,

dat het bouwmaal op zijn tijd gereed is:

en zoo fmaakc de landman met zijn huis-

gezin en het hooivolkje het genoegen van

hunnen arbeid.

Wanneer nu het hooi in de barg en tas

gebragt is, dan maakt het een belangrijke

zorg voor den landman uit, om het hooi

wel te doen beklinken of doorzakken
, het

elfen te kammen en voor verbroeijen te be-

hoeden.

Men wacht dan drie of vier weken, na Het door.'

dat het hooi in den barg is , en ziet of het zakken ea

wel is door- en opeen gezakt door ^ijn ei

gen zwaarte, dat is, of het wel beklonken

is

;

intusfehen begint het opgelegde hooi
uit te wafemen en de waterachtige voch-
ten, welke er nog in zijn, uit te dampen,
waarbij fomtijds wel een brandige reuk
komt, het welk een kenteeken is, dat er

iets inwendig fmeulc en het hooi broeit (
* )

,

zijn-

() In Holland rekent men den gevaarlijkften tijd

der brocijing van het hooi op vier a vijf weken

,

na dat het in de hooibarg gebragt is; in Vriesland

rekent men zulks op zes weken , na dat het in huis

Q a .
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zijnde na natte Ijooitijden, dat is,- wanneer
tuNDvEE,

j.gggj^ hooitijd gehad heeft,

VI. AfcU de broeijing van het hooi (lerker , dan na

HrofUfl
-* waarin rnen veel droog weêr

gehad heeft. Wanneer men gezegde bran-

dige reuk befpeurc, let men op, of dezelve

binnen twee of drie dagen verdwijat , en ge-

fchiedt dit^ dan is men genoegzaam zeker,

dat het hooi uitgebroeid heeft en het ge*

vaar voorbij is; maar wanneer de brandige

reuk fterker wordt , dan gebruikt men een

lange ijzeren (laaf, aan welks eene einde

een dergelijke dwarskruk is , hoedanige men
in dorpen

, vlekken en gehuchten bij de

hand heeft
, en boort met de ftaaf tot

mid-

is gevoerd; dit ondcrfcheid wordt misfeWen veroor-

zaakt , doordien het in Holland in opene hooihargea

wordt opgeftapeld en dus aan de^ lucht blootgcfteld

,

daar het in Vriesland veelal binnenshuis wordt op-

gelegd. Zie KOPS, Magazijn van Landbouw y 3de

Deel ide Stuk , bladz. 136. en 4de Deel ade Stuk,

bladz. 374*

(•) In Vriesland maakt men aan het einde van
zulk een ijzeren ftaaf of roede , een weerhaakje , aan

het welk , bij het uithalen van de roede uit het hooi

,

een weinig hooi blijvende zitten , men aan hetzelve

zien kan hoe het gefteld is: is het uirgehaalde hooi
reeds zwart en broos , dan weet men , dat het hooi

wel te fterk gebroeid heeft , maar oordeelt ook , dat

de fterkfte broeijing voorbij is ; is het integendeel hoog
bruin , taai en vochtig , zoo oordeelt men de fterkfte

broeijing nog niet over te zijn , en men is dadelijk

werkzaam om het verbroeide hooi uit het goede weg
te doen. Om aldaar de allengs toenemende broeijing

iMiuwkcurig tc weten , onderzoekt men dagelijks de

op-
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midden in het hooi , dezelve eenigen tijd

daarin latende, waarna men dezelve er we-

der uithaak: kan men de ftaaf dan met de vi. Af4,

blooce hand aanraken en vasthouden , zon*

der zich te branden, dan behoeft men niet
*

te vreezen , dat er gevaar is; maar is de

flaaf zoo heet
, dat fpeekfel of eenig wa*

ter, daarop gefproeid, fist, dan kan men
zeker zijn, dat het hooi inwendig brandt,

en de vlam elk oogenblik kan uitbarsten:

wil men dan wel doen, zoo moet men ter«

flond aan het werk gaan, om het hooi uit

de barg te halen , of, zoo als zij zeggen

,

^en barg uit te gooijen zoo ver als

zelve ontdoken is, welke ontdeking fom-jend h®oi,

tijds zoo derk is, dat op de minde lucht,

welke er bij komt, de geheele barg in vollen

vlam daat; dan, indien men zoodanig ge-

val vreest, daat er veeltijds een brandfpuit,

die men toch op de meeste dorpen heeft _),

gereed , om de barg te doorwateren , en

aizoo den brand voor te komen. of te dui»

ten.

Sommige landlieden zien wel eens tegen

de moeite op , en laten het broeijende hooi

in

oppervlakte van het hooi in de fchuur , ( behoort

zulks te doen): is dezelve egaal en nat, dan oor« /

deelt men, dat het hooi behoorlijk broeit, maar zijn

er kuilen of inzakkingen in , dan is de broeijing niet

alleen te fterk , maar het bewijst , dat onder die kui-

len reeds eenig hooi verteerd is , en alleen door ge-

brek aan lucht niet in den brand geraakt. Zie

KOPS, Magazijn van Landbouw ^ 3de Deel ifte Stuk,

bladz. 130 en 136.
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HET
1.UNDV2B,

VI. Afd,
VII.

Hoofdll*

Oorzaken
der te fter-

ke broei-

jing van

het hooi»

in de barg, in hope dat het fchikken zal,

dan deze beklagen zich ook veeltijds hun-

ne zorgeloosheid en onwil, waardoor zij-

niet alleen zichzelven, maar ook anderen

benadeelen , daar veeltijds de brand van een

hooibarg, niet alleen tot anderen, maar ook
tot woningen, ja tot een geheel gehucht
of dorp overflaat en het in de asfche ligt.

Bewusr zijnde van het gevaar, het welk
aan het broeijen van het hooi verknocht

is, zoo hebbe ik gelegenheid gezocht , om
bij kundige landlieden onderzoek naar de

oorzaak der te fterke broeijing van het hooi

te doen, en deze gaven mij ten antwoord;

dat de oorzaak veelal te zoeken was in de

achteloosheid van fommigen, in het hooi

te nat op te leggen ; als mede in het ftape-

len of lagen liggen; dat door fommigen,
in het begin, het hooi in het midden, te

vast geilapeld wordt; daar zij integendeel

van oordeel waren , dat het beter was de

lagen , in de rondte , tegen de ' bargroeden

aan te Huwen en het midden luchtiger te

houden , alsmede het bargdak of kap niet

te laten nederzakken, dan na dat het hooi

de eerile broeijing had doorgeftaan: ande-

ren zeiden mij , dat zij altoos gewoon wa-

ren , zoo dra het hooi maar even was door-

gezakt, onderaan, midden in den barg, e«n

vierkanten fleuf uit te (teken , waardoor

,

volgens hun oordeel, het hooi lucht kreeg;

alle welke opmerkingen, door hunne onder-

vinding bevestigd, ik wel waardig gevon-

den
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f^en hel>be om hierin te voegen : verder was

door de meeste opgemerkt, dat in het eene

jaar het hooi er meerder aan onderhevig

was, om door het broeijen in brand te ge-

raken , dm in een ander jaar; dat in jaren

- waarin Jn de hooitijd veel regenvlagen , on*

weersbnijen, zeevlammen, en onregelmati-

ge hitte plaats hadden , het gevaar groocer

is dan in jaren, waarin, in de hooitijd, het

tegendeel plaats heeft: bij al het welke ik

niet kan nalaten ook te voegen, hetgeen

door den Heer c. blois van treslong ,

bij de befchrijving van deszelfs hooi- egge,

deswegens gezegd wordt en in het volgen-

de belhat;

Zijn Ed. zegt dat fommigen van oor-

deel zijn, dat het hooi te, fpoedig droog

gemaakt en groen ingewonnen zijnde, meer

dan gewoonlijk, aan heclaroeijen zoude on-

derhevig zijn, maar dat juist het tegenire-

Ifelde plaats heeft , alzoo de te fpoedige

droogmaking, noch da groenheid van het

hooi, de broeijingen niet veroorzaken, maar

dat zulks te weeg gebragc worde, door het

te lang in het veld' te laten liggen, waar

door het van den daauw of regen vee! meer-

der vochtigheden inzuigc , dat hier door

deszelfs fappen bederven en het daar door

een Ibort van verrotting verkrijgt en alzoo

de te tlerke broeijing veroorzaakt, daar de

bedorven lappen dan zelfs zoodanig onc^

ftoken kunnen zijn, dat er de ontvlamming

door veroorzaakt wordt Z.ggeqde verder

Q 4 .dat

HET
rundvee

VI. Afd^

VII.

HoüfdR.

<
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(lat zulks van fpoedig en drooggewonnen
ruNDVEtt.

niet gebeuren kan, alzoo de Tappen,

VI. Afd. ^velke het gras natuurlijk in zich heeft,

noodig is ,
gedroogd zijnde,

* nergens door worden aangezet, maar droog

zijn en blijven en geene broeijing veroor»

zaken.

Met dat al, ligt den landman aan het

. wel broeijen van het hooi veel gelegen

,

zelfs al blijft het in de barg, want ver-

flikt het inwendig, dan wordt het bedorven

hooi, zijnde door verbroeijing of verrot-

ting, aan de beesten fchadelijk en .nergens

uuttig toe, als om onder mest gemengd te

worden.

H#t cffei Wanneer nu echter het hooi wei bezakt’

«en en uit- en beklonken is en fris blijft, dan worden
Aekenyan^g hooibargen geëffend, dat is, het los er

de barg. overhangend hooi , wordt met de

handen uitgetrokken; en vervolgens met de

herk of met een getande klaauw gekamt,

zoo dat alle de zijwanden, tusfchen de

bargroeden
,

glad en effen zijn , wordende

het afgekamde hooi dan bovenop gehoopt,

waarna men den bargkap laat zakken tot

op de oppervlakte van het hooi.(*}, en

zoo

C • ) In Friesland ligt men in de fcburen veelal op
bet hooi, nadat het eenigzins gebroeid heeft, droog
ftroo, om het met de uitwafeming van het hooi te

laten doortrekken , waardoor dat ftroo met meerder
graagte door het vee gegeten wordt. Zie k.ops , Ma.
ga^zijn van Landbouw^ 3de Deel ifte Stuk, bladz,

135-
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zoo. blijft den barg (laan, tot dat de bees- het

ten op (tal zijn en men het hooi voor de-

zelve noodig heeft. VI. Afd,

De hooilchelven of hooiklampen worden vii.

even als de hooibargen behandeld en insge-

lijks gekamt, en het beiden onderaan fchuin

afgeftoken, zoo dat het hooi een vrije af-

watering heeft, dan het welk men al mede
aan dezelven niet doet , als na dat het hooi

gezakt en uitgebroeid is ; het heeft ook wel

plaats, dat de hooifchelven aan de eene of

de andere zijde overhellen, dan dit helpt

men door er fchoorhouten tegen te zetten,

tot zoo lang dat zij vast in een (laan , als

wanneer men dezelve mede kamt en af-

fleekt.

Na alles gemeld te hebben wat wij we- Koophan-

’gens het grasmaaijen, hooijen, de hooibar- deiinhooi.

gen en den hooibouw opmerkenswaardig

oordeelden te zijn , zoo zullen wij nog kor-

telijk fpreken van het geen den hooihandel of

koophandel in hooi, in ons vaderland, be-

treft,

De hooihandel is in ons Vaderland van

veel meer gewigc dan men wel denkt, en

dezelve maakt in Vriesland^ in het hooge
van Zuidholland^ in het Sticht van Utrecht

en in Gelderland

^

bij velen een bijzonder

t)eftaan uit: Vriesland alleen levert aan

Holland en verder op
,
jaarlijks

, eene menig-

te hooi , vooral paardenhooi , en vult meest-

al de (lollen in de grooce (leden , en in oor-

logstijden wordt deze hooihandel zoo uit-

Q 5 ge-
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gebreid , -dat door het hooi van deze ge-

westen ,
de grootfte magazijnen gevuld

worden.

Omtrent de koop en verkoop van het

hooi, zijn verfebeiden reglementen en keu»

ren vastgefleld, en er zijn in alle lieden ,

van liads wegen, aangelielde Hooikeurders

en Hooiwegers ; deze Keurmeesters keuren

het hooi goed of af, naarmate het voor «

oud of nieuw, of uitcerwaarts of ander

foort van hooi, verkocht wordt; en letten

op of het goed leverbaar hooi , dan of het

verbroeid of rot is; wanneer het goed en

de koop gemaakt is, het zij bij de vracht,

bij het voer, of bij het gewigt , zoo komt
in het laatüe geval den hooiweger te p?.s

om het hooi te wegen , als wanneer er een

driekantige liellaadje , beflaande in drie hou-

ten Haken , welke in een driehoek fchuin

gefteld worden, zoo dat de punten boven

aan ,
tegen elkander komen , voor de

Hal of bij het fchip geplaatst wordt, in

het middelpunt er van, wordt een grooren

evenaar gehangen , waaraan twee houten

fchalen handen , een van gewone grootte

om het gewigt in te zetten, en de tweede

veel groocer , beHaande in een plat vierkant

raam, waarop het te wegen hooi, bij ge-

deelcens gewogen wordt.

Meerder bijzonderheden hebben cr wel

bij den hooihandel plaats, maar zijn van

weinig belang, hangende meestal af van bij-

zondere voorwaarden, wdke door kooper

of
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of verkooper gemaakt worden , waarom wij

dezelve ook laten berusten, en , dit Hoofd-

fluk befluitende , in het volgende zullen vi. Afd:

overgaan om de wijze van flalien en weiden

van het Rundvee, als mede eenige daartoe

betrekkelijke zaken te befchrijven.

\ ZES-
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4-,

f
'

HET
mONDVEB.

VI. Afd.

VIII.

Hoofdft.

Inleiding

tot de bc.

fchrijving

der ftalling

van het

Rundvee ,

en des zelfs

behande-

ling.

fSSÊSSSSSSBBÊSSBSÊBBBSSaBBS^^

.ZESDE AFDEELING.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Behelzende eene befchrijving der verfchiU

lende wijze van fialling van het Rund-

vee , als mede de behandeling van het-

zelve in dé flallen en in de wei-

den ^ benevens andere^ daartoe

betrekkelijke ^ zaken,

N a dat" wij alles hebben befchreven,

wat tot den opbouw eener boerenwoning,

veedal en hooibargen , als mede tot het be*

handelen van het hooiland, het grasmaai-

jen, hooijen enz. betrekking heeft, zoo zul-

len wij nu overgaan om de wijze van flal*

ling van het Rundvee, als mede de behan-

deling van hetzelve , zoo in de Rallen als

in de weiden , en het geen daartoe betrek-

king heeft, te befchrijven.

Deze onderwerpen worden veeltijds, door

onkundigen, al te oppervlakkig befchouvvd,

daar
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daar het integendeel veel oplettendheid waar- het

dig is; het welk ons ook heeft doen

(luiten , om al hetgeen ons deswegens we- vi. Afd;

' tenswaardig is voorgekomen, te befchrijven

en door afbeeldingen op te helderen. :

°°

Vooraf gelieve men op te merken , dat- Oode.eo

de manier van (lallen en weiden in ons Va-

derland , bijzonder in Holland en Vries- g“ we™ten*
iandy thans zeer verfchilt van die, welke beftaande,

in vorige tijden in deze en naburige gewes-

ten heeft plaats gehad , en nog heden in
^*^*^®“*

verfcheiden andere landen , als mede in fom-

mige (Ireken van ons land, plaats heefu

Het is bekend, dat bij vele volken, en

ook onder ons, bij onze Overijsfelfche

^

Gelderfche en voormalige Staats -Brahand-
fche landgenooten , de meeste veeftallen niet

anders zijn dan ligt opgeflagen hutten en

fchuren, veelal beftaande uit gevlochten rij-

zen en gorzingen van willigen hout , met

klei gepleisterd en met (Irooijen daken ge-

dekt ,
welke hutten of fchuren veelal (lechts

vier a vijf voeten hoog zijn, en waarvan de

vloer alleen uit harde klei beftaat , waarin

een esfen of elzen (liet of zwaren tak wordt

gezet, aan welken de Koeijen worden vasü^

gemaakt, en het voeder voor haar op den

grond geworpen, óf iri lage ruiven aan haar

voorgezet wordt; zoo dat men bij velen,

bijzonder bij zoodanige lieden , welke (lechts

één of twee koeijen voor hun huisgezin '

houden, de man, vrouw, kinderen, koe,

kalf, fchaap of geit, en wagen of karre,

in

N, -
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HET
jj, hut en onder een neten dak bii

elkander ziet huisvesten.

VI. Afd. In Holland is zulks zeldzaam , niettemin

welke men een fpoor van
die oude wijze van ftalling vindt, namelijk

V • bij fommige van die Akkerlieden, welke

^
één of twee koeijen voor hunne huishou-

ding houden ,
en dezelven in een kleine ftal

of fchuurtje plaatfen , alwaar zij die. aan
- * den wand of aan een esfen of elzen fliec

of tak vastmaken. Ook heb ik er gezien,

zelfs in Rijnland waar de zoogenaamde
koeftaken en borst- of fchofcboomen Hechts

uit ruwe ,ongefchaafde takken beftonden,

waar van die gene, welke in plaats van de

koeftaken dienden , niet regtop
, maar fchuins

achterover Honden , en de zoogenaamde

^ borst- of fchoftboom, mede zoo een ruwe
tak, met tbuwen boven aan twee van die

fchuins Haande takken gebonden was, en
wel zoo laag, dat de koe gedwongen was
in het opHaan den kop achteruit te halen,

maar nederliggende , eene vrije ligging toe

herkaauwing en rust had.

Nieuwere Eene meer geregelde manier van Halling

manier van heeft echter bij verre de meeste landlieden
ftalliDg, in Holland en Friesland plaats; wij heb^

ben er reeds van gefproken bij het befchrij-

ven van, de inrigting van eene boerenwo*
ning en veeftal , en zullen de onderfchei-

dene wijzë van geregelde Halling, zoo in

Holland als in Friesland plaats hebbende,

hier nader befchrijven.

Te
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Te dien einde h op Plaat LU Figuur i hbt.

een gedeelte van eene geregelde koeRalIing

afgeheeld, zoo als dezelve, volgens dg he- vi. Afd.

dendaagfche manier, in Zuidholland-- phüXiS

heeft,* en wel zulk een gedeelte, waar drie
°° *'

koeijen geplaatst zijn, en de koellalling in Manier

die gedaante, zoo als men dezelve ,vlak vanj'^^"

voren, op de middenvloer ftaande ,
- tegen

de koeftaken aan ,
ziet*

i
land.

Op genoemde Plaat Lil Figuur i zijn

bij aaaaaaaaaa de regtopfiaande koe-^^^*
**

Haken afgebeeld , het welke ronde gefchaaf-

de ,Haken, zijn ; dezelve zijn zoo gefteld

,

dat ér op de koellalling, welke eenige dui- ’ ' -

men boven de grond der Hal verheven is , j ;

‘

de Hand en ligplaats voor elke koe, als het ^ / T
ware , door is afgedeeld: en van welken Hand -h .

en ligplaats dejengce en breedte, bij de '•

befchrijving van den platten grond «der koe-

Hai , is opgegeyen, •
.

’
’

*

De koeHaken worden ook zoo geHeld,

dat elke koe voor twee der Haken Haat,

om welke de lutfen van de halstouwen of

ringen der halHers op en neder fchuiven,

térwijl er ook tusfchen den koeftaak .van de

eene koe, en die van de andere koe, zoo-

danige rusfchenruimte is, dat de koeijen el»

kander in het Haan of liggen niet hinderen,

en’ ook de lutfen of ringen der halstouwen

niet tegen elkander aanfchuiven kunnen. -

Om dit vatbaar voor te Hellen; zoo ziet

men op de aangewezen afbeelding, bij

een der koeHaken van deze Halling, waarbij

geen koe is afgebeeld
,

zijnde verder de lut-

fen

r
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«ET fen van het halsrouw van de koe A, ('wel-
auNDVEE.

(taande geftalte is afgebeeld

)

VI. Afd, aan de regcs van hem (taande (taak c en aan

floofdft
ftaande (taak d vast ; kun-

°
* nende vrijelijk, langs dezelve, op en neder

fchuiven; voorts fchuift de eene touwliits

van het halsrouw van de koe B weder onv
deszelfs regtfche (taak e ^ en de andere touw-
luts om deszelfs linkfche (taak, zijnde de-

ze koe in eene liggende geftalte afgebeeld,

om eenig begrip van het op en nederfchui-

ven der touwlucfen te bekomen.
Wijze Het tot dus verre gemelde heeft betrek-

bfnden
*
en

op zoodanige koeijen, als welke door

beteugelen boer zelve aangefokt, en aan elkander

der koeijen gewoon zijn ; dan daar er door ruiling of
in de ftaU aankoop , wel eens vreemde koeijen op

een ftal komen ,
en er wel eens onder

zijn , die een kregelen of kwaadaarti-

gen aard bezitten, of waar tegen, bij een

©f ander der op de (tal gewoon zijnde koei-

jen, eenige haat of jalouzie ontftaat, en zij

elkander dan gedurig trachten te (tooten of

te (teken , of dat er onder de op (tal zijnde

koeijen, zoodanige zijn, wier gulzigheid

zoo 'groot is, dat zij, niet te vreden met

het hun toegedeeld wordend voedfel, ook
dat van de naast hun (taande, trachten op
te eten, of dat zij elkander met de hoor*

nen trachten te (teken, zoo wordt door den

landman, welke dit alles opmerkt, midde-

len aangewend, om dit een en ander te

beietten.

Om
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^

Om dan dé kóeijén op flal te bereug;e]en h»***

en te maken dat zij elkander niet zijdelings
^‘^ndvee,

I kunnen (leken en kwetfen, zoo is er in de VI. Afd;

(' meeste kóeflallen, tusfchen de twee kóeth*

'ken , waarvan reeds gemeld is, nog een

derde koellaak , langs welke een > ring of

touwluts op eh. neder kan fchuiven, waar

van het touw óm den kruin en de hoornen
is vastgemaakt, zoo dat de koe dan ha-

re kop en hoornen", wederzijds niet ver-

der kan bewegen dan ter breedte van hire-

llandplaats, en zij dus de naast haar liaan»

de kóe niet Heken of kwetfen kan.

Om dit al mede door een voorbeeld op
te helderen , zoo zie men insgelijks op
Plaat LU Figuur i, alwaar de koe C,
óm haren kruin eii ho irnén een touw is

gebonden, waar van de lucfen , aan de

regeer- en linkerzijde van de koe, on
'de middelflaken bij ff gehecht zijn, en

langs dezelve kunnen op - en nederfchui-

ven;
.

^

,

Behalve de gemelde Hals- en hoorntpu*

wen, zijn er ook nóg een foorc van hals=%

banden in gebruik ,
welke men klava of

'klaaf noemt, en niede oni dé hals der koe

C is afgebeeld, loopenJe de ringen er vaii

langs de regrs en links aaast haar Haandè

Haken, bij kk^ en kunnende langs dèzelvé

op * en nederfchuiv-eh.

Om nu het al te laag hederfcHaivén van

de lucfen eri ringen, waardoor dezelve fóm-
tijds doör het hooi of Hröo zoiide bèlem^

merd worden
,

te beletten
; zoo zijn in dè

R mee§«

V.
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ütT meeste Hallen , onderaan aan den, binnen-
RUNDVEE tegen de koeHaken , plankjes

VI. Afd. luchtig, of maar zoo gefpijkerd, dat zij er

gemakkelijk afgenomen kunnen worden, en

welke plankjes een voet of eenige mindere

hoogte boven den knieboom , door hhk
aangeduid, uitlleken, maar eveiiwel niec

breeder zijn, dan de wijdte is, welke de

koeftaken , tusfchen elke koe ftaande , van

elkander Haan; waardoor dus de plaats,

op, of voor welke de koe ligt of knielci,

van dezelven vrij blijft en hare knieën er

niet door belemmerd v/orden: deze plank-

jes worden ook aan de binnenzijde gefla-

gen, om dat dezelve aan de buitenzijde ge-

flagen wordende , door de koeijen zoude

kunnen woorden afgeftoten : voorts is bij ïii

de borst- of fchoftboom verbeeld^ en bij

lil de ftaartreep of Haartlijn, waaraan.ach-

ter elke koe, touwtjes mmm hangen, aan

welke de pluim van den Haart der koeijen

!s vastgebonden , ten einde de Haarten op te

houden, en te beletten dat dezelve niet aatl

klonteren en ook niet in den drek der koei-

jen liggen.

Des zomers worden de kocHaken en de daar

tegen gefpijkerde plankjes weggenomen, ten'

ware men een vaste Halreep heeft, welke
men ook des zomers laat Haan

; dan in welk
laatHe geval, de koeftaken evenwel uit de
kokers of holtens kunnen genomen wor-
den. waarin zij op of in den grond ftaan,

en door de gaten , door welke zij door den
borst- of fchofeboom geftoken zijn, of

doo^
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Boor de touwen , waar mede zij aan den borst . met

bf fchofcboom , door fdmmigen, zijn vast-

®

gemaakt , worden hooger gelige
, ten einde vi, Afd.

er de Jutfen *en ringen van de halstuigen,
,

van onderen op, te kunnen pmfehuiven. .

oofd(i.

Om nu aan onze lezers een duidelijk begrip Befchrij-

van de gemelde halstuigen te geven zoo
zullen wij dezelven afzonderlijk befchrijven en

afbeelden: komende dan , het eerst, in aan * piaat LU
inerking , het halscouw, het welk ook y?^/-Fig. u
touw en ftaakcouw genaamd wordt, om
dat het in de (lal om den hals der koeijen ge*
idaan wordt, en langs de koeftaken op- en
nederichuifc. Hetzelve is óp Piaat Lil Fi-

guur 2 afzonderlijk afgebeeld, en het ver-

eischt eene bijzondere handigheid om dic

halstouw zoo te knoopen, dat het, in allé

opzigren, op de juiste maat is, dm aan het

Oogmerk te voldoen; alzoo de lucién even

groot en op eene evenredigen af.iand van

elkander moeten zijn ,
en er zoo veel ruimte

voor den bmtrek van den hals moet over blij-

ven, dat dezelve daarin vrijelijk kan bewe»-

gen. Om hetzelve dan te maken, neemt meti

een gewoon koetouw, en daar van her eene

einde, nabij het welk men door een zooge-

iaamdeh nestelknoop ; de ringsgëwijze luc$

b formeert, èh dezelve zoo groot maakt,;

dat die om de regcfche koeftaak a waar

van hier een gedeelte is afgebeeld} op eti

neder kan fchui ven , latende het boven deluc$

zijnde kdrtileeinde r opwaarts loopen, door
den (Irik bij d » en het lange einde ,

door deni

ftrik, nederwaarts latende vallen, formeert

R % men'
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nien de bocht > 4 waarna het opwaarts tót
RUNDVEE,

ƒ jQQpt ^ alwaar weder een nestelknoop

VI. Afd. en ook de ring g geformeerd wordt , wel-

Vlii. ke gefchikt is, om langs den linkfehen koe-
Hoofdft. ^ (waarvan hier mede flechcs een ge-

deelte is afgebeeld ; op- en neder te fchui-

ven ; voorts .vleidt men het langde einde

van het touw verder opwaarts, makende
boven aan een bocht bij welke over den

nok van den hals der koe moet liggen ; wan-

neer men nu de koe op de koelialiitig zet,

dan doet men dit alzoo gedrikte touw,
(waarvan de ringen reeds om de koeftaken

zijn) onder en bovenkom den hals der koe,

200 dat de bogt i op den nok van hare

^hals komt te liggen: men fchuift voorts het

touw tot achter tegen den kop , en maakt

de beide einden van het touw, bij door

een flrikknoop vast , welke men naar welge-

vallen omknoopen en dus weder de koe van

het touw ontlasten kan , hebbende wij dit

een en ander zoo vatbaar voorgefteld als

ons mogelijk was, zoo dat wij vertrouwen

dat men uit de afbeelding duidelijk genoeg

bet beloop der llrikken , lutfen en knoopen
zal kunnen zien, om dezelve te kunnen naar-

volgen.
Befdirij- Vervolgens komt in aanmerking het hoii-

de^kUaf of
halstuig, klave of klaafj en ook wel

halsring, halsring genaamd ; hetzelve beltaat uit een

omgebogen ftuk esfenhout , het welk zoo
groot is, dat de hals der koe zich vrijelijk

in dezelve kan bewegen ; het onderUe gedeelte

pf de bogc korac onder tegen den hals der

koe,
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koe, en hangt alzoo tegen de kosfem, ter-

wijl de beiden opllaande einden even boven

den nok van denhals uitfteken, en aldaar door vi. Afd.

een dubbeld daaraan gefpannen touw aan

elkaliïder verbonden zi n, en.de klave alzoo

om den hals der Koe hangt , zoo als in

Figuur I , aan de koe C , 20a ver het be*

flek toeJaat, te zien is.

De zamenftelling dezer klave ziet men Plaat L12

duidelijker op Plaat LU Figuur 3, alwaar

men dezelve afzonderlijk ziet afgebeeld:

cia zijn de boveneinden of toppen van de

omgebogen esfenhouten hoep, waarvan. bij

h de bocht, beugel of buik loopt : dez^

bocht, wordt achter het kinnebakken dec

koe ,
tegen het oppergedeeke vaa den krop.

of voorhals geplaatst; om ieder der opitaande.

llijlen aa fchuift men dan de ringen c c \ aan,

|iec boveneinde, van een der .opltaan.de Iti}-.

len aa^ zijn even beneden den top, tweo
gaten hoven elkander geboord, waar door

de beide einden van het touw geltoken wor-
den, en aan welke einde , buiten aan die,.

t;oppen van de klave bij i, knoopen wor-

den gelegd , om het doorfclHeten te. belet-

ten ,
kunrj(>nde men deze knoopen al of niet-

verder opknoopen, naarmate? men de klave

üerker qi losfer fpannen wil en de dikte

van den hals der koe zulks vereiacht; het

dubbeld einde of langwerpige luis van het-

touw, wordt bij door een kmgwerpig,;

vierkant gat gehaald, hetwelk inden apderen,

top van de klave is uitgekoken,. qn wordt.

V'^rvolgens om dei^. top^ bij / omgeflagen^^

- w y J

• •• V ,
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~ waardoor de klave dan gefpannen is. Voorts
auNDVEB

ringen cc ^ geklonken door ijzeren

VI. Afd. plaatjes dd

^

aan welkers ondereinden weder

y^eren flif es en omgebogen oogen' ee zijn

• •' vascgeklonken ; vervolgens zijn aan elk der

laacstomgebogen oogen drie fchakels

ff vast , aan wier onder (Ie de grootere

ringen gg mede rast zijn, en welke ringen

gefchikc zijn' om langs de koeftaken

(waarvan hier mede flecbcs een gedeelte

afgebeeld is) te kunnen op- en nederfchui-

ven. Somtijds is aan de ringen c^c , in plaats

van de plaatjes dd^ wel de ijzeren ftifjes

door- en omgeklonken, zoo dat dezelve in

de ondereinden dier ringen draaijen ‘kunnen.

Plaat LU Eindelijk is op Plaat LH Figuur 4 dé
STig. 4. ring c^ plaatje d^ ftift en oog e\ fchakels

ƒ en ring g (van Figuur 3) afzonderlijk

cn grooter verbeeld , om duidelijker begrip

van dezelve te kunnen bekomen.

Wanneer nu de koeijen op ihl zijn ge*

bragt en men haar de klave zal omhangen,
dan doet men zulks op de volgende wijze:

inen ontfpant de luts bij I ( Figuur 3) , en

laat die door het gat, bij flippen, en

men ftrijkt over de opftaandé flijlen van de

klave aa^ de ringen cc^ waaraan de ijze-

ren fchakels en ringen vast zijn , latende

die bij dè bogt der klave h nederhangen;

vervolgens fchuift men de klave onder het

kinnebakke der koe, tegen den kop, waar-

door de toppen aa boven hare hals uic-

lleken; dan vat men de luts van het fpan-

touw, fteekc dit door het gat bij en
‘

ftaat,
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flaac hec om den top bij /, waarmede dan ««t ,

de klave om den hals der koe hangt; die

verrigc zijnde, 200 (lelt men de koe, op vi*Afd,

hare Randplaats, op de koéRalling , en

ligt de wederzijds naast aan haar ftaande

koedaken uit derzelver kokers, fchuift de-

zelven door de garen van den borst- of

fchoftboom , waardoor dezelve loopen , of

door de touwen , waarmede de koeRaken

fomtijds aan den borst - of fchoftboom zijn

vastgebonden, opwaarts, en doet de groote

ringen gg^ van onder op, om de koeRa-

ken, waarna men dezelven wederom neder-

zet én in hunne kokers plaatst , en daar-

mede is de koe op hare Randplaats , mee
de klave om den hrds, geReld, zoo als 'men

die in Figuur i bij C ziet afgebeeld : en

welke klave zoo ruim om haren hals en

tegen den kosfem hangt , dat de' werking

van den flokdarm en de longepijp er niet

door belemmerd wordt, maar tevens aan

het boveneinde zoo gefpannen is
,

dat de

koe er hare kop niet kan doorhalen.
'

Er zijn landlieden, welke de laatst be-

schrevene klaven niet goedkeuren, voor re-

den van hunne afkeuring gevende , dat , vol-

gens hun vermoeden, de hoep, door des-

zelfs engte, tegen den kop en kaken fchrijn.c;

dat daarenboven de kop , door de zwaarte

der ijzeren kettingen, geRadig in eene ne-

derbukkende geRake wordt gehouden , en

de' koeijea hierdoor allengs zoo gewennen
aan het nederbukken en hangen van den

kop, dat zij, van de -Ral komende en in

R 4 dö
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de weide. gedreven wordende, moeite heb-
’ ben om den kop en hals in bec grazen zoo

vrij te bewegen , als haar anders natuurlijk

eigen is. Anderen zijn daarentegen van oor*

deel, dat de halstouwen te gevaarlijk zijn,

vermits het wel gebeurt , dat zij door (lerk

wringen den kop meer of min in de rouw-
banden verwarren, en dat ook de touwen
veeltijds .afQijten en daardoor telkens rnoe-

ten vernieuwd worden. Ontrent beide te-

genwerpingen willen wij niets llelligs , ten

aanzien van het gebruik van Het een of an-

der dier halstuigen beflisfen , maar alleen

zeggen, dat het ons voorkomt, het gebruik

der klaven zoo fcbadelijk niet te zijn, als

in bovengemelde redenen wordt voorgege-

ven , dewijl dfi ijzeren fchakels en ringeri

zoo buitengewoon zwaar niet behoeven ge-

maakt te worden , dat er die fchadelijke

gevolgen uit voortkornen, maar dat dezelve

zoo ligt zouden kunnen gemaakt worden,

dat de koeijen die , zonder nadeel aan den

kop of hals er van te ondergaan , zouden
kunnen dragen.

Daar ik mijnen lezers nu een denkbeeld

der ftalling, door cene afbeelding van de-

zelve, van voren, heb getracht te geven,

zoo zal ik zulks, nu ook van de ftalling,

op zijde te zien, trachten te doen.

Op Plaat Lil Figuur 5 is te dien einde

de afbeelding geplaatst van een gedeelte

eener koellal, van voren naar achteren, en

dus de llandplaats der koeijen, op zijde te

zien X a tïk b zijn koeijen ,
op zijde te zien

,

flaan*
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flaande op hare flandplaatfen of koedallin-

gen kh ^ tusfchen de koeflaken c en d

^

en

onder de borst- of fchoftbomen ^ en / ; vi Afd*'

voorts is g de boerenknecht, welke niet

de gelijkflok, het hooi op de middenftal of

pleegvloer h ter wederzijden voor de koei-

jen verfpreidt, en zorgt, dat elk haar aan-

deel er van bekomt; verder zijn, aan elke

2ijde , bij ii de drenkgreppels te zien, als

irede , tegen de koeftallingen , den knie-

booin , waartegen de voorkocen der koeijcn

fluiten, terwijl de achterpoocen vyeder/tijds

komen te flaan tegen of 'op de boctsplank

//; bij m m wordt aan wederzijden de g!'o,.‘p^

goot, en bij nn de koesgang aangeinidt;

00 zijn de groepdeuren , welke zich ain hec

einde van eiken koesgang bevinden; p is

de achcerllaldeur
; qq is, aan wederzijden,

de ftaarcreep of flaardijn ,
waaraan b»j rr‘

touwtjes hangen, welke aan de pluim vai^

den flaart der koeijen vast zijn , om den-

wel ven op te houden ; ss zijn , al mede aats^

wederzijden , de houten fchotcen pf befchoc-

ten, welke aan het einde van elke koellaj-

ling tegen den achtermuur vah de Idal flaan; •

ttt zijn eindelijk de karbeel:n en binten,

waarop de zoldering der (t l (leunt: alle

welke aanwijzingen men behoort te verge-

lijken bij de, in een vorig Hoofi'Kik ge-

plaatste, grondteekening en befchrijving der,

ïoedal , al waar men breeder het gebruik van

de hier aangew^ezen gcdeéicen zai befchre-

ven vinden, als- mede hier vo»*en , in da

verklaring van deze Plaat LU Figuur aU
K 5
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wanneer wij niet twiifclen, of men zal een
aüNDVEE.

begrip bekomen van de inrignng
VL Afd, eener koedal, zoo als dit in Zuidholland

Hoofdil
plaats heeft: moetende wij hier al-

leen .nog bijvoegen, dat men zich wel de-

gelijk verbeelden moet, dat in Figuur 5 de

borst- of fchoftboomen ^ en / bier niet

verder zijn afgebeeld, als boven de koela-

ken c en d noodig was, maar dat dezelven

langs de geheele koeftalling doorloopen , zoo
wel als de ftaartreepen zoo als zulks

in Figuur i bij Ui eh lil duidelijk te

2ien is.

Wat de lengte van de koeflaken betreft,

deze is niet altoos dezelfde, om dat de eene

landman dezelven korter of langer verkiest,

dan den anderen , en ook het einde, dat

boven den borst- of fchoftboom uitfleekt,

in alle Hallen niet even lang is; waarbij

nog komt, dat de een den borst- of fchoft-

boom lager verkiest te Hellen , dan de an-

der ; terwijl op groote boerderijen , vvaac

fomtijds 60 of 70, ja tot 100 koeijen ge-

ilald worden, de grootHe en kloekHe vol-

wasfen koeijen naast elkander geHeld wor-

den, en vervolgens het jong vee, de pin-,

ken en hokkeljngen , op fmaller verdeeJing

der Halling en Helling der koeHaken , ook
wei oneer Inger borst- of fchoftboom ge-

plaatst worden, hoezeer er ook zijn, welke

de pinken en' hokkelingen in een' afzonder-

lijke fchuiir plaatfen, zoo' als in de befchrij-

ving der grondteekening reeds is gemeld,

en alle welke verrchiilendheden van de ver-

kie-
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Hoo(d&4

kieming van eiken landman afhangen ; zoo

als wij ook. enkele lange fmaller ftallen ge*

2ien hebben ,
waarin flechts ééne. rij koei» vi. Afd^

jen, echter met den kop naar voren en het Vlu.

achtergedeelte naar den muur, geplaatst wa-

ren; het welk echter niet als eene algemce-

ïie manier van ftalling,, maar flechts als de

verkiezing van- enkele- landlieden is aan te

merken.
' '

be befchrijving van Plaat LII hier ten

einde gebriagc zijnde, zoo laten wij te de-

zer plaatfe' eenê korte aanwijzing van die

Plaat volgen , om dezelve daar tegen over

te plaatfen.

Op die Plaat dan is-:

Figuur I de afbeelding' van een gedeelte

eener koeftal, en wel de koeftaL

‘ling en koeijen van voren, of
^

' van de middenflal of pleegvloer

af, te zien: zie, in dit Hoofd-
fluk, bladz. S49 tot ft53.

2 is eene afbeelding van het hals-

couw, zoo als hetzelve, op ftal,

om den hals vdn eene koe ge-

. flrikt wordt ,* en tevens aan de

, koeflaken verbonden is: zie bladz.

253 en 254. '

'

2 verbeeldt, het houten halstuig of
klave, het welk insgeLjks dient 9

- om, op ftal, aan en om den hals

der koeijen te hangen; als mede
de wijze , waarop dit halstuig

’ langs
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HR»
ftUNDVEE,

VI. Afd.

VUL
Hpofddi.

langs de koéftaken op en neder

fchuifc: zie bladz. 254 toe 255,

4 is de afbeelding afzonderlijk van

. de ijzeren fchakels en ringen ,

waarmede de klave aan de koe-

(laken verbonden is: zie bjadz,

5 verbeeldt een gedeelte eener koe-

(lal, van de voorzijde naar de,

achterzijde, en dus de koeftal-

ling en koeijen van ter Izijde

zien : zie bladz. 558 tot 160.

Manier bcfchrijven en afbeelden der ma-

ling
(lalling der koeijen , zoo als zulks

Vriesland in Zuldholland gebruikelijk is , zoo komt
en Noord’ in verdere aanmerking de manier van (lal-
hoiiand.

jjjjg ^ gpQ Frjesland
'

en ook in

Noordholland plaats heeft.

In Vriesland worden de koeijen zooda-
nig op (lal geplaatst, dat dezelven op ééne

rij met de koppen naar en tegen den. dal-

muur daan , waardoor haar achterde gedeelte

naar het midden der dal gekeerd {is, lao-

pende ook de groepgoot langs het midden

der dal; voorts is de eigenlijke koedalJing,

welke 15 duim boven den ‘gewonen grond

der ftal verheven is , in dallingen verdeeld,

welke elk de breedte van zeven voeten Vrie-

fche maat hqbben, en do.or houten fchor°.

ten van elkand*er gefchelden zijn, tusfehen

welke fchotten telkens twee koeijen naast

elkander geplaatst worden, en de breedte,

voor elke koe ,
derhalve op drie en een
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halve voet berekend wordt. De beide koei- Hst

jen, welke dus naast elkander op eene ver- Rundvee*

deeling der ftailing cusfchen twee fchotten

inftaan , worden touwen om hare halzen vilf.

gedaan , en elke koe aan het naast haar Hoofdft.

Saande fchot, het welk de eene verdeeling

van de koeflalling van de andere verdeeling

affeheide , vastgemaakt ; aan de Haartén der

koeijen , even boven de haarbos of ftaart-

plüim, wordt een. lederen riempje^ waar-

aan een touw is, vastgemaakt, en daarmede

den (laarc opgebonden, opdat zij denzelven

niet in de groepgopc zouden befmetcen ^

zoo als zulks in de Ziddhollandfcha (lallen

mede plaats heeft en hier voren befchre-

ven is.

De N^ordhollandfche manier van (lallen ónder»

der koeijen, hoofdzakelijk met de

overeenkomende, zoo behoeven wij daarvan - en

niet te fpreken ^ maar dienen nog melding

te maken van het onderfcheid
, het welk

tusfehen de Zuïdhollandiche en manier van
manier van (lalliug der koeijen het opmerk* ftaliea.

lijkfte is, en in het volgende bedaati

in eene Zuidhollandfche (lalling is devoe-
derplaats in het midden der (la! , tusfehen

de twee reijen , met de koppen tegen over

elkander (laande, koeijen , en de groepgoan ,

loopt wederzijds achter elke rei langs de (

ftalling ; tusfehen welke gróepgooc en de

muur

Eene raeer iiifgebreide befchrijving en afbeel-

ding van een Fritfchc ftalling enz. vindt men bij

«oFs, MagA^jn ran LandHuw f 3de Deel ift« Stuk^
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muuf een tusfchenwijdre blijft
, om de ^roep-

gooc te kunnen fchoonmaken, en, ak hier

voren gezegd is , de koesgang genaamd

wordt. In de Friefche manier van ftalling

moet, integendeel, het voeder tegen den

muur, voor de koeijen, geworpen worden,

én de grocpgoot loopt langs liet midden

'der Ilai , terwijl de koeijen niet in twee,

maar fleclks op ééne rij ftaan.

Volgens de Vrïesfche manier van Mai-

ling, kunnen derhalve de muren niet door

den drek der koeijen befpat worden, en

inen heeft in het wegruimen van den drek,

ilechts eene groepgoot, langs het midden

der ftal loopende, te reinigen, maar het

voorwerpen van het voeder is daartegen on*

gemakkelijker: volgens de Zuidholland*

Jche manier, moet men wel twee groepgd-

ten ledig maken , en de riiuur wordt wei

cens door den drek befpat , maar de zinde-

lijke boerin weet zulks te laten reinigen;

.de voederplaats is, in tegenftelling van die

der Vriesfche ftalling , ruim iri het midden

der ftal, en men kan het voeder gemakken

lijk voor de koeijen werpen en verfpreiden.

Wat het gemak van het melken der kbel«

jen, in de onderfcheiden befchreven manier

Vaii ftalling, betreft; daarin zoude mogeiijlc

de Vriefche ftalling de voorrang hebben,'

en wel om de volgende reden; in de Zuid'

hollandfche ftalling moet de melker - of

melkfter tusfehen de koeijen in zitten, om
dezelve een voor een te melken , en ftaac

dus bloot voor het fchoppen der koe, wel-
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fce achOT hem of haar flaat; in dé Vries* ' nir

Jche {l*.llrag kan de melker beurteling tus-

ft hen elke koe ea het fchot gaan in zitten , vt Afl«

en de koe, welke gemolken moet worden,

van zich afhingen , en wanneer hij dan de

eene koe legcs, en de andere koe links - "
.

melkt , dan heeft hij geene zwarigheid van

door een achter hem Itaande koe gefchopc

te worden, vermits er flechts (zoo als ge-

zegd is ) twee koeijen cusfehen de twee
fchotten indaan^ en hij op gemelde manier

melkende, niet tusfcheri de koeijen 'behoefc

in te zitteoi

Terwijl de koeijen in de (lal daan^ wor-
den dezelve op vasrgellelde tijden gevoe- j”

cerd en gedrenkt; het voedfel bellaat meest ^et Rund-
in hooi , waaronder door fommigèn gehakt vee in d»

flroo vermengd wordt: ook geeft men haar

,

in zekere gevallen, lijnkoeken te eten

voorts worden de kopijen op haren tijd ge-

molken, de groepgöten ledig gefchept en

fchoon 'gemaakt, en de dal rein gehouden,
het welk alles op zijnen tijde gefchieden-

de, ook in den winter, aan den landman*,

dagelijks^ werk verfchafc. Hierin niet ver- Behmde-
der uitweidende, zullen wij de behandeling ling in de

der koeijen in de weiden, als mede de ver- weiden.

fchil-^

Verfcheiden foorten van ftroo, als mede wor-
telen en kool , worden thans tot voedfel voor de
koeijen aangeprezen : welk foort van ftroo het beste

is» en welke wortelen enz. tot voedfel voor dezeU
ven gefclifkt zoude zijn , zullen wij hier niet oader-

aoeken, on niet te breedvoerig te worden.

f
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fchillendé nianiereh, hóedanic dezelve al*

dair te beteugelen, befchrijven.

Het eerlle ,
het wdk in de weiden in aan-

merking komt, is de melkbogc: dit ia oen

zékere hoek of gedeelte van het land,

wcarop de koeijen grazen , en welke hoek

of plek land bezet is met palen waaraan

planken gefpijkerd of latten gebonden zijn;

tot welke laaclle men ook wel takken vaö

boomen gebruikt : het geheel wordt geflo-

ten door een boom of balk, welke aan de

eene zijde ih touwen hangt, en aan de an-

dere zijde cp een houten mik ligt, wor-
dende zoodariige af-ieperkte boek öf gedeel-

te land, de Melkbogt genaamd; fomcijds

is dezelve vierkant , (omtijds driekant;

ook wel rónd of als een bocht , en de

grootte is 'veelal evenredig aan het getal

koeijen ,
hetwelk op zoodanig land weiden of

grazen kan; zijnde de melkbogt alleen de

plaats, waarde koeijen worden bijeen gebragc

om gemolken te worden.

In fómmige weiden zijn meer dan eene

inelkbogt, in welke beurtelings de koei-

jen gedreven worden om die te melken: er

zijn ook' landlieden; welke de melkbogc

•wel van den eenen hoek der weide; naar een

anderen hoek van dezelve verplaatfbn, maar

de meeste houden die liever op de oudé
plaats » zoo oni dat de koeijen veelal ge-

woon zijn aan de paden , welke daar henenr

leiden, als om dat de grond van de raelk-

bogc , door het gelbdig betreden , dat de

koeijen dezelve doen, meer vastigheid ver-
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Jkrijgt* Tot üet aanleggen van de melk-

bogt, wordt door vele kiesfche landlie-

den ook wel zoodanige plaats gekozen, vi. Afd,

welke door eenig fchaduwgevend lommer
OH'gevenis, daar dit eene aangename verpoo*

zing en bekoeling aan den mensch en aan

het vee , in heeten zonnefchijn , en ook be-

fcherming tegen gnren en fnerpende winden
geeft ; om welke Jaatfte reden vele landlie* . . .

den , hier te lande , ook wel aan de oost-

,

noord - en noordxvestzijde van hun land

eerig boomgewas, hét zij elzen of wilgen

boomen laten planten , om bun vee en ge-

was eenige belcherming tegen de, uit die

Ureken waaijende w nden te bezorgen ; en

het ware te A^enfchen dat men, ten aanzien

van de inelkbogten, hierop meei^ algemeen

acht gaf, alzoo het voor een’ landman van

belang om zoo wel des zomers aan zijn

vee eene goede mclkbogt, als om aan hec

zelve des winters een warme plaats in de

ftal te - bezorgen.

Wij zullen ons dan ‘naar de melkbogt
begeven en aldaar de gehoegelijke bezigheid

der melkers befchouwen : wanneer deze zich

naar het weiland begeven om te melken,

zoo dragen zij bet noodige gereedfehap,

als .juk, emmers, melkkoppen , melkblok

en bindtouw, daar heen; of zoo het land

aan een vaart of floot gelegen is, zoo dat

zij met de melkfchuit er kunnen komen en

aanleggen , dan zetten zij al dit gereedfehap

in de fchuit , en varen naar het weiland

,

en wel, zoo zij kunnen tot aan de melk-

S bog?o’
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««T bogt. In het weiland gekomen zijnde ^
RUNDVEE. koeijen zachtjes naar de melk-

VI. Afd, bogt : dikwijls drijft men de makfte en
VIII. oudlle vooraan , waarop de overige weldra

Hoofdft.
veeltijds is het onnoodig om de

Het drij‘ koeijen naar de melkbogt te drijven, de-

ven der
yj\j\ ^ij zoo aan den melktijd gewoon zijn

,

naw de
melk-

raelkbogt. bogt naderen en bij elkander ftaan te wach-

ten , tot dat de balie of flagboom van de-

zelve geopend wordt om er in te tre-

den. De koeijen in de bogt zijnde, treedt

de melker en melkmeid toe, ftreelt dezel-

- ven aan de kosfem , de vang en vooraan het

uur, daar het veeltijds gebeurt, dat de koei-

jeh, zonder dit ftreelen, niet (lil liaan wil-

len; de koe llilllaande, zoo flaat de mel-

Hetbin^ï^er een touw om hare achterlle poo-
denvandeten, even onder de hakken, boven de koo-
achterfte Qp de koe niet zou achteruit fchop-
pootcn.

voortloopen.' Dit binden van de poo-

ten gefchiedt op de volgende wijze: de mel-

ker Haat de beide einden van het touw in

eens om beiden de pooten , zoo dat de

bogt van het touw , tegen den beiden - hand-

fchen poot aankomt
,
dan Haat hij de beide

einden van het touw, kruislings om de van

den handfchen of overdaanden poot, en Haat

die einden over elkander, tusfchen de bei-

den pooten door, zoo dat hetzelve dan eene

gedaante als een krakeling heeft, haalt dan

het. touw zoo veel als noodig is, aan, en
met de einden dan eens te zamen knoopen

,

zijn de pooten gebonden.

De
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De melker en melkfler ,
de door hun HE-t

te melken koe de pooren gebonden heb r^undves;

bende, zetten zij zich op het meikblok of vi. Afd«

op de melklloel, en beginnen de koeijen te vili.

melken : deze uicgemolken zijnde, oncfl-.an

zij dezelven van het touw, dat is te zeg-

gen: zij maken de poocen los, binden en

melken voorts de anderen, tot dat alle ge-

molken zijn , waarna zij dezelven uit de

meikbogt en weder in de weide laten loo-

pen.

Het meikblok is een klein vierkant blok, Hetmelki

het welk op vier lage fteiltjes rust; de melk blok en

ftoel is een gedraaiden fpil , hebbende on
deraan een ronden bol , en bovenop eene

ronde tafel, groot genoeg om daarop te kun-

nen zitten: en beiden zijn Hechts zoo hoog,
dat de melker of melklter er niet dan in

een hurkende gelhlte op zitten kan. Hun '
*

fland, op het meikblok of melkiioel geze-

ten. is zoodanig, dat zij vlak voor den buik onder-

zitten, het achterdel links van hun , en Gebeid vaa

het voorftel regts fchuin achter zich , zoo
dat zij met de linkerhand tegen de regter- ^en
bil der koe, ver genoeg onder de vangen

tot aan het uur tasten, en de regterhand,

geheel vrij van onder de linkerzijde van den

buik , om het uur flaan kan : wordende de-

ze manier van melken reg^s melken ge-

naamd , en is afgebeeld in een der onderlte

ronden op Plaat II ( zijnde de gedacht- Aanwij«

plaat ^ en op -PJaat XXXXlll, waar

koe onder het haam daande is afgebeeld

Deze manier van melken is zoo algemeen als xxxxin.
Sa een .
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een regel aangenomen, dat het bijna nooit
' op een andere manier gefchied, en men dus

nimmer links melkt dan in geval van nood,

'Hoofdft.
regterzijde aan de fpeen eenig

gebrek plaats heeft, of dat de koe aan een

linkfchen melker gewoon is , of wel dat men
in zoo eene wijze van ftalling , als in Vries-

land plaats heeft, zulks aan een der koei-

jen, op elke (lal, verkiest te doen, gelijk

wij reeds bij het befchrijven van die wijze

van (lalling gezegd hebben. Links melken is

,

wanneer men tegen de linkerzijde van den

buik zit, het achterdel regts van zich, en

het voordel links fchuin achter zich heeft,

voorts met de regterhand, tegen de linker-

bil onder de vang tot aan het uur tast en de

linkerhand onder de regterzijde van den buik,

om het uur (laat, en dus in een tegenge-

(lelde gedalte , als bij het regts melken , zit.

HetbiB- In Noordholland bindt men de achter-

dtn van pooten der koeijen niet, of ten minde zei-
sen touw krooH cn hoor-

hoornen. touw , en men bmdt dat touw aan

een, in den grond gedagen, paaltje, zoo

als men er daar verfcheiden in den grond

der melkbogten vindt
, vast ; zoo dat de

koe eenigzins in een bukkende gedalte daat.

Verdce- Wat de kwartieren van het uur zijn, heb-
ijn^ van wij rceds bij de befch rij ving van he t
hcc uur.

tweede ^loofdduk van de twee-

de Afdeeling dezes w^erks, gemeld, doch
dienen er hier korteiijk nog bij te voegen,

dat de melkers doorgaans het uur in tweeën

verdeelen en meestal zoo melken , dat zij

beur-
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beurtelings eerst de twee fpenen van de «et

eene , en dan de twee fpenen van de an«

dere zijde uicmelken ; of wel over en weder vi. Afd.

van elke zijde een der fpenen vatten, en .

200 mede twee te gelijk üicmelken.
Hoofdft.

Het uicmelken gefchiedc door de volle Wijze

hand om de fpeen te flaan , die zachtjes^®®

drukkende, telkens op en neder, tegen

uur aan, en door tevens zacht de vuist te

fluiten , de melk uit le perfen , welke dan

uit de fpenen in den emmer vloeit , die

de melker in een fchuinfchen ftand met de

knieën vasthoudt.

De melkemmers , welke doorgaans van

hout zijn, vol gemolken zijnde, wordt de

melk in grootere koperen, aan de binnen-

zijde vertinde, emmers overgegoten, en op
die wijze voortgegaan tot alle de koeijen

gemolken zijn.

De afgemolken melk in de koperen em-
mers bijeen verzameld zijnde, begeeft men
zich er mede huiswaarts ; anderen gieten de

melk in koperen, even als de emmers, vertinde

,

kruiken , en fluiten die met een flop en doek

er om; terwijl er ook zijn, die niet veel mel-

ken en geen koperen emmers of kruiken

hebben: deze vervoeren de melk in tonne-

tjes, over welker bomgat een ijzeren dwars-

beugel is , waaraan het tonnetje overlangs

kan gedragen worden.

Wij dienen hier nu nog te fpreken van

de eigenlijke behandeling en het leeren van

het melken, al zoo dit zulk eene gemakke-

lijke zaak niet is, als vele onwetenden zich

wel verbeelden , en er den landman veel

s 3 be-
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belang bij heeft, om een goeden kundigen

melker cn melkmeid te hebben , zi nde het

verfchil tusfchen den eenen melker en den

ander zeer opmerkelijk, daar er zijn, welke

de fpenen zacht en zoo als bet behoort, en

weder anderen , welke dezelven te hard druk-

ken, of dikwijls een fpeen^ welke vurig of

met kloven bezet is , te onbefuisd aanvat-

ten , dezelve niet van de goede of gezonde

fpenen onderfcheidende, en dus de koe fmarc

aandoen. Er zijn ook melkers, die, als de

koe begint te uren , of als zij , na het kal-

ven der koe, aanjlaan^ dat is: het uur le-

nigen en wrijven, om de biest uit de fpe*»

nen te halen, dit dan niet zacht, maar on-

befuisd en lomp verrigcen , waardoor de

koe uit de melk kan geraken of in een der

kwartieren de fpeendrop, klonters of ont-

fteking krijgen, van welke ongemakken vdj

breeder , bij het befchrijven der ziekten

,

gefproken hebben.

Wat het leeren van het melken betreft,
’ dit gefchiedc veel door den tijd en de on-

‘dervinding: de landlieden echter leeren het

aan hunne kinderen, van jongs af; maar

vertrouwen het melken evenwel niet aan

hun toe, voor dat de handen kloek genoeg

zijn om de fpenen te kunnen omvatten : men
leert aan hun, de vuist wel te houden en

te beduren; men onderrigt hun, dat zij den

duim met opwaarts moeten deken , zoo als

men natuurlijk doet, wanneer men iets mee
de vuist wil omvatten , als wanneer men mee
de muis der hand drukt, dat is; dat men

mee
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met bet dik gedeelte der fpieren , welke on-

der den duim zijn en het flot der handpalm

uitmaken, de hand toeknijpt; maar dat men VI. Afd.

met dit gedeelte de fpeen in het geheel niet
111 1 j j • • Hoofdft*

moet drukken ; dat men met den duim met
opwaarts moet knijpen en men ook de twee
achterlte vingers niet moet toeknijpen; dat

men dus niet met den geheelen toegeknepen

vuist moet melken, maar alleen op de vol-

gende manier.

Men moet met den duim, als mede met
de voorde en middelde vinger zachtjes toe-

tasten, de twee achterde vingers vrij regc

uitdeken, en, zonder eenige toeknijping van

het overige van den vuist , moet men de fpeen

,

in de holte van de handgreep , als in een

ring vangen, en wel in zulk eene manier,

dat de hand, tegen de ring van de fpeen,

aan het uur, opwaarts, zacht en los aan*

dringt; doch in het nederdalen zacht aan-

drukt en nederdroopt, in welk nederdro-

pen den middelden vinger en het achterlid

der overige vingers medewerken om de melk
uit de fpeen te drukken. Wanneer men nn
zal melken , begint men eerst met zachte

en ligte nederdropingen , tot dat het uur

allengs begint toe te vallen, als wanneer

men derker en aanhoudend doormelkt; ech-

ter leert men de jonge melkers daarop let-

ten, dat zij, op dit tijddip, vooral niet derk

drukken, en ook, dat zij wel aanhoudend,

maar niet te fchielijk doormelken , alzoo

de koe daardoor te derk aangeprikkeld en

het uur verhit wordende, er ongeregelde

S 4 melk-
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melkvloeijing of wel èene geH-adige lekking,'
RUNDVEE,

noemc , uit ontdaan

VI. Afd. kan ; terwijl ook door het derk drukken en

melk kan opflaan en de koe uk
de melk geraken, zoo als reeds gezegd is*

Men onderrigc ook de jonge melkers , dat

zij voor, onder en na het melken, het uur

omtrent de fpenen en de mclka:ieren fom-

wijlen zacht en lenig moeten dreelen , en

dat zij , zelfs bij eiken greep, vooral als

het uur ledig begint te worden , hetzelve

boven de fpeenring met de open band zacht

. moeten vatten en alzoo teeder naar bene-

den drukken , ook fomtijds de binnenvang

en de meikaderen zachtjes te wrijven en

te ftreelen
, om de melk lenig te maken,

In alle deze handgrepen worden de jonge

boerenknaapjes en meisjes door den tijd er-

varen , en na de onderrigring van hunne

ouders of van de melkmeid en knecht ge*

noten te hebben , is de on ^ervinding ver-

der hunne beste leermeesteresfe.

Wanneer Wat nu den tijd betreft , dat de koeijen

de koeijen nielkbaar worden, of, zoo als men zegt,

de^'inelk^^'
geraken , dit gefchiedc na

geraken, het kalven, terwijl zij uit de melk

^

of uh
de uring geraken , of eigenlijk beginnen

droog te liaan eenigen tijd voor dat zij

kalven moeten , zoo als door ons elders

reeds breeder gezegd is.

Verdere £)e tnelkbogt en het melken befchreven

vhlg^van ï ZOO treden wij de weiden ver-

bet behan* der in, en zien hier en daar de koeijen,

delen en met dckkleedcn op den rug
,

grazen ;
ook

beteugelen " ^ieq
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z\en wij koeijen , ftieren en osfen met tou- hit

wen, planken, boomen en andere hetende «.undvee;

lingen aan den kop of om den hals loo- VT Afd.

pen : alle deze bijzonderheden moeen ons VIIT

niet ontglippen, dewijl dezelve tot het be-

handelen van het Rundvee in de weide be^van hei

hooren , her welk wij oordeelen zoo wel

te moeten befchrijven en afbeelden, als wij
^

2ulks van het behandelen op ftal gedaan

hebben.

Het eerfte, het welk dan ten aanzien van Befchrijr

het behandelen in de weiden in aanmerking

komt, is het befchermen van het Rundvee j^ieed,

tegen koude winden en gure regenvlagen

enz.; eene befcherming, welke de melkge-

vende , als mede de pas gekalfd hebbende

koeijen zeer noodig hebben : men gebruikt

te dien einde vierkante grove linnen of van

touw geweven kleeden, welke men koeklee-

den of koedekken noemt , om dat dezelve

tot dekking der koeijen gefchikt zijn : de-

zelve zijn zoo groot, dat er den rug en de

lendenen van de koe, van den nok tot aan

het kruis, door bedekt worden , voorts zoo

breed, dat de flippen wederzijds rot aan den

voor- en achtervang nederhangen ; en aan elk

van de vier hoeken ot flippen van het kleed

is .een touw en een luts vast. Na dat nu
het kleed over de lendenen van de koe ge-

legd is, haalt men de touwen van de voor-

flippen vooraan om de voorpooten van de

koe, zoo dat elk touw aan de borst tus-

fchen den kosfem en de voorpoot door-

loopt aan de voorvang omgeflagen , en

S 5 voorts
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voorts in de luts vastgeknoopc wordt. De
voorflippen vascgemaakc zijnde , doet men
zulks insgelijks met de achterflippen, wor-
dende daarvan de touwen om de achterpoot

of bil omgeflagen , zoo dat zij tusfchen het

uur en den achtervang doorloopen. Op de-

ze wijze worden de koeijen bedekt, en kun»
nen , met het^ dekkleed om, vrijelijk ne-

derliggen en opilaan.

Op Plaat LIII Figuur i ziet men eene

koe, met zoodanig dekkleed op den rug,
afgeheeld; gelijk men die koe ook in zoo-

danige geflalce ziet , zoo als dezelve in

NoordhoUand in de melkbogt meestal wor-
den vastgebonden, en hier voren op bladz.

2/0 befchreven is.

Omtrent het nut dezer koekleeden of koe*
dekken zijn de meeningen der landlieden

verfchillende : verfcheiden zijn er , welke

begrijpen , dat wanneer die kleeden door
den regen , vooral als het in het najaar

koud en guur is , doornat zijn , dezelve dan

aan -de koeijen fchadelijk zijn, voor reden

gevende, dat die koude vochtigheid in de

poriën van den huid indringt, voor dat de

kleeden weder droog zijn, en hierdoor de

koeijen verkouden worden en aan de kuch
of koch geraken: als mede dat bij l^et droo-

gen of uitwafemen van die vochten uit de

kleeden, den doom of uitwafeming , door
de natuurlijke warmte van het dier, tus-

fchen den huid en het kleed zitten blijft,

en de koe hierdoor dompig of dampig

wordt ; en het is om dit een en ander

,

da^
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(dat de landlieden , welke in dit gevoelen het - ,

zijn , veelal het algemeen gebruik van deze «-uNDvEai

kleeden afkeuren, en er alleen bij bijzon- VI. Af(^;

dere gelegenheden gebruik van maken , als
, irk

bij voorbeeld: wanneer -de koe pas gekalfd

heeft, of om de koeijen tegen het deken

der mei - en zomervliegen te befchermen

,

al zoo de koeijen en osfen
,

gedurende dien

tijd van het jaar, het meest voor ondlekin-

gen van den huid vatbaar zijn.

Anderen daarentegen zijn van gevoelen,

dat de natheid en koude der kleeden de

koeijen zoo veel niet hindert, als men wel
denkt, en dat de kortheid en ftoppeligheid

van het haar der koeijen veroorzaakt , dac

haar huid zoo veel vochtigheid niet influrpe

als wollige en zachte huiden doen; zeggen-

de wijders , dat , hoe nat en doorwaterd

deze kleeden, bij (lerke regenvlagen, ook
mogen zijn, de ondervinding echter leert,

dat door een opkomenden zonnefchijn en

eenige zoelte
,

gevoegd bij de natuurlijke

warmte van het dier zelve, in weinig tijds

deze kleeden wederom droogen , en dat de

broeijing of doom tusfchen den huid en het

dekkleed zelfs eene foort van warmte veroor»

zaakt, welke het beest, vobral des nachts,

goed doet.

Beide deze gevoelens hebben hun gewigt,

waaromtrent wij niets willen beflisfen; in-

tusfchen zijn die kleeden,' in ons land, al-

gemeen in gebruik : alleenlijk maken kun-

dige landlieden wel degelijk onderfcheid in

het foort vsa kleeden, dat zij gebruiken,
‘ '

' ^ Qü
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en zij, die er het keurigde op zijn, ver-
RUNDVEE.

daartoe vast aangeOagen Vlaamsch
VI. Afd. linnen , niet zoo zwaar en niet zoo bordig

als zeildoek ,
en ook niet zoo los als touw-

Hoofdft.
^ ^ ^jgj. genoeg is

om niet te fchielijk doornat te worden,
maar kan afwateren: er zijn er ook, welke

binnen in het kleed een ftrook linnen naai-

jen, zoo breed en lang ais de ruggeftreng

is ,
waardoor dan het ;water meer van den

nok afdriiipt en den rug warmer blijft; voor

het overige worden die kleeden het meest

gebruikt in het voorjaar , als de koeijen

vroeg in de weiden gaan, en in het^najaar,

als dezelven er laat inblijven, en verder bij

zulke bijzondere gelegenheden, als zoo even

gemeld is.

Befchrij
weiden vindt men ook op vele

ving der plaatfen zekere palen ftaan , welke men
onder- fchurken offchurkpalen , en ook wel fchmf^
fchaidene noemt: dezelve dienen voor de koei-

van 9 om , als Zij jeukerig of rappig enz.

fchurkpa- zijn , tegen te fchurken of te fchuiven:
icn. evenwel zijn deze palen niet zoo algemeen

in de weiden , waarop men melkkoeijen

weidt , als wel in zoodanige , waar men
koeijen of osfen yetweidt; daar het fchijnt,

dat de osfen er zich meer aan wrijven ,

vooral met den kruin en de hoornen, of

dat men daartoe andere redenen heeft ; al-

thans men ziet dezelve meest in zoodanige

weilanden. Omtrent Haarlem , Amfier^
dam , in Kennemerland en in geheel Noord-^

hólland ziet men dezelve bijna overal,

De
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HSTDe gedaante dézer fclmrkpalen is ver-

fchillende : in fommige ftreken van ons land

gebruikt men daartoe de zoogenaamde wal- vL Afd.’

vischribben, eigenlijk walvischkaken, welke viii.

men met het dikfte einde in den grond zet

en vastftarapt, en alzoo als palen oprigt , piaat Liir

wordende de meesten geverwd met witte en Fiff- i ca

zwarte banden , fommige ook wel met groe-

ne en witte of roode en witte banden, naar

elks verkiezing. Deze walvischkaken zijn

minder onderhevig aan het rotten in den

grond , dan de houten palen , welke meerder

aan rotting in den grond onderhevig zijn.

In andere gedeelten van dit land vindt men
weder hooge, dikke, vierkante, meest wie

geverwde palen, tot hetzelfde einde, in de

weilanden gefteld, waarvan fommigen, bo-

venop ,
wel zijn uitgehakt en van een ka-

piteel voorzien , waarop dikwijls de naam
van den eigenaar of bruiker gefield is; zijn-

de zulk een paal op Plaat LI II Figuur i

,

en de boven befchreven walvischkaken in

Figuur 10 afgebeeld.

Verder kemt in aanmerking het beteuge-

len van de llieren, osfen en onrustige koei-

jen, ten tijde dat dezelven in de weide loo-

pen.

•De nieren zijn het gevaarlijk fle, vooral

in den bronstijd, zoo als in een der vorige

Afdeelingen breeder door ons is gemeld;

buiten dien tijd zijn de (lieren hier te lande

eenigzins gedweeër van aard, zoo als mede
gemeld is : men laat dezelve dan wel af-

zonderlijk op een (luk land weiden, fom-

tijds
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• tijds wel bij een koppel koeijen , doch men
EUNDVEE

2orgt , dat er nimmer twee ftieren in een
VI Afd, land of bij een koppel koeijen loopen ; ook

Hoofdft
weiden loopende

* flieren zoodanig door een of ander middel

beteugeld zijn , dat men er veelal geen
kwaad van. te vreezen heeft.

De middelen ter beteugeling zijn verfchil-

lende, naar elks keuze. Deze beteugelt

door middel van een halsfchot, geene door
> een hoornjuk, anderen door een ring in dé

neus enz., de osfen beteugelt men door

hangboomen ; wij zullen dit alles befchrij-

ven.

iBefchrij.'
LUI Figuur a is een Stier mee

virg van het halsfchot om den hals afgebeeld zoo-
het hals- danig halsfchot bellaat ‘uit twee houten

pjg°[*Liii
tegen twee of drie dwars-

Fig 2. llijltjes bb gefpijkert worden; de flijltjes

aa zijn flechts zoo wijd van elkander ge-

plaatst, dat de hals er wel vrij in beweegt,

maar de ftier er den kop niet kan doorha-

len-, terwijl de dwarsftijltjes zoo hoog ge*

fpijkerd worden, dat de hals er mede niet

door belemmerd, maar echter de kop ook
niet door het fchot gehaald kan worden.

Wanneer men nu een Hier zoodanig hals-

fchot zal omhangen, dan worden de itijitjes

üa aan wederzijde van den hals, achter de

kaken en de hoornvlucht, opgeftoken en

het dwarsbalkje of ftijltje c er aan vasege-

ftoken, door middel van ijzeren kramme-
tjes, welke in het dwarsftijlfje c vast zijn-

de, door gaten geftoken worden, welke

bo-
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boven aan in de flijltjes aa 'zijn, en dan

door pennen worden vastgeftoken , ook “-uNDVEit;

wordt het dwarslat c wel aan de (lijltjes aa vi. Afd.

vastgebonden, of op eene andere manier

vast gemaakt. Het dwarsbalkje of flijltje c

wordt onderaan eenigzins rond gefchaafd,

om het fchuren op den nek , zoo veel mo-
gelijk, voor te komen, nademaal de nek

niet alleen kaal wordt , als zij zoodanig hals-

fchot lang dragen, maar zelfs dikwijls ver-

eelt. Dit halsfchot hangt zoo laag tegen

de knieën, dat het beest niet kan voortgaan

of de knieën (looten tegen het fchot,zoo dac

het- wild loopen en het fpringen, vooral

over de flooten , er door belet wordt ; waarom
ook wel aan koeijen, welke telkens van het

eene land naar het andere trachten over te

fpringen , zoodanige halsfchotten worden
omgehangen : ook hangt men de koeijen

zoodanige halsfchotten om, om het raggen’

of geilen der koeijen te beletten ; welk rag-

gen daarin beftaat; dat de koeijen tochtig

wordende, elkander als befpringen , het

welk zij niet kunnen doen, wanneer zij zoo*

danig halsfchot om den hals hebben; zoo

ook gebruikt men dit beteugelingmiddel,

wanneer men een ftier in de weide laat loo-

pen, ten einde de jonge vaarzen, door de

nabijheid van dezelve, tochtig zoude wor-

den, om daardoor evenwel re beletten, dac

de (lier de koeijen niet ontijdig of te dik-

wijls befpringe.

Een ander middel ter beteugeling van file-

ren, is het hoornjuk^ het welk door onze

land»
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Isiiodlieden ook Iflerenhik^ hoornvang ed
«.uNDVEs.

genaamd wordt. Dit hoorn-'

VI. Afd, juk, aLmede deszelfs Hij/^ondere gedeelcens^

'S op Plau LU[ Figuur 3. 4,- 5. 6, 7
en 8 afgebeeld, zie hier de befchrijving

BefchriJ* Het hoornjuk beftaat in een eenigzinsJ

h^hoors-
loopend rond taai esfen hout, heb-

juk. bende lengte van voet rijnlandfche maat %

Plaat Linde dikte is diameter 2 duim, zie hetzelve,
Fig* 3 » aan dè eene zijde, afgebeeld, op Plaat LUI

Figuur 3 bij /, g\ aan het eene ein-

den a is een zware ijzeren ring oir geklon-

ken; door deze ring en het hout is eene

ijzeren bout gedreven welk ? draaijen kan ,

en boven op 5
bij a plat^geklonken is, op

dat dezelve niet zoude doorfchieten
,

zijnde

onderaan bij het einde van deze bout,

als een langwerpige ring gebogen, en alzoo

gefmeed ; op den aflland van 8 of 9 dun
men van de rand der ijzeren ring a , is

vlak en plat voor den (lok, een ijzeren plaac

cc vastgeklonken, en zoo ook een derge-

lijke plaat aan de andere zijde ; elk van de-

ze ijzeren platen is circa 7 duimen lang
, en

door dezelven , als mede door het hout,

zijn 4 en fomtijds 5 gaten geboord : door

een dezer gaten is eene ronce fpij d gedo-

ken, die aaa het eene einde d een oog
heeft, waardoor een plat dwarsdifrje gedo-

ken wordt, welk dwarsdiftje de (pij belet

door het gat heen te fchieten ; ook is aan eik

der einden van dat platte dwars difcje. een

gaatje, door welke een touwtje wordt gc^

haald, dat vastgeknoopc zijnde
, het uiclchie-
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ten van dst platte dwarsflifcje belet, bet h*t

nnder einde van de ronde fpij ,
welke door

het, in het juk zijnde, gat loopt, is vast- vi. Afd,

gefmeedaaneenenbreeden ijzeren ring, waar-

van men een gedeelte bij e ziet, zijnde de
*

gaten zoo wijd , dat de ronde fplj er in

draaijen en ook het oog er kan doorgeilo-

ken worden. De verfchillende gaten , welke

door de ijzeren platen en het juk heen loo-

pen, dienen om die ronde fpij in het eene

of het andere van dezelve te verdeken, naar*

mate de breedte van de hoornvlucht van den

flier het vereischt : aan het ander einde van

het juk, omtrent 2 duimen van den rand, is

een dergelijke ronde fpij er doorgedoken

,

aan welks eene einde bij /, dezelve met een

plaatje en knop is omgeklonken , terwijl

aan het ander einde van die fpij, mede een

breede ijzeren ring, waarvan men bij g een

gedeelte ziet, is vastgefmeed : deze tpij kan

mede wel in het gat draaijen, maar blijft

evenwel op dezelfje plaats zitten , zonder

verdoken te worden. Alle de genoemdo af-

Handen kan men nagenoeg op de atbeeiding

naargaan.

Om nu nog beter begrip van dit hoorn- PlaitLIli

juk te bekomen, zoo dient op Plaat LUI
Figyur 4, alwaar men hetzelve omgekeerd

ziet, zoo dat het einde ab^ het welk in
~

Figuur 3 aan de linkerzijde is, zich in Fi-

guur 4 bij a aan de regterzijdè bevindt,

en integendeel het einde }

g

,
in Figuur 3 ,

aan de regterzijde zijnde, in Figuur 4 bij h

T aan
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aan de linkerzijde is; ook ziet men in die
BUNDVEZ*

pjgyyj. hoornringen geheel*

VI. Afd. Figuur 4 verbeeldt dan het hoornjuk om-
gekeerd , en dus van de andere zijde, al-s het-

jioofdft. ^
. V* • • 1 ^ • t-

zelve in Figuur 3 te zien is: bij a is aan het

cene einde van het juk , de daar om ge*

klonken ijzeren ring met- deszelfs door hec

juk gedreven bout en onderaan omgeklon-

ken langwerpige ring; (vergelijk Figuur 3
bij ab^ bij bb^ zijn de breede ijzeren

ringen , ( waarvan men in Fig. 3 , bij ^ en

g een gedeelte ziet) zijnde de platte dwars-

fpij van de eene en het plaatje en knopje

van de andere, in dezen ftand van het juk

niet te zien ; voorts ziet men bij den mid-

delden ring h de ijzeren plaat met gaten

,

welke aan deze zijde tegen het juk gefpij*

kerd is: eindelijk ziet men aan den omgebo*
gen ring, welke aan het einde a vast is,

den ijzeren knipbeugel c hangen, waaraan

weder ijzeren fchakds en touwen verbon-

den zijn*

Om nu alles, betrekkelijk dit hoornjuk,

nog bevattelijker voor te dellen, zuilen wij

ook de ringen, den beugel en deszelfs tafel,

' afzonderlijk afbeelden en befchrijven.

FiaatilU Op Plaat LUI Figuur 5 ziet men de ron-
Tig 5 » de ring, v;elke gefchiktis, om over den reg*

ter hoorn van de dier gefchoven te worden

,

en deszeifs fpij afzonderlijk afgebeeld
, wel-

ke men in Figuur 3 bij fg , en in Figuur 4
bij >, aan het einde van het juk, verbon-

' den ziet; zijnde a de breede ijzeren ring;

k
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^ de ronde fpij, welke door het juk geflo-

ken wordr^ en c het plaatje, welke boven

op het juk komt te leggen, en waarop hetvi. Afd.

einde der fpij is omgeklonken; zijnde dit viii.

de ring, welke niet verplaatst wordt,
oof i.

Op Plaat Lin Fiainr 6 is de ring, wel Plaat LIII

ke dient; om over den linker hoorn van den^^g-

ftier te worden gefchoven, als mede des-

zelfs fpij enz., afzonderlijk afgebecld, wel-

ke men in Figuur 3 bij de ^ en in Figuur 4
bij b , aan het midden van het juk verbon-

den ziet: a is weder de breede ijzeren ring

en ronde fpij , welke door het juk worde
gefioken ; b is het oog aan het eene einde

der fpij; cc is het platte dwarsftifcje , en
dd ÓQ gaatjes in dezelve, met het touwtje

er doorgehaald: zijnde dit de ring, welke

in de verfchillen 'e gaten van de ijzeren pla-

ten kan gedoken worden ,
naar dat de breed-

te der hoornvlugt zulks vereischt.

Op Plaat Llil Figuur 7 ziet men eene Plaat Uil
afzonderlijke afbeelding van den ring, wel-^^g*

ke men in Figuur 3 en 4 om het einde

van het juk bij a ziet geklonken ; en van

den knipbeugel, welke men in Figuur 4 bij

c aan jen ring ziet hangen , maar welke in

Figuur 7 in eene andersom ftaande gedalte

is afgebeeld, als dezelve eigenlijk aan hec

hoornjük hangt.

In Figuur 7 is dan aa een gedeelte van

het hoornjük, en wel het eene einde mee
den daarom geklonken ring; bij b is het ge-

deelte van de , door dien ling en hec juk

dreven, ijzeren bout, hec welk als een lang-

T 2 wer-
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werpigen ring gebogen en gefmeed is, ter-

wijl men er ook tevens den ring van den

knipbeugel ziet , door welke die langwer-

pige ring gedoken is, alvorens dezelve werd

toegefmeed. Nu lecce men verder op de

gedeldheid van den knipbeugel zelven , welke

zoodanig is, dat die nooit kan ontfluiten,

zonder dat men dien zelfs losmaakt : ook
wordt deze knipbeugel wel kettingflot ge-

naamd: dezelve bedaac in een lange platte

ijzeren (laaf waarvan de ring bij h aan

de reeds befchreven langwerpige ring vast

is ; deze flaaf c is onderaan bij d omgebo-
gen, en formeert aldaar een beugel, welke

aan deszelfs boveneinde breeder uitloopt,

en die in deszelfs holte den ring e met de

daaraan verbonden ichakeis /ontvangt; ver-

der is er , ter breedte van het tot een beu-

gel omgebogen einde der (laaf c , bij g een

fcharnier, waaraan het plat ijzeren tafeltje

h op en omflaat, zijnde dit tafeltje in het

midden vierkant uitgekipt , en vattende tus-

fchen de beide einden ii de (laaf c, zoo
dat de beugel hierdoor gefloten is en de

ring e er niet af kan; om nu den beugel

te beter gefloten te houden, is er aan de

Haaf c een fchuins flaande veer I : deze

wordt tegen de flaaf gedrukt, als men het

tafeltje wil omflian, en fpringt weder terug

als het tafeltje omgeflagen is, fleiinende dan

op het einde van het tafeltje, het welk op
den- rand van den beugel ligt, en ftaac dus

onbewegelijk vast. De ring e fchuifc men
over het tafeltje h en over den beugel

voor
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voor dac het tafeltje toegeOagen , en dus hst

voor dat de beugel gefloten is ; en aan de

laatfte der fchakels ƒ bindt men een llerk vi. Afd,

touw.

Nog is op Plaat LUI Figuur 8 afzon*

derlijk verbeeld de platte ijzeren (laaf, met Plaat Llii

“derzelver
, tot een beugel omgebogen ,

bree-

der uidoopend einde, als mede het daaraan

vast zijnde fcharnier en ijzeren tafeltje, zoo
als dit laatlle

, opengeflagen zijnde , zich

vertoont.

Eindelijk ziet men ook op Plaat LTII plaat UII
Figuur 9 het befchreven hoornjuk, op den Fig. 9.

kop van een (lier , om deszelfs hoornen ge*

fehoven.

De gedaante en zamenHelling van het hoorn-

juk en van deszelfs gedeelten zoo vatbaar

hebbende voorgemeld , dat wij vertrouwen

het door ieder te kunnen worden begre-

pen , zoo zuilen wij nu nog melden op
hoedanige wijze het over de hoornen van

den (lier wordt gefchoven.

Wanneer men dit juk aan de hoornen van

den Üier wil vastmaken , dan neemt men hec

juk, en fchuift den ring, Figuur 5 , welke

aan hec eene einde van hec juk vast 'blijfc

zitten, (zie Figuur 3 bij ^ en Figuur 4
aan hec einde bij b ) , over den regeer hoorn
van den Hier; vervolgens neemt men den an-

deren ring. Figuur 6, (in Figuur 3 bij

en in Figuur 4 in het midden bij b verbeeldt),

welke tot dat einde uit hec jiikgac,^ waar-

door deszelfs fpij gedoken was, genomen
is, en fchuift dezelve over den linker hoorn ;

T 3 dit .
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wr dit gedaan ziinde, zoo draait men het hoorn?

toe tegen dien hoorn, en (leekt de ronde

VLAfd fpij van den ring. Figuur 6 ?
in een van dia

V'ii gaten . weike door het juk en de ijzeren platen
Hootdft

gedreven zijn
, en welks afiland van den vast

' blijvenden ring met de wijdte van de hoorn-

vlugt overeenkomt; de ('pij door dit gat ge-

floken zijnde , (leekt men het dwarsftifrje.

Figuur 6 cc, door deszelfs einde, en maakt

het met het touwtje dd vast.

Op deze wijze is het hoornjuk zoo vast

aan den kop van den (lier, dat hij het er

niet kan afdooten, en hoezeer dit dier groo-

te krachten in de hoornen heeft , zoo worde

hetzelve echter door dit juk bedwongen,
' het welk veroorzaakt wordt doordien het

juk een gedeelte van deszelfs lengte ter zij-

de van den kop uitfteekt , zoo dat men

,

door aan de ijzeren fchakels of aan het daar-

aan zijnde touw te trekken , die kracht

breekt en als verlamt, zoo dat hij dan mee
de hoornen geen geweld kan uitoefenen. De
aan het hoornjuk zijnde ketting en het touw
zijn niet alleen dienilig , om den (lier er aan

te geleiden , maar ook om denzelven in het

veld er mede aan een paal te binden
, waarom

hij dan loopen kan zoo verre hem de lengte

van den ketting en het touw zulks toe*

iaat,

lefphrij- Behalve de reeds befchrevene wijze van be-
ving van teugelen , is er ook in eenige >redeelcen van ons

land, bijzonder mlSoordholland

,

een ijzeren

ring in gebruik, doueusrlng geci^^md ^
welke

door de neus van den Hier geitoken
,
en vvaaraan

een

,/
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: een touw gebonden wordt om het dier te lei- het

den of te beduren. De neusring wordt ge-

flokcn door het harde eeltige gedeelte van vi. Afd,

i den neus, het welk tusfchen de beide neus-
. , 7 j j Hoofdft,

I gaten is en de neus/zarre genaimd wordt.

Deze ring is vrij groot en naar evenredig-

I

heid dik ^ zijnde fomtijds wel drie cr vier

I'
ponden zwaar; dezelve is zoo .gemaakt, dat

!;
die, even als de oorringen der vrouwen,
kan open en toeflaan , doordien in het mid-

den van den ring een fpilletje of fcharnier-

tje ia
, waarop de gedeelten van den ring

draaijen ; de beide geopend wordende einden

van den ring zijn puntig en fcherp, en even

onder elk fpits einde is een vierkant gaatje,

waardoor men een dun ftaafje lleekt en om-
buigt , als de ring gefloten is ; zijnde de

beide einden van den ring te zamen zoo dik

als het overige van den ring.

Op Plaat LUI Figuur 21 is een bieren- pj„j
kop afgebeeid , met zoodanigen ring door F15. 21.

den neus gcftoken, als mede nog afzonder-

lijk de gemelde ring, zoo geopend als ge-

floten : ^ is de geopende ring , b is het draai-

fpilletje, cc zijn de'punten van den ring,

ex\ dd de gaatjes, welke nabij die punten

in den ring zijn. Voorts is e de gefloten

ring , ƒ het draaifpilletje , en ^ de beide

plinten over elkander gefchoven cn zamen

-

gevoegd. Verder ziet men bij h den ring

door den neus van den daar afgebeelden ftie-

renkop , als mede een touw aan den ring.

Wanneer men nu zulk een ring door de

neusharrc van een flier wil fleken , wordt

T 4 ds
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de ring geopend, en een der punten door
RUNDVEE

kraakbeenig of harde eeltige gedeelte

VT. Afd. van den neus gedoken , en wel zoo ver ,

uTofdil
geheel door gaat, zoo dat

dezelve aan de andere zijde van den neus

uickomt , en er de andere punt kan op* en

mede te zamen gevoegd worden. De ring

alzoo gefloten en zamengevoegd ziinde, kan

op den neus dr^aijen en bewegen, drukken-

de altoos, hoe men denzelven ook wende,

op het ondergedeelte van den neus en op
het eeltige der bovenlip ; wordende dit fterke

dier hierdoor bedwongen, en een kleine jon-

gen kan het, door het minfle trekken aan

het, aan den ring zijnde, touw regeren.

De twee laatstgemelde dwangmiddelen

worden meestal gebruikt in den bronstijd,

als de flieren in de hitte van den teeldnfc

zijn: buiten dien tijd, gewennen zij wel aan

een touw geleid of gebonden te worden,

vooral als zij reeds eenigen tijd met het

hoornjuk of met den neusring geloopen.heb^

be, en hierdoor eenigzins gedweeër gewor-

pen zijn, of m'en gebruikt het hier voren

befchreven halsfchoc.

lefcbrij' Behalve deze middelen ter beteugeling

viBg van der flieren , is er ook nog eene wijze van
den osfen* memmen der osfen bekend , ten einde hun

het raggen en flooten te beletten; beflaande

dit middel in eenen langen boom
, aart welks

beide einden touwen gebonden zijn
,

die

om de halzen der osfen geflageo zijnde,

ook met de andeie einden aan dien boom
worden vasegebonden, zoo dat die boom,

met
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met de touwen, aan de halzen der osfen en het

tot voor hun knieën hangt, zoo dat zij

door dit middel belet worden wild te loo- vi. Afd*

pen, te fpringen of op elkander te raggen,

en ook tevens zoo ver van elkander moeten •

afblijven, als de touwen, aan den llok van

elkander af zijn , waardoor zij ook belet

worden elkander te ftooten. Om dit al me-

de bevattelijk voor te (lellen, zijn op Plaat

LIll Figuur 10 twee osfen afgebeeld, aan

wier' halzen zoodanige boom door mid-

del van touwen gebonden is , en tot voor
de knieën afhangt.

Na bet hefchrijven van die middelen wel-

ke tot beteugeling der (lieren gebezigd wor-
den, zoo zijn er ook «eenige middelen, toe

beteugeling der koeijen bekend
, waarvan in

lommige gevallen gebruik «wordt gemaakt,

als de inuilklem, het (tarplarikje , de oog-

lap, bet blihddel, de pennenkraag -?n de

fpijkerlap alle welke v/ij nu achcerv plgens

zullen btfchrijven.

De muilklem is een langwerpig viierkant Befchrij-

houten fpan, en bedaar in twee lar, lat-

ten, aan welker einde ter wederzijoie kor-^i^m
tere dwarslatten zijn vastgemaakc; hci w^ordt

over de muil der koe gefchoven i?n door

touwen , om derzeiver hals en hoornen
vastgemaakc.

Op Plaat Llli Figuur ii ziet men eenPia-stLin

koeijenkop met de muilklem o.ver den^^s*

muil gefchoven: aa is de muilk lem , en

hbb zi.n de touwen, zoo wel het touw dat

ora den hals der koe en onder aai
)
de ach-

cer-

\

V
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VIII.

Hoofdft*

SET terde lat van de tnuilklem vast is, als het
1.UNDVEE.

^
achter de hoornen

, is

omgeflagen en aan de voorde lat van de

muiikiem is vastgemaakt ; wordende deze

imiilklem wel /gebruikt aan wild loopende.

Cl in het eerst. aan nieuw aangekochte koei-

jen en ook w el aan osfen.

Om het dooten der koeijen te beletten,

en ook teven,s te bewerken dat zij niet regc-

voor zich uit: kunnen zien , en dus ook niet

over de dooten zwemmen, dient een zeer

lüefcbnj* eenvoudig middel, hetwelk een ftarplankje

her^ftar”
vrordt: het bedaat in een vierkant

piaipkje* pla’nkje , liet welk vlak voor de dar der koe
gehangen wordt aan twee touwen, welke

om de hoornen der koe vast zijn, en door

een touw, het welk om de kin der koe is

vasq gebonden , in deszelfs dand blijft,

Plaait LIii Oip Plaat LIÜ Figuur 19 is zoodanig dar~
19 * plank je . hangende voor den kop of de dar der

koe, afgebeeld: a is het vierkant plankje;

hb zi jn touwen om de hoornen der koe,

en w dke ook door gaten gedoken zijn,

welke aan den bovenkant van het plankje

in hei :zelve geboord zijn, en welke door

een kn oop of luts zijn toegeknoopc of ge-

drikt; cc is een touw, het welk orn de kin

der koi ? gebonden, en door gaatjes gedo-

ken is ,
welke aan den onderkant van hec

^ plankje in hetzelve geboord zijn , en in

welk to '^w aan de beide einden, aan de ach-

terzijde van hec plankje, kroopen gelegd

zijn om bet doorfchieten van die einden,

door de gaun, te beletten.
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Behalve van bet flarplankje, maakt men het

ook gebruik van linnen ooglappen , om de ^'^ndvee^

koeijen te blinden, als z\j al te iTooterii^ Vh Afd^'

2ijn; echter gebruikt men dikwijls maar

eene lap, ten ware het hoognoodzakelijk is

om de koe aan de beide oo^en re blinden. Befchrij-

Zulk een ooglap is ovaal of langwerpig ving van

rond, en beflaat uit grof linnen, zijnde de- ooghp,

zelve met touwen, om den kop en de fouic

der koe, vast gemaakt.

Op Plaat LIÜ Figuur 18 is een koeijen- piiat Liiï

kop, met zulk een ooglap, afgebeeld; a isFig. .8.

de ooglap ; b is het touw, het welk aan het

onderile einde van den ooglap vast is , rond-

om den muil loopt en bij c weder aan

het onderde einde van de ooglap gehecht

is ;
d is een touw dat aan het bo ven ile ein-

de van de ooglap vast is
, om de kroon der '

hoornen loopt en achter de hoornen aan

het ^coLuv e verbonden is, en welk touw e

om den hals, tegen den kop gebonden is:

ook is cr aan het hovende einden van den

ooglap nog een touwtje vast , het welk

naar beneden loopende, mede aan het touw
e verbonden is

.

Zoodanige ooglappen zijn niet alleen goed

tot het gemelde oogmerk , maar zij zijn

ook van veel nut in oog-, oor- en kaak*

ziekten, om er de zalvende middelen mede
te bedekken , en ook om de oogeo , als die

ontdoken zijn of ctcei*en, regen het Heken
der vliegen te befchermen.

Nog worden de kodicn, door fommige Befchrij.'

landlieden 5 op eene andere wijze geblind , van

door

1
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Plaat LUI
Fig 20m

Befchrij-

ving van
de pennc-

kraag«
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door een tuig , het welk zij een hUndftsl
noemen , en het welk men op Plaat LUI
Figuur 20 , aan een koeijenkop gehecht,

ziet afgebeeld : het beflaat in twee bolle le-

deren oogkasfen boven aan dezdven
zijn lederen riemen, waaraan ringen hb vast

zijn ,
welke ringen over de hoornen van de

koe gefchoven worden; onder aan de lede-

ren oogkasfen zijn twee korte riempjes vast

,

waaraan een dwarsriem de miiilriem

naamd, gehecht is; aan het eene einde van

dezen muiiriein is een gesp, waardoor hec

ander einde van denzelven gedoken wordt ;

hec blindde!, door middel van de hovende

riemen en ringen
, aan de hoornen der koe

gehangen zijnde, na dat men eerst jhet ach-

terde gedeelte van den muiiriein onder om
den muil van de koe heeft gefchoven , zoo
wordt het voorde gedeelte van den riem

vasrgegespt, zoo als in de afbeelding dui-

delijk te zien is.

Na deze middelen tot beteugeling èn blin-

ding der koeijen, komen in aanmerking zoo-

danige middelen , als door de landlieden ge-

bruikt worden, om aan de koeijen het uk^

zuigen harer eigene melk te beieuen, tot

welk uiezuigen van hare melk fommige koei-

jen zeer genegen zijn.

Hiertoe komt, in de eerde plaats, in aan-

merking, de pennekraag ^ alzoo genaamd,

om dat het ais een kraag om den hals van

de koe duic
,

en rondom «iet pennen be-

zet is*

Op
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Op Plaat Llll Figuur 12 is de penne- het

kraag afgebeeld : dezelve beilaat uit twee

houten halve ovalen aa^ dik 2^ duim, rijn- vi. Afd.’

iandfehe maat , welke onder en boven bij

h h , door middel van een infehuivend lid ,

^

vast in elkander fluirea , en den hals van de plaat Lili

koe, als in een ovaal, omvangen: in een vanï'ig* i»*

deze ovalen zijn aan het onder- cn boven-

einde vierkante gaatjes, waardoor fchroef* .

jes gelloken worden, als de beide halve ova-

len tot elkander gevoegd zijn ; zijnde zoo-

danig fchroefje bij c afgebeeld : het heeft

aan het eene einde een vast rond plaatje,

cn aan het andere einde een vierkant fchroef-

je, het welk er op- en afgefchroefd kan

worden ; voorts zijn in het midden van elk

ovaal twee vierkante houten pennen eeee
gedoken, welke tegen het kinnebakken en

tegen de fchouderbiaden fluitende, de koe

beletten den kop achterwaarts te wenden;
deze pennen zijn 10 a ii duimen langden

^ duim dik; verder zijn in de rondte, aan

den rand van de pennekraag
, zestien of

ook wel veertien fcherpe houten pennen

ÏJifffffff ingewerkt, en dus acht of ze-

ven in elk haif ovaal, zijnde dezelve op
zekeren evenredigen afihind van elkander ge-

plaatst, en dienen, om bij de minfte wen-
ding, welke de koe met den kop naar de

borst of buik maakt, om aan het uur te

zuigen, in haren huid te prikken, en haar

daardoor te noodzaken den kop terug te

trekken*

Om
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Plaat Lr^
Fig. I3>

Om nn de zamenflellin^ vnn deze pén»

‘pekrang nog nader re doen kennen, zoo is

dezelve op Plaat LUI P’iguur andermaal

afgebeeld , en wel elk half ovaal afzonder-

lijk, zoo als dezelve zich vertoonen , als dié

uir elkander genomen zijn: a is het regeer

halve ovaal en h het linker halve ovaal

;

iti de dikte der beide einden van het regter

halve ovaal a zijn bij cc vierkante holceng

nirgefloken ;
waartegen aan de dikte-der bei-

de einden van het linker halte ovaal b,
vierkante pennen dd afgelloken zijn, en na-

bij de einden van deze afgeiloken pennen

zijn vierkante gaatjes in dozelven ; wanneer

men nu de pennekraag wil fluiten , dan gé-

fchiedt zulks door de uitgeftoken pennen

dd in de garen 'cc te fleken, en de fchroe*

ven, (waarvan er een in Figuur bij é

is afgebeeld ), door de gaten gg^ welke in

de onder- en boveneinden door de dikte van

het regter halve ovaal zijn uitgeftoken^ te

fleken : deze fchroeven gaan door de dikte

van dit halve ovaal, en tevens door de daar

ingeftoken pénnen d d , en komen aan dé

andere zijde er even uit, aan welk iiitfle-

flend einde vervolgens het losfe vierkante

fchroefje wordt aangefchroefd, en, op deze

wijze, is de pennekraag vast om den hals

van de koe.- Verder zin cece dc vierkante

houten pennen , welke door de dikte van

de pennekraag geileken zijn, en

de fcherpe pennen , welke in deszelfs rand

zijn ingewerkti

Toe
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Tot nog meerder duidel ijkheid ,
is op het

Plaat LUI Figuur 14 de kop en hals eener

koe afgebeeld, waarom de pennekraag ge- vi.Afd,

floten is ; ziende men duidelijk onder en viii.

boven ,
aan deszelfs voorj^ijde , de ronde

plaatjes van de fchroefjes , waarmede depiaatuil

pennekraag wordt vastgefchroefd. Fig. 14.

Eindelijk, ziet men nog op Plaat LUI
Figuur 15 eene koe, welke de pennekraag

om den hals heeft, en in ïzoodanige gellalce

Haat, als zij zich vertoont , wanneer zij den

kop en hals wil ombuigen , om aan haar uur

te zuigen , en den tegendand , door de pen-

nekraag veroorzaakt wordende, ondervindt.

Om het melkzuigen dér koeijen te belet- Befchrij-

ten, komt in de tweede plaats in aanmer- ving van

king diQ fpijkerlap

:

dezelve is afgebeeld op
Plaat LIU Figuur .16, en beflaat in een le-puat Lill

deren lap aacddc^ welke zoo groot is,Fi§

dat het neusgeM en den fnuit der koe er

geheel door bedekt worde; boven aan de
fpijkerlap zijn in het midden bij aa twee
touwen vastgemaakt, aan welker bovenein-

den ronde lutfen bb zijn, die over de hoor-

nen der koe gefchoven worden; nog zijn

boven aan de fpijkerlap
, ter wederzijden

aan de hoeken, twee touwen cc^ welke
dienen ,

om , onder de oogkas
, achter om .

bet kinnebakken, tegen den hals gebonden,
en voor op den neus te worden vastge-

ftrikc; verder zijn een weinig boven de
rijen fpijkers, welke in het ondereinde van

- de lap zijn , aan wederzijden nog twee tou-
wen dd^ welke gdchikt zijn om achter om

den
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RUNDVEE ^P Civfclt
’ vasrgeflrikc re worden. Het onderfte ge-

deelte van de fpijkcrlap is met twee rijen

Koofd'ft, Ppiikers eee bezets welke er op die wijze

van de binnenzijde zijn doorgeflagen ^ dac

de punten ei van , aan de buitenzijde van dö
]sp nitfteken , en daardoor de koe verhin-

deren aan haar uur te zuigen, want nadere

zij niet den fnuic aan het uur, dan Heken
de punten van de fp ij kers in hetzelve, en
zij is dus verpligc er af te blijven; dan daar

dat onderHe, met fpijkers bezette, gedeelte

van de lap los op den fnult ligt, zoo ver-

hindert haar zulks niet in het grazen, kun-
nende zij de lip vrij tot dat einde bewe*
gen.

Plaat LUI Op Plaat LUI Figuur 17 is deze fpijker-
Fig. ir. jop nader afgebeeld, zoo als dezelve om deii

kop van de koe is vastgemaakt; aa zijn de

touwen, welke bovenaan in het midden van

de fpijkerlap gehecht zijn; bb zijn deren-

de lucfen, welke over de hoornen der koe
gefchoven zijn; c is de Hnk van de tou.

wen , welke boven aan de hoeken van de

fpijkerlap vast zijnde, om het kinnebakken

der koe omgeilagen , en boven op den neus

zijn vasrgeHrikc; d is den Hrik van de tou-

wen, welke op zijde, even boven de rijen

fpijkers, aan de lap gehecht zijnde, om den

inuir gebonden, en boven op denzelven zijn

vasrgelhikt; terwijl men verder dat gedeelte

van de lap , in het welk de fpijkers vasü

zijn, verder over den fnuit en gedeekeiijk

over de neusgaten ziet hangen#

Na
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Na alle deze wijzen van beteugeling der

llieren, osfen en koeijen befchreven en af-

gebceld te hebben, zouden wij nog kunnen

fpreken van .het osfenjuk of haaragefpan,

waarmede de osfen voor den ploeg gefpan-

ncn worden; als mede van de wijze, hoeda-,

nig zij, voor den ploeg loopende, worden
bertuurd; dan daar dit ploegen met osfen

hier te lande, en althans in Holland
in gebruik is , zoo oordeelen wij , dit te

kunnen nalaten, en dus de behandeling der

volwasfen koeijen, zoo in de ftal als in de

weiden, als mede die der (lieren en osfen

te hebben ten einde gebragt ; fchietende er

nu nog over , om van de behandeling en het

mesten der kalven enz. te fpreken, het welk
wij in het volgende Hoofdftuk zuilen doen

,

maar hier eerst laten volgen eene

Kont aanwijzing van Plaat LIIL

Figuur I is de afbeelding van eene koe,

met een 'dekkleed op den rug

:

zie in dit Hoofdduk , bladz. 275
en 276 ; als mede de wijze hoe

de koeijen , ^in Noordholland

^

. veelal in de melkbogt worden
vastgeraaakt: zie bladz. 270 ; en

een vierkante fchurk- of fchuif-

paal: zie bladz. 279.

a. verbeeldt een (lier, met een hals-

fchot om den hals : zie bladz.

I s8o en 281.

V . Fi-

HUT
RUNDVEE,

VI. Afd.

vni.
Hoofdft.
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Figuur 3 fot 8 is eene afbeelding van het

hoornjuk, zoo aan de eene als

aan de andere zijde , als mede
Tan de verfchillende gedeelten

van hetzelve: zie bladz. 281
tot ö 83 .——r- p verbeeldt den kop van een’ (lier,

niet het hoornjuk over deszelfs

hoornen gefchoven : zie bladz.

287.

10 verbeeldt twee osfen, aan wier

halzen een osfenboom tot voor

derzelver knieën afhangt: zie

bladz. spo en 291 ; als me-
de twee in het land opgerigte

walvischkaken , tot fchurk- of

fchuifpalen dienende: zie bladz.

279.
lï verbeeldt een koeijenkop, en om

deszelfs muil de muilklem: zie

bladz. 291 en 292.

la en 13 is eene afbeelding van de

pennekraag , zoo gefloten als

van een gefcheiden : zie bladz.

294 tot 296.

14 verbeeldt een koeijenkop, met

de pennekraag om den hals ge-

floten; zie bladz. 297.— 15 verbeeldt eene koe, met de pen^^

nekraag om den bals ,
en in die

geflalte , zoo als zij den kop
keert om aan haar uur te zuigen

,

en door de pennekraag hierin

verhinderd wordt : ?je bladz. 297.

1
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Figuur 16 is eene afbeelding van de fpij- het

kerlap : zie bladz. 297 en 298.
*-'|ndvee;—— 17 verbeeldt een koeijenkop, met VI. Afd,

de fpijkerlap om denzelven ge-
.

bonden en over den muil han-
*

gende; zie bladz, 298.

18 verbeeldt een koeijenkop, met
een ooglap aan denzelven vast-

gemaakt ; zie bladz. 293.—— 19 verbeeldt een koeijenkop en het

ftarplankje voor denzelven vast-

gebonden: zie bladz. 292.— 20 verbeeldt een koeijenkop en het

blindllel aan denzelven vastge- ’

maakt: zie bladz. 293 en 294.
— sil is de afbeelding van een llieren-

kop , met den neusring door
deszelfs neus gedoken, als me-
de den neusring afzonderlijk,

zoo geopend als gefloten ; zie

bladz. 288 tot 290*

y % ZESr
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Btvattende eene hefchrijvmg van de he- ]

handeling der kalven , het mesten f

' van dezelven, en andere^ daar«
'

,
tQC betrekkelijke ^ zaken*

K8T N a dat wij, in het vorige Hoofdduk,
^üNDvEB de wijze van het ftallen, weiden en behan-

VI Afd.
<^6** volwasfene koeijen, mitsgaders de

IX. onderfcheidene manieren van beteugeling der
Hoofdft, ftieren, osfen en koeijen befchreven heb-

igjgidicg
ben , zoo behooren wij ook nader te be-

tot de bfi. fchouwen het geen tot het Hallen en op-
fchrijving voeden der kalven , hokkèlingen, fchotvaar^

zen
,
pinken enz. betrekking heeft,

der kal” bet derde HoofdHuk der eerHe Af-
yen, deeling van dit werk is van het onderfcheid

der naamsbeteekenis en van die der traps-

gewijze opklimming in den ouderdom der

koeijen melding gemaakt : wij zullen nu in

•r::‘E ' diï
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i

-'dit Hoofdnirk eene hndere befctifljviftg
'
ge .

veil' van hec behandelen der kalven', hok-
! 'kelingen enz. , - toe derzelver volw^sfen óu-
derdom toe. >

•'Hét eerde, dat men dóet, is het kalf,

kort na dat' het "geboren is, Van-de tnoe-

derkoe af te' fdleiden en het tefr "llagting

• óver te geven, of ter aanhouding te bezor-

gen,^ naar mate het met de fekfe Van hec

kalf overeenkomt;
’ De dierkalven worden óp twee oiider-

fcheidene manieren behandeld : want men
verkoopt- dezel ven nuchter, om geflagt te -

- f

worden, öf men houdt dezelvcn aan ‘tot die- f

ren, of om vet te mesten. De kuiskalven

,

zijnde de koekalven , Worden meestlaangehoii- ,

^

:

V',

den en bezorgd, tot dar zij den ouderdom ,

bereikt hebben om nïec de koeijentin hec

weiland' te grazen , ed tot deze bepalingen
’

moeten wij de behandeling van :hec jonge

Jlundvee brengen; ‘

Wat nu de befrsndeling der '"dielrkalven Beha^icii-:

betreft.,' om daarvan nader te fprekèn : deze

worden, wanneer ‘mén' beduit om -dezelveh ven.

ter dagting te verkoopen, fpoedig in' een

kruiwagen weggebragt^ of gehaald door zóó-

danige lieden^ welke men nuchtere kalven^

flagters noemt: hef vleesch er van worde

tot een zeer geringert prijs Onder de fcha-

mele gemeente verkocht ; zijnde de huid

genoegzaam het cenige van eenige waarde ,'

dat van zoo

'

een nuchter kalf koraté Uie

de dierkalven kiest men echter veelal eenige

om tot fpringdieren aan te houden, toe os*-

- -
. V 3 fêri
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HET fen te lubben , of als kalven vet te mes-
«.uNDVEi.

eerfte, namelijk om tot fpring-

VL Afd. ftieren aan te houden , kiest de landman al*

toos zoodanige flierkalven
,
wejke het fraai*

• fte bont hebben , en die hij oordeelt het

best overeen te komen met het ras van koei-

jen , het welk hij heeft ; vooral verkiest

hij daartoe zoodanige flierkalven, welke uit

eene forfche gezonde koe van het tweede

of derde kalf zijn voortgekomen.
B«liande- Omtrent het opvoeden der kalven en het

ftkfr ^en
ophakken van dezelven , wordt op onder-

kuiskai' fcheidcnc manieren gehandeld , naar mate

ven, welke men de flierkalven tot fpringflieren of tot
men tot mestkalven , en de kuiskalven mede tot mest-

wasfenoii-
tot aanhouders, dat is, tot koei-

derdom jen ter voortteling en melkgeving, wil aan-

wiiopvoc. houden. Zoodanig Hier- of kuiskalf^ het

welk men tot den volwasfen ouderdom van

Hier of koe wH brengen ; wordt, na dat

het door de moederkoe gelikt en droog is

,

en ook aan de moederkoe gezogen heeft,

in een fdhuur gebragt, het zij in de flroo-

fchuur , in het wagenhuis, of daar zulks

het best gelegen komt ; zijnde er bij groote

boerderijen doorgaans een fchuur of flal

,

welke voor de kalven en het jong vee al-

leen gefchikt is; voorts worden zoodanige

eerstgeboren kalven, welke alsdan aanhou--

'ders of zoogkalven genaamd worden, in die

fchuur of flal, in ruime hokken ofin af-

fchutfels, van fchotplanken opgeflagen
, ge-

zet
, ‘cn dadelijk met warme melk van de

moederkoe
, en ook met de zoogenaamde

biest
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biest gevoed; vervolgens wórdt .de melk

met warm water vermengd, tot dat zij be*

ginnen gras of hooi te eten, het welk hun VI. Afdo

zoo veel moselijk groen en zacht bezorgd

wordt, waarbij men hun wel eens wat wor-

telen of aardappelen, of eenige andere ver^

fnapering , welke hu n niet fchaden kan

,

geeft: op deze wijze worden zij aan het

gras of hooi eten , en ook aan hét drinken

van enkel water gewoon. Wanneer meti

nu oordeelt, dat zij in flaat zijn om in de

weiden te loopen, dan laar men hun eerst

eenigen tijd bij dag op de werf, of op een

afgeperkt kampje grasveld loopen, alvorens

dezelve bij dag en nacht in de weiden té

laten : deze voorzorg is , om verfcheidene

redenen , zeer noodzakelijk , alzoo de jongé

kalven uit de fchuur of 'ftal tefllond in de

weiden gebragt wordende, door hun ónbe-

fuisd en dom loopen in gevaar zouden

zijn om in de llooten te vallen en te ver-

drinken: ook gedoogt hunne teedere jong*

heid niet, om hun zoo in eens liic de fchuur

öf ftal in de weide te brengen, oni daariii

ook in den nacht te verblijven ; de veran-

dering van lucht zoude voor hun , in dit

geval, te groot zijn, vooral in het voor-

jaar; en daarom laat men hun eerst eeni**

gen tijd bij dag aan de lucht gewoon wór-

den : zij hieraan gewoon zijnde , zoo laat

Tv.en hun vervolgens bij dag en nacht in de

weilanden eh bij de kóeijen loopen; waar

zij dan benevens het andere vee grazen eri

verder opgroeijen,

V 4 Hief-
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MRT Hierbij moeren wij ook voegen, darmen
RUNDVEE.

behoort te zorgen , om de kalven

VI. Afd. niet al tc jong en ook niet al te vroeg in

het voorjaar bij nacht in de weide te laten

' blijven-, alzoo de ondervinding leert, dat

er vele kalven , door dezelve ontijdig in de

weide te brengen , fterven , zoo door koude

en ongemak, als door onvermogen om met

de nog los ftaande tanden en teedere muil

het pas ontluikend, en veeltijds bij nacht

nog met rijm of fneeuw bedekt gras te kun-

nen afgrazen; waarbij nog komt, dat zij al

te jong , en voor dat zij geheel aan het

eten van gras of hooi en aan het drinken

van enkel water gewoon zijn , in de wei-

den bij de koeijen komende, aan dezelveii

zouden zuigen,

De kuis- of koekalven eindelijk zoo ver

zijnde," dat^dezelve vaars worden en in ftaac

om voort te telen , laat men dezelven dek-

ken. De ftierkalven tot (lieren opgegroeid,

en tot hunne teelkracht gekomen zijnde,

zoo bezigt men dezelven tot fpringftieren

;

en beide worden verder aan de zorg van

den landman overgelaten ,
om er mede te

' handelen , zoo als in onderfcheidene der vo-

rige Hoofdrukken befchreven is.

Het lub. ' Te dezer plaatfe dienen wij nu nog iets

ben der van de osfen te zeggen. De (lierkalven , wel-
fticrkaiveu gefchikt zijn , om als osfen vetgeweid te

worden , woraen doorgaans niet eerder tot

os gelubt, dan op den rijd, dat zij omtrent
bronzig worden ; nu en dan gebeurt het

ook wel, öac dezelve eerst eenigen tijd tot
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fpringftieren gebruikt, en vervolgens tot os-

fen gelubc worden , namelijk als zij nog niet *-undvei:*

te oud zijn om vetgeweid te worden* vi. Afd.

Omtrent het verweiden der osfen valt al* ix*

leen aan te merken , dat onze landlieden ,
Hoofdft.-

als mede vleeschhouwers , landheeren en Het vet-

liefhebbers zeer bedreven in het verweiden weiden dcï

van osfen en koeijen zijn , en er onder zijn ,
.

welke zich bijzonder op ihet verweiden toe-

leggen » latende men jaarlijks, in het voor-

jaar, eene menigte osfen uit andere landen

komen , om in de Hollandfche en Vriefcht

weiden te worden vetgeweid, en die onder

den naam van Deenfche , Hamburger , Bre»
mer , Potjeerlandfche , Brahandfche en

Kemper osfen bekend zijn , zij gedijen in

onze weiden zeer wel : doorgaans worden

de osfen in eenen zomer vetgeweid; echter

gebeurt het wel, dat er liefhebbers of land-

lieden zijn, welke- dezelve des winters over

en op ftal houden , welke men dan jarige

of overjarige osfen noemt.

Nu tot de onderfcheiden manieren van on^et.'

het ilallen van die kalven komende, welke fcheiden

men tot mest- of flagtkalven wil opvoe-

den, als mede de wijze om dezelven vet teJ^aUen^der

mesten; zoo komt daartoe tweederlei rna-mestkal-

nier in aanmerking, welke wij beide zullen ven.

befchrijven en afbeelden*

Op Plaat LIV Figuur 2 ziet men die ma-
Befchrij-

nier afgebeeld, welke het meest bij de land- ving der

Peden in gebruik is: deze plaatfen de jonge

mesikalven tegen den wand of muur eener

fchuur ,
of ook wel tegen de planken , en

V 5 Haan
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"«"T flaan er dan , in een vierkant ^ een fchot van
E^JKDVEE.

. 2jj verbinden deze plan-

VI. Afd, ken aan ligte regtopflaande palen , en ma«
kën dit vierkant fehot flechts even zoo

Hoofdft.
gj. kalven in Haan,

en öok in nederliggen kunnen.

Piatt Liv Op de gemelde Plaat LIV Figuur 2 zier
Fig. *. nien een gedeelte van een fchuur afgebeeld

,

waarin tegen den muur a twee kalven ge-

plaatst zijn ; in een langwerpig vierkant zijn

tegen den muur en tegen een hoekHandcr

of karbeel, houten planken hlpl^ geflagen,

welke ook aan de regtopllaande palen cc
zijn vastgefpijkerd : deze planken zijn met
zoodanige tusfchenwijdten aan de palen vast,

dat de kalven den kop er tusfchen door

kunnen (leken ^ om de melk te drinken

,

welke aan hun door de boerin wordt toe*

gediend ^ zoo als men dit alles in de af-

beelding zien kan^ •

Dit toedienen van melk aan de kalven is

doorgaans vrouwenwerk , en de boerenvrou-

r/ wen en melkmeisjes zijn in der daad zeèr

oplettend om de kalven op hun tijd te voe-

den en op te pasfen : de kalven worden ook
aan die gezette tijden zoo gewoon , dat zij

niet rusten , wanneer het over de tijd is , dat

zij gewoon zijn gedrenkt en gevoed te wor-
den; zij leeren ook hunne voedfters ken-

nen, en het is vermakelijk te zien, hoe zij

dezelven , door zacht te blaten en door lek-

ken, vriendfehap trachten ce bewijzen, als

zij verzadigd zijn.

De
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De tijd , dat de melk aan de kajven g> het

geven wordt , is gewoonlijk des mpfgens

,

des middags en des av©nds , ef op andere vi- Afd*

gezette tijden
:
gebeurt het, dat de melkbogc

digt bij de ftal of fchuur is, waarin de *

Tnestkalven zich bevinden,' dan bekomen »ij
*

de melk warm uit de koe ; is echter de melk-* ‘ '•

bogt verre, af en de melk dus reeds eenigzins

bekoeld , eer men er mede aan de dal of

fchuur komt, dan heeft men, als mede op , .

die drenktijden, welke buiten den melktijd

vallen altoos gekookt heet water bij de

band, waarin men de melk tot die warmte
brengt,’ als dezelve natuurlijk heeft als zij

uitgemolken wordt: ook wordt >er wel een

gedeelte warm gekookt water onder .de melk
gedaan , echter ileches zoo veel , dat het

voedzame van de melk er niet door wordt
weggenomen, welke hoeveelheid water, te-

gen eene zekere hoeveelheid melk, de, boerin

op het oog weetje gisfen. , ,

Wanneer de kalven nu ‘twee of drie we-
ken aldus gevoed, en aan het geregeld drin-

ken gewoon zijn, begint. men doeken al-

lengs ^tot meer vet worden aan te zetten.,

door hun vetter melk of andere vetmakende

mengfels , waarvan de 'zamendelliDg door

foramige landlieden .als een geheim gehou-

den wordt

,

toe .te dienen , en zulks elk

mar zijnen fmaak, in meerdere of mindere

hoeveelheid,

De andere manier van mestkalven te Ral-

len.,. beftaat, ia dezelve in daartoe ,gemaak(e

kal.
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HË*t kilverhbk'ken te hoiidéb , cft’ han d^aHtl tè
RUNDVEE ,r

VI. Afd. ' Zoodanige kalverbokken worden doör-
IX. gaans yoot drie of vier 'kalven gefchikt^ en

Hoof ft.
getimmerd, dat dezelven van de êene

Befchrij naar de andere plaats Verzet, of wef uit een

^h\
^bnnen genomen , en door middel van fpijen

^^*en krammen weder in elkander ^kunnen ge-

zet worden. '

.

Plaat Liv Figuur I is een kafver-

Pig I, hok, het welk voor drie kalven gefchikt

is
5 afgebeeld : zulk een kalverhok is door-

gaans
, met het voetlfok aa er bij gere-.

kend, 5 of voet hoog, en diép op zijde

6 of óV voet; dan welke diépte hier niet

dan bij verkorting te zien is; de breedte

van ^"tot b en van c tot c is ruim 6 voet:

deze breedte is verdeeld in drie afzonder-

lijke hokken ƒ, welke van elkander ge-

fcheiden zijn door de* middelfchotten

deze middelfchotten zijn aan het voorftuk

'hh verbonden, door ftaande ribben, welke

zoo breed en dik zijn, dat de deuren voor

elk der afzonderlijke hokken er aan open

en toe kunnen draaijen , terwijl verder de

planken van het geheele bok door derge-

lijke balkjes zijn in een gewerkt. Zooda-

nig hok heeft doorgaans onderaan een plan-

ken bodem, gelijk in deze afbeelding bij

aa le zien is ; fommigen echter houden hec

bodemloos, en zetten het dus zonder bo-

•dem op den grond neder. Bovenaan^ blijft

het altoos open , om aan de kalven luch'c
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te verfchaffen; onderaan , in het ac-hterfchot het

cc^ tegen den bodem^van het hok, is een

doorgaande opene fleiif, waardoor de pisfe VL, Af4;--

uitloopt , en waardoor men den drek uit-

halen kan, op zoodanige wijze, .als men
zulks uit de vogelkooijen doet, dan welke

lleiif in de afbeelding niet zigtbaar is. Voor
elk afzonderlijk vak is een deur , welke zoo

breed en lang is , als met de wijdte en

hoogte van elk vak overeenkomt: .deze deu-

ren zijn dus drie in getal
, en fluiten juist

voorde drie vakken, waarin het kalverhok

is afgedeeld. De eerfle deur h is als ge-

heel open ; de tweede deur i als ge-

heel gefloten; en de derde deur k als half

open afgebeeld : elk dezer deuren beftaat

uit drie regtopflaande planken, welke door
de dwarsklampen //, aan de deur h te zien,

aan elkander verbonden zijn; zijnde zooda-

nige dwarsklampen ook aan de binnenzijde

yan de deuren, f en'^, maar in de afbeel-

ding niet te zien. Op dezelfde hoogte, als

de dwarsklampen aan de binnenzijden der

deuren zijn, zijn op de buitenzijden ijzeren

bengfels m m m m gefpijkerd
, en op de deu-

ren i en k zigtbagr; terwijl deze hengfels

óp de deur dpordien dezelve geheelopen*

üaat, niet te. zien zijn; aan de buitenzijden

van ,elke deur zijn ringen nn^ om dezelven

in het open- en toedoen aan vast te hou-^

den; zijnde’ deze al mede aan de ideur

om. zoo even gemelde, redenen , niet te

zien; buitei; aan elk ‘der ftaaijde ribben, aan

\
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welken dé middelfchotten verbonden zijn,
RUNDVEE,

de wervels o o vastgefpijkerd , welke
VI. Afd. dienen om de deuren gefloten te houden;

dan daar de kalven hoe langer zoo meerder
’ krachten bekomen, en door hun bonzen te*

gen de deuren fomtijds de wervels zouden
doen affpringen, zoo zijn er ook aan de
buitenzijde, in elk der ftaande ribben, een
ijzeren of houten uitgekipte of gebogen
klamp geflagen , hoedanige door de timmer-

lieden woutermannetjes genaamd worden,
en tusfehen welke klampjes een doorgaand

dwarsliggend lat voor alle drie de deuren

geklemd wordt, of wel voor elke deur een

afzonderlijk dwarsliggend lat , zoo als op
de ' deur i bij p te zien is : dit dwarslat

firekt dus tot een vasten fluitboom voor de

bokken en belet het openftooten van der-

zelver deuren. Eindelijk ziet men in de

afbeelding , op hoedanige wijze de kalven

in de hokken geplaatst zijn , latende men
hun doorgaans los , zonder touwen of eenig

ander beletfel, in de hokken ftaan, terwijl

zij door de engte der hokken van zelve

belet worden zich om te keeren of zich

veel te bewegen; zijnde ook de bedoeling

van het ftallen in zoodanige hokken , om aan

de kalven weinig béweging toe te laten,

daar veel beweging aan hec vee worden na-

deelig zoude zijn.

Er zijn echter ervaren kalvenmesters,

welke het ophokken, op de beide befchre-

ven manieren ,
afkeuren , voor reden geven-

de;;
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de , dat de kalven, in die hokken en fchot- bst '

ten zoo eng opgefloten zijnde , wel wat

fpoediger vet worden , maar dit nogtans VL Afd.
‘

zulk gezond en zwaar vet niet is, als wan- ix. .•

neer men hun in afgefchoten hokken

ruim (lalt , dat zij zich behoorlijk kunnen

keeren en wenden; oordeelende zij verder,

dat de eng opgehokte kalven meerder aan

gezwellen en (lijfheid in de leden, ja ver-

lamming onderhevig zijn, dan die kalven,"

welke eenigzins ruimer geflald worden. Wij
hebben er met een zeer ervaren kalvenmes-

ter , te Amjicrdam wonende , over gefpro-

ken, en deze ftond in hetzelfde gevoelen,

waarom hij ook zijne mestkalven tusfehen

fchotten vrij liet loopen , doch tegen den

tijd , dat zij vet genoeg en dus leverbaar wa-

ren, bond hij dezelven voor eenige dagen

met een touw aan het hok, waardoor hij

dus, gedurende dien tijd, de meeste bewe-

ging belette, en hun, in dien (laat, voed-

de, tot dat zij, naar zijn oordeel, geheel

bekwaam waren om geflagt te worden.

Hiermede beOuiten wij dit Hoofdliuk over

het behandelen, ftallen en mesten der kal-

ven, en zullen, in de volgende Hoofdliuk-*

ken , overgaan tot het befchrijven van ^al-

les, wat tot het boter en kaas maken be-

trekking heeft, plaatfende bier nog eène

Kor^
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HBT
RUNDVEE,

jCorse aanwijzing van Plaat LIV^
VI. Afd.

IX.

Figuur I is eene afbeelding van hokken,
om kalven vee te mesten hoeda-

. nige in de ftallen of fchuren ge-

. plaatst worden : zie , in dit Hoofd-
Huk,' bladz. 310 tot.'sia,

s is eene afbeelding van de wijze,

hoedanig de kalven in fchotten

tegen den muur eener fchuur ge-

field worden , om te worden vet»

gemest: zie bladz. 307 en 308.

ZES-,





'ml
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ZESDE AFDEELING.

TIENDE HOOFDSTUK.

Behelzende 'eene inleiding tot de hefchrlj^

ving van het hotermaken ; als mede

eene hefchrijving van de eigen-

fchappen en foorten der boter»

N a dat wij reeds zoo vele gewi^tige Hpf

onderwerpen , tot den Vaderlandfchen Vee-

bouw becrekkeiijk , zoo baauwkeurig als ons vi. Afd,*

hogelijk was , hebben behandeld , zoo kö- x
men wij eindelijk tot het groote doeleinde Woofdft.

van hetzelve,' namelijk het boter en kaas inleiding

maken
^ bij welke beide zaken onze Natie

zulk een bijzonder belang heeft , daar dit
yan^het w.

het grootfte en rijkfte voortbrengfel van ter makend

het Rundvee is.

Wij zullen ons dan in de veedallen en

fchuren, bij de karnton en kaasperfen be-

geven^ en aldaar leeren, hoe de Hoiland-

fehe Landman tocer en kaas maakt; wij

X zuP
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«ET zullen hem bij de gebeele bewerking hier-
«.UNDVEE, vergezellen , ten einde in deze zoo nut-

VI Afd. tige wecenfchap onderwezen te worden.
* Verfcheiden oude Schrijvers, welke over

Hoofdft, Rundvee gefchreven hebben, hebben

ook wel van de boter en kaas melding ge-

maakt, maar van de bewerking en de daar-

toe noodige werktuigen bijna niets gerepr,

hetzelve als kleinigheden overOaande , daar

deze zaken echter van het grooclle gewigc

zijn. Onder de latere Schrijvers vindt men
er wel , welke iets meerder van de boter

en kaas zeggen, maar echter niet zoo, dat

men het &ls geheel voldoende zou kunnen

aanmerken: evenwel is onder de voornaam-

He, welke er zich op heeft toegelegd, te

teilen onze Vaderlandfche m schoock, wel-

ke een werkje, getiteld: de Butyro et An*
notatlones de Cafeo gefchreven heeft , en

waarin men vrij naauwkeerig de behande-

ling van de boter en kaas, naar ’s Lands
wijze, befchreven vindt; zoo heeft ook j.

SCHEUSZER het boter en kaas maken, zoo
als dit door de Zwitfers verrigc wordt

,

in zijne Itinerarea Alpina befchrcven en

opgehelderd, en in Duitschland vindt men
ook reeds zeer goede traktaatjes over eenige

van deze onderwerpen
, door bergüis en

anderen vervaardigd.

Eer wij echter tot het befchrijven van

hec boter en kaas maken overgaan, zullen

wij eenige eigenfchappea van de boter op-

geven.

Doo?
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Door hoter worde bij alle oude en he- het

dendaagfehe Schrijvers verftaan, zekere ^^^ dves,

fche ^ fmerige ^ vetachtige zelfftandigheid^vi, MA.
welke geene oire en ook geen fmeer of
vet is, maar er echter, ten aanzien van den

aard en het gebruik, zeer nabij komt, ver- Eigeo-

mits hare deelen, in zich zelven, even ,

zelfde lenigheid, weekheid, rmeerbaarheid^g^r%n%erl

en ontvlambaarheid bezitten, en ook in de geiijking

bereiding van fpijze bijna tot hetzelfde ge dezel-

bruik dienen :-xniettemin verfchilt de boter

metkeliik van olie en vet, zoo ten aanzien dierlijk

vnn derzelver fmaak, zachtheid en voedzaam vet.

heid, gelijk ook in derzelver oorfprong en

bereiding; waarbij ook nog dit onderfcheid

in aanmerking komt: dat ©lie , op zich zel-

ven en ongetemperd gebruikt , fchadelijk

is, en dat vet voor vele menfehen möeije^

lijk is te verteren ,
ja dat er menfehen zijn ,

‘

welke in het geheel geen olie of vet^ hoe

zacht ook ,
kunnen verdragen of verteren

,

maar het in hun maag walgt of verhard ,

daar integendeel alle menfehen , en zelfs

jonge kinderen ^ de boter in eene gdpaste

hoeveelheid gemakkelijk kunnen verdragen

en verteren, zonder eenig nadeel er van te

ondergaan.

Door de boter wordt ook het vet en de

olie getemperd en tot zoodanige fubflantie

gebragt, dat het fmakelijker en voor vele

menfehen hec gebruik er \^an minder na-

deelig wordt. Wijders heeft de boter dit

inec alle foorcen van vet gemeen
,

dat bij-

X 2 ten-
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«ET
«UDNVEB»

VI Afd.

X.

Hoofdft.

tende floffen er door getemperd en mede-
genomen worden , namelijk' dezulken, waar-

door de maag en ingewanden kortftondig

of langzaam bezet wordende, eene kwij-

ning veroorzaken , waarop veelal de dood

volgt. Wegens dit temperend vermogen^

der boter en van het vee , vindt men ge-

wag gemaakt bij forest-js en anderen, eii

ik zelve heb er een merkv/aardig voorbeeld

van ondervonden

Om-

f*) Her hier bedoelde geval befloTid in het vol*

gende: gedurende dien lijd , in welken ik te Amjltr-

dam woonachtig wös, eu aldaar de praktijk oefende,

was ik bekend met den vermaarden Droogist johan
eoEWRAAD brand; deze Heer had eene groote ftoo*

ierij van vermillioen, fterkwater en andere zaken,
waarvan zwavel, kwik, falpeter enz. voorname in-

grediënten waren, In deze fahrijk werden gemeenlijU:

de werklieden , na één of twee jaren er in' gewerkt

te hebben , door eene allengs toenemende kwijning

,

ook wel door waterzucht aangetast , op welk beide

veeltijds de dood volgde , waaruoor die Heer dea
meesten tijd zeer veel moeite meest dr*en , om werk-
volk in deze gevaarlijke fabrijk te bekomen. Hij

ontzag gcene moeite of kosten era de lijders te hel-

pen , en de zorg voor hun werd aan bekwame Art-
fen opgedragen ; ik vestigde er mede mijne aandacht

geheel op, «n men deed, in het algemeen, alles,

wat mogelijk was, om door een bijzonder dieet, aU
Slede door middelen .tegen de iaademring der wafem

,

uit dc flookifig.dcr fublimerende kwik voortkomende,
in het werk ftellen , de kwade gevolgen voor te

komen; doch/ net weinig vrucht Toevallig fprak ik

een. Duiisch Mintralogjst
^ welke in dc kwikmijnen

gewerkt had, en werd door hem ondcrrjgt j dat die

kwalen ook veel order de mijnwerker», die de Kwik
«n Arftnik behandelden , hsciscbie ; maar dat als h(\t

bes-
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Omrrenr de fmeltbaarheid, Tpoedige ont-

vlambaarheid en fonimige andere eigenfchap*

pen, heeft het vet en de boter wel eenige Afd.

overeenkomst met elkander, rnaar de boter
bezit dezelve in meerdere mate dan het vet:

het vet* fmelc weldra op het vuur, maar
nimmer zoo fpoedig als boter; in hitte en
koude ondervindt men den invloed der luchc
meerder aan de boter dan aan het vet; in

iferke hirre Tmelt de boter in de vaten en
in de pot'-en , daar fmeer en vet aan een
verbonden bliffc, en flechts eenige lenigheid

bekomt : in koude of felle vorst kan de
boter, bijzonder de winter- of hooiboter,

zoodanig verhardeh , dat men die door de
warmte van het vuur lenig moet laren wor-
den, alvorens men dezelve kan uitfmeren

;

dan door die fmeldng gedurende de zomer-
hitte en verharding bij Üerke koude

,
ver«

liesc

beste miédel daartegen werd aangewend , dat men hun
dagelijks raauw fpek, of, zoo het in de gebergten

te bekomen was , vooral ongezouten boter ,
met reu-

zel en fpek vermengd en op goed roggenbrood ge-

fmeerd, tot fpijze gaf; dat die lieden, dit cenigeu

tijd gebruikt hebbende , beterden , en de natuur ver-

volgens dan zoo aan die lutwafeming gewoon werd ^
dat zij er geen nadeel meer van bekwamen. Ik fprak

hierover met den Hooglecraar gaübius, die rnij raad-

de om het te beproeven. Men gaf hun vervolgcnx

dagelijks ongezouten boter, met reutel en fpek ver-

mengd, op roggenb:ood te eten, en het gevolg was
,

dat er van tijd tot tijd minder aan die kwalen ilier-^

vf !? , dat anderen beterden, en cindeliik dat zij nie^

paecr door die kwalen werden aangetast,
,

'
'
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Hese de borer veel van hare liefelijkheid en

malschheid : in het eerile geval wordt de-

zelve goor of zuurachtig, en in het tweede

geval fmakeloos, ongelig en flaauw; het vet

integendeel verliest, door die gevallen^, zoo

veel van haar fmaak nier. Wat verder de

fmeltbaarheid betreft, zoo ondervindt men,
dat dezelve het gebruik van de boter veel ver-

aangenaamt, daar dezelve naauwelijks op de

tong komt, of zij fmelc meerder dan hec

vet, en wel dermate, dat zij dadelijk in de

fmaakdeelen, als mede in de poi iën van het

verhemelte en in die der tonge indringt, en

deze deelen met zoodanigen malfc'ien
,
'zach-

ten, lenigenden fmaak aandoet, als men nim-

mer van het vet ondervindt. De ontvlam-

baarheid van de boter is mede llerker dan

die van het vet , daar boter , in het vuur

geworpen , fpoedig ontvlamt, doch vet in-

tegendeel veeltijds ligt te fmeulen, eer het

vlam van*

Nog moet ik van een onderfcheid tus-

fchen de boter cn het vet fpreken ; hec

dierlijk vet wordt, in deszelfs eigen zelf-

üandigheid , van de overige vaste deelen des

dierlijken ligchaams afgefcheiden , daar in-

tegendeel de boter, door Holling en eene

fterke bewerking, kleinzing of karning, uit

de melk der koeijen wordt vooregebragt (
*

),

Wac

C*) Men kan, wegens de efgenfehappen der bo-
ter, een meerder onderzoek vinden m bo£rhav£N
Chimiacy en in SCHOOCK dt Butyro»
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Wat de onderfcheiden namen en foorten hrt

van boter betreft, hiervan dienen wij ook
te fpreken. In de eerfte plaats onderfcheidc VI. ^Afdv

men de boter naar hare eigenfchap; zoo
zegt men : malfche boter 5 lenige boter ,

roomboter enz» Ten tweede onderfcheidc Onder*

men dezelve naar den tijd van het jaar

waarin die gemaakt wordt: zoo heeft

zomer - en winterhoter , inzonderheid in vnn bote?»

den zomer de gras of graande boter ^ vvelke

bereid wordt van de melk der koeijen, als

dezelven reeds gras eten ; vervolgens' gele

boter ^ om dat de boter dan natuurlijk eene

goudgele kleur en fijnen geurigen grasfmaak

bekomt; in den winter de hooihoter

^

ook
*witte boter genaamd, om dit de koeijen

dan hooi eten, en de boter, dan gemaakt

wordende, een witte kleur heeft; fomtijds

wordt die boter wel rnct boterverw geel

gemaakt, als wanneer men het gei^.erwde

boter noemt. Behalve deze foorten heeft

men ook boter , welke malle boter genaamd

wordt, en waarmede gemeenlijk zoodanige

boter bedoeld wordt, welke men maakt in

dien tijd van het najaar, in welke de koei-

jen uit de weide naar det> (lal gebragt wor-

den ,
en de melk wording aan de verande-

ring van het gras tot het 'hooi onderwar-^

pen is; als tnede die, welke in het voor-

jaar gemaakt wordt , ajs de koeijen eerst

in de vleiden komen, en dus van het hooi

tot het graseten overgaan.

Ook onderfcheidc men de boter naar de

X 4 piaa^;*
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plaatfen of landen , waar dezelve gemaakt

wordt : zoo heeft men Hollandfche , Vri&-

fche , Bosfchc of Brabandfche en andere

boter , en zoo weder onder de Holland-

fche, de Delf'tfchs en Leydjcke boter ^ dat

is , die in Delfland en Rijnland gemaakt

wordt.

Eindelijk onderfcheidt men ook de bo-

ter -door benamingen , .welke voortkomen

uit de wijze, waarop de boter wordt op*,

gelegd of ter markt gebragc
,

of ook uit

andere omflandigheden : zoo noemt men
tonnehoter

^

die in tonnen wordt opgelegd;

vloothoter ^ ook flukkehoter of gekopte hor

ter

^

zoodanige, welke in houten vormen,

hoterkoppen genaamd, gevormd, en in bó-

tervlocen, zijnde breede, platte, ronde bak-

ken, ter markt gebragt wordt; gewrongen

of kluithoter , die aan kluiten gewrongen

en alzoo verkocht wordt, en welke men
ook onopgemaakte boter noemt , als zijn-

de zonder vorm gemaakt en zoo als

zij uit de karn komt ; ook fpreekt men
wel van gepiinde en ongepijnde boter ,

zijnde de eerfte die
, welk^e zout of pekel

gevat heeft, en de tweede die, welke het

zout niet gevat heeft, wordende deze laat-

fle onder den naam van ongepijnde of on-

gezouten boter verkocht, en veel tot

fmeerfels gebruikt Verder heeft men (ler^

hè boter , dat is zoodanige boter
,

welke

door de lucht van het eikenhout, waaruit

ton beftaat, of door eenige andere oor^
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zaak, een fterken en fbmtijds muffen fmaak

bekomen heefc.

,
Hiermede deze inleiding tot het boter-

maken, en de befchrijving van de eigenfchap-

pen en foorten van boter, befluitende, zoo
zullen wij, in het volgende Hoofdftuk, tot

het befchrijven van het bekoelen en roo°

men der melk enz, overgaan.

X5

mr
RUNDVEE,

VI. Afd.

X,

Hoqfdft.

ZES,
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ZESDE AFDEELING.

ELFDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene befchrijvtng van het

bekoelen en roQrnen der melk^ als

mede van eenige daartoe be-

trekkelijke zaken»

eerfle werk, het welk tot het bo?
HUNDVEE. **

^
, , , ,

termuken dienstig is , is het bekoelen en

roomen der melk , het welk op de volgen-

Hoofdff. wijze gefchiedt.

Wanneer de koeijen gemolken zijn, worde
Het be afgemolken melk , uit het veld thuis-

waarts, of uit de ftal bij elkander gebragt,

en dan, uit de gewone melkemmers, in

groote koperen ketels, Melkketels
, ge-

naamd, en aan de binnenzijde vertind , over-

gegoten en alzoo in den koelbak gezet, om
V te bekoelen , latende men die zoo lang daarin

ftaan , tot de fchuim geflonken , en de melk

.
geheel bekoeld is; waarna de ketels, mee
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(3e bekoelde melk uit den koelbik genomen
worden om plaats te maken ,voor de melk,

die vervolgens gemolken wordt , wordende

op de^e wij^e tweemaal daags met het be-

koelen der. melk gehandeit.

De bovengemelde ipelkketels zijn overal

niet even groot. Er zijn er, welke met de

melk er in, draagbaar zijnde, naar de melk^

bogc worden , om de melk

aldaar er terflond in over te gieten
; doch

anderen zijn veel grooter en worden alleen

in het bouwhuis gebruikt, blijvende tot het

bekoelen der melk, in den koelbak, gefchikro

Deze ketels worden uit zware gele of roo-

de koperen platen te zamengefleld , en de«

zc door koperen nagels aan elkander vast-

geklonken. iXden rekent dat in de gewone
ketel bijna een achefte vat of zestien pin-

ten melk gegoten kan woorden ; doch men
heeft er ook in grooie boerderijen, vvelke

wel drie tonnen melk houden kunnen , wel-

ke tonnen zoo groot zün als een gewoon
biervierendeel ; ook zijn er welke groote

koperen, aan de binnenzijde vertinde, krui-

ken hebben, waarin zij de melk gieten, en

dezelve aizoo in den koelbak zetten,

• Wat de koelbak is, hebben wij reeds in

de befchrij ving van eene boerenwoning, koe-

llal enz.’, in het eerde HoofJduk dezer zes-

de Afdeeling gemeld, als mede van derzel*

ver plaathng, zoo in het bouwhuis^ als in

de koeftal , zoo als elk dit verkiest, gefpro-

ken; en deze plaathng in de grandteekenin-

gen aangedüid , thans moeten wij eep eenig-

zins

BET
R-UNDVEIJ!

VI, Md.
XI.

Hoofdft;

Bsfchrij-

ving der

melkketels

en krui-

ken.

Befchrij*

ving van
den koel-

bak , ais

mede vaa
de , daar

tegen aaa-

ftaande

,

pomp ca
gooillcen.
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HET
RüNDVEfi,

VI. Afd;
XI.

Hö<

,
zins omflandiger befcbrijving van dezelven

’ geven.

De koelbak is bij de landlieden dat geen

,

het welk men la de keukens gewoonlijk

gootfleenen noemt, dan het verlchil tus«

fchcn deze beiden, bellaat in de grootc en

in het gebruik : de goocfleenen welke in de

keukens, aan de pompen zün, dienen om in

dezelven allerlei potten, fchotels enz. af te

wasfchen ; de koelbakken integendeel , dienen

om de kerels of kruiken met melk er in te

zetten om dezelve te bekoelen, zijnde er

gewoonlijk aan de andere zijde van de pomp,
die tegen den koelbak Haar, een gootfteen

gemetfeld
, welke wel dient om vaatwerk

enz. in af re wasfeben, dan bet welk bij

de landlieden, echter meest in een afzonder-

lijk daartoe gebouwd waschhuis of fchuur

,

aan flootcn of vaarten gefchied, zoo als dit het

best met de gelegenheid van elks woning

overeen komt; de koelbakken althans wor-

den door hun er niet toe gebruikt, maar

dezelve worden ten uiterfte zindelijk ge-

houden.

De koelbakken heflaan meestal uit besten

klinMleen, bij fornmige zeer net vierkant

uiqeilepen, dezelven worden in tras opge-

metleld; de vloer der koelbakken beHaao

uit groote vloerlleenen of estrikken; bij

fommigen ook wel uit blaauwe Heenen of

uit witte marnierfleenen ; de groote van de

koelbakken is verfchillend, en wordt ge-

fchikt naar de plaats, welke de landman in

de keuken of in het bouwhuis
, of -wel iq

^ ^

’ ‘de



VAN HOLLAND. 3^7

Hal, wanneer hij den koelbak daarin ver- »rt

kiest te laten zetten , daartoe heeft ; of ook
wel naar kst heilage (zoo als de landlie* vi. Afd*

-

den het noemen) dat is, evenredig aan de

uitgebreidheid der bouwerij, of aan het ge-

tal koeijen^ welke tot die boerderij behoo-'

ren, en waarvan, de telken te wachten

melk , in eens ter bekoeling gezet moec
worden.

De diepte van den koelbak , is evenredig

aan de hoogte der ketels welke er in Haan
iTiOeten ; en ,zoo , dat de randen der ketels ,

' even gelijk met de rand van den koelbak ko-

men: de hoogte er van, boven den grond,
is altoos zoodanig, dat een voorover buk-
kend perfoon in Haat is, om de raelkketels

met melk er in te kunnen zetten en dezelve

er ook uit te kunnen tillen. Om dit inzet-

ten en uittillen gemakkelijker te maken

,

zijn er wel koelbakken , boven welke eene

dwarsbalk tegen den muur is vastgemaakt %

aan 'welke dwarsbalk , drie kromloopende
taaije houten- of ijzeren armen zijn vasrge-

ipijkerd, welke rot over het midden der

koelbakken uicHeken : zijn dit ijzeren ar-

men, dan is het einde van elk rond om
geboogen , zoo dat hier door een rond gat y

aan het einde van elk dier armen is : zijn-

het integendeel houten armen, dan* is, in het

uitHekend einde van eik, een rond gat ge-

^ boord; en door deze gaten, het zij aan de

ijzeren, het zij inde houten armen, worde

een Hok geHoken,, welke aan den Landman
tot een leuning of handgreep dient

,
waar

door
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door dezelve meerder kracht bekomt om de
«.UNDVEE,

melk, zonder Horten, in den
.VI. Afd, koelbak te zetten en dezelven er uit te til-

’
onder in den koelbak is eene öpening,

' uit welke het water in gooten loopt, die

onder den grond , tot *nn de drcnkgreppels

loopen, en waardoor dus het water in de

drenkgreppels geleid wordt. De koelbak

wordt altoos tegen de pomp gcmetfeld of

omtrent de welle, waaruit het watergepompc
wordt, ftaande de ponip aan het einde van

den koelbak: dezelve is hoog opgemetfeld,

als een vierkanten lliil , de^ porapflingèr is

zeer lang en op zoodanige wijze aan den

pomp vast, dat men met dezelve heen en

weer kan flingeren als men pompt, in plaats

van dezelve naar zich toe te halen en varj

zich af te Horen, dat bij de gewone pom-
pen plaats heeft. Bij fommigcn Haat dö

pomp wel midden voor den koelbak , maar

dit heeft niet veel plaats . Traande dezelve

meest aan het einde, zoo als gezegd is , eii

zoo ver van den muur, dat bet heen en we-

der flingeren van den pompHinger gefchie-

den kan> Voorts vind men, bij Tommigen
vermogende landlieden in Hollar.d

, hec

ijzer pompHel, dat zich boven op de pomp-
bak bevindr, fierlijk nier fmitS' en bladwerk

beklonken; hec welk door de boerinnen

glad gefchuurd en rein gehouden wordt.

Op deze wijze zijn de koelbakken en de

daarbij behoorende porripen ingerigt
,
en als

die in de Hal geplaatst zijn , zoo worden
dezelven in alle geregelde Hallen gefteld te-

gen-



VAN HOLLAND* 319

getiover het einde van een der talrepen of
,

het ‘

koefiallingen ,
waarop de koeijen liaan , dat

is, tusfchen den middengang en de groep- vi, Afd.

goot , en wel aan de zijde van de keuken •

tegen den muur, of wel tegen het fcho!:^ in-

gevalle de keuken en de Hal door een bouten

fchot van elkander gefcheiden zijn; welke

plaatling van de pomp en koelbak, zoo als

die in de keuken of in de Hal gelleJd wordt,

op de meermaals aangehaalde grondteekb-

ningen op Piaar XXXXIV Figuur i , en

Plaat XXXXV Figuur 3 te zien is.

Bij velen vindt men ook aan de andere

zijde van den pomp een gewonen gootdeen,

zoo als reeds gezegd is; het opgepompte
water loopt in dezelve, door een kraan,

welke men kan open en toedraaijen ; ook

is aan de andere zijde van de pomp een

gewone pompbek , welke veel hooger aan

de pomp is, als de kraan, en wel op het

peil van het waterpas in de pomp. De
zijde van de pomp, waar de gootlleen is,

wordt de achtefpomp genaamd
, en dient

om het vaatwerk enz. te wasfchen , zoo als

dir mede reeds gezegd is; bijzonder gefchiedt

dit in den winter, als de lloocen en vaarten

bevroren zijn.

Na deze meer omHandige befchrijving van

den koelbak en de pomp , zullen wij het be*

fchrevene, door eene afbeelding, trachten

op te helderen en vatbaar voor te Idellen.

Tot dat einde dient op Plaat LV Figuur Plaat Ly
I, alwaar men een gedeelte van een koe-

ihl ziet afgebeeld, en wel het voorlle ge-

deeL
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""T deelte van dezelve , van de koeftailingen naar
rundvee.

keukenTTiuur te zien, dan van welke koe-

VI. Af^ flallingen ,
koelaken enz. in de afbeelding

niets te zien is, ah achter de rug van den
oofdft.

befchouwer zijnde, en dus buiten de af-

beelding vallende.

aa Is dè muur, door welken de koedal van
^ de keuken wordt afgefcheiden.

h Is de voorftaldeur in denzeiven muur flainde;

c Een der zij Haldeuren in den zijmuur.
'

d Is de gang, waardoor men uit de koedal

naar de kelder gaat.

€ De zijmuur en het’vcngHer in dezelve.

/ Is de koelbak, welke tegen den niuur aa
gemetfeld is.

gg Is een houten balk , w^elke , boven den

koelbak , aan den muur aa is vastge-

maakt.

hhh Zijn drie ijzeren armen of iiitHekken^

welke aan den balk gg zijn vastgcfpij-

kerd.

%ii Is een Hok, die door de gaten geHo-
ken is ,

welke zich aan, de einden der ijze-

• ren-'armen hhh bevinden,, en welke Hok
tot een Heunpunc dient, om de hand aan

te houden, bij het inzetten en uittillen

der ketels met melk

k Is de pomp, welke ook wel aan het an^

der einde van den koelbak gezet wordt y

als dezelve' hier Haat: zie’Tlaat XXXXV
.. Figuur 3.
'

/ { Is de porapflinger.

«Is

4
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m Ts de' pomphek ,
waardoor het warer in

den koelbak loopt, --

» Is de gootfteen aan de andere zijde der

pomp. - -

o Is de kraan , welke open en toegedraaid

kan worden , en waaruit hét water in den

goofiieen loopt • ‘ -

p is 'het iizeren rrelfel ‘boven op de pomp.

qqq 'Zhv\ emmers iiiet melk , in den*'koel-’

bak rubaande.

HET
rundvee

VI. Afd.

Xu
Hoofdfti

r Is -eené' boerin^ zettende een melkmouw'
op berrie- tafeltje of houten ff' lHngj-

o mi? die* melkmouw te wasfehen , enz.

s IteitïoUTen Helling,

tttt ls'*<2on 'iTielknioüW, *ton , emmer, ke-
rel, bo'-nder enz , op den vloer naast en

achter ‘de boerin Haandc. •
.

-

'móeten wij meT^Hg maken van eebe Befdirij.

andere -^4] ze om de melkte bekoelen r' wel-

ke •Wïfl'-''T>ict algemèèfr’ in gebruik, naaar i^oeipuc

^

echter" van te veel 'b'elang is, om dezelve en houtea

over' re ü.ian. •

^
fteiüng op

Er zijrl in Landlieden , welke bij

het aanleggen eentr boerderij, alvorens de

pl.;rt[rihg'van den koelbak'te bepalen
, zorgvul-'

drg I ceri peilen , 'waar het beste eene welle

te vinden is
,

ten einde aldaar de welput té

doen graven, en die, in zoodanige Hallen,

waar zulks zijn kan, de w.elput onder den

middenvloer of onder het voorfte gedeelte

der Hal- doen graven', waar ter plaacfe

zij dan een ronde of vierkante Heenen bak

oi put in den grond laten mecfelenj -waar-

Y van
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van de bovenfte rand gelijk is tnet den
1.ÜNDV 2E* Je f];al , en de bevloering of bo-

VL Afd dem , om de welpur, zoo laag is, dat de-

zelve al oos twee of drie voet onder het
Hoofdft,

waterpas der welle ligt , opdat er

altoos zoo veel ftaande water in zoude zijn,

als men noodig heeft, om er de ketels of

kruiken met melk in te laten zakken , om
te bekoelen. Over zulk een (leenen put laat

men gelijks den vloer een luik leggen , het

welk, naar welgevallen , kan geopend en ge-

floten worden : in zoodanige putten laat men
de melk bekoelen ^ als de zomerhitte aan de

bekoeling in de gewone koelbakken hinder-

lijk is , of zulks ten minfte moeijelijk maakt.

Om het bekoelen in die put te bewerk-

heiligen , zoo ligt men het dekfel , waar-

mede de welput gefloten is , op , en legt

dit achterover ; dan zet men boven op
de put een flelfel, beftaande uit een vier-

kant raam, waarop twee flijlen ftaan, wel-

ke door twee dwarsplanken en door zijflijl-

tjes aan elkander verbonden zijn ; boven aan

de flijlen loopt door dezelve een ronden

fpil, welke door dwarsfpaken wordt omge*
dracid , en waardoor men een touw, dat

om die fpil gewonden en vast is, kan op-
winden of laten zakken. Wanneer men nu
de melk in de welput wil bekoelen, dan

doet men de melk in een koperen kan,

wier binnenzijde vertind is, en aan wier

hals tv/ee ooren zijn : aan deze ooren is een

touw gebonden , waarvan het midden aan

een ijzeren haak hangt, die aan het fpikouw

vas
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vast is , waarna men de kan , door het om-
draaijen der fpil en afdraaijen van het fpil-

^*^^‘*'^**«

touw, in de put laat zakken, en die daarin VI. Afd.

laat, tot de melk bekoeld is, waarna men
die kan- opwindt én eene andere er’ in laat

zakken. Op dusdanige wijze handelt men^
tot al de melk bekoeld is; dit gefchied zijn-

de, zoo neemt men de llelling van boven
de put weg

,
en fluit dezelve weder mee

het luik.

Om dit mede door eene afbeelding bé* Plaat LV
vattelijk voor te flellen

,
zoo is op Plaat

LV Figuur a gefchikt : dezelve verbeelde

een ronde bak of ptit ^
welke onder den mid-

denvloer der flal gemetfeld is, en met een
dekfèl wordt toegefloten, en óp welke put*

etn houten ftelüng geplaatst is, ora door
middel van hetzelve een koperen kan met
melk in de put te laten zakken, om te be-

koelen*

aaaa Is ëeh vierkaric houten raam, het

welk op de opening boven de put ge-

legd wordt , na dat het dekfel is opgé-

,

ligt'

hb Zijn twéé houten flijlen , op» het raairi

' aaaa flaande.

cc Zijn twee dwahplankeh , waardoor de

flijlen hb verbonden zijn.

ddd Zijn de zijflijltjes of klampen^ Waar-

mede de ftiilen b h vast ftaan.

ee Is een ronde fpiL loopende dóórgaten, ;
'

welke boven in de flijlen bb zijn.

Ya fffl»
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,

en houten

ftelling|bo-

ven dezel*

vc.
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fff Is het vierkant aan - het eene einde der
‘ fpil , als mede de houten dwarsfpa-.

ken, waarmede de fpil wordt omgedraaid,

g Is het touw , het welk aan de fpil
^
e e,

vast h, en om dezelve wordt op- en.

afgewonden , en waaraan een kan in ’ de

put wordt nedergelaten.

h Is een koperen kan met twee ooren,

waaraan een touw is vasegemaake , het

welk in het midden aan een' haak hangt,-,

die onder aan het touw ia*

i Is een ronde, om de welle gemetfelde,

lleenen bak of put, waarvoor eene ope-

ning gelaten is ,
om de put^ te kunnen

zien.

k Is het dekfel, waarmede de put gefloten

wordt. ‘

, . .

ll' Is de vloer van de flal, zijnde den flee-

nen middenvlosr.
[

mm Ts het verder mecfelwerk onder den

grond.

Er zijn ook landlieden, welke, in plaats

van eene „Helling, -zoo als zoo even befchre-

ven is, op de befchrevene bak of put te

zetten, boven dezelve, aan -een der zolder-

balken , twee klampen laten flaan , waarin

onderaan gaten zijn, waardoor een fpil ge-

floken is en in draaijen kan: aan deze fpil

is een of meerder touwen , waaraan de kan-

nen of ketels in den put worden nederge-

lacen, om te bekoelen.

Cm dit ook door eene afbeelding bevat-

telijk te maken, is, op Plaat LV, Figuur 3
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p;cfcliikt , alwaar men een grooteren vier- 'het

kanten, om de welle gemetfelden , lleenen

bak of put, zoo als voor grootere boerde- VL Afd.

rijen wordt aangelegd , ziet afgebeeld , waar- xi*

boven twee houten klampen aan den zolder-

balk geflagen zijn , door welker ondereinden

een fpil loopt; als mede de manier om door
dezelve de kannen en ketels met' melk in

de put neder te laten om te bekoelen,

aa aa Is de vierkante opening van den llee-

nen bak of put.

hh Is de put van binnen, waarvan een muur
is weggelaten, om in dezelve te kunnen
zien.

€C Verbeeldt het water in de put.

ddcl Zijn twee koperen kannen en een ko-

peren ketel met melk , hangende in het

water in de put.

eee Zijn touwen, waaraan deze! ven hangen.

ƒ Is een der zolderbalken in de fla).

gg Zijn twee houten klampen, aan dien balk

vascgeflagen.

hh \s een fpiJ, welke door gaten, onder

in die klampen zijnde, gedoken is.

8 Ui Zijn touwen, welke aan die fpil vast

r ‘zijn , en waarmede de kannen met melk

I
in de put worden nedergeiaten.

I
hkkk Is een vierkant aan het eene einde

f'
der fpil , en fpaken om de fpil om te

draaijen.

// Is de fteenen vloer van de middenftal. /

m Is het dekfel, waarmede de put gefloten

wordt. '
'

Y a

/
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Befchrij'

ving van

een katrol

boven de

koeJpur.

Belang

bij het be-

koelen der

melk.
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nn Ts het verder metfelwerk onder den

grond.

De klampen kan men, zulks begeerende,

des winters van den zolderbalk afflaan, de-

wijl men dan van' de put geen gebruik

maakt om de melk te bekoelen , maar de

gewone koelbak daartoe voldoende is.

Behalve deze beide manieren om de krui»

ken en ketels met melk in de welput te

laten zakken en dezelven er uit op te win-

den , heeft er ook nog eene eenvoudiger

manier,* om zulks te doen, plaats; name-

lijk : men haakt een katrol , door middel

van een daaraan zijnde hpk , in een , aan

den zolderbalk geflagen, ijzeren kram, en

hangt de kruik of ketel met melk aan een

touw, het welk over de kacrolfchijf loopt,

welk touw men over die fchijf laat zakken

of hetzelve er over ophaalt: dan, kundige

landlieden keuien deze manier af, en ver-

kiezen het nederlaren en opwinden door

middel van de fpil, zoo als in de befchrij-

ving van Plaat LV Figuur 2 en 3 gemeld
is, om dat dit evenrediger en minder roe^

rende beweging veroorzaakt , dan het op-

winden en nederbren over de katrolfchijf.

Op deze verfchillcnde wijzen wordt da

melk door onze Hollandfche landlieden be-

koeld* Wij zullen nu melden , om welke

reden men zoo veel belang bij hfi fpoedig

bekoelen van de melk heeft.

De melk^ zoo als die warm van de koe

of van eenig ander dier gemolken wordt,

is.
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is, meer dan eenig ander vocht, vol lucht h^t

en fchuim, en daardoor aan eene fpoedige

fchifcing onderhevig, dewijl de warmte van Vï. Afd.

de melk zelve, door het fchuim, dat door xi.

de luchcbelletjes vermeerdert, die fpoedige

fchifcing veroorzaakt , waardoor de water-

achtige deelen van de zelfHandigheid der

melk, eigenlijk de room, worden afgefchei*

den , en alzoo worden beiden zuur en goor,

en gevolgelijk onnut tot botermaken. Daar
dit nu het best door eene fpoedige en ge-

heele bekoeling kan worden vóórgekomen,
zoo Hek men , om die reden , zoo veel be-

lang in het fpoedig en goed bekoelen der

melk, door het welk de natuurlijke zamen-?

running en vooral de verzuring belet wordt ,
^

en de melk zoo lang in eene gelijkmatige

evenredigheid gehouden , tot dat zij , zonder

gevaar van verzuring of klonterende gisting,

kan bewaard worden , en er , door een ge-

noegzamen fHlHand, de room van zelve af-

fcheidt, zonder dat de melk verzuurt*

Na dat dan de melk in de koelbakken Het over-

bekoeld is , wordt dezelve in de ketels of van

kruiken uit de koelbakken getild, en ^^ar

den kelder gedragen, alwaar de melk inde melk.

houten melkwouwen of in Hcenen melktes- mouwen

ten wordt overgegoten,

Zoodanige melkmouwen zijn uitgeholde

houten bakken
,

dezelve beilaan uit esl'en

of ook wel uit lindenhout’, zijn i- voet

breed, fomtijds iets breeder, en zijn lang- mouwt^-
werpig naar evenredigheid der breedte.

Y 4 De
I
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HET
RUNPVEEt

VL Afd.

XI.

Hoofdft

Befcbrij-

ving van
de melk
testen,

Eefchrij'

ving van

de zeef of

teems , om
de melk
door te

gietea.

Het zet'

tnn van de

inelk , om
te loomeo

De fleenen raelktesten , ook roomtesten

genaamd , zijn groote verglaasde aardewerk-

fche kommen bijzonder tot dit gebruik ge-

bakken wordande: in Noordholland wor-

den dezelve wel roomfleepen genaamd.

In zoodanige melkmouwen en melktesteii

wordt de bekoelde melk uit de ketels en

kruiken overgegoten , en wel meest door

een zeef, welke bij de 'landlieden ook teems

x-f teemfe genaamd wordt , én uit een bree-

den berkenhouten hoepel beitaat , waarin een

,

van paardenhaar gevlochten
,

zeefdoek is

vastgemaakc. Dit gieten door de Jreems

gefchiedt om de melk van haaritoppeltjes

,

Welke fomtijds door het fchuren van den

melker tegen het lijf der koeijen onder het

melken er invallen , als mede van grasjes,

vliegjes of verdikt fchuim te zuiveren Er
zijn er ook , welke de melk door zooda-

nige teemfen in de ketels en kruiken gie-

ten, waarmede dezelve in den koelbak ge-

zet worden. Moe bet zij , de zeef of teems

wordt op twee fchoon afgefchilde en ge-

wasfehen willigenhoucen mikjes gezet, wel-

ke over de melkmouw of melktest liggen,

en dan zoo veel melk door de zeef er in-

gegoten , als er behoorlijk ia kan blijven

liaan; blijvende het nog in de melk zijad^

vuil en onnut fchuim in de teems liggen.

De melk dan in de meikmou wen en melk-

testen overgegoten zijnde, worden de melk-

mouwen op een muurtje gezet, het welk
tot dat einde in den kelder is gemetfel^,

cn fomtijds ook
.
wei op den vlakken vloer

;

de
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XI.

Hoofdft,

de melktesten worden wel op planken [^e- het

plaatst, waarop ook wd kaas gelegd wordt,

en aldus worde de melk om te roomen VI. Afd.

gezet, dat is: ter affeheiding van den room
van de overige deekn der melk.

^

De melk, welke alzoo des avonds, om
te roomen, gezet wordt, laat men gewoon-
lijk tot den volgenden dag ’s morgens, en

die, welke ’s morgens tot dat einde worde

gezet, tot ’s avonds, of in alle gevallen

tot zoo lang, dat de boerin denkt, daiT de

melk tot afroomen bekwaam is, het welk

zij door het proeven van den room onder-

zoekt, wordende daardoor gewaar of de

room dik en fmo.ucerig genoeg is; dit vol-

Ilet aC*

roomen
van dö

doende bevonden hebbende, zoo neemt zij melk*

eene houten nap, kom of teljoor, welke

laatde ook roomfchotel genaamd wordt, en

fchepc daarmede voorzigrig den room van de

melk af, gietende dien dan telkens in een

emmer over , of wel in een ton , welke

reomjla en ook wei room'laar genaamd
W'ordc; de afgeroornde melk wordt in eene

andere ton of kuip gegoten en wordt tapte-

welk genaamd, om dat er de room is af-

gefchepc, waartegen de ongeroomde melk,
zoetemelk geuaamd, wordt (*},.

De

( * ) Behalve dat men de melk , op de bcfchreven

manier, zet om afjeroomd te worden; zoo gebrukt
men dezelve ook nog orn andere bereidingen van te

maken: als daar is de StolmcU , het welk melk is ,

die door de lebbe gcfloi: , dadelijk verkocht, en bij-

zonder te Amfiiirdtm ^ onder den naaiii' van Prut ^

veruerd wordt. Voorts de Kramtij , hei, welk tï.u

- Y 5

I
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HST De roomfla moet we] onderfcheidén wor-
RUNDVEE.

van andere tonnen of kuipen; want

VI. Afd. hoezeer de roomfla niet anders is dan een

groote ton, en gelijk aan de andere ton-

zoo worde dezelve bijzonder onder-

Befchrij- fcheiden door het gebruik
,

dat men er van
ving vtn maakt, latende men den room in dezelve

toVof”^ lliiftaan, en door deszelfs netheid: hij beftaac

loomfta. namelijk uit glad gefchaafde duigen, door

ijzeren, en ook wei door koperen hoepen

om vangen, welke hoepen door de meeste

boerinnen geheel - glad gefchuurd worden;
voorts laten Ibmmigen, die ton of roomfla,

aan de binnenzijde wit of lichtblaauw ver-
' wen, zijnde dezelve ook bovenop bedekt

met ^en glad gefchuurd eikenhouten dek •

fel , wel bier en daar met fcharnieren voor-

zien , waararm bet open- en toefluit, maar

echter bij de meesten los op den roomfla

liggende is

Middelen jn de roomfla doet men den room ZQoIaiig

r^»mTe elkander, tot dat men genoeg heeft, om
verdikken, den karnton te vullen, of zoo als men zegt:

als die niet men een karnfel heeft ^ en de ro.om

w^rdrom^^^ genoeg is ora gekarnd te worden: in-

gekVnd^^ ciien de room niet fpoedig dik wordt, zet

worden, meii denzeiven wel aan, door er gekarnde

melk

mengfcl en opkookfel is van ongeroomde zocteinelk en

karnemelk; ook doet men dergclijke bereiding wel

in een zak, en hangt die in den kelder, of op eene

andere koele plaats, als wanneer ef de wei uicdnüpt,

en men het overblijvend verdikte gedeelte der melk,

Hanj^ebast f noemt.
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nielk bij te gieten, en in den winter, door »e?

eene ftoof, v;aarin een test met vuur

plaatst wordt
,
onder de ropmlla re zetten , vi Afd.

moetende den room een zekere warmte heb- xï.

ben om gekarnd te worden/ Hoofdd^

Zulk een Hoof, welke gefchikc is om
onder den roomfta gezet te wo»*den, is groo-

ler dan de gewone Hoven, en plat, wor-
dende veelal met een deurtje toegefloten als

er de test met vuur in geplaatst is.

Al het genoemde ton * en vaatwerk moet' Hec

dagelijks
,

ge wasfehen worden, zoo dat het^hooa.

altoos zuiver en rein is. De melkmouwen
zoodanige gedaante hebbende, dat deze! ve ton- ed

niet vast flaan, en het hout, waaruit de- vaatwerk,

zelve beflaan , veel aan barsten en fplijting

,

bij de minfle floocing, onderhevig zijnde,

zoo moeren dezelve omzigtig behandeld

worden: hierom worden die op een foorc

van berrietafek’e gezet, het welk omtrent Befdsrij*

de gedaante van een Helling heeft, waarop
men een bierton ligt; het beflaac uit

'

flijicjes, aan welke klampen gefpijkerd zijn , daartoe*

om het tot een langwerpig vierkante berrie ge-

bf tafel te maken , 'doch aan de twee fmal-

He zijden , is er wederzijds^ een uitge-

hoMe dwarsplank tegen gefpijkerd , waar»*

door hét de vereischte gedaante bekomt om
de melkmouw in vast te liggen, als dezelve

gefchuurd moet worden, zijnde zoodanig

berrietafeltje met de melkmouw er op, en zing naar

een daaraan bezig zijnde boerin , afgebeeid Plaat lv
op Plaat LV Figuur i bij r en ^

Om

A A

i
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• Om nu het een ander het .welk van het
RUNDVEE.

gezegd is , door eene afbeelding op
VI. Afd* re helderen , zoo ziet men op Plaat LV

4 kelder verbeeld, waarin men
' melkmouwen en melktescen met melk ziet

^
Plaat LV flaan

, alsmede de boerin , welke bezig is

4‘ ixiec den room van de melk te fcheppen.

aa Is een laag muurtje; het welk in den
' kelder gemecfeld is om er de melkraouf

wen op te zetten.

bb Zijn melkmouwen met melk, op dat

m uurtje liaande.

cc Zijn houten mikjes, liggende over een

der melkmouwen.

4 Zeef of teems, flaande op de mikjes,
' wordende door die zeef de melk in de

melkmouw gegoten.

e Is een boerin ,
welke met een houten

nap , de room van dé melk fchept.

ƒ Is de ton of room da , waarin de afge-»

Tchepte room gegoten wordt.

g Is een kuip ,
waarin de afgeroomde melk

gegoten w^ordt.

h h de vloer van den kelder.

iii Is de muur van den kelder.

kk Zijn de keldervenfters.

Hl Zijn planken, tegen den muur liggende,

en fointijds gebruikt wordende, om kazen

op te liggen.

m m m 'in Zijn melktesten mee melk
,
op den

onderden plank daande.

nn Is de kelderdeur.

9 Drie
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o Drie treedjes of trapjes van.de deur tot

, in den kelder.^ -v
]
- -

f De zijmuur in de gang.

^ Is eeneboerenmeii 5
welke de melk in den>

kelder brengt.
. r

HIT
.

RUNDVEE.

VI. Afd.

,xi. :

Hoofdft.

Wij dicnem nu '.ook te fpreken—van de Oorzaken,

oorzaken, waardoor bet fomtijds gebeurt

dat de room^in de kam. gedaan, zijnde eï^.fomtijds

gekarnd^ wordende, de boter zich niet bè, mislukt,

hoórlijk affcheidc, of, zoo als men . zege.;.

dat de karn niet afgaat: m ^vroegere-

den voedde m-en deswegens' wonderlijke en. melk en'
bijgei oovige denkbeelden;, men dacht aaivroom.

becooveringen . invloed van kwade geesten êii

dergelijke ongerijmdheden , en men gaf geem
acht op de naruurlijke oorzaken, welke tot:

bet mislukken van het karnfel kunnen me-,

dewerken ;
en hoe zeer men nu wei van die

ongerijmde denkbeelden meestal is ccfiig go-:

komen, en men meerder van de natuurlijke;,

oorzaken weet, zoo oordeelen wii ons ech-.

ter verpligt, er hier ter pkatfe iets van te

moeten melden.
;

Onder de oorzaken , waardoor het karnen

van. den room mislukt, is^ voornamelijk het-

volgende- te cellen, namelijk :^,-wanr^^r een-

cf meer der koeijen eenige/ongeftpidheid of
ziekte beeft, en men de- melk, w'lke mem
nog van zoo epne koe kan, afuvclken, bij de^

melk yan.. de gezonden koeijen doet, zoa
kan den room van zoodanige melk, welke

van gezonde koeijen en van,zulke, w^lke iets

mankeren, gemolken en ander elkander is

ge-
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BET gemengd , -geen goed karnfel opleveren,
RUNDVEE* ^2ar is oorzaak , dat men er geen boter van
.VL. Afd. kan bekomen: voorts mislukt het karnen

H^odfft
veeal, als onder de afgeroomde melk,

zoodanige is, welke van een tochtige koe is

afgemolken ; of van zoo eene , van welke een

der kwartieren van zijn (lèl is , of door een
.of andere oorzaak brakke melk geeft: ook
als de (koe te kort op den tijd is , dat zij uit

de melk f^aakt

^

dat is: als zij te kort op
den tijd van het kalven is; als mede wan-
neer zij pas gekalfd heeft; in deze laatstge-

melde gevallen fchifc de melk , en de room
"er van is, in zich’zelve, te goor of te klon-

terig, en kan het karnfel bederven ; ook
kan de room door onweder , of verandering

in het luchrgeflel , bederven ; waarbij nog^

komt, dat de afgemolken melk al te dik of

al te dun kan zijn, zijnde de te dikke melk^

meestal van behoorlijke weideden ontbloot

en levert dan te weinig boter op , daar er

integendeel dan meerder vaste drooge kaas-

deelen in zijn;- de al re dunneii melk le-

vert geen van beiden op; behoorende goe-

de melk zoó gefield te zijn, dat dezelve

niet dun vloeijende of waterachtig en ook
niet blaauwachtig, maar zuiver wit en wel

verbonden is , zoo dat de melkdroppen

,

als aan een verbonden^ rond aan een blij»

ven; vooral moet men den room, in eene

zekere hoeveelheid, op een bord- kunnen

liggen, zonder dat dezelve uitvloeit; des-

zelfs kleur moet mede zuiver wit zijuj hoe

zeer het niet als een kwaad teeken is aan



VAN HOLLAND. 345

t€ merken, wanneer de kleur van den room het

iets naar het gele trekt; al fchoon die kleur

door fommigen' als kwaad- wordt aange- VI. Afd,

merkt, de fmaak kan hierin het best be-

ilisfen, want is de room goed, zoo is de

linaak boterachtig, zoo dat men wel zegt,

men kan er de boter 'uit proeven: daar in-

tegendeel een muffe en bicterachdge fmaak

aanduidt, dat de roöïn’niet goed is. Bij

dit alles gaan fommigen zoo ver, van te

zeggen , dat de melk van jonge vaarzen
,
van

het eerfle kalf, te dun , en die van oude

koèijen te dik en te droog is ; doch van

dit -gevoelen zijn onze landlieden, in het

algemeen, niet, maar zij houden die melk-

voor de beste, welke van zoodanige koei-

jen komt, die gezond zijn, een rijzige ge-

halte, breed kruis, zware kosfem en -goede

elders hebben, het zij die koeijen dan oud
of jong zijn,

Na dat wij iets van de eigenfchappen

van goede melk en room gezegc, en ook
de oorzaken gemeld hebben, waardoor het

karnen mislukken kan, zoo ver die van de

koeijen of van de melk voortkomen, die-

nen wij ook iets te melden van die oorza-

ken, waartoe de menfehen al of niet kusi-

nen’ medewerken. ^ *-

"In het roomfeheppen, karnen , boterkite-

den en in de geheele behandeling van het-

geen 'hiertoe betrekkelijk is, moet men
zorgen rein en zindelijk te zijn.- -Men moet
niet met morfige, n)aar met fchoone han-

den 'werken; men moet het noodige vaat-

werk ,
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werk”, tonnen enz. niet (Ongefchuur^ ge^*:

•bruiken, maar het telkens fchuren, alvo-

rens het op nieuw te gebcuiken; men moet.
geen vuil water gebruiken, en vooral niet

dat in den zomer door den honigdaauw be*

fmet.is, maar frisch kpel putwater of daC

uitloopende rivieren droomt; men moet den.

room niet in karnemelkstpnnen
, maar alleen

in de daartoe gefehikte roomda, gieten V'ook.
moet men zorgen, ^dac in de roomkelders

geen kuipen met vleesch of fpek cn ook
geen groemens geplaatst worden , en verder

alles jermijden , wat, door eenige uitvvafe-

ming of verrotting, de lucht in den kelder,

in het bouwhuis en in de flal zou kunnen

bederven
,

en daardoor ds room en boter

belmetren* Wanneer men dit alles in acht’

neemti' kan men veel toebrengen tot ^goed

karnen en boterbouwen.

Eindelijk moeten wij hier nog bijvoe--

gen, dat het wd gebeurt, dat het karnfel

niet dik wordt , doordien de room in de

karn te koud is: in dit geval giet men er

een ketel koekend water in , als wanneer hec

veelal, wanneer er niets aan de melk, ca

dus ook niets aan den room fcheelc
,
ge-

lukt, om hec karnfel af te karnen.

Hier mede zullen wij dit Hoofdduk be-

fluicen , - en in het volgende overgaan tot

het befchrijven van veifchülende karnton-,

nen en de wijze van karnen, maar hkr eersc

plaatfea eene
. ;%c

Kor-

L.
'
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Korts Verklaring van Plaat LV. H-t
RUNDVKÉ,

Figuur I is de afbeelding van een gedeelte vi. Afd.

van een koedal, van achteren

naar voren te zien, alsmede van
*

den koelbak en pomp, en wijze

om de ketels met melk , in de-

zelve te koelen , zie in dit Hoofd»
link, bladz. 325 tot 331.—- 2 is de afbeelding van eene ronde,

om de welput gemetfelde ,^(lee-

nen put en houten Helling op
dezelve, alsmede de wijze, om
de kruiken met melk , in die put

,

te bekoelen, zie bladz. 331 tot

334 -

3 is de afbeelding van eene groo-

tere vierkanten, om de wejput,

gemctfeldc (leenen. bak , en wij-

ze om in dezelve de kruiken en

ketels met melk neder te laten,

om te bekoelen , zie bladz. 334
tot 336.— 4 is eene afbeelding van de kelder

cener boerenwoning , en manier

om de melk er in te zetten , om
dezelve te roomen , als mede de

wijze om er den room af te

fcheppen
,
zie bladz. 337 tot 343,

Z ZES-
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ZESDE AFDEELING.

\ TWAALFDE HOOFDSTUK.

Bevattendt emt hefchrijving van het

karnen van den room tot boter ^ en

van verfchillende karntonnen,

Het karnen.van den room is de voornaam-
’ fte bewerking , waardoor de boter wordt

-voortgebragc
; zijnde het door de kleinzing

Hoofdft. kluczing en door de gedadige roering,

welke den room -der melk in de karnton on-

dergaat , dat het flremmen en zamenftollen

fchrijving
botcrdeelen bewerkt , en dezelve van

der karn- de melkdeelen afgefcheiden en tot hare ei-

tonnen, genaardige verbinding gebragt wordt. Deze
bewerking, als mede het werktuig , dat hier-

toe wordt gebezigd , is zoo algemeen be-

kend, dat het bij vele oppervlakkige be-

fchouwers geene bijzondere aandacht waar-

dig fchijnt : het behoort echter onder de

bclangrijkftc zaken voor de>n landman, en

hec
I
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liet zware der 'bewerking , in de gewone «et

karnton , heeir de oplettendheid der werk>

tm'gkundigen opgewekt , ten einde zooda-, Vi. Afd.

nige verbeteringen aan die werktuig toe te

brengen, als waardoor dc bewerking iigter

ganaukt werd. De landman zelve is daarom-

trent mede opmerkzaam, en hierdoor heeft

men hier en daar onderleheidene foorten

van karntonnen in gebruik gebrage , terwijl

er ook wel zoodanige zijn uitgedacht, waar-

van de bewerking in het groot niet vol-

doende geoordeeld wordt. Wij zuilen trach-

ten van dit alles zulk eene volledige be-

fchrijving en zoodanige afbeeldingen te ge-

ven ,
als wij oordeelen dienftig te zijn , om

van de karntonnen , zoo oude als eenige

nieuw uitgevondene, een vatbaar begrip te

bekomen
De karntonnen , welke door onze land- ÖneJeF-

lieden gebruikt worden , zijn van twee on-

derfcheidene gedaanten, te weten: de zoo
danige, welke breed aan den bodem zijn,

en naar boven ' fmaller toeloopen , en deze

noemt men de ouderwstfche karnton ; en

zulke, welke als een gewone ton met een

buik zijn ; dat is, die in het midden ron-

der van duigen" zijn en wijder uitloopcn,

dan boven en onder, even als de biervaten

en oxhoofden, wordende deze foort de ton-

nekarn genaamd; van beide foorten zijn ef

van verfchillende grootte , naar mate dac .

den landman veel of weinig koeijen heeft,

of dat dezelve zwaarder bewerkt moeten

worden; de groocile zijn die, welke voor

Z 2 dd
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HET
HÜNDVPE

VI. Afd.

XII.

Hoofdft.

Bcfchrij-

ving van

de ouder

wetfche

karnton.

Plaat LVI
Fig. 1.

de ^roote karnmolen, die door bec loopen

van een paard word: omgedraaid, gefchikc

zijn; die van eere mindere grootte wotden

door middel van een flinger bewerkt; nog
kleinere zijn er, welke door een volwasfen

flerk mensch, en de kleinde, welke door

een aankomend meisje of knaapje kunnen

bewerkt worden : alle dezen hebben bovenop

een houten dekfel , roomdekfd genaamd,

in welks middenpunt een rond gat is , waar

de karnftok ( ook de roomfiok en ook wei

karnpols genaamd) doorloopt : onder aan

den karnftok is een ronde fchijf vol gaten,

welke de druif genaamd, en waardoor de

room gekleinsd wordt, De karndokken

,

welke voor zoodanige karntonnen dienen,

als met de handen bewerkt worden , zijn

bovenaan rond en domp, ("zie Plaat LVI
Figuur I bij e); aan die, welke voor den

flinger en andere bewerkingen moet diendig

2ijn , is het boveneinde iets platter , ook
met ijzer bedagen en met gaatjes doorboort,

(zie Plaat LVl Figuur 2 bij a). Wij zul-

len het een en ander omdandiger befchrij-

ven en afbeelden.

Op Plaat LVl Figuur. i ziet men een

ouderwetfehe karnton, waarin de room door
een volwasfen landman gekamd wordt: a is

de , aan het ondereinde breed iiitloopende

en aan het boveneinde fmaller. toeloopcnde

,

karnton; h is het dekfel, waardoor de karn-

flok loopt; e is de karndok, waarvan ce

fchijf of druif in de ton, en dus hier on-

zigtbaar is; ^ is de landman , welke karnt;



/
VAN HOLLAND. 351

€ is het fmalle boveneinde, en ƒ het bree-

der ondereinde van de 'karnton. Wanneer
nw de boer zal karnen, dan vat hij met Afd,

beide de handen den karnflok, heffende en

drukkende denzelven telkens op en neder, tot

zoo lang dat de room gekarnt en de boter- van

deelen van de melkdeelen zijn afgefcheiden

,

of zoo als de landlieden zeggen: tot datx^t kam-

het karn af is. Gedurende dezen tijd moet ton,

zi:n fland zoodanig zijn, dat hij zijn lig-

chaam in zulk een evenwigt houdt, als noo-
dig is, om met zijne armen en handen die

kracht uit te oefenen, welke het opheffen

en nederdrukken van de karnfchijf of druif

vereischt, en waartoe geen geringe kracht

noodig is, nademaal hij niet alleen de zwaar-
ste van de druif, maar ook de kolom vocht

of room telkens moet opheffini en neder-

drukken, bij het opheffen van den karnflok,

zich oprigtende, en bij het nederdrukken

ce heupen en dijen achteruit flekende, al

het welk geene gemakkelijke bewerking

veroorzaakt.

Om de zaraen Helling van de karnfchijf of De karrS

druif en van den daaraan verbonden karn

Hok, te beter te begrijpen, zoo is hetzcl-

ve ‘op Plaat LVi Figuur 2 afgebeeld ; zijn- Plaat lvi

de a de karnflok, welke bovenaan met ijzer

beflagen, en met ‘gaatjes doorboord is, om .

denzelven tot de flinger of andere karnen te

doen dienen, wanneer dezelve aan den flin-

ger moet worden vastgemaakt (zie Figuur

8 bij iïk en voorts is in deze Figuur

bh een houten klamp, welke aan de

Z 3
kam-
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karnfchijf of druif vast is, en waarin ds
RUNDVEE

jg ingegroeft; c is genoemde fchijf

VI. Afd. of druif, vol gaatjes
; // is het dek fel van

de karnton met deszelfs handvatfel , ( het
lioofdft.

wel in eene ijzeren ring beilaac)

,

en e is het handvat op het dek fel.

?laatLVl Verder is ook op Plaat LVI Figuur 3,
3 * de karndruif of fchijf, afzonderlijk afge-

beeld, op zijn plat re zien: op dezelve ziet

men de houten klamp , welke er op is vasc-

gemaakt, met het gat waarin de karndok

wordt ingegroeft ; de druififchijf zelve is

rond, bedaac uit eikenhout, en is vol ron-

de gaatjes, wel ten getallen van 18 in den

eerden en 12 in den tweeden cirkel; deszelfs

zwaarte bedraagt fomtijds wel 8 a 10 pon-

den ; door de daarin zijnde gaatjes, wordt

de room', in het nederdrukken der druif,

opgeperst; terwijl dezelve, in het opheffen

der druif, er weder doorfijpelt, en aizoo

door deze beurtelinge bewerking gekleinsc,

of eigenlijk gekarnc, dat is: dat, door deze

bewerking, de boterdeelen zich affcheidcn

en COC kernen of korrels zamen zetten, wel-

ke van de overblijvende melkdeelen kunnen
worden afgefchepc, als het karn is afge-

“ • -'werkt. Om den karnflok en fchijf in de
karnton te Treken, ligt men het dckfel er

af, en fteekt den karnflok en druif in de
karn

, waarna men den karnflok door het gat*
dat in het dekfel is, lleekc; en het dekfel

vervolgens op de karnton doet en vastklopu
Zinfpe- Qp (jen fland van hem , of haar

, die karnt ,

Sea! huane houding gedurende deze

bef
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bewerking, cn op bet karnen zelven, vindt

men bij eenigc oude Dichters, als bredsro
e,n anderen, eenige Dichcftukjes, dan wel- Vi. Afd,

ke meestal wat los in de toepasfing zijnde,

wij ons met dezelve niet verder zullen op-
houden , maar alleen gebruik maken van een

'

zinfpelipg op het karnen en de karnton,

door den waardigen Vaderlandfche Dichter

jacob cats, in deszelfs Christelijke Zelf-

firijd geplaatst, en waarin de bewerking
van het karnen, en de kleinzing van den
room , zeer eigenaardig befchreven is, zijn-

de het van den volgenden inhoud:

Atnfehout dit Boerentuigh van buiten eiade binnen

Het eene met het oogh , het ander met de finnen

,

W'^ant foo ghij dit geficht een leerfaam herte bied »

Ghij fult hier koonen fien dat niemant ooit ca fier.

Van buiten ftaet het ftil, van binnen is gerommel,

Niet anders dan gelijck het rafen van een trommel,

AU in het vlacke veld twee Legers komen ftacn

,

Ten krijge toegerust, en veerdig om te flaen.

t Gerugte werd verwekt door twee verfcheidc faecken ^

Die in ’t befleten vat fich onderling ghenaecken

,

En ftorten overhoop , de fmaekeloze ftroom

Leijd midden in het vet, en hohhdt in den room.

Hieruit ontftact de krijgh , fij dringen in malkander

,

Nu drijft het een om hoogh , dan wederom het ander ,

Nu werd de roora vcrdruckt, en dan het fchralcweij .

Men twijffelt aan het end, de prijs hangt tusfehenbeij

,

Onzeker wiens hij is ; tot dat ten lange lesten

,

De room, nae groot gewoel, aen een begint te vesten

En fclioonder als hij was, en geeldcr als het gout, ^ v

Verbeterd door het Haan , met kyagt het veld behout.

Z 4

/
/
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SïT Maar fchoon bij boven drijft, nog moet het egter lijden »

B.UNOVBE. kabbeling van melck , dat fchuim van alle zijden,

VI. Afd. Dat fpoeling van het vat hem overal bevlekt

,

XII* Tot dat een hoger hant hem uitter leeghte trekt,

Iloofdft.
fpoelt met klaren ftroom , maakt fuiver boven maetc

,

Sout regens het verderf bewaert in rijne vaetcn ,

Verfegelt met zijn merek, ten lesten ciert en kroont,

^ Zoo werd, die overwict na langen ftrijJ, gcloont.

De zinfpeling hiervan , kan men in het

v;erk zelve breeder lezen.

Vergelij-’ Diis verre van cc algemeen in gebruik

de^ouder
foorcen van karnronnen gefproken

,

wetfehe
* karnen befebreven hebbende; zoo

karnton blijft nog ovcF te onderzockeii ,
in welke

met de beiden, namelijk in de euderwetfehe

tonnekarn.
oploopende karnton, /of in de nieu-

’ were tonnekarn , het beste, geraakkelijklfe

en voordeeligfte gekarnd wordt : de landlie-

den verfchillen daaromtrent in denkbeel-

den: de eene houdt de fchuin oploopende

ouderwetfe karnton , en dc anderen de nieu-

were tonnekarn, voor de beste. De laat-

fle ,
namelijk de tonnekarn , wordt thans

meer algemeen gebruikt, als de fchuin op-

loopende karn'on; evenwel zijn er oude

landlieden, welke van oordeel zijn, dat de

oude fchuinoploopende karnton veel vaster

en meerder boter opleverc dan de tonne-

karn : wij zullen dit , zoo ver ons begrip

toelaat, onderzoeken en door afbeeldingen

ophelderen,
Plaat LVI Op Plaat LVI Figuur 4 ziet men eene
Ds* 4* puderwetfeh^ fchuin oploopende karnton

,

vaq
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van Sc eerlTe grootte, van boven rot onder,

halfdoorgefneden, de lengte der middellijn van

deze ton, is boven aan bij aa, 19 duimen vi Afd.

binnen de kanten , en onder aan den bodem
bij b insgelijks binnen de kanten, 25 duimen

,

zoo dat de middellijn van den bodem 6 duimen

langer is, als die van het bovenfte gedeelte

van de karnton; de middellijn van de karn-

fchijf of druif c is 18 duim, en dus i duim
minder dan die van het bovenfte gedeelte

der karnton, het welk noodig is, om de

karnfchijf of druif in de karnton te kunnen
brengen. Wanneer men nu veronderftelt

,

dat de druif of karnfchijf regtdandig worde
nedergedrukt tot bijna op den bodem van
de karnton, zoo ver als door de lijn dd\^ '

aangeduid , en dat dezelve, bij de ophef-

fing tot zoo ver omtrent het dekfel worde
opgetild, als door de lijn is aangewe-

zen; dan zal men bevinden dat onder aan

den bodem bij gg, ter wederzijden van de

druif, een j’uimte overblijft van 3 duimen

,

en welke ruimte boven aan het dekfel bij

hh^ tot niet loopt, zoo als dit alles door
de lijnen héffgg wordt aangeduid, en

dus blijft de kolom room, welke door het

karnen wordt opgeheven en nedergedrukt,

tusfehen deze afftanden befloten. Nu is toe

het opheffen van deze kolom , meerder /

kracht noodig, dan tot het nederdrukken

,

omdat de hoeveelheid room, door de engte

vsn het bovenfle gedeelte dezer karnton

meerder geprangd wordt ; en integendeel bec

pnderfte gedeelte ruimer zijnde
, minder

Z 5 per-
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perfing veroorzarkt, en dus is de bewer*
iuNDVEB.

karnton veel zwaarder in hec
VI. Afd, ophefFen, dan in het nederdrukken.

Op Plaat LVI Figuur 5 is, ter verge-

Jijkipg met het bovengemelde, een men-
Plaat Lvivvere Tcnnekarn afgcbeeld, mede van bo-

5 * ven tot onder , op de helft doorgefne-

den ; de lengte van deszelfs middellijn , is

aan het dekfel bij aa en aan den bodem
bij 19 duimen, en die van het midden

of buik der ton cc is 25 duimen; de leng-

te der middellijn van de karnfchijf of druif

^ ^ ,
is weder 1 8 duimen : wanneer men nu

de lijnen welke ter wederzijde langs

de druif ee^ tot omtrent den bodem bij//*

loopen, beziet; dan zal men' bevinden dat

de ruimte van 3 duim, ter wederzijde van

dezclven, juist valt in het midden van het

vat, langs den middellijn cc, en dat dus

de kracht, welke noodig is, om de druif

tot omtrent tegen hec dekfel bij gg op te

heffen, gelijk Haat met die, welke noodig

is, om dezelve druif, tot omtrent de bo-

dem bij /ƒ, neder te drukken , en hij die

karnt, derhalve in b^c optillen en neder-

drokken
,

gelijke krachten moet uitoefenen

,

ten ware de zwaarte van de karndruif, in

hec optilien eenige meerdere krachten, als

in het nederdrukken, vorderde.

Wanneer men nu beide deze karntonnen

befchouwt, en tegen elkander vergelijkt,

dan komt het in geene bedenking ,
of men zal

,

ten aanzien van de zwaarte der bewerking,

de voorkeur aan de laacfte, dat is, aan de

, / ton-
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tonnekarn geven, omdat de pcrfing in het «et

oprillen en nedcrdrukken van de karndruif,

aan elkander gelijk (laat, daar die, in de VI. Afd.

oude fchuin oploopende karnton, in het op-

tillen veel zwaarder, dan in het nederdruk-

ken is.

' VeiTcheiden oude landlieden, welke wij

er over gefproken hebben, en waaronder
er zich bevonden , welke als zeer ervaren

,

in hun vak, konden worden befchouwd,
oordeelden, dat men in de oude fchuin op-

loopende karnton, hoe zeer m oei
j
elijker in

de bewerking zijnde als de tonnekarn, ech-t

ter fcherper karnen kan, omdat de fchu-

ring of fnijding van de room^ zoo als zij

dit noemen, veel fcherper dringt, tegen de

engte van de bovenfle verfmalling van het

vat, en dat de boterkernen daarin , naar

boven gedrongen wordende ,
fpoediger aan-

een klonteren, alsmede dat het karnen, in

de oude karnton, zoo niet meerder , aL
thans vaster boter opleverd, als in de ton-

nekarn, daar in deze laatfte', de boterker-

nen geftadig in de middenruimte of buik der

ton onbelemmerd in den room drijvende, ge-

ftadig heen en weder vloeijen, en gevolge- j
lijk zoo fpoedig nog zoo vast niet aan el-

kander verbonden worden als in het engere

bovenfle gedeelte der oude karnton. Daar
alle deze redenen , ten voordeele van de ou-

de karnton
, ons niet geheel ongegrond zijn

voorgekomen , zoo hebben wij niet willen

nalaten om dezelve mede te deelen, zonder

_ er evenwel zelve iets in te willen beflisfen.
'

, Ah

i
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Alvorens nu rot de befcbrijving van de
Ï.UNDVEE*

zamengeflelde karnmachines over te

VI. Afd, gaan , zullen wij eerst nogJets melden van

den huppel^ welke wel op de karntonnen
Hoofdft,

^ jy

geplaatst wordt.
Karnton Qp LVI Figuur 6 is een karnton,

of
waarop zoodanige huppel geplaatst is, af-

huppciaar. geheeld ; de huppel bellaat in een gedraai-

PiaatLViden houten kop waarvan de onder- en

bovenkanten bb^ even als kommen zijn uit-

gehold, zoo dat het geheel omtrent de ge»

daante heeft als twee, met den bodem, te-

gen elkander llaande boterkoppen ; de hoog-

te van het geheel is 57 duim, en de mid-

dellijn van elk der uitgeholde onder- en

boveneinden is 3^ duim ; midden in den hup*
pel is een rond gat, waardoor de karnHok
gedoken wordt; verder ligt er, boven op

^
den huppel, een rond plat plankje c, het

welk als het dekfel van den huppel is, in

het midden van dit plankje is mede een rond

gat, waardoor de karndok deekt; hetzelve

wordt onder het karnen, door de beweging

van den karndok , wel mede opgetilc en neder-

gezet, waardoor de geheele houten kop,
ook den 'naam van huppelaar verkregen

heeft, De geheele huppel of huppelaar

wordt op het dekfel van de karnton,

geplaatst
; en dient voornamelijk om den

room of de boterkernen , die door het op*
karnen en de perfing van de karndruif, te-

gen het dekfel der karnton, fomtijds door
het daarin zijnde ronde gat doordringen

, als

ware, te vangen en te verzamelen, zoa
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dat die doorgedrongen fchiiim, room ofbo- het’

terkernen ,bij het nederdrukken van den karn- ^uNDvEit;f

Hok , wederom in de ton vloeiien. Voorts vi. Afd;

is deze karnton met ijzeren in plaats van

met houten , hoepels omkuipt , en hierin van

de gewone karntonnen verfcliillende.

Bij gelegenheid , dat wij dezen huppel of
buppelaar beichrijven, kunnen wij niet na-

laten melding te maken van eene Duitfche

Karnton, welke wij gezien hebben, en waar
van het dekfel tevens den huppel of huppe- r

laar was. Dit dekfel werd in de rondte te-

gen den rand der ton geklemd, zoq dat hec

in den rand der ton floot, en boven aan,

even als een kom , was uicgehold en ge-

draaid. Wij hebben eene afbeelding van
dit dekfel gemaakt en dezelve op een *van

onze gewone karntonnen geplaatst.

Op Plaat LVI Figuur 7 ziet men dan PlaatLVi

weder eene gewone karnton , waarop hec

belchreven dekfel en huppel gefleld is; aa
is het onderfle gedeelte van het dekfel, hec

welk binnen in den rand van de karnton,
'

bij hh fluit; aan het bovenlle gedeelte cc^
is het dekfel als eene holle kom uitgehold:

in welke uitgeholde rondte, bij een gac

is; waardoor de karnflok gelloken is: de

karnton is, evenals de vorige, met ijzeren»

in plaats van houten ,
hoepels omkuipr. Wan-

neer nu zoodanig dekfel op de karnton ge-

plaatst is, dan heeft men bij het karnen,

er geen afzonderlijke hirppel op noodig, r

d.wijl de overfchuimênds room in deze

kom ©ntvangen wordt; men heeft dan ook
geea

/
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HET geen afisonderlijk dekfel noodij;, alzoo hec
RUNDVEE,

tevens toe dekfel en tot hup-
VI. Afd, pel te gelijk dienstig is ; hierom zoude deze

XII. rnogelijk te verkiezen zijn hoven den hup-

pel , welke afzonderlijk op het dekfel gedeld

wordt en t>nder Figuur 6 befchreven is.

Wij hebben er bok gezien waarvan de rand

van het dekfel niet binnen in den rand der

karnton, maar buiren om den rand dier ton

floot, dan flappen hier van, alsmede van

andere kLini^heden af, en zullen overgaan

tot het befchriiven van meer werkcuigelijke

2amennellingen en verbeteringen,, welke hier

te lande aan de karnton zijn uitgedacht,

ten einde het zware van den arbeid, (want
het karnen, met de handen en in de gewone
karnton , zonder cenige vcrligtende hulp^

middelen.,' is in der daad zwaar werk) zoo
: ; ; • ^eel mogelijk te verligten en gemakkelijker

' *
' bewerking te ..veroorzaken , en zullen het

eerst fpreke'n van die zamenftellingen
, welke

door menfehen kunnen bewerkt worden,

Befchrij- ^ ïn de eerde plaats komt dan in aannier-
ving van king, de Pompkarn ^ welke ook Slinger-

of
genaamd w^ordt, om dat de w’erktuig-

karn, en kundige zamenftelling , door den bewerker,
deszdfs even als een gewone porapfiinger op en
bcvvcrkiBg- bewogen en geflingerd wordt; dezelve

is in ZuidhoUand zeer algemeen in gebruik;

de roedel is zeer eenvoudig ; wij zullen

dezelve befchrijven en afbeelden.

picatLVi Op Plaat LVl Figuur 8 ziet men ge-

Fig. 8. noemde pompkarn of llingerkarn en de be-

werking er van, afgebeeid; is een der

zoF
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zolderbalken in het karnbuis; bh zijn tv<?ee |het

houten bangblokken, welke ter Wederzijde,

aan dien balk gefpijkerd zijn, en aan wel- vi, Afd».

ker binnenkanten , onderaan groeven zijn
,

uitgeftoken , waarin de fpillen van het fpü

leblok c geftoken, en waarin dus het fpil*

lebJok gehangen wordt, en wel zoo, dat

men dat fpiileblok , naar verkiezing , uit die

groeven kan ligten en het er weder inleg-

gen , welk uitligten gewonelijk gcfchied als

het karnfel af is, hangende men dan dac

fpiileblok, benevens de flingeren hefDooni,

aan den mnur of waar men zulks verkiest.

Aan het gemelde fpiileblok c is in de eerfle

plaats irigewerkc, de pomp- of llin^erbalk

ddy dan welke inwerking, hier niet duide-

lijk te zien zijnde, door de kleinheid en den
fland der afbeelding, nader en duidelijker,

bij Figuur 9 .
zal afgebeeld en befchreven

worden; ten tweede, is ook aan het fpil-

leblok, fchuin tegen de pomp of üinger-

balk , ingewerkt de hefboom ee-, vormen-
de de gemelde llingerbalk dd en hefooonj

ee^ boven het middelpunt van het fpille;-

blok, bij ƒ een, winkelhaak of driehoek,

welke door het overige van dien (lingerbalk

en heiboom verlengd wordt en fteviger ge.-

maakt is, door de klamp door welke

zij beiden aan elkander verbonden zijn;

voorts is aan het einde van den hefooonv,

ter wederzijde, bij /?, een ijzer beflag, het

welk met gaatjes doorboord is; zijnde irr

dat onder fte gedeelte van den hefboom eeni-

ge ruimte uitgezaagd roe die hoogte als hcc

. ijzer
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fiET ijzér beflag loopt; in de gezegde uitgemg<
i.uDNVEE.

ruimte fluit het ijzer beflag /, het wel Ie

VI. Afd. boven om den karnflok k geklonken is, zijn-

XII. de dit ijzer beflag en het boveneinde vaa
Hoofdft, karnflok, mede met gaatjes doorboord,

welke juist overeenkomen met de gaatjes,

die in het ijzer beflag zijn , dat aan het ein-

de van den hefboom is: verder is bij I eene

ij zere pen, welke door de gaatjes, die in

het gemelde ijzer beflag, aan den karnflok

en den hefboom zijn
,
gefloken is ; m is de

karton, zijnde' hier een tonnekarn, waarin

de karnflok en daaraan zijnde druif, op en

neder bewogen wordt , door het ophefFen

en nederlaten van den hefboom , het welk

gefchiedt door de pompende of flingerende

beweging, welke met dc pomp of iflinger-

balk, onder het karnen gemaakt wordt:

n zijn twee of drie dwarslatten aan het on-

dereinde der pomp of flingerbalk , zijnde

gefchikt om de handen aan te flaan ; o is eene

boerin, welke, karnende, de handen aan die

dwarslatten heeft , en de pomp of flinger-

balk op en neder beweegt, even als de ge-

w^one flinger eener pomp, welke men naar

zich toehaalt en van zich affloot; eindelijk

ziet men nog op den vloer van het karn-

huis, bij/>, eenig boeren bouwgereedfehap,

als emmer, melkmouw, koperen raelkkerel

met een zeef er op llaande , voorts een

melkton en bezem.

Wanneer men nu dezen toeflel aandach-

tig gadeflaat, zoo zal men moeten erken-

nen, dat deze wijze van karnen de voor-

keur
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HÓLLAND.
Iceur verdjcnr, om dar, volgens de algemee- het

ne aarsgehomen wiskundige berekeningen
,
R^^ndvesi

de hefboom en pompPJngèr , op eenen be- vi. Afdii

hoorlijken affland , in werking gebragc, aJle Xii.

zware bewerkingen verligt, zoo dis aan al-

len bekend is, .welke de kracht van den

hefboom en pompflinger kennen. De uitvin*

dirg van deze eenvoudige en nuttige zamen-
ftelling , waardoor den zvvaren arbeid, wel-

ke aan bet karnen verknocht is , zoo aan-

merkelijk wórdt verligt, behoort dngetwij*

feld aan mijn Vaderland , aan Hólland; waar
het zoo algemeen in gebruik is, ë’n waar
men er zich ook wel bij bevindt,

, .

Wij zullen het fpilleblok, als mede de Plaat

wijze hoe dit in de groeven der hangblok-

ken wórdt gelegd en ultgeiigt; als medé
hoe de flingerbalk en hefooom ef zijn in*

gevlerkt, nu nog afzónderlijk befchrijven en
afbeelden, alsmede een opgaaf van de leng-

te en dikte van de gedeekens er bijvoegen.

Op Plaat LVI Figuur p, is bij een

der houten hangblokken afzonderlijk afge-

beeld; hetzelve is lang i voet eh 5 duim,
en breed in het vierkant 'aan élke zijde 4
duim ; hét uiigekoken fpilgat b , begint 7
duimen van het boveneinde

,
en 6 duimen

van het ondereinde van het hahgblok, en is

dus 4 duimen lang; dè ópening c öp' zijde

in het hangblok, vvaardoor de fpii wordt in*

en uitgeligt , is 3 duim lang en duf^ dé

groef d, waarin de fpil vak en rustv r

ëuim lagef als dè ópening c; bet fpilleblok

é is t voet en z duim lang
, de breedte is

A a ^
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««T 6 düim , en de dikte op zijde 4 duim ; de
RUNDVEE

ppiijgrj ƒƒ^ (teken wederzijds ter leng-

VF. Afd. te van 3 duim 5
buiten het fpilhlok uit; het

XI i.
gat waarin het hoofd van de flingerbalk

Hoofdft, wordt , is 3 duim ; voorts is h de

pen, welke door het fpilblok en door hec

hoofd van den llingerbalk gedoken wordt, en

i is het hoofd van den (lingerbalk, afzonder»

lijk afgebeeld ^ zijnde bovenaan ingekipc,

cn met een gaatje doorboord, v;aardoor de

pen h geftoken wordt, als dit hoofd, in

het gat g van het fpilblok , jt^doken is.

De lengte van den (lingerbalk (Fig. 8 dd^
is lang 4 voet en 7 duim , dik in het vier-

kant^ 4 duim; de hefboom CFig. ^ee') is

lang 3 voet en 6 duim, dik in hec vier-

kant, 4 duim; de zijklamp C Fig. 8 gg^
is hng 4 voet, en dik in het vierkant, a

düim ; de dwarslatten of handvacfels C Fig.

8 zijn Hechts door den (lingerbalk ge(lo«

ken (lokken , en elk omtrent 2 voet lang

;

de karnftok ( Fig. 8 )is 5 voet en 7 duim
lang; het ijzer beflag, aan dezelve, heeft

de. lengte van i voet en 6 duim; de karn-

ton of eigenlijk tonnekarn (Fig. 8 is

3 voet en 3 duim hoog; deszells middellijn

is onder en boven binnenkants, lang 2 voet

cn buitenkants 2 voet en 2 duim , zijnde de

duigen er van, dus 2 duim dik; de middel-

lijn van den buik der ton- is binnenskants lang

2 voet cn 7 duim, cn buicenkancs 2* voet

9 duim ; zijnde voorts de lengte van de mid-

dellijn der karnfehijf qf druif, welke in de
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I*
Jon eti dus hier niet zigtbaaris, t voet en «R't

I
II duim, alles rijnlandfche maat. rundvebj

I Wij twijfelen niet of men zal, ha deze vi Afd;

F fcefchrijving, van de flinger- ofpompkarn, xii.

I
ce zamëndelling en bewerking ervan, dui- -

F deJijk begrijpen^ moetende wij er nog bij-

‘ Voegen
, dat men bij deze zamenftelling zoo

wel de fchiiin oploopende ouderwetfehe
iarnton, als de nieuwere tönnekarn gebrui-

ken kan ; alsmede dat door onze landlieden ,

de karnton i bij deze zamenftellmg^ het zij

grooter, het zij kleiner gebruikt wordt,
haar mate van de uitgebreidheid hunner
bouwerij;

In de tweede plaats zullen wij nü fpfe* Befcbrij^

ken van eene andere nóg eenvoudiger wijze

van karnen, door die zariienilelling, welke
mén de ivipkarn noemt. Op Plaat LVI Plaat LVi
Figuur lo, 'ziet men dezelve afgebeeld:

is eene buigzame lat , waarvan het eene ein-

de k door twee ijzerè krammen gedo-
ken is , en welke ijzeren krammen om den

zolderbalk f zijn vastgemaakt ; omtrent aan

het andere einde van het lat, bij is de ^

karndok dd verbonden; voorts is bij aan

het einde van het lat , eh dus digt bij den

kaVndok, een touw ƒ, aan welks onderein-

de een dok of lat is, het welk dient- orn iii
.

de handen gehouden te worden , ' wanneer
'

men karnt; g is de boer, welke karnt; ^ is

de karnton
, op welks dekfel de huppel daat,

“ '

welke onder Figuur 6 h\] a; c is bei»

fchreven en afgebeeld ; eindelijk ziet men •

'

.Pp

I

r
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op den vloer, bij cenTchuin oploopende
auNDvEE. melkemmer en juk.

Vi.Afd. Wanneer men met dit alzoa zamengeftel-

.
de karntuig karnen zaL dan neemt men de

Hoofdft.
welke onder aan het touw ƒ

Wijze is, in beide de handen, en trekt het einde

kin'^dTr*^
van de buigzame lat neder, waardoor

wipkiim karndruif in de ton nederdrukc:

vervolgens laat men het touw naar de hoog*

.te fchieten, hierdoor wipt de lat aa^ door

bare buigzaamheid, op? en trekt den karn^

ilok,en druif naar de hoogte, wordende die

.telkens, alzoo door bet nedertrekken en op-

waarts kten fehiéten van het einde c der

lat aa herhaald, en op deze wijze de

room in de karnton gekarnd.

Wanneer de lat aa nu wezenlijk die buig-

2iamheid heeft, welke tot deze^zamenftei-

ling vereischt wordt, dan meenen wij, dat

dezelve ook zeer gefchikt is, om den ar*

t)cid van het karnen te verligten, hoezeer

wij ook landlieden gefproken hebben , wel-

ke zeiden het tegendeel ondervonden te heb-

ben, dan mogeMjk heeft de ht aa^ in hun
geval, die elasdeke buigzaamheid niet be-

zeten y welke noodig is y om deze wijze van
bewerking gemakfcelijk te maken*

IcfcTirij.
Verder moeten wij nog van eene andere

^Bg van wijze van karnen fpreken, welke hier en
4e tree* daar, maar echter niet zeer algemeen in ge-

bruik is; het gefchiedc door bet treden op
een plank , en word^ daarom treekarn ge-

Kttt Lvinaamdj dezelve is op Plaat LVl Figuur n
9ig. i i. afgebeeld. IVÏen ziet aldaiir, bij a, eene boerin ,

ilaaa^
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ftaande op een plank , in cene tpedendc

houding
, en fleunende op eene houten *®*>'®^**5

kruk welke aan een der zijftanders vast VI.Afd^

is ; bh is een lange plank , zijnde de tree-

plank
5 waarop de boerin ftaat; deze plank,

^
is even over het midden, vasrgenageld aan
eene houten rol c , welke ter wederzijde in

de zijftanders d4 rust, op zoodanige wijze
dat dezelve er in draaijen, en dus de op- en
nederwippende beweging van den plank
door het treden der boerin veroorzaakt,

volgen kan. Verder zijn er , in tegenftelling

van den treeplank , aan den zolderbalk ee,
ter wederzijde een, en dus twee houten
klampen ff vastgemaakt, in wier onder-
einden een dwarsfpil pf latje q vast is, zoo
dat dit mede draaijen kan, en alzoo de op-
en nederwippende beweging kan volgen,

van een daarop rustende lange houten fpar-

re of Üevige houten ribbe gg, welke te?

plaatfe , waar dezelve op die dwarsfpil rust,

.eene inkipping heeft , welke pm gemelde^

dwarsfpil fluit, ten einde het affchuiven voor

te komen; aan het eene einde dezer fparre

is bij het boveneinde, van den karnftok

,

doprgefloken en door middel van pennen,

welke door, in het boveneinde van den karn«

ftok, zijnde gaten, en ^oor d^ fparre ge-»

ftoken zijn, vastgemaakt ; verder ftaa; de

karnftok met deszelfs druif, in de karnton i%

wijders is aan her andere einde van de fpar-

re of ribbe gg, bij r , een ftok k op zoo-

danige wijze vast, dat het bpveneipd^ door

de fparre gefloken., en bovenop dpor

A.a 3
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welke door een, in het boveneinde

ftok zijnde gat gedoken is, is vast-

VI. Afd’. gemaakt: terwijl het ondereinden van de^eq

op dezelve wijze door het een& einde

' van de treeplank hb bij p gedoken, en on-

der denzelven mede door een pen is vastge-

maakt: zijnde de doorgedoken onder- er»

boveneinde van dien dok dunner afgedoken

om te beletten, dat het boveneinde, niet

door de fparre opwaarts, en het ondereinde

niet door den plank nederwaarts doorfchiete.

Wijze van Wanneer nu de boerin zal karnen, dan daac

dcrtre^-^
zij pp den plank bb^ vlak voor de kruk,

karn* welke aan een der zijdanders dd vast is, en

op die kruk deunende, treedt zij met den

regtervoet bijf/idat einde s van den plank

neder, waardoor het andere einde

,

waarin

de dok k vast is, opwipt; alsmede het daar

boven zijnde einde r van de houten fparre

gg mede oprijst, en het einde o van deze

fparre, waarin denkarndok h vast is, wordt
nedergedrukt, zoo dat deze bewerking den

karndok en druif in de karnton i nederwaarts

drukt. Vervolgens treedt de boerin met den

linkervoet bij n dat einde p van den plank b b
neder, waaraan de dok k vast is, en trekt

daardoor, ook het daar bpven zijnde einde

f, van de fparrè g^, nederwaarts, waar-

dóór het ander einde o dezer fparre, waar-

aan de karndok h vast is, opwipc 'en alzoq

wordt de karndolc en druif, in dè karnton i

opwaarts getild, en op deze wijze worde
dezelve in eene gedadige beweging gehou-
den} tot het karnfel af iso
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Om nu de evenredigheid in den tred, en

de vrijs op- en hederwippende beweging

van den plank hh behouden, zoo fteekc VI. Afd.'

defparre gg^ met deszelfs einde 0, zoo veel
.

verder buicen de klampen ff uit, als hec
•

andere einde r , om daardoor dit einde o

vlak boven den karnftok en karnton te doen

komen : daartegen is het einde p van den

treeplank bb langer buiten de rol c uitfte-

kende, als het andere einde waardoor

veroorzaakt vvordc, dat dit kortde einde s

vrij op en neder bewegen kan, zonder ce«

gen de karnton i te ftoocen.

Velen zijn van oordeel, dat deze wijze

van karnen te vermoeijende is , en een ie-

der niet gefchikt is, om den, daartoe ver*»

eischt wordenden, tred en beweging te hou-

den, en hierdoor is misfchien deze manier

van karnen wel in onbruik geraakt.

Nog moet ik fpreken van een draatkarn^ Befchrij*

waarvan ik de uitvinding verfchuldigd ben .

aan een Steenhouwers knecht, jacqs tim kamenbe-
MERMANS genaamd , welke zeer vernuftig werking

in het uitdenken van dergelijke en andere dezel-

zamenfteilingen zijnde, mij dezelve heeft op-^^’

gegeven. De gemelde draaikarn, als mede
^

d^e- bewerking er van, ziet men op Plaat Plaat LVÏ

LVI Figuur la afgebeeld : a is een land*^^S-

man, welke ftaac te draaijen aan een zwin- '

gel by door welk, omdraaijen van die zwin*

gel ook een fpil c wordt omgedraaid, aan

welks eene einde de zwingel b vasr. is, draait

jende de fpil tusfchen twee houten

flaanders 4 d: deze ftaanders rusten op, en

A a 4 zijn
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isET' 2ijn vast aan een dwarsMlk e , welke we-
8.üNDV£E. dwars daar onder liggende

VI. Afd, planken fff/ is vastgemaukt , terwijl de

dd ook aan die planken verbonden
* zijn door de fcbuins ftaande klampen ggg^l
verder is aan het andere einde van de fpil

c een kruk h vastgemaakr, welke door het

draaijen der fpil mede wordt omgedraaid;

voorts is ii een houten llijlcje , waarvan

het ondereinde aan de kruk h vast is , en

door het omdraaijen van die kruk op en

fieder bewogen wordt: het boveneinde v:n

dit ftijlcje is iets dunner afgeftoken dan het

overige van het (lijltje is, zijnde dit dunner

einde bij t gedoken, door den hefboom
kk^ en bovenop dooreen pen, welke door

een, in dat einde zijnde
,

gat gedoken is,

er aan verbonden , zoo dat dit dijhje niet

nederw^aarts door den hefboom heen kan

fchieten , wordende dit door de bovenop

^
zijnde pen belet , als mede niet opwaarts

,

daar dit door de meerdere dikte van het

flijltje , dat onder tegen den hefboom is,

belet wordt. Voorts is I een fpil , waarop

de hefboom kk rust, en n het gedeelte

van den hefboom, dat verder loopt dan de

fpil /, zijnde de hefboom zoo lang, om
de bewerking des te ligcèr te maken ; door

dit einde van den hefboom is het bovenfte

einde van den karnilok o geftoken, bo*

venaan met een pen vasegemaakt i zijndq

even zoo uitgeftoken als van het iUjhje il

gezegd is, ten einde al mede het doorrchie«

ten naar onder of boven te beletten.
,

Wij-
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iers is de fpil I vast tusfchen twee (laan- w
ders mm^ echter zoo, dat ' dezelve

los in ligt, om de op en nedergaande be-vi. Afd.

weging van den hefboom niet hinderlijk te

zijn
; q zijn kruislatten , waardoor de ftaan-

*

ders mm m het midden
, en r r zijn klam-

pèn , waardoor dezelven ook onder ea

boven aan elkander verbonden zijn ; s s zijn

grondplanken , waarop de ftaanders rus-

ten; en eindelijk is^^ de karnton, waarin

door den karnftok o en daaraan verbonden
, ^

maar in de ton zijnde , druif, gekarnd wordr.

Wij zouden gaarne een model, in het klein,

van deze zaraenfteiling hebben laten maken

,

ten einde de bewerking te beproeven, doch
verfcheiden omftandigheden hebben zulks

verhinderd : wij durven het echter aan de .

werktuigkundigen in bedenking geven, om
het te maken en te beproeven

, alzoo wij

niet twijfelen, of men' zoude , door deze

mainier vain bewerking , al mede ‘eene mer»

kelijke verligting in het karnen ondervin-

den.
“ ’

De befcbrijving der, op Plaat LVI af-

gebeelde,- werktuigen bier ten einde gebragt

2ijnde, zoo achten wij het gevoegelijk, al-

hier eene korte aanwijzing van die Plaat te

laten volgen , om dezelve daar achter of '

tegen over te plaacfen.

Korie aanwijzing van Plaat LVI.

Figuur £ is de > afbeelding van een ge-

wone ouderwetfche karnton ,
be-

'

Aa 5 ne-
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Mtr
KL’NDVES;

VI. Afd.
XII.

HooMSl.
Figuur^

'

J

nevens de wijze, hoe dezelve

door een volwasfen mensch be-

werkt wordt: zie, in dit Hoofd?

: .

‘ Huk, bladz. 350 en 351.
a .is eene afbeelding van den karn?

\ flok en daaraan vast zijnde karn-

druif, als mede van het dekfel dsr

,
karnton: zie. bladz. 351 en 352,

. 3 is de afbeelding van de karn-

druif , .op zijn-'plat te zien: zie

bladz, 352, ....

•4 is eene afbeelding van een ge-

wone ouderwetfche karnton op
de helft , van boven tot onder

doorgefneden , om (de werking

der .karndruif in dezelve te zien:

zie bladz. 354 tot 356.

, .5 is eene afbeelding van een nieu-

^
were tonnekarn , mede op de

helft, van boven tot onder door*

^ ..'gefneden , om insgelijks de wer-

king der karndruif in dezelve te

zien , ter vergelijking met Fi?

guur 4 : zie bladz. 356.

6 en 7 zijn afbeeldingen van ge-

wone ouderwetfche karntonnen,

met de huppel of huppelaai* op
dezelven: zie bladz. 358 tot 360.

8 en 9 is de afbeelding van een

flinger - of pompkarn , en de

wijze van derzelver bewerking,

'als mede eene afzonderlijke af?

beelding van het daarbij behoo-

rende Ipilleblok en hoofd van.
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den flinger- of pompbalk: zie het

bladz. 360 toe 365.
hündveh;

Figuur 10 is de afbeelding van een wip- vi. Afd.’

karn, en de wijze van der zeiver be- xii.

werking: ziebladz. 365 en 366.
•sMs— II is de afbeelding van een tree-

karn , en de wijze van derzeiver be-

werking: zie bladz. 366 tot 3^59.

is de afbeelding van een draai-

karn , en de wijze van derzelver

bewerking: zie bladz* 396 tot

371.

Bcfchrij*

Bij de reeds geplaatlle befclir ijvingen van vaa

verfchillende foorcen van karntonnen en ver-

fchillende manieren van derzelver bewer- ndcrkayi^

king, zullen wij nu ook nog fpreken van

eenige ahdere, hier te lande, uicgevonden

karnmachines, en wel in de eerile - plaats

van een ,
welke door zekeren c. dashorst

c. z. , te Velzen is uitgedacht, en waarop
door de Staten van Holland^ ingevolge Re-
folutie van 24 Junij 1757 aan dezelve odrooi

is verleend, om gezegde karnmachine ge-

durende den tijd van 25 jaren alleen te mo-
gen maken en te verkopen , en welke bij die

Refolutie befchreven wordt ah een Ma->

chine orn koter te karnen , zijnde van een

geheeld nieuwe uitvinding , en heftaande

uit verfcheiden raderen ; hebbende een meer
gemakkelijke., meer (ierke en egale hewe^
ging , en zijnde ook minder kostbaar dan
de gewone karnmolens. De Heer j. kops,

'

maakt er in d^zelfs Magazijn van Fader^.,

iandm
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aü^vEx Landbouw^ melding van (*)*
'

*

'maar heeft er de afbeelding niet bijgevoegc:
VI-* Afd, I5U eene afteekening van deze rna-

Hooidft,
cbine, zoo als dezelve gebruikt is bij zeke-

ren coRNELis v\N RijZE, bij Zoctermeer

^

yan hem zelve bekomen hebben ; zoo heb-

ben wij niet willen nalaten om de afbeel-

ding er van bij onze overige afbeeldingen

te voegen.

De machine bedaat geheel uit houtwerk

,

en de werking gefchiedt door raderen , wel-

ke op elkander draaijen , en door de zwaars

te van een gewigt, bewogen worden.

Plaat Op Plaat LVIIis dit werktuig, verkleind,
LVii. afgebeeld ; FF is eene grootep ftaander,

waaraan het raderwerk vast is, en waarin

dC' fpillen der raderen , in hunne groeven

draaijen; bpven aan is dezelve puntig afge-

zaagd , en de punt er van aan de achterzijde

van den zolderbalk G gehegt ; het onderde ein-

de van dezen Itaander, is in den berriebalk

K ingepent op die wijze als door Ifippeu

is aangewezen ; I is een andere kortere Itaan-

der , welke aan het eene eind^ yan den ber-

riebalk , bij K op dezelve wijze als de ftaan-

der F, is ingepent; L is een dvyarsklamp,

welke aan de ftaanders F F en I is vastge-

maakt; zijnde de (taanders, de dwarsklamp

en ‘ de berriebalk van greene hout.

Voorts Itaah op de beide einden van den ber-

riebalk, bij K en M, korte klampen

wel-

() Zi€ van dit werk, het «erfte Deel, tweedy.

Stuk, bUdz. d&a»
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welke al mede op dezelve wijze , als de

ftaanders , in dien balk vasrgepend zijn ; de-

ze korte klampen zijn aan de boveneinde yi. Afd;

uitgebakt; hebbende daardoor elk als twee xiLj

pplbsnde boveneinden , waar tasfchen de öoofdft^

katrolfchijven zijn doorgepend en draai-

jen. Verder zijn aan bèc einde van den zol-

derbalk G bij N 5 twee nederhangende klam-

pen c vastgemaakt , en dus aan elke zijde

een , tiisfchen welke klampen mede een ka-

trolfchijf is doorgepend en oradraait ; aaü

den balk G, zijn bij O ook nog twee, lan-

gen nederbangende klampen P vastgemaakt,

namelijk ter wederzijde een , en op zooda-

nige manier, dat dezelve heen en wcd^ir

kunnen bewegen: tusfchen de ondereinde,

van deze klampen ligt de hefboom Q, en

wipt op en neder door middel van een fpil,

welke in den hefboom vast is, en door de

ondereinden van die klampen gedoken zijn*

de, in dezelve draait, aan bet eene einde

van den hefboom bij is het boveneinde

van den karndok ddd doorgedoken en vast-

gepend, zijnde het ondereinde van den karn*

itok, met de daaraan zijnde karndruif, in

de 'karnton R , en dus niet in de afbeelding

te zfen. Het andere jeinde van den hefboom

,

bij ƒ, is aan de kruk vast, door welks

draaijen
, de hefboom op en neder bewogen

wordt*

Wat nu bet raderwerk betreft, waarme-
de de?e machine werkt, dit zullen wij me-
de befchrijven: het bellaac vooreerst in een'

fad A , het welk het anderfte aan den ftaant-

i der

\ - ^
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SET
(50J. ff is; g- is de eikenhouten as van dir

auNDvEE.^^^^
hetwelk zoo ver büiten het wiel uk-

VI. Afd. fleekc, dat bet in den flaander FF vast is,

H^ï'fdÖ
daarin draait : hhhh is de eikenhouten

* rand van het rad, dik 2 a 3 duim; itiiii

zijn de iiitflekende kampennen, uit esfen-

hout gedraaid, welke ten getalle van 61

,

aan den rand van dit rad zijn ingepend;
’ kkkk ïs wuel, of de vier kruisarmen,

van greene hout, welke aan het rad ver-

bonden zijn, en door welks middelpunt,

den as g löopt; dezelve zijn i~ duim dik.

Aan dit rad A is een touw 3,3 vastgemaakt,*

het w’elk in eene groeve , langs den buiten-

kant van het rad loopcnde, ligt; maar welke

groeve, als achter de kampennen loopen»

de, hier niet zigtbaar is;* dit touw loopt

vervolgens bij 4,4 onder langs de katrollert

hb^ en vervolgens opwaarts, zie 5,5, over

de katrol c , waarna het voeder nederwaarts

loopt, zie 6,6 ^ en aan een gewigt 7, van 150
pond vast is, het welk aan dit touw hangt;

het touw w^ordt over het rad A opgewon-
den; op die wijze als vervolgens gemeld

zal worden; boven het onderfte rad A is

aan den llaander FF het tweede rad B, loo-

pende gedeeltelijk achter het onderfte rad

A: / is de as van het rad B, welke even

200 in het wiel van hetzelve vast is, en m
den llaander draait , als wegens die van

het rad A gemeld is : vjmmm is de rand

van het rad B; nnnnnn zijn de uitfteken-

de kampennen, welke ten getalle van 46
tan den rand van die rad zijn ingepent, en

êoo$
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$090 is het wiel of de vier kruisarmen , wel-

ke aan dit rad verbonden zijn ^ en door

welks middelpunt- de as / loopt; boren op V!. Afd.’

ket wiel of de kruisharmen 0000 van het

rad B , is een ronde eikenhouten fchijf of "

bonkelaar p vastgemaakc, zijnde ft duim dik

en loopende den as / ook door denzelven

;

op en in dezen fchijf />, zijn 14 azijnhouten

dollen , ronfels of bonkels vast,

waar tusfchen de kampennen -iiHii van

het onderlte rad A inf:hieten. ' Boven hec

tweede rad B is , aan den Baander F F het

derde rad C , Uoopende gedeeltelijk achter

het tweede raid B ; r is de as van hec rad s

C, welke in het wiel vast is, en in den

Baander draait, zoo als wegens die van hec

rad A gemeld is; ssss is de rand van ‘hec

rad C; tttttt zijn de uicllekende kampen-

nen , welke ten getalle van 40 aan den rand

van dit rad zijn ingepènt: uüuu is het wiel

of de vier kruisarmen , welke aan dit rad

verbonden zijn; en door welks middelpunt

de as r loopt; boven op hec wiel of de '

kru’.sharmen uutiu ^ dit rad C, is een

ronde fchijf of bonkelaar v vastgemaakc, en

loopende den as r ook door denzelven ; op
en in dezen fchijf v zijn mede 14 dollen,

ronfels of bonkels %^www vast, waar cus-

fchen de kampennen hnnnnn van hec twee-

de rad B infchieten. Boven hec derde rad

C, is aan den Baander FF nog een ronde
fchijf of bonkelaar^ D , waarvan x de as

is , zijnde in den fchijf vasc en draaijende in

den Baander, zoo als wegens de asfen der

la-
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raderen gezej^d is; op en in dezen fchijf t
RUNDVEE

12 dolkn , roofels of bonkels

VI, Afd- vascgemaakt;. waaf tusfchen de kampennen

.derde .rad C infthieten; de kruk
‘ door welks omdraaijen de hefboom Q op en

neder bèwogen wordt, is in de afbeelding

niet ie zien , als achter den ftaander F F zijn-

de. Eindelijk is aan den (laander I en dwars-

klamp L , nog een ronde fchijf of bonke-

laar E Öp zoodanige wijze door deszelfs as

z vast, als wegens de asfen der raderen

gezegd is; en op en in dezen fchijf zijn 8

dollen , ronfels of bonkels i ^ i vastge-

maakt, waar tusfchen zijlings,’ de kampen*
nen van het tweede rad B infchieten; tef«

wijl al verder aan dep as van deze fchijf,

een flinger of zwingel 2, vast is; waarme-
de dezelve wordt omgedraaid. Alle de ra**

deren,- de wielen of kfuisarmen, de fchij-

ven. of bonkeiaars,* en de dollen, rönfels

of bonkels , zijn van zoodanige foorten van

hout, als bij de vermelding van de eerile

derzelve gemeld is.

Nog moet men wel begrijpen, dat even

zoo als de ftaanders F F en I en dwarsklamp

L, hier achter het raderwerk is afgebeeld^-

zoo ook voor hetzelve; evenwijdig er aan;

dergelijke ftaanders en dwarsklamp zijn , en

dat ook door die llaanders, welke voor hec

raderwerk geplaatst zijn'; de asfen der ra-

deren en ichijven loopen en er in draaijen;

even als door die, welke achter het rader-

werk zijn ; als mede dat de flinger of zwin-

gel 2 , welke op den fchijf E is afgebeeld

;

bui***
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buiten op den ftaander aan den as dier fchijf het

is vastgemaakt ^ en er aldaar mede gedraaid

wordt; en dat die., voor het raderwerk VI. Afd.

llaande, (laanders onderaan, aan de- voor-

zijde van den berriebalk H , en bovenaan

aan de voorzijde van den* zolderbalk G op
die zelfde wijze vast zijn , als wegens de
Paanders gezegd is, welke- achter het ra-

derwerk zijn; ook dat de dwarsklamp, wel*

ke vooraan, evenwijdig, agn de dwarsklamp
L is, op dezelfde wijze aan de beide, voor
het raderwerk ftaande, llaanders vast is, als

wegens de dwarsklamp L is gemeld: kun-
nende de ftaanders, welke voor het raderwerk

;zijn, niet wel worden afgebeeld, alzoo , door

het afbeelden er van , het zien van het rader-

werk zoude worden belemmerd: echter zij

a

dezelve, daar ziilks zijn konde^ door flip-

pen aangewezen : uit welk een en ander men
duidelijk kan begrijpen, dat het raderwerk

tusfchende, tegen over elkander flaande, flaan-

ders draait ,.
en dezelve dus op den berrie-

balk zoo ver van elkander flaan , dat die

draaijen niet alleen gemakkelijk gefchieden

kan , maar ook het eene rad , over deszelfs

as, wat voorwaarts van het andere kan ge-

fchoven worden , wanneer men zulks begeert

te doen om het opwinden gemakkelijker te

maken. De gaten in de raderen en in de

fchijven, waardoor de asfen gedoken zijn,

als mede de asfen, zijn vierkant tot tegen

de daanders , de einden echter zijn rond

,

om in de ronde gaten te kunnen draaijen,

welke COC dat einde in de daanders zijn.

B b Wan*
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«iT Wanneer men nu het touw over het ra(J
üNDVEE.^

wil opwinden, dan wordt dat rad, be-
Vlé Afd, nevens het rad B en de fchijven of bonke-

rioofdft
/> en E over hunne asfen eenigzins

vooruit gefchoven, en daardoor de kampen-
Wijze vannen van het rad B, uit de dollen, ronkels

dt^horo-
van den bonkelaar v geligt, waar*

logie- of ^oor het rad C en de bonkelaar D, als

Mdeikarn. mede de hefboom Q en karnllok ddd^ ge^

durende het opwinden , Uil ftaat , en het

opwinden gemakkelijker gaat, dan plaats zou-

de hebben , wanneer dit alles mede gedu-

rende dien tijd in beweging was. Om het

opwinden dan verder te bewerkdelligen

,

draait men, door middel van den flinger of

zwingel a , de bonkelaar E naar de regeer*

zijde om , waardoor het rad B ( wiens kam-
pennen tusfehen de ronkefs van den bonke*

toar E infehieten ) naar de linkerzijde wordt
oragedraaid ; en door dit laatfte draait we-
der het rad A ( waarvan de kampennen tus-

fehen de ronkels van den bonkelaar p infehie-

ten) naar de regterzijde om, en alzoo wordt
het touw om het rad A opgewonden , welk
opwinden, volgens het herige van c. vam
B ijZE, in den tijd van één minuut gefchie-

den kan, en telkens herhaald moet worden
als het is afgeloopen. Wanneer nu bet touw
om het rad A is opgewonden, dan fchuift

men de raderen A en B , en dus ook de

bonkelaars ^ en E, weder óver hunne as-

fen achteruit, zoo dat de kampennen van

^ het rad B weder tusfehen de ronfels van

den bonkelaar infehieten, en men laat bet

werk

,
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werk, door het nederzakken van het ge

Wigt, van zelve afloopen, het welk op deze
^'^**®'^*^**

wijze gefchiedt: door het nederzakken vanVi Afd^

het gewigt draait het rad A naar de linker

zijde om , en doet door deszelfs kimpen-

nen, den bonkelaar p, en dus ook het rad

B , naar de regterzijde omdraaijen ; welk
rad B, door deszelfs kampennen, den bon-

kelaar V, en dus ook het rad C naar de

linkerzijde, en dit door deszelfs kampen-
nen, den bonkelaar D naar de regterzijde doet

draaijen; door het draaijen van den bonke*

laar D, draait ook de kruk , waaraan de hef-

boom vast is, en deze beweegt daardoor

op en neder, veroorzakende tevens de op-

en nedergaande beweging van den karnftok

en druif, in de karnton.

Volgens berigc van c. van fujze , draait

de fchijf of bonkelaar D , in het afl )open

,

iz8 maal rond, en gaat dus de karndruif

laS maal op en neder in de karn, tegen

dat het onderfte rad A eens omdraait , waar

oa het wederom moet opgewonden worden^;

maar, volgens zijn berigc, zoude de bonke-

laar D, 384 maal, en het onderfte rad A
3 maal kunnen omdraaijen , aleer het weder

behoefde te worden opgewonden , indieti

het gewigt 20 voet van den grond konde

opgehaald worden , en dus, in dit geval, de
‘

karndruif 384 maal op- en neder gaan, eer

het touw weder behoefde te worden op-

gewonden.
Dit raderwerk enz., is ook flechts gemaakr

om eene proef te nemen, en is bevonden dai

Bb d het

j
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. het zeer wel dienen kan om eené kleine karit
löNDvEE.

2 vierendeels of daaromtrent, af te kar^

VI. Afd. nen , maar tot eene gfoote karn zoude er

Hböfia
n^^^rder gewigt aan moeten hangen*

Wat nu de eigenfchappen betreft. Welke

in de Refolude der Staten van Holland^
aan dit werktuig worden toegekend ; als heb-

bende eene meer gemakkelijke , meer fier*

ke en egale beweging^ en zijnde ook min*
der kostbaar als de gewone karnmolens

:

hieraan voldoet bet zeker: het is meer ge*

makkelijk^ om dat er geen paard of hond,
én ook geene menfchelijke krachten aan noo*^/

dig zijti om de karndruif op en neder te

j)erfen, maar men het Hechts telkens be-

hoeft op te winden, als hetjs afgeloopen.

Het werkt Jlerk èn egaals ómdat het ne*^

derzakkeh van het gewigt eene geiladige en
egale beweging veroorzaakt ; en men kart

het zeker voor minder geld laten vervaar-»

digen,' dan de gewone karnmolens, dre door
een paard bewerkt worden. In hoe verre

het nu op-* den dtuir met meerder gewigt en
met grooter karnton Zoude voldoen , zou*

de men moéten beproeven.

Bcfchrij- Jn de tweede ^plaats moeten wij nit fpre-

karntor^'
van eeri 'kammachine of karnton, wel-

door uitgevonden door eenen s. fürst , en
FURST waarop door' de Staten van vol*
uirgcvon- Refólutié van den 23 Januari] 1788,

aan hem Oólrooi is verleend, om dezelve

gedurende 15 jaren alleen temogen maken,
en welke karnmachine

j volgens opgaaf van

den
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den Heer j. kops^*), in die RefoJude be^ h.rt

fchreven wordt, als een ton^ niet ongelijk

aan eene boterton , waarin van binnen een Vl. Afd,

rad^ beflhande uit 8 bladen , met gaten
doorhoord^ bewogen wordt door eene kruk ,

welke buiten de ton aan dit rad was
vastgahecht : en wordende deze ton op eene
ftelling tusjchen twee fchoren onbewegelijk

gehouden.

Daar ik nu een origineel van deze karn?

niachine op eene verkoping gekocht hebbe,

zoo heb ik alnjede niet willen nalaten,

om het bij de overige, door mij befchre-

ven en afgebe.elde werktuigen te b^fchrij-

ven en af te beelden ( t )•

Op Plaat LVllI Figuur i ziet men de- piatt

ze karnmachine in zijn geheel, maar ver-^^y^ii

kleind, afgebeeld : a is het,, in deszelfs^^?

wijdte, eenigzins langwerpig ronde karn-

vat of de karntbn , waarvan . de flaande

duigen regcop öaaq , zonder zoodanig in den

buik gebogen te zijn, als aan de townekarn

plaats heeft; b is het dekfel op de ton lig-

gende; Q is een rad 'met zijn kruishouten;^

dd zijp twee ftaanders, in wier bovenein-"^

den de as van bet rad c .rust', en er ïrf
'

draait V

,

• -M - .4 . . .

(*) Zie deszeïfs Magêzijn Vt^derUnèfcU

Ifinihouw^ cerfte Dpel, wcede Stuk, bladz. 28a ca

( t ) Het door mij gekochte en hier bedoelde mo«

del, 'is door rrii] naar dmjtcrddm^ gezónden, om bij

de ytrzaoïclin^ vari^ J^anUbouwkundi^c tyak(u:^ea

tc worden geplaatst».^

' Bb 3
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!«t ^draait; is de flinker of zwingel waar*
«.oNDVEBe

het rad c wordt omgedraaid; ƒ een

kleiner rad met zijne kruishouten, waarvan

öoofdft.
doorloopt , en er in

draait; g is een klein gekarteld ijzer plaat-

je, het welk aan de binnenzijde van het

kleine rad, op die wijze tegen de ton on-

wegelijk vast ftaat, als nader in de verkla-

ring van Figuur 3 zal tvorden gemeld

;

hhhh is de berrie en het uitftek, waarop
de ton , als mede de ftaanders Ad rusten

;

% i is de fnaar , welke over de beiden rade-

ren heen loopt , en waardoor bewerkt wordt

,

dat, doorbet draaijen van het groote rad,

het kleine rad mede wordt omgedraaid; k
is het handvat van de fchroef, waarmede
de ton aan de berrie wordt vastgefcfaroeft

;

/ is de acht^rbint der berrie, waardoor de

fpillefchroet gefchroefc wordt.

Mtst Plaat LVIlI Figuur a verbeeldt de za«
LVui menflitlling der berrie, en de wijze, hoe de

^ daarop ftaande karnton , door middel van

een fchroef, aan dezelve is vastgemaakt t

alles te zien, zoo als het zich vertoont,

wanneer^men de ton op zijde ligt, en dus

tegen den bodem van dezelve ziet.

aaaa is de berrie tegen deszelfs onder^

Ziide te zien; hhh is de omtrek en onder-

fte bodem van de karnton ; é is de voorde

dwarsklamp, welke aan den boden) der ton

vast is, en cusfchen de zijbinten der berrie

inQuit , zijnde in bet midden van deze voor«i

lie dwarsklamp, een mocrfchroef, waar-

door de fpilfebroef ƒƒ wordt gefchroefc;
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d IS Se achterbint der berrie, waardoor de

fpillefchroef ff mede gefchroefc wordt;
(vergelijk Figuur i bij/) e is een tweede VI. Afdj

dwarsklamp, welke, even als de dwars-

klamp aan den bodem van de ton is vast-
*

gemaakt en tusfchcn de zijbinten der berrie

indult; zijnde in deze tweede dwarsklamp,
mede een moerfchroef, welke gefchikt is

om de punt der fpillefchroef ff te ontfan-

gen
; ff is het handvat van de fpillefchroef,

als mede de fpillefchroef zelve, welke door
de achterbint </, als mede door den dwars*

klamp c, en tot in den tweeden dwarsklamp
e wordt vast gefchroeft; door welk vast-

fchroeven de ton onbewegelijk op de ber-

rie vast (laat; gg is het groote rad, op zij-

de te zien; hh h het kleine rad op zijde te

zien; ii is de fnaar welke om de beide ra-

deren heen loopt.

Om nu te begrijpen op hoedanige wijze

het plaatje ( waarvan de buitenzijde in Fi- fij. 3,

guur I bij gis aangewezen) aan de buiten-

zijde van de karnton vast is; zoo ziet men
op Plaat LVIII Figuur 3 het gemelde plaat-

je en deszelfs fchroef, aan de binnenzijde

afgebeeld, ten einde te kunnen zien, hoe

hetzelve aan de karnton vast is en het uit-

lijpelen van den room of andere vloeidoffen

,

gedurende het kamen , er door verhinderd

wordt: aaaa h Se binnenzijde van bet in-

gekartelde ronde plaatje, dac tegen de bui-

tenzijde der karnton is aangevoegd ,
en door

een holle fchroef, aan een moerfcbroef,

welke van de buitenzijde der ton, tot in dê*-

Bb 4 zék
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««•f zelve doorloopt, wordt vasrgefchroeft , en
ftuNDVEï.

tegen de buitenzijde der ton fluit;

VI. Afd, bbbb is de rand van het holle fchroefkom-
XI** nietje; cc is de ronde fchroefholte; d is

doorgang der fpi] , welke zoo verre die

door de fchroefholte loopt, rond is , waar

door 'de fpil draaijen kan, en tevens het be^

fchrevene plaatje kan blijven vast ftaan,

LVii*i*
Ten einde nu- verder de geheele zamen-

Fif. 4.
ftelling, als mede den ftand der karnbladen

en wijze hoe dezelve in de karnton zijn vast-

gemaakt, te doen zien, is op Plaat LVUI
Figuur 4 gefchikt; alwaar men dit alles ziet

zoo als het zich vertoont , wanneer men
boven in de karnton, tegen de karnbladen

ziet: a is het einde van de fpil, het welk

buiten het kleine rad uitfteekc en daar te-

gen is vastgepend, zijnde dit .uitftekend ge-

deelte van de fpil
,
alsmede dat , het welk

door het rad loopt, vierkant; op dat door

het omdraaijen' van. 'het. kleine rad, de fpil

mede zoude oradraaijen; bb is het kleine

.rad in profiel te zien,. en op den rand van

hetzelve de infnijding, waar over de fngar

loopt ; cc is het befchrevene plaatje , m^e
in profiel te zien , en het welk met dcszelfs

fchroefholte tegen de duigen ;der karnton

vast is; dddd is de rand van den karnton;

€ is een tinnen plaatje , het welk aan de bin-

nenzijde der karnton , tegen de duigen i»

vastgekneld, zijnde de fpil, zoo verre die

door de beide plaatjes en de fchroef loopt,

rond, ten einde er vrij in te kunnen draai-

Jen; ƒƒJa het overige van de fpil welke

. door
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door de 'fchijfjes, waaraan de karnbladen hst-

verbonden zijn, en dus ook tusfchen

karnbladen doorloopt, zijnde dezelve^ nu VL Afd.

weder vierkant, ten einde onbewegelijk in xii.

de fchijfjes gggg vast te blijven,, en die

te doen omdraaijen; gggg zijn eikenhou-

ten fchijfjes, waar de punten der karnbladen

,aan beide einden xijn ingedoken; hhhh
zijn de karnbladen, zoq als dezelve zich,

van boven in de ton te zien , vertoonen ,

ziende men er een op den kant of in profiel,

cn een ter wederzijde in eenen fchuinenfiand,

alsmede nog ^en ter wederzijde, onder d^

fchuinfiaande, in fen ylak liggenden (land;

zijnde, op deze wijze, vijf van de karnbla-

den zigtbaar , en de drie overige , welke er

onder zijn, niet jte zien. Ook ziet men
tusfchen de karnbladen, bet vierkante ge-

deelte ff yan de houten fpil doorloopén.

Deze karnbladen of liever karndruifbladen

,

zijn acht in getal; elk blad heeft op zijp

bovenrand, 13 ingefneden karteltjes of tand-

jes, welke ovaalsgewijze zijn ingefneden qf

uitgekipt, zijnde de onderranden van de bla-

den regt en gelijk, en loopende de boven-

randen ovaal rond ; mgar aan de einden regc

af met eene uitftekende punt, om in de

• groeyen, en door.de gaatjes, in de fchij-

ven te (leken; verder zijn in elk dezer bla* '

den, 47 ronde gaatje? gebpord, welke alle

op elkander (juiten, zoo wel als de inge-

fneden karteltjes, nademaal alle de bladen

van ^en (luk hopt zijn van elkander ge-

zaagd , na dat er eer?t de gat^n zijn inge-

Bb s boord»
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boord, en komende de karteltjes 'over el-

kander, doordien boven elke rij gaatjes,

VI. Afd. zich een kartdtje bevindt. In de acht bla-

zamen 376 ronde gaatjes,
• waardoor de room, in den karnton, gedu-

rende den tijd dat de karnbladen, door het

omdraaijen der fpil , mede om dezelve draai*

jen, gekleinsc wordt, terwijl de 104 kar-

celtjes welke aan de randen der acht bladen

zijn uitgehakt, mede behulpzaam aan deze

kleinzing van den room , zijn.

Voorts is bij i de rondloopende punt van

de fpil, draaijendein den opftaanden wand of
duigen van de karnton, en kkkk is de

ruimte, tusfehen de karnbladen en de wan-

den van de karnton.

Om nu den Hand der karnbladen , en hun
aWand van den fpil, als mede de wijze hoe
dezelve aan de ronde fchijfjes zijn ingefto-

ken , nog duidelijker te doen zien , zoo zijn

Pl.LVllIop Plaat LVin Figuur 5 twee der karn*
ifif* 5. bladen, in een liggende geftalte afgebeeld,

zoo als dezelve aan en in de ronde fchijf-

jes vast zijn; waarbij men ook weder alles

ziet gevoegd wat verder aan de fpil vast is

;

a is weder het voorde einde van de fpil,

welke buiten het kleine rad uitdeekt, en

zoo ver het buiten dat rad uitdeekt en door

hetzelve loopt, vierkant is; bbh het klei-

ne rad in profiel te zien, met de infnijding

op deszelfs rand, waar over de fnaar loopt;

cc is het ronde gekartelde plaatje, mede in

profiel te zien; d is de fchroefkoker en

fchroefholte , waar luede dat plaatje tegen
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>k duigen der karnton vast is ; efi is iet «t
cinnen plaatje, in profiel te zien, het welk *‘^*’*^^“**

binnen in de karnton tegen de duigen is Vt. Afü

vast gemaakt ; zijnde de fpil , zoo verre die

door de plaatjes cc en e e, en door den
^

fchroefkoker ^ loopt, rond; /ƒ is de voor*

fte ronde fchijf, in profi I te zien, waaraan

de karnbladen vast zijn
; gg is de achterftft

ronde fchijf, mede in profiel te zien, waar

aan insgelijks de karnbladen vast zijn; ii
zijn twee van de karnbladen , in een liggen-

de geilalte, ter wederzijde van de fpil, Too-

pende de zijde der karnbladen, tegen over

de fpil, regclijnig, en derzelver zijde die

tegen de wanden der karnton gekeerd is,

ovaal rond: de beide einden der bladen,

loopen regt af, en fluiten in de groeven

,

welke aan de binnenzijde der fchijfjes zijn;

fi zijn de opene fleuven , welke aan weder-

zijde, tusfchen de fpil en de karnbladen is,

en door welke fleuven , den room onder

het karnen vrijelijk doorvloeit, het welk

eene ligtere bewerking, onder het karnen

veroorzaakt , dan dat de bladen tot digt te-

gen de fpil gefloten waren ; vermits de

room als dan g ene doortocht tusfchen de

fpil en de karnbladen hebbende, de bewer-

king zwaarder en moeijelijker zoude vallen,

en de boter, zoodra die begon te flollen of

te klonteren, aan de kiemen zoude blijven

vastzitten, waardoor de kleinzing van den ove-

rigen room , voor een groot gedeelte , zoude
worden belet: het welk alles nu wordt •

vocrgekomeu door de opening en vrijea

doQr-
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doortochc, welke de room en gedolden bo
fcuNpvE£,

^ behalve tusfchen den gekartelde^

VI. Afd. rand der karnbladen en de wanden der karn-

ton, ook tusfchen den regtlijnigen rand der
^oot %

bladen en de fpil hebben; uitzijn de ron-

de punten, welke onderaan de regc afloopen-r

jde einden der karnbladen zijn, en door de

ronde gaatjes in de fchijven geHoken wor-

den ; / is het einde van den fpil , welke vaq

het tinnen plaatje tot buiten de ach-

terfte fchijf weder vierkant is, en bij I

rondpuntig eindigt , om in den wand of dui-

gen der karnton te kunnen omdraaijen.

Pi.LViil Voorts is op Plaat LVIII Figuur 6j het
Fjg. 6. yoorfte ronde fchijfje, waarin de punten der

karnbladen gedoken zijn, vlak van voren,

en de 8 karnbladen in profiel afgebeeld;

waardoor men een duidelijk denkbeeld be-

komen kan, van den dand van alle de karn-

bladen, zoo als die, rondom de fpil, in de
fchijven vast zijn: aaaaaaaa zijn de
karnbladen , in profiel te zien ; ^ is de bui»

tenzijde van de voprde fchijf, met de acht

gaatjes, waardoor de punten der karnbla-

den gedoken worden
; c is het vierkant gat

^,aar door de fpil loopt.

Plaat Op Plaat LVill Figuur 7 is, ten over-

vloede, een vap de ronde ichij^es, waarin

de karnbladen vast zijn, afgebeqld, zoo als

zich dit aan de buitenzijde vertoont, waarm
men duidelijk, in deszelfs middenpunt, het

vierkante gat ziet, waardoor de fpil loopt;

als ipcde de acfit ronde gaatjes, waardoor

de
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de puntige einden van de karnbladen gefto- m'p

ken worden.
'

Op Plaat LVIII Figuur 8 2iet men ditvi. Ató.

ronde fchijfje omgekeerd, en dus tegen de
,

binnenzijde te zien: men ziet daar weder,

in het middenpunt van het fchijfje , het vier- Plaat

kante gat
,

waardoor de fpil loopt , . en

rondom hetzelve de groeven, welke in het^*^‘
**

fchijfje, tot op de helft van deszelfs dikte

^

-zijn ingefnedenv en aan wier onderfte ein-

den de gaatjes zijn doorgeboord, welke aan

de buitenzijde van het fchijfje in Figuur 7
te zien zijn. In de gemelde groeven flui-

ten de regt afloopende einden van de karn-

bladen , terwijl de daar onderaan zijnde pun-

ten in de gaatjes gedoken worden; door
welk een en ander bewerkt wordt; dat de

karnbladen onbewegelijk in de fchijfjes vast-

zitten en er mede oradraaijeni

De door s. 'furst uitgedachte karnton,

als mede de gedeeltens van dezelve, tot dus

verre befchreven zijnde , zoo fchiet ons nog
over, om de wijze van werking met en in

dezelve te befchrijven.

Wanneer men in deze karnton begeert te wijzev«
karnen, dan draait men de kruk, (in Fi- bewerking

guur I bij e. aangewezen^ en door dezelve

het groote rad (Figuur i c) rond; door ÓlJgeVoni

middel van de fnaar, (Figuur i ii) welke den , kai«*

over den rand van het gezegde groote rad
-

en over die van het kleine rad (Figuur i ƒ)
loopt, draait het kleine rad ook, door het'

.

draaijen van het groote rad, rond, en doet
"

de vierkante fpil, welke door het midden- -

punc •
"
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punt van hét kleine rad loopt , mede oitl»»

auNDVEB
^raaijen ; daar nu deze fpil ook door de

VI. Afd, ronde fchijfjes (Figuur 4 g^gg en Figuur
XII.

g ffgg ) en cusfchen de karnbladen ( Fi*
Hoofdiu

^ hhhh en Figuur 5 AA) doorloopt

cn zoo verre mede vierkant is , zoo doet

het omdraaijen van de fpil ook de fchijfjes

ronddraaijen ; en daar de karnbladen in die

fchijfjes vast zijn, op zoodanige wijze als

in de befchrijving van Figuur 4 tot 8 ge-

meld is , draait, doorbet omdraaijen der

gemelde fchijfjes , ook het geheele kamrad

,

beftaande in de acht karnbladen
, geftadig

om de fpil rond , en op deze wijze ge-^

fchiedt de geftadige beweging , waardoor .

de room in de karnton wordt gekleinst,

en de boterdeelen worden afgefcheiden.

Daar nu in deze karn - machine een fnaar

over de beide raderen loopt, en hierdoor

het tweede rad draait, zoo zoude die rao-

gelijk niet altoos even goed werken , de*

wijl die fnaren aan verlamming en ook aan

inkrimping onderhevig zijn; dan dit zoude
men misfehien zeer wel kunnen verhelpen,

r door den flinger of kruk (Figuur i e) aan

de fpil ,
welke door het kleine rad en tus-

fchen de karnbladen doorloopt, te verbin-

als wanneer er geen fnaar zoude be-

noodigd zijn.

Befdirij* Eindelijk moeten wij ook fpreken van een

Hand - Karnmolen of karnton, welke is

karnra^ uitgevonden door hugo valk, Timmerman
len, uit* te Rotterdam y en waarop dezelve den 3.
gevonden Oótober 1797 van het Provinciaal BeHuur
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irah Holland Octrooi heeft bekome ^ om
die karn - machine

,
gedurende den tijd

15 jaren, alleen te mogen maken en te ver- VL Afd^

koopen
Deze handkam van h. valk bedaat in een

ronde kuip, welke bovenaan wijder is dan
aan deszelfs ondereinde, en is dus- juist het

tegengedelde van de ouderwetfche karnton

,

welke onderaan wijder is dan aan deszelfs

boveneinde; dezelve verfchik ook van de ton?

nekam, welke onder en boven even wijd,
en in het midden of den buik wijder is,

en welke beide in het begin van dit Hoofdr
Huk befchreven, en op Plaat LVI Figuur
ï,' 4 en 5 zijn afgebeeld*

Op Plaat LIX Figuur i ziet men de PhttLiX
handkam van h. valk afgebeeld , zoo als^^S-

dezelve zich uitwendig vertoont: a is de
handkam, zijnde dezelve niet met houten,
maar met ijzeren hoepels omkuipt

; g is

het dekfel van de karnton , waarvan een
derde gedeelte even als een klap kan wor*
den opgeflagen , om den room in de kara

te doen, en na het karnen de boter er uk
te

De afbeelding van deze, door H V^ï.K uit-

gevonden , hand • karnmolen , is , benevens eene korce

befchrijving van dezelve, geplaatst in het ifte Deel

Ade Stuk , van het Magazijn yan Vaderlandfche Land»
i9uw 9 door den Heer J. kops vervaardigd worden-

dende : wij waren echter mede in het bezit eener af-

'teekening van dezelve, en hebben nu alleen Figunr

3 • zijnde eene afzonderlijke afbeelding van de fpil

en de daaraan vasezijnde karnbladen, bij dezelve

gevoegd.
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liBT te nemén ; h is een' fiotiten klamp , welke
KüNDVER.

hét een'e oor of handvat van de hand-

VI. Afd. karn tot het andere loopt, cri tegen die

ooren vastfchuifc, dan waarvan het achter-
* fté gedeelte, als mede het andere oor van

de karn^ irï de afbeelding niet te zien is,

als liggende beiden aan de andere zijde van

het, op de* karnton zijnde^ raderwerk; / is

fcen andere houten dvvarsklamp, welke. aan

den klamp h vast isv en tot op den kanc

van de karnton loopt; kk zijn twee (laan*

dérs', Welke op den klamp A gefield zijn; I

Is een plankje, het welk op de ftaanders

kk ligt; is een (lok of fpil, welke aan

de karnbladen, in de karnton zich bevin»
' “

'dendei'wast is, en door het dek fel als

méde door den klamp h en door het ronfel

t tot bovén^ het plankje I doorloopt; c is

een ronfel of rad ; het welk cusfchen de

Haanders 'A^ zich bevindt 4 en op deszelfs

boveneinde twee opflaande ringen heeft, die

boven het plankje I ter wederzijden van

den top 'der fpil ^ iiicfleken, en juist op

dezelfde hoogte komen als een gat ^ het

welk omtrent aan den top der fpil b door

dezelve geboord is , wordende door die rin-

gen en het, boven aan de fpil h zijnde
,
gat

een bout gedoken, ten einde die fpil met

het ronfel c te vereenigen , en door het

draaijen van het ronfel ook die fpil te doen

draaijen zittende de fpil, door op deze

wijze te zijn vastgedoken, onbewegelijk in

het ronfel vast, en moet de beweging er

van volgen ; m zijn twee ijzeren armen

,
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welke aart het bovenplankje /.vast zijn, en hrt.

bij n ringsgewijze een tweede fpil e om- *-ündve85

vangen; e is een kleine ijzeren fpil, welke VI.. Afd.

onderaan in de jdwarsklamp i vast llaat^ en

bovenaan door de ijzeren armen bij
*

wordt vastgehouden ; d is een half kamrad

,

waarvan de, getande rand een halven cir^

kei üitmaakt, en welk half kamrad aan de

kleine ijzeren fpil e v^tzit, en waarvan de

tanden tusfchen de ftijltjes.yan het ronfel c

fluiten, en hetzelve doet draaijen; ƒ is eert

ijzeren flinger^ welke heen en weder bewo-
gen, wordende, de kleine ijzeren fpil aan

welks top den flinger vast is, doet draai-

jen; voorts kan het dekfel met het ge-

heele bovenwerk, en ook de karnbladen,j

van en uit de ton genomen worden , om
dezelve fchoon te maken..

Tot dus verre deze karnmachine befchre-

ven hebbende, zoo als dezelve zich uit-

wendig vertoont, zoo zullen wij ook des«

zelfs inwendige gefteldheid en werking.be- .

fchrijven : tot dat einde is op Plaat LIX PlaatLIX

Figuur 2, dezelfde hanclkarn, op de helft,

van. boven tot onder doorgefneden , afge.

beeld : a a zijn de regtopftaande wanden
van ‘de doorgefneden karnton; hh h
fiok of de fpil, welke op den bodem van '

de karnton draait, en door het dekfel toe

boven het raderwerk doorloopt ; c is het

ïonfel of rad; d is het halve kamrad, vast

zijnde aan de kleine ijzeren fpil e; f zijn de

ijzeren armen, welke aan het plankje, bo?

ven het ronfel, en aan de kleine ijzeren fpil

C c vas^

/
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vast zijn
; g is e^^il gedeelte van de , boven

S.ÜJSDVÊÏ.
dekfel der ton 'zijnde klamp, met een

VI. Afd. van de daarop ftaande, ilaanders; h is de

<^warsklamp waardoor de kleine ijzeren fpil e
* loopt; / is een gedeelte van bet dekfel der

karnton; k is de flinger, waardoor alles be-

wogen wordt, en aile welke aanwijzingen,

men met die van Figuur i gelieven te ver*

gelijken; I zijn twee, aan den dok of fpil

vast zijnde, en tegen over elkander regtöp

llaande vleugels of bladen, welke elk met

so ronde gaten döorboord zijn, en welke

bladen
,

in deze karnton ^ dezelfde werking

doen , als de karndruif,' in de gewone karn ;

m m zijn twee houten borden , welke mede
in de ton , maar niet doorboord ,

en ter

wederzijde van den flok of fpil hb^ tegen

over elkander geplaatst zijn; voorts is bij «
het halve kamrad, afzonderlijk afgebeeld.

^laatLix Nog ziet men op Plaat LIX Figuur g
Fig. 3* afzonderlijke afbeelding van den Hok

of fpil mee de daaraan verbonden regtop-

llaande karnbladen ; zijnde a de flok of fpil

,

^ waarin bovenaan het gat is, waardoor de

bout gefiokefi wordt; b> b zijn de, aan dien

ftok of fpü vast zijnde, karnbladen, welke

elk met so gaten doorboord zijn, en tegen

over elkander Haan.

wUjzevan De wijze van werken, met deze hand-
bewerking

j;2rn, gefchiedt aldus: de flinger (Figuur

* /’ zijlings vei-

YAtK. genoeg buiten de karn uit, om met de band

been en weder geflingerd, of eigenlijk van

afgelloten en naar zich coegehaald te

wor»
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Wrden, door welke bewerking 5 de kleine het

ijzeren Ipil (Figuur i en a e') draak; déze

fpil döec het halve kamrad ( Figuur I eri VI. Afd,

n d') heen en weder bewegen; en daar de

tanden van dit kamrad, tusfcfeen de fpillen

van het ronfel, fluiten; zo® draait het ron-

fel (Figuur i en s c“) daardoor mede zoo ’

ver om of eigenlijk heen en weder, als er

met den flinger heen en weder geflingerd of
gedraaid wordt: door de heen en weder-
gaande beweging van het ronfel, -worden
ook de karnbladen, (Figuur 2 l') waarvan
de fpil ( Figuur 2 hb) door het ronfel

loopt en er in vast (laat, Öp gelijke wijze

heen en weder bevvögen ; dan welke bewe-
ging zich echter niet verder uitftrekt df niet

meer befchrijfc, dan de wijdte van een^ kal-

ven cirkel , dooi* dieii de gécainde rand

van het kamrad, Öechts eenen halven cirkel

uitmakende, het ronfel ook niet verder, daö

een halve cirkel, heen en weder 5 wordt ’

ömgedraaid.

Uit de nu medegedeelde befchrijving eri

afbeelding van deze handkarri , zal men zeer

wel kunnen' bevatten , dat de room niet zoo'

als in de gev^one karn, door de regt op-

en nedergaande karndruif, naar de hoogte

en laagte, maar horifoncaal, van dè eene

naai* de andere zijde , heen en vi^eder bewo-
gen wordt, en door de losfe doorboorde

'

karnbladen, tegen de vastflaande houten bor-

den
, ( Figuur 2 mm') telkens fterk worde

aange klotst.

Door dc WQQ op elkander werkende ra-

Cc st
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^óerer, DsueH’k be: rtvnfel en he: Wve
kin:rid ,

wordr 200 veel mo^eli'k, de wrl‘-

Tr, Afc ring weggenamen en eene ceniakkelijker be-

veroorzaak:, dan in de gewone
^ *'

kams; daar de eerige arbeid, welke er ror

de bewerking van deze handkam, vereischt

- word:, {\cchts befhic in den üinger, zoo

ver been en wieder te doen gaan, als de

wjdre van den h:lven cirkel, waarin de genn-

6e ^od van be: kamrad beflaat, rlcb uir-

ltrek::,2oo kan dezelve, zonder zich veel

te vermoeijen, lang w’orden «irgehouden

;

terwi;l men tevens deze bandkam kan plaat-

fca waar men zalks begeer: , he: zij bij

frerke kl:re ia de kelder, of in felle koude

bij he: vuur, tn men dus karnen kan waar

mn wiL

Gc^jar Volgécs be: getuigenis van lieden, bij

to#r eiw welke deze haaukara in gebruik is, 200 is

ODoerrinding gebleken, da: dezelve aan

viiTiLLK- bet oogmerk voldoe:, en bij de zachte en

lenige beweging, ook zeer zuiver werkt,

en door de bewerking geen melk doet over-

fiorrcn : als roede dat men', roe: deze band-

kam, vooral geen langer noodig beef:,

cm boter :e bebben, dan met de gewone
kamroolea

Vele

(•) Zis Trefai de bier bedoelde' jeniTgeais, J.

K.CVI, Md^czrr ren FeierUnifelle Lenikvuw ^ ifke

Deel sde Senk, bladz,. 2^5 c* 285, op weixe latrfi»

bladz. mes ocx ^etae^ viadi; dzi de priji vis deze

kiDd • juraatoiecs is , ils volgt ; eer , wajiriB 6 ea>-

aeri of 6d pictei ktmaes jekarrd worden, / 5^;
een r« S emxiie'ri ©f 8c pioreB / 4c , ea eea na
18 exLz&ert Qf iwt plitti f 44 .
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Veie anderen, bijzonder landlieden, en «*‘p

wel Zoodanige, welke belang bij het bezie-

ten van een hand -karnmolen hebben, oor* VI, AM;
deeJen geenzins gunstig over deze handkarn,'

en keuren de horizontale roering, of heen
en wedergaande beweging van den room,
volftrekt af; vermits dat in het ronddraaijen

,

volgens hun gevoelen , niet goed is ; zeg-?

gende, dat de vettigheid niet alleen’ omge-
roerd , maar ook naar boven en beneden ge-

pompt wil zijn ; en zoo men die niet met
een karnpols of druif of ander regc op wei- i

kend werktuig, naar boven drijft, men dan

nimmer goede boter verkrijgen zal , ten

minste niet , die zoo goed is als uit de

karntonnen, waarin de room op en neder

bewogen wordt (*).
Bij dit alles zuilen wij nu nog eene ver# ver?eiij.

gelijking voegen van deze band- karnmolen kfng vaa

door H. VALK, met die welke door s. forst
is uitgevonden, en hier voren op bladz.

382 tot 392 door ons mede is befchrevenmet de

cn op Plaat LVIII afgebeeld. karnton

1®. De karnbladen, in het werktuig van

H. VAL^, worden regt op llaande met hun

fpil telkens heen en weder bewogen , zoo

ver’ zich de wijdte van een halve cirkel uit-*

ürekt.

De karnbladen, ii^^het werktuig van s.

füRST;,,

Zie j. KO»s, Magazijn van. Vadtrland/che-

landhêuw , 4de Deel ade Stuk, bladz, 370 tot 37 * i

in dc landbouwkundige Oefeningen , gehouden op dcni,

iiiüze JmhfshQten bij boerden.

Cc 3

3
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FUR5T, worden niet hun fpU, horizontaal
iUNDvï*.

jjgggpjjg ^ telkens van boven haar onderen

vi.Afd. en van onder naar boven bewogen, en een

Mwfdft
cirkel omgedraaic.

* a®. De karnbladen bij valk (laan regt

op, en zijn twee in getal, elk met 20 ga-

ten doorboord, makende te zamen 40 gaten

uit,

De karnbladen bij furst, zijn horizon-

taal liggende, en acht in getal, elk met 47
gaten doprboord, en met 13 karteltjes of

tandjes op den rand, zijnde te zamen 375
gaten, en 104 karteltjes of tandjes.

39. De karnbladen bij valk, zijn aan de

fpil verbonden.

De karnbladen van furst, zijn daarvan

geheel afgezonderd en wederzijds , aan de

einden, in ronde fchijven ingepend.

4®. De ^rnbladen bij valk , hebben

vlakke randen en eene vierkante eenigzins

fchuine gedaante, naar het beloop der naar

boven fchuin oploopende en wijder wor-
dende karnton.

De karnbladen bij furst, zijn aan de

randen gekarteld, en half ovaal rond, ma-

knnde twee cf van, tegen elkander gelleld,

een geheel ovaal, volgens het beloop, dier

langwerpig ovaal zijnde karnton.

50. De karnton van valk, kan verplaatst

worden, waar men wil, tot zelfs in (^kel-

der of bij het vuur.
' Die van furst , hoewel groorer van om-

yang,' kan echter mede verplaatst v»rordcn,

en wanneer men de kruk of flinger aan het
.. s.. ... .. .. .. ....
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kleine rad pLiatfle, zoo als hier voren op
bladz. 391 gemeld is

, dan zoude de flel
““Undvej^;,

ling of herrie kleiner van omvang kunnen vi. Afd.

zijn»

Wannfeer men alle deze vergelijkingen in

acht neemt , dan zoude men kunnen vra-

gen: of hot meerder getal van gaten en

de kartelranden , in en aan de karnbladen

van FORST , niet meerder fijnheid en finijding

aan den room geven, dan de regc afloopenr

de en met minder gaten doorboorde kan>
bladen van valk? 2,®. Of de aflhnd ens*

fchen de fipü en de karnbladen van furst
niet eene voordeel iger afficheiding der bo-

terdeelen , en vrijer doorvlocijing der over-

blijvende melk veroorzaakt, dun de vast aan ^

de rpil verbondene karnbladen van valk?
3'^. üf de bewerking van het in de rondte

draaijen der kruk of flinger, aan de ton

van FURST, niet gemakkelijker is, dan de

heen en weder gaande beweging, welke mee

den flinger, aan de ton van valk, moet
worden gemaakt? en 4®, of de meer op^

en nedergaande
^

beweging van de karnbla-

den ,
in de ton van forst , niet meer over»

eenkomflig is aan de op - en nedergaande

beweging van de karnpols of druif, in de

gewone karns, dan de heen en voeder gaan'»

de beweging der karnbladen in de ton van

VALK?
Om deze vragen beflisfende te beant-

woorden , zoude men een der groocfle karn-

tonnen van VALK, tegeneen vanruRsT, op
dezelfde graoxte of hoeveeilkid melk ge»

Cc 4 maakt,

1

\
i
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|!BT maakt , moeten beproeven , en zien
,
welke

"auNDvE^fc beiden het best in alle opzigcen vol-

VI Afd. deed, als 'wanneer men misfchien zou Je be^
XII. vinden, dat die van furst van beiden de

öoofdft.
verdiende.

Thans van alle karntonnen en zamenftel-

lingen gefproken hebbende, welke, hier te

lande zijn uitgedacht, om den arbeid van

het karnen te verligten, zoo verre die karn-

tonnen en zamenfteliingen op de eene of

andere wijze door menfchen kunnen bewerkt

worden ; zoo zullen wij nu verder de zoo-

danige befcHrijven , loi welker bewerking

een hond of een paard gebruikt wordt.

Befchrij- Het cerst komt dan in aanmerking die,

de”\or°
welker bewerking een hond gebezigd, en

dekarn!'
<laarom ‘hondekarn genaamd wordt: dezel-

ve wordt ih JSoorctholland en in eenige an-

dere ftreken van ons Land gebruikt.

PlaatL;x Op Plaat LIX Figuur 4. ziet men de ge-

Fig* 4* heele zarhenftellihg afgèbeeld: het beïlaat in

éen cirkelrond rad aa^ het welk' zoo breed

is, dat een gróoten Kond h er in loopen

kan , zijnde dk rad aan den 'binnenkant met

dwarsliggende ' klampen c cc cc befpijkerd

,

en wel óp zoodanigen afltand van elkander,

als overeenkomt met den tred èn overkap

welke de hond met deszelfs pooten

maakt V zoo dat dit dier ^kadig vooruitkap-

pende, met de pooten den klamp vat, efi

dus voor het nederglijden bevrijd is; aan

de achterzijde van hét rad zijn drie fpaken,

kruisgewijze over' elkander gewerkt, en ma-
ken dus een rad van zes fpaken eeeeeè



VAN HOLLAND# 403

ïiic , welke op even gelijke afftauden aan hrt

den rand van hec rad vasc zijn ,
eveneens s^undvii.

als de fpaken in een wiel , en dus ook om vi. Afd.

een middenpunt pf as draaijen: aan dezen as

is een fpil vasr, welke bij ƒ door een ftaan- °°
!

^ lievige paal loopt, en er in' draait,

ilekende deze paaT onder en boven het rad -

uit, zijnde het ondereinde in den vloer, en

het boveneinde aan den zolder vast ; bij

hhhh ziet men een gedeelte der houten

tanden, welke aan eene zijde van het rad
,

in den geheelen omtrek, aan hetzelve zijn;

i is een ronde ratel, met de daaraan zijnde

fpillen of latjes, waartusfchen de tanden van

het rad fluiten; kk zijn hangblokken, wel-

ke aan den zolderbalk vast zijn, maar welke

zolderbalk hier niet gezien wordt ; I is een

ronde fpil , welke door hec midden des ra- -

tels i loopt, eh daarin vast is, alsmede doer

gaten, welken in de ondereinden dèr hang*

blokken kk zijn, dan' waarin dezelve draai-

jen kan
; q is een derde hangblok , hec welk

mede aan den zolderbalk vast is, en aan

deszelfs ondereinde ook een gat heeft
,
waar-

door de fpil / insgelijks loopt ,
en er in

draait; m is een ijzeren kruk, welke aan

het' einde der fpil I vast is; n is een hout,

door welks boveneinde de ijzeren kruk m
gedoken en vast is; in het ondereinde is

een fleuf uicgezaagd , waarin gaatjes geboord
zijn, welke overeenkomen’ met de gaatjes ,

welke in het boveneinde van den karndpk

ó en in het, om dat boveneinde liggend,

ijzer beflag zijn ; dit boveneinde van den,
‘

Cc < karn-
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der hon-

dekain.

karnftok in de uitgezaagde ilcnf van bet
muNDVRR

^ gedoken zijnde , zoo wordt het daar-

VI. Afd. in, door doorgedoken pennen , vasrgeniaakt,

zoo als in de afbeelding te zien is; voort$
’ is p de karnton, zijnde een tonnekarn.

Wijze van De bewerking van deze karn gefchiedc
werking aldus: door het loopen van den hond , in

het rad draait dit gelladig rond, en doet

door de tanden hhhh^ welke tusfchen de

fpillen of latjes, welke aan de ratel i zijn,

fluiten , dien ratel omdraaijen ; hierdoor draait

ook de fpjl I rond, en beweegt de kruk tk

op en neder , door welke bewerking den

karnflok o en de karndruif, welke in de

karnton , en hier niet zigtbaar is, op en

neder gaat , en de karning van den room
verrigt wordt.

Het loópen in het rad wordt op de volHet lee*

honder
wijze aan de honden geleerd : men

om in daartoe gemeenlijk jonge dog- of
rad te loo- herders - honden ,

en doet hun een halsband

,

met een touw er aan, om den hals; men
bindt vervolgens dat touw aan de flijl

vast , en iaat er ‘flcchts zoo veel’ ruimte

aan ,
dat de hond , als hij bet optreden

leert, riet te wild noch te boog tegen de

klampen ccccc kan oploopen, dewijl dan

het rad te fpoedig en te ongeUjk zoude

ronddraaijen ; het touw belet ook, dat de

bond niet achterait kan fpringen , en dus

verkeerd werken. Wanneer men den hond

leert ,
doet men geen room in de karn

,

maar men wacht daarmede ? coc da; de hond

den

/
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Jen tred geleerd heeft, het welk doorgaans "kt

ipoedig gelchiedc,
rundvr?;

Na de hondekarn komt die in aanmer- vi. Afd.

klng, welke door een paard bewerkt, en de 3^^*

Faarde-kj^irnmokn worde.
00 cui.

Op Plaat LIX Figuur 5 is zoodanige Befchrij-

paarde- karnmolen afgebeeld : aa is

zware vierkante balk, welke men de fpil-

pijl en ook wel [pilpandaar noemt ; bij molen.

hb zijn fpitfe ijzeren punten, of fpillepen-

nen, welke taats gtmzmó, worden, en inpig. 5.

de onder - en boveneinden van den balk a a
zijn ingeklonken , ten einde die balk op de.

ze punten te doen draaijen; c is een vier-

kant houten blok, ook kusfen genaamd', in

welks midden een holle ijzeren kom is,

welke men ook de pan noemt, en waarin

de ijzeren punt of fpil draait, die onderaan

in den balk aa\^ ingeklonken, v/aardocr

dus die balk aa en het ïgeheele midden-

punt der karnmolen op de gemelde holle

ijzeren kom of pan rust, en er in draait;
,

d is de plaats aan het onderlle gedeelte van

den balk aa ,
waaraan de fpanlatten of

fchoorbalkcn eeeeeee zijn vastgemaakt 2

deze houten fpanlatten of (choorbalken loo-

peri naar de hoogte, waaijersgewijze, wij-

der uit, en zijn in den cirkelronden rand of

rad van de molen ff ingewerkt; gggggg
zijn houten fpaken of kruisarmen

, welke

tovenaan kruislings loopen , en waardoor

het rad even als een wiel verbonden is;

is het trekhouc en i het fchoorlat, het welk

san elkander , en pok beiden aan den balk

aa
: * S
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aa vast zijn, .en de moknffaart genaamd
RUNDVEE

^ jj hei; paard, het welk aan het

VI. Af4 trekhout is aangefpannen , en , door in de

Hbofdft
loopen, het molenrad doet om-

draaijen: dit paard is doorgaans met oog-

lappen geblind gedurende den tijd, dat het

in den molen loopt ; voorts ziet men bij

lilHl pennen of tanden, welke aan de bui-

tenzijde van den geheelen rand van het mo-
lenrad ƒƒ horizontaal zijn ingewerkt; m is

een kleiner rad, het welk met een fpil on-

deraan in een der hangblokken nn vast is,

en om die fpil draait; ook heeft dit kleine

rad tanden op deszelfs rand, welke regtop

Haan, cn waar tusfchen de pennen van het

groüte molenrad , in het omdraaijen , in-

fchietende, ook dit kleine rad doen omdraai-

jen \ nn zijn hangblokken , welke aan den

zolderbalk vast zijn , en in een van welke

de fpil van het kleine rad m onderaan vast

is , en tusfchen welke hangblokken het ra-

telrad draait ; (? is een ratelrad of tralie-

rad ,
waarvan de fpillen of latjes , onder-,

aan, door de opHaande tanden van het klei-

ne rad in het omdraaijen, gevat wor.

den; p is een ijzeren fpil, welke door het

ratelrad q en door de hangblokken nn heen

loopt, en in het ratelrad vast is, waardoor

veroorzaakt wordt , dat het ratelrad om-
draaijende , de fpil mede omdraaic

; q is een

ijzeren kruk , welke aan het einde van de

fpil p vast is, en door het ronddraaijen van

die fpil op en neder bewogen wordt ; r is

een hout, het karnh^ut genaamd, waaraan

\
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de kruk q is doprgefloken en op die wijze

vastgeraaakt , en welk hout , door de op-

en nedergaande beweging van de kruk q , VL Afd^

mede op en neder bewogen of gecild word:

;

s is een houten koker, waarin het houc r,
*

gedurende de op - en nedergaande beweging
van hetzelve , op en neder fchuifc ; t zijn

twee ijzeren lippen, welken onder aan hec

karnhouc r vast zijn, en Tyaarin gaten zijn,

welke overeenkomen met die
,
welke in hec

boveneinde van den karnftok en in het

daar ornliggend ijzer beflag zijn , en door

welke ijzeren lippen en boveneinde van den

karnftok
,

pennen geftoken zijn , waardoor

de karnftok u aan het karnhouc r verbon-

den ia; « is de karriftok, waarvan de druif

in de karnton, en dus in de afbeelding niet

zigtbaar is ;
5^ is de karnton , zijnde een

tonnekarn; •WW'W is een zolderbalk, waarin

de bovenfte fpil van den llaanden balk aa
bij h draait, en waaraan de hangblokkén

en de koker s zijn vastgefpijkerd ; x is

de rondte, waarin het paard k loopt.

De befcbrijving van deze paarde- karn- Wijze van

molen düs verre vatbaar voorgefteld zijnde

,

zoo volgt daaruit, dat de bewerking er van

dus gefchiedt : hec paard k doet door des- molea.

zelfs in de rondte loopen en trekken aan

het trckhout h en fchoorlac z, het molenrad

ff in de rondte draaijen: dit vat, door des-

zelfs horizontaal liggende pennen , de regc

opftaande tanden van hec kleine rad en

doet dit mede omdraaijen ; de tanden van

kec rad m vatten de (pillen of latjes van

bet
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hec ratelfad o, en doen dat ratelrad, bene-
RUNDVEE.

daarin vast zijnde fpil p , omdraai-

VI. Afd* jen ;
eindelijk wordt door bet omdraaijen

H^ofdft ^ neder dm-
gedraaid , eh daardoor wordt het karnhout

f j benevens dé karndok u en dè daaraan

verbonden , inaar in de ton zijnde » druif op
en neder getild, eb öp deze wijze het kar-

nen van den room in de karnton vefrigt.

ïefebtij- Behalve de zoo even befchreven paarde-

ving van karnmblen, is. er nog eene andere foort,
een minder dewelke minder zabiengeflcld is; en in het

algemeen bij onze Rijnlandfche Landiiedeis

paarde- de voorkeur heeft.

barnmo- Qp Plaat LIX Figuur 6 is de bedoeldei

andere, maar minder zamengeftelde , paar»»

Plaat LIX de -karnmolen afgebeeld: aa is weder de
ï'ig’ ftaande vierkante balk of fpildijl; bij bb

zijn de fpitfe ijzeren punten of fpillcpennen

;

c is het vierkant houten blok, in welks mid-

den een holle ijzeren kom is; bij d is dé

plaats, W-aar de fpanlatten of fchoorbalkeh

aan den balk aa vast zijn; eeee zijn die

fpanlatten of fchoorbalken ; ff is het cir-

kelrondè molenrad; gggggg zijn de hou-

ten fpaken öf kruisarmen , waardoor het rad

verbonden is ; h is het trekhout ; i het

fchoorlac , en k het trekkend en in den mo

«

len loopend paard : van alle welke aan wij*

zingen in de befchrijving van Figuur 5, op
dezelfde letters eene meer emilandige ver-

klaring te vinden is: verder zijn bij //,

op den geheelen rand van het molenrad,

regt opllaande pennen ,
welk© in het om-

draa!*
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draaijen de fpillen of latjes van het ratelrad het

^ van onderen vatten , eri dit méde doen *^^ndves;

omdraaijen; mm zijn weder de hangblok- VI.Afd.

ken, waar tusfchen het ratelrad n draait; o

is de ijzeren fpil, welke door, in de hang-

blokken zijnde, gaten loopt, als mede door

het ratelrad, en daarin vast is; p is de ijze«

ren kruk, welke aan het einde van de fpil

o is vastgemaakc ; q is een platte houten

klamp, waarin de kruk p gedoken en vast

is, en welke klamp, dooreen dwarsklamp-

je, aan het karnhout r verbonden is, ech-

ter óp zoodanige wijze , dat die klamp op
zijde draaijen en de beweging van de kruk

p volgen kan; r is het karnhout; s is de

koker , waarin het karnhout op en neder

fchuifc; t zijn de ijzeren lippen onder aan

het karnhout^ waar tusfchen de kanidok

ti is vastgemaakt
, ^
op die v^ijze, als in de

befchrijving van Figuur 5 bij de aanwijzing

t gemeld is; u h den karnfrok; v is de

karnton, zijnde weder een tonnekarn ;

is den zolderbalk, waaraan de hangblokken

inm en koker s vast zijn , en de hovende

fpil van den balk aa in draait, zoo als die

medp bij Figuur 5 op de aanwijzing

gemeld is is ook weder de rondte,

waarin het paard ^ loopt.

“ Uit deze befchrijving kan men de zamen- wijze vaa

delling van deze meer eenvoudige en min werking

der. zaïïiengedeide paarde - karnmolen ^eer

wel bevatten : deszelfs werking gefchiedt al- „lengeftel-

dus :• het molenrad /ƒ vat , in deszelfs om- de paar- -

draai-

i
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draaiien , door de regt opftaande pennen //.
R-UNDVEE, J .11 r i

’• L 1 j
’

de rpillen of latjes van het ratelrad en
VI. Afd. doet dit 4 als mede de daarin vast zijnde

XII. fpil i, te gelijk omdraaijen ; hierdoor v^rordt

de kruk p op en neder omgedraaid^ waar-

door insgelijks de klamp
(7 ^

op en neder

bewogen, en het karnhout r en den karn-

flok benevens de daaraan vast, en in de

ton zijnde karndruif op en neder getild , en

op deze wijze bet karnen van den room in

de karnton verrigt wordt,

óoder- Wanneer men nu 'de afbeelding van de

fcheif de^'
^óor ons befchreven paarde - karh-

molens met elkander vergelijkt, dan ziet

de -karn men een aanmerkelijk onderfcheid tusfchen

woiens,indezelven; namelijk: aan het molenrad, Fi-

5, zij*n, in de zijde van hetzelve, ho-
* lizontaal liggende pennen of tanden inge-

werkt; welke weder een kleiner rad doen
draaijen, eh door dit tweede rad draait het

ratelrad ; dè kruk is onmiddellijk aan hec

karnhout verbonden. Aan het molenrad^

Figuur 6, zijn integendeel aan den boven*

rand regt opftaande tanden of pennen inge-

werkt , welke ^ zonder cusfchenkdmst van

een tweede rad,' het ratelrad doen omdraai-

jen, waardoor de werking èn zamenftelling

veel eenvoudiger en beter is ; de kruk is

niet onmiddcllijk aan het karnhout, maar

aan een klamp verbonden , welke als een

winkelhaak aan het karnhout vast is, en

hierdoor blijft het karnhout eh de karn-

llok regcftandiger bij de op- en nedertil-

iing
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linp: van dezelven , dan in Fignur 5, daar "«t
^

in Figuur 6 den platten klamp de bewe-
ging van de kruk volgt, welke beweging vi. Afd*

in Figuur 5 door het karnhouc moet ge- xii.

voigd worden, en waardoor het karnhouc,

in Figuur 5 ,
bij de op - en nederrilling

zoo regcflandig niet blijven kan^ als in Fi«

guur 6.
,

Behalve de beide befchrevene foorten van

paarde - karnmolens , zijn er. nog van

iborc i als in Figuur 5 is afgebeeld , aan molen,

welke, aan hec groore rad, in het geheel

geene pennen , het zij horizontaal of regc

opdaande, zijn, maar in wier buitenzijde,

als mede in die van het kleine rad , eene

groeve is, waarin een fnaar ligt, welke de

beide raderen omvat en doet omdraaijen

;

dan daar de fnaren onderhevig zijn aan ver-

lamming door hec uitrekken, en ook aan

inkrimping , zoo zijn deze foort van mo-
lens niet zoo goed in hunne werking,? dan

die, welke door ons zijn afgebeeld.

Hiermede -hebben wij nu de befchrijving

der werktuigen , welke hier te lande ge-

bruikt worden om boter te karnen , of ^

daarin zijn uitgevonden, zoo verre die aan

ons bekend zijn , ten cincle gebragt , en zou-
;

den nu nog kunnen fpreken van eenigé,

welke ih andere landeii zijn uitgedacht; dan

daar dezelven meestal in buicehlandfche wer-

ken afgebeeld of befchreven zijn f en zij

ook de 'onze niet in de bewerking over-

treffen, zoo laten wij dit achter,' ibefluited

hiermede dit Hoofdruk ; en gaan in hec

D d vd-

\

/
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HET volgende over toe de befchrijving van het
R.ÜNDVEE. ^Qjgj.|^^yYven ,

dat is, het opmaken, zouten

VI. Afd. enz.' van de boter
; maar laten hier eerst

XII volgen eene
Hoofdft.

^

Koru aanwijzing van Plaat LIX,

Figuur I is de afbeelding van den hand-karn*

molen, welke door h. valk, te

Rotterdam^ is uitgevonden , zoo

als dezelve zich uitwendig ver-

toont : zie, in dit Hoofdlluk,

bladz. 393 tot 395.
—— I

.n, 2 is dezelfde karnton ,
doorgefne-

den, om de inwendige zamendel*

ling te kunnen zien: zie bladz.

395 en 396.

3 is de afbeelding van de karnbla-

den en derzelver fpil, afzonder-

lijk: zie bladz. 396.

.i, 4 is de afbeelding van de honde*

karn: zie bladz. 402 tot 405.

g is de afbeelding van een piarde-

karnmolen , met bijvoeging vafi

een kleiner rad : zie bladz. 405
tot 408.

5 is de afbeelding van een minder

zamengeftelde karnmolen, zonder

het kleine rad : zie bladz. 408
en 4Ï0.

ZES-
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ZESDE AFDEELING-

DERTIÉNDE HOOPÖSTÜK^ ’

• /.

Behelzende eene hefchrljving van het Bo-

ter houwen , en de daartoe gebruikt •

"

wordende Gereedfchappem

anneer mi op ié wijze, in het vorigè

Doofdftük befchreven , de room gekarnc

worde
^ dan begint dezelve eerst ce fchiti-*

^

men en te fchifcen , daarna beginnen de bo- «-uNDVEi.

terdeelëh ^ tot kleine korrels of kernen , te vi. Afd^

Hollen, welke allengs in grootte toenemèn

en vervolgens beginnen zameii te klonteren ,

°°

als- wanneer dé karnftok en druif llerker Het (toi-

moet bewogen worden, tot eindelijk

-toenemende belemmering, in de beweging

van den karnftok, dé gèheele verdikking en boterdee-

Êamenklontering def boterdeelen aankondigt:

op dit tijdilip geeft de boer öf boerin ,

welke karnt , acht ; en het is hunne onder-

vinding, welke hun doet ontdekken,' of het

karn of karnfel af is; dat is, cf alle de bö-

Dd s iêf-
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M*T terdeelen , zoo na als mogelijk is , van de

mdkieelen zijn afgerdieickn ; de kunde hier

VI. Afd. van is van zoo veel aanbelang , dat de

Hoefdft
dezelfde hoeveelhdd room, op

dezelfde wijze bewerkc en van melk ge-

fchepc, welke van dezelfde koeijen gemol-

ken is, veel meer en beter boter karnen

kan, als een ander, welke minder kunde

en ondervinding er van bezit.

Het uit* Als nu het karnfel af is, dan opent de

der^boter
kamton , neemt den karndok en

«it de druif er uit, en fchepc de boter uit de karn*

karnton, ton ,
gebruikende daartoe -eene houten nap

Plaat
gaten, zoo als op Plaat LX Figuur i

Fig. I. is afgebeeld, zoo dat de gekarnde melk,

\ welke, te gelijk met de boter, in de houten

nap gefchept wordt, door de gaten weder

in de karnton loopt en daarin blijft , tot dat

dezelve in de karnemelkton wordt overge-

goten, zoo als nader zal gemeld worden*
Het koe- De boter uit de karnton gefchept zijn-

fchen^r*^^’
wordt in de bouwvlooc nedcrgelegd;

zoutL^dcr vervolgens gaat de boerin over tot het bou-

kotcr, wen of opmaken der boter: zij fielt, tot

dat einde, de bouwvloot op cene houten

tafel en daarbij een potje met fijn zout

,

waarna zij, de handen wel fchoon gewas-

fchen hebbende, de boter begint te kneden,

tot dat dezelve, door die bewerking, tot

eene ronde klomp aan een gedraaid is;

dan giet zij zuiver koud putwater op de-

zelve, waardoor de boter vaster wordt, en

tevens de waterdeelen en het fchuim , alsmede

dc nog, aan de boter zittende, nielkdeelen,

zich
\
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zich mee het wacer vereenigc , van de boter met

affeheiden, De boter gekneed, en het wa*
ter er op gegoten zijnde , zoo trekt de vi. Ard.

boerin de tap uit een gat, het welk in den
bodem van de* bouwvioot is, es Iaat het

water in een ton loopen , welke tot dat ein-

de op den vloer en gedeeltelijk onder den
tafel (laat; in deze ton driifc gewoonlijk
eene houten zeefnap, in welks bodem , een
met gaatjes doorgeflagen koper plaatje zich

bevindt, zijnde hetzelve afgebeeld op Plaat

LX Figuur s. Op deze zeefnap, valt het

water, het welk uit de bouwvioot loopt,

drijvende, bij het vermeerderen van het wa-
ter, in de ton, allengs hooger , loopende ^

het water door de gaatjes van de zeefnap,

terwijl de bocerkruimen, welke nog met hec

water doorglippen, in den nap blijven lig-

gen , en vervolgens onder de boter gekneed

worden. Het opgieten van hec water op
de boter wordt zoo lang herhaald, tot dac

de boter niet meer aflaat en hec uit de vlooc

lüopend water, helder blijft, wordende deze .

bewerking, kef wasfehen van de boter ge-

naamd
;
dit verrigt zijnde , zoo neemt de boaw-

'boerin een groot mes, hec geen bijna (lomp

en eenigzins getand of als een zaag is : dit mes

wordt haarmes genaamd, en wordt alzoo \

gemaakt, door hec flaan van twee mesfen,

met het fcherp op elkander. Hec dient oni

er mede over de boter te ilrijken,en de haar-

ftoppels , welke onder hec melken ,
fomtijds

van de koeijen afruijen ,
of ook ftroocjes

,

vliegjes en alles
,
wat toevallig op de boter

- Dd 3
kan
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kan vallen-, er af te flrijken, Dk al weder
RUNDVEE.

zijnde, zoo neemt de bouwboerin

VI Afd. uit het zoutvat zoo veel zout, meestal fijn

zout', als zij oordeelt tot het wel zouten
Hopfdft.

boter iioo-iig te zijn.

Tot dit zouten der boter wordt, als ge*

zegd is, meestal fijn zout gebruikt, om dat

anders de grove zoutkorrels forawijlen in

de boter ongefnioken blijvende
,

de boter

niet gelijk zout. Door foinmigen gefchiedc

dit zouten bij gisfing, volgens de ondervin-

ding en proef der bouwboerin : anderen doen

zulks bij het gewigt, wegende als dan de

boter , te zaïnen met de vloot en trekken

de hun bekende zvv’aarte van de vloot af,

als wanneer zij, naarmate van het gewigc

der te zouten boter, heele, halve, of kwart

xoiicmaten hebben, welke elk in evenredig-

heid zoo veel zout kunnen bevatten , als be-

rekend kan worden tegen het gewigc der te

zouten boter ; die gene , welke er voor zijn

,

om de boter bij de gis te zouten, gevers

voor reden van hun gevoelen
, dat de bo-

ter niet altoos evenveel zout naar zich

neemt, en hierin, naarmate het warm of

koel weer is, veel verfchil kan plaats heb-

ben , en zij hierin ,
naar hunne ondervinding

en proef moeten handelen, waarom zij de-

ze oordeelen beter te zijn, dan het zouten
bij het gewigt.

Om, volgens onze gewoonte, iets van de

Elaat L% nu bcfchrevene werkzaamheden af te beel-

3» den, is op Plaat LX 'Figuur 3 gefchikt?

a is de bouwboerin, welke werkzaam is om
dc boter in d^ bouwvlooc te kneden; Ip is

^ “
' de
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de bouwvloot, zijnde deze foort van vloo-

ten van middelmatige grootte , niet zeer

hoog, en geheel met witte gefchilde hoe- vi. Afd;

pels omkuipt: in derzelver bodem is, aan den
rand, een gat, het welk door eene houten
tap geflopt, en door het uithalen van de-

zelve geopend wordt , wanneer men het

water er wil laten uitloopen , dan welk gat

in de afbeelding niet kan worden gezien,

maar wel het daar uitloopend water; c is

een ton, waarin het water d uit de bouw
vloot loopt; e is een houten tafel, waarop
de bouwvloot Haat ; /is het zoutvat, geen
boterkop enz. mede op de tafel Haande, en

h het haarmes, op de tafel liggende.

Wanneer nu de boter gezouten is, wordt Verdere

dezelve aan afzonderlijke kluiten verdeeld,

om gekopt , en als Hukkeboter verkocht te

worden, of in derzelver geheel, in een bo-

tervat gelegd , om dezelve als tonneboter

te verkoopen , en tot deze twee onderfchei-

dingen bepaalt zich de boterbon vv; de eersc-

gemeide wordt [iukkehoter genaamd , om
dat dezelve op een gefielde maat en gewigt

gevormd en bij het Huk verkocht wordt;

ook gekopte hoter , om dat zij in een hou-

ten kop gevormd wordt; de laatstgemelde

wordt tonnehoter ^ en ook wel leghoter ge-

naamd, om dat dezelve telkens bij lagen,

ia een ton wordt opgelegt; dit beiden ver-

cischt eene onderfcheiden behandeling: wij

zullen dezelve befchrijven.

Het eerHe, namelijk het koppen van de Het kop;

boter, gefchiedt op de volgende wijze: defj"

Dd 4 bouw- ter.
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boiiwboerin, rot het koppen der boter
4UNDVK-.

zijnde, (laat aan een tafel, en heeft in

VI. Afd. de eene hand een boterkop , waarin zij de

ïneengerolden kluiten of klompen boter, al

*

^
' draaijende, in wringt,, tot dat de kop vol is;

dan klopt zij telkens met de handen tegens

den boterkop, dezelve gefladig omdraaijende

en heen en weder rollende
, tot dat de bo*

ter, in den kop , haar vorm bekomen heeft:

dit, volgens haar gisfing, gefchied zijnde,

houdt zij den kop het onderfte boven
,
gelh-

dig zacht ,
tegen de wanden van den kop klop-»

pende, tot dat het nu gevormde (luk boter

cr uitzakc ; dit gefchiedende , zoo draait zij

rnct den voosTcen vinger of den duim van de

eene hand, het voetlhik aan de boter, waar-

op zij dan dc boter, uit den boterkop, vhk
op de tafel zet, en er rrjet een houten pen-

netje of (levig rietje de ribbetjes indrukt,

welke men gewooniijk aan de Hollandfcha
(lukkeboter ziet.

yuat LX Zoodanige houten boterkop als hier be-
fis. 4 €n 5 wordt, ziet men op Plaat LX Figuur.

4 afgebeeld ; dezelve worden meest uit lin*

denhout gedraaic , en moeten eene zekere

maat houden, vermits de (lukken boter een
zekere bepaalde zwaarte moeten hebben;
hoedanig (luk boter men op Plaat LX Fi-

guur 5 ziet afgebeeld; er zijn er welke bo-
ven op pktüchtig zijn, anderen welke rond
oploopen , en er zijn (Ireken omtrent Rot»
Ierdam , waar men bovenop de (lukken bo.«

iér, nog eene ronden platten fchijf boter

ligt. p.e gekopte Hukken boter, w.ordm
'

^ V ' m
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in de boter- of markcvloot gezet en ver- het

vol^^ens ter markt gebragc. rundvee;

Eene afbeelding van het boterkoppen enz. vi. Afd,

ziet men op Plaat LX Figuur 6 : a is de

bouwboerin, bezig zijnde met boter te kop-
pen , en wel met een ftuk reeds gevormde Plaat LX
boter uit den boterkop op de tafel te zet-^^S-

ten
; ^ is de tafel

, waaraan zij ftaat ; c is

de boterkop in de handen van de boerin;
dd zijn klompen boter, op de tafel liggen-

de; e is de bouwvloot met geknede bo-
ter; / is het haai mes, op de tafel liggen-

de; ^ is het fluk gevormde boter, het welk
door de boerin uit den boterkop op de ta-

fel gezet wordt; hh zijn andere, reeds ge-

vormde, {lukken boter; / is de botervloot,

welke zoo diep is, én er de (lukken boter

in ftaan kunnen en er een dekfel over heen

kan leggen, ook zijn aan deze botervloten

altoos twee .flaande handvatten , waartegen

het dekfel fluit; k is het dekfel der boter-

vloot.

Behalve deze manier van de boter te kop- Andere

pen of te vormen , hebben er in fommige manieren

llreken van ons land nog andere ^^i’leren

plaats; inzonderheid is men aan de zijde men.

van Gelderland gewoon, om de boter in

een houten nap te vormen , dan welke ech-

ter mede eene zekere maat houdt, hoeda-

ïiige nap of botervorm , en daaronder lig-

gende een (luk daarin gevormde boter, mén
op Plaat LX Figuur 7 ziet afgebeeld; an- Plaat LK
^erea vormen weder zonder kop , met de ^

Pd 5 hand’-
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«ET hand en uic de vuist, afgewogen klompen
boter, het zij rond, zoo als op Plaat LX

VI. Afd. Figuur 8, of platachcig als een koek. met

m van de vingeren , zoo als op Plaat
* LX Figuur 9 is afgebeeld; nog zijn er in

^mfielland en in fommige gedeelcens van

Noordholland

^

welke houten vormen hebben

,

zoo als men er een op Plaat LX Figuur 10

met zijn dekfel ziet 'afgebeeld , en daarin

ftukjes boter vormen, welke de gedaante

van een timpjes broodje hebben , zijnde er

een afgebeeld op Plaat LX Figuur i r. Wij-

ders is het bij de landlieden in Rijnland
een gebruik, om jaarlijks, in den tijd als

de eerile graasde boter gemaakt wordt , aan

hunne kalanten (lukjes boter ten gefchenke

^ te brengen, welke Jr gedaante van een lig-

gend fchaapje hebben, en in wier bekje ge-

meenlijk een grasje of boterbloempje ge-

Roken wordt: een vorm, vmrin zoodanige

fchaapjes gevormd worden , is op Plaat LX
Figuur 12 afgebeeld.

Het lig- Het tweede, namelijk het leggen van de

fonn^bo
hiertoe wordt, zoo

* niet meerder, althans geene mindere kunde

vereischt, dan tot het maken van de llukke-

boter, om reden dat de tonneboter allengs

wordt bewerkt , en langer tijd moet be-

waard blij^^en, dan de Üukkeboter: om de-

ze reden is ook een van de hoofdzaken,

dat de tonnen, waarin de boter wordt op-

gelegd , wel zuiver zijn , en vooral niet

geheel nieuw, zqq als zij van den kuiper

. ko-
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komen, gebruikt worden , dewijl de reuk

von het nieuwe eikenhout aan de boter na-
^-undveï^

d^eelig is : men laat daarom zulke nieuwe vi. Afd*

liorertonnen een geheelen winter of zomer
in het water liggen, om er den houtreuk te

doen uittrekken , en gebruikt dus meestal

oude tonnen , die alreede meer gebruikt zijn

,

en ook deze legt men vooraf eenigen tijd

in het water, of men broeit dezelven met
heet water uit, alvorens er de boter in te

leggen.

Wanneer dan da ton zuiver en rein is,

ftrooit de bouwboerin zoo veel zout op
den bodem , als zij noodig oordeelt, en lege

van de bebouwde boter dan een laag in de

ton, welke zij met een weinig zout be-

llrooit , op dezelfde wijze doet zij dage-

lijks, of telkens als er weder boter gekarnd

en door haar bebouwd is, en legt er dan

nieuwe lagen op , dezelve met zout be-

(Irooijönde , vervolgende hiermede tot dac

de ton vol is en in den kelder bewaard kan

worden, tot den tijd dac dezelve geleverd

pf verkocht worde.

Wanneer men de tonneboter dan moet Hettoeii

le.veren, of men begeert dezelve te verkoo'

pen, dan wordt dezelve in de ton eenig ncn,

%ïns rond opgehoopt en met een tonoe-

vloot bedekt, zijnde dit een zindelijk, mee
witte hoepen omkuipt , vaatje , welk om-
gekeerd op de ton gelegd wordt, ea op
en over de boterton fluit, wordende alzoo

bij de kalanten gebragt, of in de Scs^s-

Waag,

\
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met Waag, om gewogen en verkocht te wor-
«-UNDVEE.

jg (jg boter verre

VI. Afd. moet verzonden worden, dan gebruikt men

ronde houten fchotels, welke juist op de
Hoofdft, tQ^nen gemaakt zijn, en omge-

keerd op den rand der ton worden vastge-

fpijkerd , en op dusdanige wijze bedekt

,

wordt dan de ton verzonden.

Het be* Wanneer men de tonneboter, welke ter

proeven jnarkt gebragt wordt, begeert te proeven,
der boter.

gebruikt men tot dat einde een lang-

werpige, hol gegroefde, ftalen of ijzeren

boor, dewelke bovenaan een kruk of ring

heeft, en genaamd wordt: de-

ze büterproever draait men in de boter tot

op den bodem van de ton, halende dezelve

er dan weder uit , als wanneer men weldra

san de boter, welke in de groeve van de

boor is , zien kan of er een , dan of er ver-

fchiliende foorten van boter in de ton zijn

;

ook kan rnen dezelve dan proeven tot het

onderfte gedeelte toe : dit gedaan zijnde,

zoo weet de boer of boerin deze boter,

door middel van den boterproever , weder

zoo in de opening, welke door het boren

veroorzaakt was, in te werken, dat dezelve

weder is aangevuld.

Plaat LX Om nu ook iets van dit een en ander af

13. te beelden, is op Plaat LX Figuur 13 ge-

fchikt : a is de bouwboerin , welke bezig

is met een tonnevloot, omgekeerd, op de

ton met boter te leggen ; ^ is de tonne-

y\og,t ; c is de tan met boter ; d is een an-

dere
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dere ton met boter; e is een ronde hou- het

ten fcbotel of dekfel , welke op de ton d «^undveb,

‘is vastgefpijkerd
; ƒ is nog een andere ton vi. Afd,

met boter, waarop geen tonnevloot en ook
geen dekfel ligt; g is het boveneinde van

den ftalen boor of boterproever , welke in

de boter , in de ton ƒ, is ingedraaid.

Als nu alles verrigt is, wat tot den bo»

terbouw behoort, wordt de gekarnde nielk

,

uk de karnton, in de karnemelkcon of kar-

nemelklta overgegoten : deze ton of ka is

een groot vat, met ijzeren hoepels omkuipc
en met een houten dekfel bedekt; behalve

dit, zijn er ook kleinere vaten in gebruik,

welke mede met ijzeren hoepels omkuipc

zijn : deze -hebben geen open onder - of bo-

veneinde, maar op zijde , midden in den

buik, eene ronde opening, het bomgat ge-

naamd waarin zoodanige uitgeholde hou-

ten tregter gezet wordt, als op Plaat LX piaat LX
Figuur 14 is afgebeeid; wordende deze ton^Fig. 14.

nen of vaten bij derzelver vervoering niet

regtop gezet, maar op zijde gelegd; ook

is. er wel over het bomgat een klein ijze-

ren hengfel, waaraan de ton kan gedragen

worden. Om mi zulk een kleine ton of

vat> met karnemelk te vullen, worde de kar-

nemelk uit de groote karnemelkcon ge-

fchept , waartoe men zoodanige houten fchep-

per of nap gebiuikc, als op Plaat LX Fi- Plaat LX
guur 15 is afgebeeid, cn wordt vervolgens Fig. is*

door den houten tregter , welke in het bom-

gat van de kleine ton iiaat
,

in die ton ge-

. .
go-

/
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goteti: dezelve vol zijnde, wordt de tregter
ftüNDVEB. genomen, én een rónde hou

-

VI. Afd, ten fchijf , hemfchijf genaamd , met een
xiu. ^oek omwonden , er ingeperst. Om vari

mede iets af te beelden, zoo ziet

Plaat LX men op Plaat LX Figuur i6, bij een
tig, i6» boerj welke bezig is met de karnemelk,

uit de karnton, in de groote karnemelkton

of karnemelkda over te gieten ; ^ is de

karnton , zijnde een ouderwetfche fchuin op-

loopendé karnton; c is de groote karne.

meikton of fla , met ijzeren hoepels om-*

kuipt ; is de karnftok of karndruif
, weL

• ke uit de karnton genomen is ; e is het dek-

fcl van de groote ton c
; / is een kleiner

ton of karnemelkvat ,
mede met ijzeren hoe-

pels omkuipt; g is de houten tregter, (le-

kende in het bomgat van het vat ƒ; A i$

het dekfel van de karnton A.

De karnemelk wordt in dusdanige groote

tonnen , in daartoe gefchikce fchuiten , me/A»

fchuiten genaamd, naar de (leden gevaren,

of in de kleinere gefloten tonnen of wa-

gens naar de (leden gereden
, aldaar bij de

melkboeren gcbragt, en door dezèn in de

lieden verkocht.

Hiermede het boterboüwen , en hetgeeni

daartoe betrekking heeft, hoofdzakelijk be-^

/ fchreven zijnde, zoo zullen wij in het vol-

gende Hoofdlluk het kaasmaken' befchrij-

ven, maar, volgens gewoonte, hier eersc

laten volgen eene
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Korte aanwijzing van Plaat LX. ,
KUNDVEr;

Figuur I is de afbeelding van een hou- vi. Afd.

ten nap met gaten, welke ge-

bruikc wordt om de boter uit

de karnton te fcheppen : zie,

in dit Hoofdfluk, bladz. 414.
— 2 is de afbeelding van een hou-

ten zeefnap: zie bladz. 415.

S afbeelding van het kne«
den en bouwen der boter, als

mede van eenige , daartoe ge-

bruikt wordende
,
boeren bouw-

gereedfchappen, zie bladz. 416
en 417.

— 4 en 5 is de afbeelding van een

houten kopvat , het welk ge-

bruikt wordt om boter in te

vormen , als mede een ftuk daar-

in gevormde boter: zie bladz.

418.
———* 6 is eene afbeelding van het bo-

terkoppen , benevens eenige ge-

reedfchappen , daarbij behooren*

de: zie bladz. 419.
I—;—^ 7 tot 12 zijn afbeeldingen van ver-

fchillende houten bocervorraen,

en van daarin gevormde boter:

zie bladz, 419 en 420._ 13 is eene afbeelding van boterton-

nen , als mede de wijze hoe die

geOotcn worden, en van eenige' ^

gereedfchappen : zie bladz* 422
en 423.

Fi-
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MET
RUNDVEC*

VI. Afd.

XML
Hoofdft.

Figuur 14 en 15 zijn afbeeldingen van een

houten tregter en van een hou-

ten fchepper of nap , het welk

beide gebruikt wordt om de kar-

nemelk over te fcheppen en te

^ gieten: zie bladz. 423.— 16 is eene afbeelding der behande-

ling van de karnemelk en daar-

bij behoorende zaken : zie bladz.

414. ^

ZES
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ZESDE AFDEELING.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene hefckrijving van het

kaasmaken\ en de daartoe gebruikt

wordende werktuigen en ge»

rcedfchappen.

N a het borermaken komt het kaasma-

ken ais het voornaam (Ie in aanmerking: van hst
dezelve beflaan in ons land verfchillende R-uwovEf.

foorcen , als komijnde kaas, welke van de

afgeroomde melk gemaakt wordt , en zoe- xiV.

temelkfche kaas, als mede witte NoordhoU Hoofdft,

landfche kaas, welke beide laatfte van onge-

roomde melk, en dus van room en melk be-nigheid en

reid worden.
‘ Hoedanig de boter , uit den room der

vaü°^*

melk, door kleinzing en werking mee de^ag,^

karndruif, wordt voortgebragt en tot eene

malfche fmeerbare zelfdandigheid gebragc,

is in het vorige Hoofdiiuk befchreven; de

kaas is integendeel eené vastere fnijdbare

zelfilandigheid, welke zonder karning door

Ee ftrem-
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het üremming en zamenrunning te voorfchijn
aoNDVEE.

ge^j-agt wordr. Zij is van verfchillenden

VI Afd. aard ,
als hier boven reeds gezegd is , en

XIV. verkrijgt, door bijvoeging van zout en krui-
Hoofdft.

Gerijen en fpecerijen , een fmakelijke en voed-

zame eigenfchap. Zij is meerder of min-

der vecachtig, naar mate er de boterdeelen

in vermengd gebleven , of daar nitgetrok-

ken zijn , en naar mate dezelve vaster of

Josfcr gekneed en geperst zijn : dan , hoe die

zij, kaas is dus niet anders dan eene melk-

Hoffe , welke is zamengeronnen , en door

het uitperfen van de waterachtige deeleit^

tot een vast ligchaam gevormd is.

Befdirij- Wij zullen ons, in de eerfre plaats, be-

ding van palen
.
tot die kaas , welke men komijndt

de
noemt , en de manier befchrijven ,

mijnde waarop dezelve gemaakt wordt. Wanneer

kaas. de melk is afgeroomd, zoo als in het elfde

Hoofdftuk beiebreven is, dan wordt dezelve

Het over- uit de melkmouwen in kuipen overgegoten,

gieten en en blijft daarin omtrent een halven dag
warmen

^ om te bezinken , wordende daarna

me^ikln de
Zachtjes , zonder omroeren , en door een

weiketei» zeef, in een koperen ketel , de welketel ge-

naamd, gegoten, tot dat die vol is, blij-

• vende de overige melk in de kuip (laan;

de weiketei met melk wordt in een, daar-

toe gemaakt, fteenen fournuis gezet, welk

fournuis fomtijds in de keuken of veeltijds

in een zomerhuis of ander vertrek (laat,

het welk dan daarom ook w’el het welhuis

of het kaashuis genaamd wordt. Wanneer
nu de mdk in de gemelde ketel in het four^

mis
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miis flaat, wordt die door vuur rot een hkt

zekeren graad van hitte gebragt, namelijk *^^”*^'^^**

niet zoo heet , dat de melk kooke , maar vi. Afd,

zoodanig , dat dezelve tusfchen laauw en

heet zoodanigen graad van hitte heeft, als

de boerin oordeelt dat noodig is , om de^

zelve met de overige koude melk te ver-

mengen. Deze melk ,
dien graad van hitte

verkregen hebbende, zoo wordt
door een zeef in de wringkuip bij de ove- ^arme
rige koude melk gegoten, welke te dien melk bij de

einde reeds in de wringkuip gegoten was,^°“^®.

en dus te zamen met een Itok onigeroerd , .p*

waarop de boerin het daartoe gunftig tijd-

ftip waarneemt, om het (iremfel of de leb-

be er in te mengen , en roert vervolgens

de melk en de daarin vermengde lebbe met bij de

een lebbelepel of met een Itok zoo lang^eik.-

om, tot dat die lepel of de ftok er regt-

ftandig in blijft (taan ,
waarna zij , met de Het kne-

handen, de nu zamengeronnen eh geltrem-

de melk in de wringkuip zoo lang door- meik®
“

de

kneedt en bewerkt, tot dat de lebbe hare wringkuip.

kracht heelt uitgevverkt.

Dat de lebbe de vierde maag der koeijen Wijze

,

is,, als n-edederzeiver eigen fchap
,
gedaante

en werking ,
is in het derde eö vierde de icbb^

Hoofdftuk der derde Afdeeling van dit werk bereid

omltandig befchreven, en op Plaat

XX en XXI afgcbeeld, en het is het (tol-

lend vermogen ,
het welk in deze vierde

maag plaats heeft ,
dat dezelve gefchikt

maakt, om de melk tot kaas te doen za»

menrunnen ,
bezielende echter de vierde maag

Ee a der
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der kalven deze eigenfchap fterker dan die

der ko’eijen , waarom die vierde maag. der

kalven daartoe meer gebruikt wordt, dan

die der koeije».

Wat nu het bereiden der lebbe tot het

kaasmaken betreft, dit gefehic'dc aldus: zoo-

danige lebbe of vierde maag der kalven^

welke men daartoe gebruiken wil , worde

van de overige magen afgefcheiden en wel

gereinigd , aan ftroken gemeden , en in den

fchoorfteen te droo^en en te berooken ge-

hangen; des zomers hangt men dezelve wel

in den zonnefehijn; men kan die, gedroogd

zijnde, langen tijd bewaren- Wanneer men
nü zulke lebbeftroken tot het (Iremmen zal

gebruiken, zoo worden die eerst afgewas-

fchen , en daarna in boterpekel , of , dezen

niet hebbende , in laauw water met zout,

te weeken gezet, het welk door de landlie-

den dan of walk genaamd wordt: die

wak of walk van de lebbe wordt, dus be-

reid, in eene flesch gedaan en in den kel-

der bewaard, nemende men daarvan telken»

zoo veel als men oordeelt noodig te heb-

ben tot het doen ftremmen der melk, waar-

toe -veel kunde en ondervinding vereischc

wordt; want doet men te weinig lebbe-

liremfel in het kaasrunfel , dan maakt dit

de kaas te los; doet men er integendeel te

veel in, dan bekomt de kaas een gooren of
zuurachtigen fmaak , en heeft den naam van

lebbige kaas of lebkaas

^

dat is kaas, die

naar Ge kbbe fmaakc.

Eene



VAN HOLLAND. 431

Eene afbeelding van eenige der tot dus “«t

verre befchreven werkzaamheden , en daar-

toe gebruikt wordende gereedfchappen , ziet Vi. Afd.

men afgebeeld op Plaat LXl Figuur i en

Q : zi’nde, inrigiuir 1 , a ecne boerin, wel-

ke melk, uit een tobbe of kuip, door een Plaat LXI

zeef die op twee, over de welketel c lig- icna^

gende, Hokken ftaat, in dezelve overgier; d
is een fleenen fournuis , waarin een weJkecel

e met melk Haat, om heet te worden; ƒ is

een wringkuip , vol geftremde melk , waarin

de Hok g , welke tot het omroeren der

melk gebruikt is, regtop (laat; h is een

houten tafeltje, waarop een potje met be-

reide lebbeflremfel Haat; op den vloer Haat

jeen wringvloot, ook wclvloot ^ te-

gen het fournuis een tang; voorts ligt op
den vloer .eenig hout. In Figuur i is a
eene boerin, welke in de wringkuip h het

gellremde kaasrundfel doorkneedt.

Als nu het kaasrundfel door het lebber

Hremfel tot behoorlijke dikte gebragt en in

de wringkuip gekneed is, neemt de boerin fd in den

cen grooten vierkanten doek ,
welke kaasdosk kaasdoek.

en ook wel wringdoek genaamd wordt

,

en .welke uit een bijzonder foort van linr

nen beHaat , da.t tot dit gebruik zoo gewe-

ven wordt, dat de wei er kan doorgewroa-

gen worden r^deze doek legt zij in de wring-

vloot , en doet het gedreinde kaasrundfel

uit de wringkuip in denzelven ; zij neemt ver-

volgens de vier einden van den doek bij el*

kander , en de doek ,
mee het gedremJe

kaasrundfel er in
,
wordt door h^ar uit de

£ e 3 tob»
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tobbe opgetild, opdat er een berrie onder
KuNDVEE. kunnen gefchovcn worden.

Vi.Afd. Op Plaat LXI Figuur 3 ziet men ietSjVan

deze werkzaamheid, zijnde a eene boerin,.
' welke bezig rs met den kaasdoek b over en

Plaat Lxi in de wringvloot c te liggen , ten einde

3* het kaasrundfel in denzelven te doen, op dac

er de wei uit zou kunnen gewrongen worden.

Hetwrin. Het kaasrundfel in den kaasdoek gedaan
gen van de en door de boerin opgetild zijnde , zoo

tósrund^^
gezegd is, een berrie onder

fel.

°
* gefchoven en dwars over de wringvloot ge-

legd, beflaande zoodanige berrie uit twee

draagarmen , waar tusfchen verfcheidcn plat-

te dwarsplanken zijn ingewerkt , en de boerin

wringt [het kaasrundfel in den doek zoo flerk

cn de wei er zoo veel uit, als hare krach-

ten toelaten: dan, daar dit fterker moet wor-
den uitgewrongen, zoo wordt dit aan den

boer, in dit geval kaaswringer genaamd,
overgegeven : deze wringt nu den gemelden

doek zoo vast en fterk , en draait dezelve

zoo in elkander , dat het kaasrundfel er uic

in de wringvloot vloeit. Men ziet dit af-

piaat LXI geheeld op Plaat LXI Figuur 4 , alwaar
Fig. 4* de boer a bezig is met het kaasrundfel in /

den kaasdoek liggende dit op de berrie

cc., in elkander te draaijen en te wringen,

zoo dac de wei tr uic en in de wringvloot

d loopt.

Het ver. Vervolgens wordt de wringvloot en de
der uitper- berrie n‘et den ineengedraaiden doek, waarin

wei'onde-^^^
kaasrundfel is, er op liggende, regen

de ftalllijkn of tegen- den muur ge-

wip, zet ,
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zet, nan welke een (lerke houten klamp het

gefpijkerd is. Om nu de wei nog (lerker

uit het kaasrundfel te wringen, zoo wordt vi. Afi.

er een (lerke plank, de kaaswip genaamd,
over hetzelve gelegd , en het eene einde

van dezelve onder de gemelde klamp ge-

fchoven, gaande de kaaswringer op het an^

dere einde van den plank zitten , wippende
geftadig op en neder, zoo dat door zijne

zwaarte de doek allengs platter wordt, en
de wei nog fteiker uit hec kaasrundfel ge-

perst wordt.

Men ziet hier van al mede eene afbeel- PUtt d;i

ding op Plaat LXI Figuur 5, alwaar a een^^s* 5 *
^

der fialftijlen verbeeldt; b is de houten

dwarsklamp , welke aan dien ftalflijl gefpij-

kerd is; cc is de plank , waarvan het eene

einde onder de klamp h gefchoven is, eh

op welks ander einde de kaaswringer d zit

;

c is de kaasdoek met het kaasrundièl , waar

over de plank cc heen ligt; om er de wei

verder uit te perfen, en die mede door de

berrie /inde wringvloot g te doen loopen.

Uit de v/ringvlooc wordt vervolgens de Cebruilc^

wei in het weivat gegoten, zijnde dit een van de

gj;oote kuip of ton, welke ook

naamd wordt, en deze, uit dit kaasrundfel de komijn.'

gev/rongen ,
wei worde tot voedfel aan de kaas cn

varkens gegeven.
_

Wanneer nu de wei, op de voorfchre- geperst

ven manier, voor het laatst uit hec kaas- wordt,

rundfei geperst is ,
zoo heeft het kaasrund-

fel zulk een handelbare vastigheid verkre-

gen
,

dat hec uit den kaasdoek gerold wor- ruodfei in

£ e 4 den- 4« portel-

tobbe.
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(Jende, aan een verbonden blijfc: uit den
auNDVKBi genomen zijnde, worde het in een

VI. Afd. groote ronde llerke vloot gelegd
,
weke

XIV. vloot uit dikke duigen beftaat, met (lerke

hoepels omkuipt is , en porteltohhe ge-

naamd wordt, omdat de kaasftofFe daarin

geporteld of getreden wordt.

Het kaasrundfei in de porcekobbe gelegd

zijnde, zoo trekt de boer, nxxportelaar

• dit werk, genaamd, de fchoenen en kou fen

uit, wascht zijne voeten fchoon af, en (hpt

in de porteltobbe, tredende daarin, op het

kaasrundlel , zoo lang op en neder , tot het-

zelve tot een vast deeg getreden en gekneed

is, zoo als men dit op Plaat LXl Figuur
Plaat LXI 6 ziet , zijnde a de boer of porcelaar ,

wel-
Tig. 6. jjg kaasrundfel c, in de porteltobbe 2?,

tot een vast deeg treed, even als een bak-

ker zulks aan het deeg in de trog doet;

‘voorts Haat voor den boer, op den grond,

een kaasvat of kaasvorm waar naast het

dekfel of volgert e ligt; achter den boer

üaat een wringkuip /.

Alvorens nu van de verdere werkzaamhe-

Bcfchdj-^^n, tot het kaasmaken betrekking hebben-
ving van de, melding te maken, zoo zullen wij het

vorm^oT
ofden kaasvorm befchrijven; hetzelve

iiet*kaas-
bijzonder maak fel, en alleen toe

vat. de eerde vorming der kaas gefchikt, waarom
het kaasvorm , (Joch doorgaans kaasvat ge-

naamd wordt: het bedaat uit breede zware
duigen, welke i of duim dik» en lo
duim hoog zijn; de middeijija der wijete
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^van den kaasvorm, is 9-^ duim, binnen de het ^

kanten en ii- ot' 12^ duim buiten kants

,

naarmate dezelve voor middelbare of groo- vi. Afd,

,ter kazen gefchikt zijn; de kaasvormen zijn

-onder en boven, met twee of drie zware

^hoepen, wel vast omkuipt; onderaan den

binnenkant zijn de duigen ingegroefc, in

.welke groeven, een zwaren eikenhouten bo-

,dem fluit , welke vol ronde gaatjes is , die -
‘

gefchikt zijn, om de nog in de kaas zijnde
'

.vochten, onder het perfen, door te laten,

zoo als bij het befchrijven van den kaas-

pers, nader zal gemeld worden.

. In. den kaasvorm , of het kaasvat, fluit een Befchrii-

• dekfel, hetwelk rond is, en uit zwaar jihètdekfel
duims eikenhout beflaat : het wordt volgert of de vol*

gcnaamd, om daj: het op de lagen kaasgert.

volgt, en niet op den rand van den kaas-

vorm , als een dekfel, fluit, maar binnens-

kants in den vorm zakt of inzinkt , als de

laas geperst wordt, en op dat het te die-

per er zou kunnen inzinken, en de kaas-

lloffe nederperfen, zoo is, dwars.op de vol-

gert, een klamp vastgemaakt, welke wol

3^ duim dik is en. tevens tot een handvat

dient.

öp Plaat lyXI Figuur 8 ziet men bij a PiaatLXi

ecne afbeelding van het dekfel of de volgert

^zoo'als die zich van boven vertoont: bij b

is de kaasvorm of het kaasvat regt opflaande,

met de volgert op dezelve ; en c is de kaas-

vorm of het kaasvat ,
tegen deszelfs bodem * ?

te zien.

. 5 Na

r
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RUNDVEE
befchrijving van den kaasvorm,

^
* zullen wij mee die van her kaasmaken ver-

yi. Afd, volgen^

Hoofdft
^^^srundfel, in de portel tob-

be, tot een vast deeg getreden is, dan ligt

Het lef de boer, op den bodem van den kaasvorm,

het*ka«-
grond heeft ftaan,

inndfcMn^^^ cerilen laag van het kaasrundfel: dit noe-
den kaas- men zij den hlindelaag of èi^nhoomlaag^ox^ï
vorm*

|^g'g^ zonder er eenige kruiderijen

in te vermengen , op den bodem van den

kaasvorm gelegd wordt; deze laag wordt in

den kaasvorm vastgetreden : voorts fchept

men een gedeelte van het kaasrundfel uit de

porteltobbe over in de wringkuip, en laat

flechts zoo veel over in de porteltobbe,

als tot een volgenden laag noodig is , waarin

een gedeelte komijnzaad wordt doorgetre*

den : deze laag wel vastgetreden en het ko-

mijnzaad er wel door vermengd zijnde, zoo

wordt dezelve in den kaasvorm overgefchept ; .

dan fteekt de boerin er eenige kruidnage-

len in , welke ook wel gekneusd , en als

een grof poeder er over gellrooid worden

:

deze laag in den kaasvorm wel vast zijnde

nedergedrukt , zoo vervolgt men op dezelf-

i de wijze met" de volgende lagen, tot dat

de kaasvorm" vol ,
en dit alles in denzelven

wel vastgeHampt is, waarna de boerin de

volgert in den kaasvorm legt , zoo dat de

dikke klamp er boven uit blijft fleken: van

Plaat LXIwelk een en ander men iets op Plaat LXI
fig* 7. Figuur 7 ziet afgebeeld: zijnde aldaar a óq

boerin, welke werkzaam is, om na het vast
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rederdrukken der lagen kaasftofFe, de kruid- vet

nagelen cr in te fteken of over te ftrooi* “-^ndveb;

jen; b is de kaasvorm; c is een tafeltje, VI.Afd.

ivaarop de kaasvorm (laat; dd zijn doosjes

met kruidnagelen en komijnzaad, mede op
*

de tafel flaande; e is hetdekfel van den kaas-

vorm of de volgert , welke de boerin in

de regterhand heeft , om den kaasvorm te

(luiten

Als dit nu alles verrigt is, dan wordt de Befchrij-

alzoo gevulde kaasvorm in een pers gezet, vtn

welke, om deszelis lengte, lange
-> of lange*

en; ora dat - de kaas er het eerst in gezet kaaspers

,

wordt, ook wel de eerfle of de het per-

genaamd wordt, en op Plaat'LXI Figuur 9
IS afgebeeld. ' acive.

Zoodanige pers beeft de volgende za- Plaat LXI

menftelling : dezelve beftaat uit een zwaren?^®*

i| of a duims eiken plank aa^ (laande op
vier voetdijlen hhhh\ op den plank aa (laan

twee zware houten llaanders cc\ waarvan

de uitdekken door groeven , welke in den

plank aa zijn, gedoken, en onder den plank

bij dd zijn vasegepend , door middel van

derke houten pennen, welke door gaten,

onder in die uitdekken zijnde
,

gedoken

worden : in den eerllen of voorden daander is

een groot langwerpig vierkant gat ee uit-

gebijteld , waarin de balk ff op en neder

kan getild worden; het achterde einde van

dezen balk , bij g ,
wordt dc^ flaart ge-

naamd, en draait op een ijzeren pen, wel-

ke in haar moer in den achterden daander is

^Qprgefchroefd het yoqrde einde yan de-
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zen balk is breeder dan het achterfte ein-
ründve^.

^ voorde einde is bij h een
VI. Afd ijzeren band omgeklonken , welke tevens

Itoofua
langwerpige dunner ribbe ii omvat;

aan het voorde einde van deze ribbe bij

k zijn vier touwen llll vast, aan welke
een grooten vierkanten balk m hangt , waar-

in zoo veel deenen nn of gewigt ligt, als

tot de nederperfing van de volgert o in den

kaasvorm p (welke in de pers daat) noo-
dig is ; voorts is nog aan deze pers een

Jange ribbe of hefboom qq ^ aan welks

voorde einde bij r een ijzer beflag is

,

waaraan een keten $ hangt , die ook aan den

ijzeren band h vast is, waardoor de balk

ƒ/ kan worden opgetild ; de gemelde hef-

boom qq draait op' een ijzeren fpil, welke

^ in den voorden daander bij / door denzel-

ven gedoken is , en in de, in jdien voorr

den daander uirgehakte, groeve u\ liggen-

de voorts op den achterden daander in rust.

Wanneer men nu de kaas in den kaasvorm

perfen wil, dan tilt men den hefboom qq
uit en van den achterden daander af, draait

denzelvep zijdwaarts, en het achterde ein-

de van dien hefboom nederdrukkende

,

brengt men hetzelve onder een der deike

uitdekende pennen vvy^ bij voorbeeld; on-

der de middelde van die pennen, waardoor

dan de hefboom qq dien dand bekomt,

als door de dilplijn ^2, en de balk /ƒ
die , welke door de diplijn r i is aange-

wezen ;
de perdng zwaarder moerende wor-

den , zoo \^;ordt Jjet ep]de van den hef-

boom
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boom qq onder de hoogde pen gebragr,

waardoor de balk ff lager zakt en de per-

Hng vernieuwd wordt ; als hierdoor nu de vi.

dikke klamp, welke op de volgert is, al-
,

lengs dieper in den kaasvorm zakt, en ge- •

volgelijk de zwaarte van het , in den bak m
zijnde, gewigt het niet lager kan doen zak-

ken , zoo worden op den klamp van de

volgert eenige vierkante plankjes w gefta*

peld, waardoor de balk /ƒ, weder hooger
getild wordende, op nieuw derker kan ne-

derperfen , en alzoo de kaas die vastheid

doen bekomen, welke haar zoo aanmerke-

lijk van andere kazen onderfcheidté Ëin*

delijk ligt op den plank aa^ zoo, dat het

even over deszelfs rand uitdeekt, een vier-

kant bakje waarin de kaasvorm p gezet

wordt: in den bodem van dit bakje zijn

drie geulen , welke echter niet door den

geheelen bodem , maar dechts als gootjes

ter halverweg van denzelven zijn ingegroefd,
^

en aan een van de zijplankjes fchuine ope-

ningen hebben : dienende dit bakje om de

wei, welke nog uit de kaas geperst wordt,-

te ontvangen , loopende die dan door de

gaatjes, welke in den bodem van den kaas-

vorm zijn, in gemelde geulen of gootjes,

en door de
,

in het zijplankje zijnde, ope-

jiingen , in een ander bakje of trogje jy, he^t

welk onder de pers flaat.

Op Plaat LXI Figuur lo is het bakje Plaat LXX

re, regc opdaande, tegen den bodem

zien, afgebeeld: aaaa is de vierkante om-

trek van hec ' bakje bb h desztlfs bodem

,

aan
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aan de binnenzijde te zien: cc zijn de geu*

len 01 gootjes in den bodem, en ad de
VI. Afd. openingen , welke voor die geulen in een

zijplankjes van het bakje zijn.

De kaas een of twee uren in de pers ge-

ftaan hebbende
, wordt uit den kaasvorm

\ gefcbud , in een dunnen linnen kaasdoek ge-

daan 9 weder in den kaasvorm gelegd , en

op nieuw in de pers gezet, wordende op
deze wijze nog eens of tweemalen , om de

twee of drie uren , in een anderen kaasdoek

gedaan, en op nieuw in den kaasvorm in

de pers gezet; blijvende, als die voor hec

laatst van doek veranderd is , eenen nacht in

den kaasvorm in de pers (laan, wordende

den volgenden morgen uit deze pers en uit

den kaasvorm en kaasdoek genomen, en in

een andere pers gezet , welke de zakpers

genaamd wordt , om dat de kaas daarin ver-

der zakt en zijn formaat of gedaante be-

komt.
Alhier de befchrijving der afbeeldingen

van Plaat LXl zijnde ten einde gebragt

,

zoo zullen wij hier eene korte aanwijzing

van dezelve plaatfen.

Op gezegde Plaat LXI

Figuur I is het overgieten en heeten der

^

' melk , als mede het dikworden
' of runnen van dezelve afgebeeld,

benevens de , daartoe gebruikt

wordende, gereedfehappen : zie,

in dit Hoctdftuk, bladz. 428 tot

431- Fi-
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Figuur is eene afbeelding van het door* hst

kneden en bewerken van het R^undvei*

kaasrundfel
, in de wringkuip : vi AfcU

zie bladz. 429 en 43I. xiv.

3 is eene afbeelding van het fprei-

den van den kaasdoek over de

wringvloot, om dezelve er in te

leggen: zie bladz. 431 en 432.
- 4 is eene afbeelding van het wrin-

gen van de wei uft het kaas-

rundfel
, in den kaasdoek , op de

berrie, over de wringvloot lig»

gende: zie bladz. 432.

5 Is het nog fterker uitperfen van
de wei, uit het kaasrundfel, on-
der de kaaswip : zie bladz. 432
en 433-—• 6 is eene afbeelding van het tre-

den of portelen van het kaas-

rundfel, in de porteltobbe: zie

bladz. 433 en 434.— 7 is de afbeelding van het leggen

van het kaasrundfel in den kaas-

vorm enz. : zie bladz, 436 en 437.
* II 8 is eene afbeelding van den kaas-

vorm of het kaasvat en vol-

gert , voor de komijnde kaas

:

zie bladz. 434 en 435.

9 is de afbeelding van de lange

kaaspers , voor de komijnde kaas

:

zie bladz. 437 tot 439.
- 10 is eene afbeelding van het bak-

je , waarin de kaasvorm in de

kaaspers gezet wordt; zi^ bladz.

439 en 440.
Na

/
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HBT iVa deze aanwifzing van Plaat LXI zal-
1.ÜNDVE8*

wij met de befchrijving van het kaas-

VL 'Afd. maken vervolgen.

H^odfft
zakpers , waarin vervolgens de ko-

* mijnde kaas gezet wordt, is op Plaat LXII •

Befchrij- Figuur I afgebeeld, en beftaat uit een vier-

d^^'^tweede
ftelfel of tafel aa^ welke op, vier itij-

kLs'^rs
^ hbhh is vasrgeklampt, tusfehen welke,

of zakpers. onderaan , weder andere ftijlen vast zijn ^

Plaat Lxii welke dus een open voetHuk uiemaken; aan

Fig. I. de buitenzijden van de tafel zijn twee ftaan-

ders cc regtftandig vastgemaab, aan wier

hovende einden ronde gaatjes zijn , waar-

door een fpil d d gedoken is en er in wordt
omgedraaid , door middel van de vier fpa-

ken eeee^ welke aan het eene einde der

fpil kruislings door dezelve gedoken zijn;

aan de fpil dd zijn twee touwen ff vast-

gemaakt, welke om een ronde fpil 4. loo-

pen , en verder bij i i door gaten
, welke

in de daanders cc zijn, gedoken zijn, en

waarvan het doorfchieten door knoopen

,

aan de buitenzijde gelegd, belet wordt; de

ronde fpil h is in de zijplanken van een

vierkanten bak gg ingewerkt, en drekt om
die bak , door middel van de reeds gemelde

louwen, er aan te kunnen opwinden en ne-

derlaten : om nu het dingeren van den bak

gg, in het opwinden en nederzakken, voor.

te komen , zoo zijn in den bodem van dien

bak twee latten vast, welke regtop daan , en

boven de fpil dd , door een dwarsklamp^

/, aan elkander verbonden zijn, zoo dat de-

zelven , mee den bak, langs de fpil dd op
ca
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en nederfcbuiven ; in den bak liegen zware «t
.

fleenen en gewigcen
,
om de7,elven op de kaas

te doen drukken ; ook fluit deze bak in vi. Afd.

een bak nim^ welke in de tafel is inge-

werkt, en op welks bodem overdwars
,

ge-

plaatst zijn vijf of zes langwerpige rollen,

welke in even gelijke garen nnnnn draai-

jen kunnen zijnde deze rollen gefchikc,

om er den plank, waarop de kaas ligc^ ge-

makkelijk te kunnen overfchuiven.

Als men nu de kaas in de zakpers zet- Het per:

ten zal, dan wordt die,. als gezegd is, uit

den kaasvorm en uir den kaasdoek geno

men, en op een daartoe gemaakt plankje

gelegd, hetwelk op Plaat LXII Figuur^a puiiLxii
is afgebeeld zijnde daar a het gemélde Fig, a;

plankje; cc twee regtop ftaande en daaraan

vast zijnde zijplankjes ; d de ^kaas , w^lke

op het plankje a ligt, Qn ec twee vooraan

op het plankje zflnde vierkante blokjes of

handvatten, welke dienen om het plankje,

met de kaas, als het iri de pers (laat, haar

zich toe te trekken, om het er ’iiic te ne-

men. Het gemelde plankje wordt, mét de

kaas er op , in de pers ( Figuur 1 3 óvQt

de rollen en vlak onder het midden van

den bak gg gefchoven; vervolgens worden

er twee over elkander liggende fleutels, of

eenig ander merk op de kaas gelegd, op-

dat dezelve het ihdriikfel er vati zouae ver^,

krijgen, en voorts worden er nóg een of

twee vlakke plankjes, zoo als in Figuur i

bij bb zijn afgebeeld, op de kaas gelegdy

om op dezelve te drukken; dan Wórdt den

Ff bak
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bak met fleenen nedergelaten , en de kaas
^üNDVEi.

in (jeze pers allengs zijne ware ge*

VI. Afd. daante, want daar zij, gedurende de per-

lange pers , tegen de wanden

van den kaasvorm geprangd was , en niet

verder konde uitzetten, zoo kan zij in de

zakpers, op het plankje, tusfchen de wij-

der van elkander flaande zijplankjes gemak-

kelijker uitdijen, en tevens plat uicgedrukt

worden, het welk allengs gefchiedende , zoo

blijft de kaas daarom zoo lang in de zak-

pers ftaan , tot
,

dat dezelve haar gedaante

bekomen heeft.

Bffchrij- Nog moeten wij melding maken van een
ving van kleine pers of handpers , die wel gebruikt

^
’wordc door landlieden, welke geen gro o-»

'ten omflag of bouwerij hebben , of ook
wel om een zoetemelk fcbe of roomkaas te

Plaat LXII perfen. Deze handpers is afgebeeld op Plaat
Fig. 3.

'LXII Figuur 3 , en bellaac uit twee vier-

kante I duims planken aa^ waarvan de bo-

venUe aan twee zware dwarsklampen b b

verbonden is : aan de vier hoeken der plan-

ken aa ^
als mede door de einden der klam-

pen hh^ zijn ronde gaten geboord, waar-

door de pennen cc cc van vier ronde fpil-

len gedoken zijn: zijnde deze fpilien nizoo

gedraaid , dat dezelve in het midden veel

dikker zijn, dan aan de einden, zoo als dit

aan de afzonderlijke fpil d te zien is: deze

dikten rusten op de onderlle plank , welke

op die hoogte, onderaan, door 'een ht of
klamp wordt opgehouden , terwijl de bo*

vende plank
,

boven op de dikte der fpil-

kn
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ien rustende, er juist zoo veel ruimte tus- het

fchen de beide planken overblijfc, wanneer
de hovende plank 200 ver is nedergeperse, vi. aw,
als met de dikte overeenkomt ^ welke de ^ïv.

kaas hebben moet. Deze handpers v.^ordc

op een tafel ƒ nedergezet, en een kaas er

in , op den onderden plank gelegd
, waarna

de hovende plank , door het gewigt en de

deenen -er op wordt nedergedrukt , tot

dat die plank tot op de dikte der fpillen

rust, en de kaas dus zijn formaat bekomen
heeft.

De kaas in de zakpers of in de handpers Het rou-

dan zijn formaat bekomen hebbende, wordteen in de

er uitgenomen en ih een lange houten

gelegd, welke de zouttrog genaamd wordt, affchrap

én doorgaans in deu ilal, in de koesgang ,
pen , wtij-

achter de groep geplaatst wordt, C
dende dit des zomers, als de koeijen in de

weiden zijn én de ftal is; opgeruimd ) , van dé

kunnende in zulk een trog veeltijds vijf

zes kazen liggen ; dezelve zijn omtrent een

fpan hoog, en de kazen worden er de eene

na de andere ih gefchikt, naar mate dezelve

gereed zijli. De kaas in de zouttrog ge-

legd zijnde 4 wordt met zoo veel zout be-

fprengd, als men noodig acht, én al zacht-

jes pekelende ^ in de nii nóg weeke kaas

kan intrekken en voorts in de trog kan af-

druipen ,
behoorende er niet weinig oplet-

tendheid tóe , om de^ kaas op zijn pas te

zouten en naar behooren om te keeren : eh ook

te ramen , wannqer dezelve genoeg gezou-

ten is en een zachte korst bekomen heefci

Ff 2 De
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De kaas dan eindelijk genoeg gezouten en

korstig geworden zijnde, zoo wordt dezel-

ve uit de zouttrog genomen , in een kuip

met fchoon water afgewasfchen , en door

de boerin met een kaasmes , over een vloot-

je, afgefchrapt en glad gemaakt, door de-

zelve met kaasverw , begaande in de ge*

wone boterverw, welke met water en pot-

asch gekookt wordt , om de kleur aan de

kaas te geven , te heilrijken , en vervolg^ds \

met eerde of tweede biest te wrijven ; waar-

door de komijnde of Leydfche kaas die

roodachtige kleur en vaste gladde korst be-

komt, welke haar van andere kazen mer-

kelijk onderfcheidt. Dit gemelde affchrap-

pen ,
heilrijken en wrijven verrigt zijnde,

zoo worden de kazen op planken gelegd,

welke in den koellal , tusfchen de (laHlijlen

,

op klampen gelegd worden , en regelmatig

op dezelve gcfchikt , als mede wel op den

boesplank, wordende dagelijks gekeerd, tot

dat zij devereischte droogte bekomen hebben,

om verder op de Hellingen in de kaaska*

mer bewaard te worden, tot dat dezelve op
de markt gebragt, of op eene andere wijze

vertierd worden (*).

De-

() In het Magazijn ¥an Vadtrlandfchen Land^
houw

^

door den Heer j kops vervaardigd worden*
de, vindt men in het 3de Deel ïfle Stuk eene be-

fchrijving van eene Vee - bocreplaais in Vrieüand ^ en
daarin ook de wijze van kaasmaken aldaar. Wan-
neer men die befchrijving tegen de onze vergelijkt,

dan zal men zien , dat de wijze van kaasmaken al»

daar anders is, dau die, welke door onze Hollandfche

Land-
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Deze laatfle werkzaamheden ziet men op h«t

Plaac LX II Figuur 4 afgebeeld: zijnde a
zoutcroggen, wjarin kazen hhhhhhh lig- vi. Afd.

gen, om ce zouten; c is de boerin, welke
de kaas (?, over een vlootje/, met het •

kaasmes affchrapc, na dat die kaas in dePlaatLXii

kuip d is afgewasfehen
; g is een tafel, 4 -

waarop het vlootje ƒ ftaat ; h is eea boer,

welke de kazen iiiiliiiiiiiiii op de

planken kkkkkk fchikt, welke planken tus-

fchen de ftalftijlen op daartegen gefpijkerde

latten liggen; voorts is mm de boesplank,

waarop mede kazen ilii liggen , om ge-

fchikt te worden : het overige van dit hier

afgebeelde gedeelte van den (lal, waaruit

de koeftaken zijn weggenomen , verklaart

zich zelve.

Dus verre het maken der komijnde kaas Befchrij-

befchreven hebbende, zoo zullen wij die van ving van

de zoetemelkfche

.

ook wel goudfche kaas^^^

genaamd , om dat dezelve het best om* temcikfch*

llreeks de Stad Gouda en langs de Rivie- kaas.

ren de Gouwe en de Hollandfche IJsfeL

gemaakt wordt , hierop laten volgen.

De bereiding hiervan is wel aan min»

der arbeid, maar aan meerder zorg en op-

pasfing onderhevig, om dat dezelve van de

melk, zoo als die van de koe komt,' ‘ge-

maakt

Landlieden in het maken der komijnde kaz^n ge-

volgd wordt , en dat dus die kaas , hoezeer , volgens,

die befchrijving , mede van afgeroomde melk ge-

maakt , zeer onderfcheiden moet zijn van onze

Undfihc Ltydfchc komijnde kazen.



448- NATUURLIJKE HISTORIE

mnakc worde, en das den room of boccr*
I.UNPVEE,

^
zoo wel als de melkdeelen

, in

VI. Afd. zich bevat. Dezelve is dus aan meerder
blootgefteld en kan zoo zwaar niet

* * geperst worden als de komijnde kazen. Hec
maken der zoetemelkfche kaas vereischt dus

eene behandeling, onderfcheiden van die

der komijnde kaas: wij zullen dezelve me?
de befc brij ven

Het over- IVlen giet de melk, zoo als die van de
gieten en koe korrjt , zonder dezelve af te roomen,

van”dT^ door een zeef in ,eene houten tobbe, of in

melk. koperen kerel , welke op een tafel ge-

plaatst is, welke de %vrlngfloel genaamd
wordt, die beflaac uit houten ribben, wel-

ke 4 of 5 duimen dik zijn, daande op vier

pooten , cn zijnde de grootte van deze ta»

fel of wringftocl evenredig aan de grootte

van de tobbe of kerel ; vervolgens doet men
bereide lebbe in de melk, om die te doen

ftremmen of runnen : is dezelve
,
in een kwar-

tier uur of daaromtrent , niet ftijf, dan doet

men er nog wat lebbe bij.

Het roe- Wanneer de melk flijf geronnen is, daa
pn van de haalt men zachtjes een houten bakje of nap

^

kaasnap genaamd, drie of viermalen door
• de melk; en laat dezelve dan eenige minu-

ten , bij voorbeeld : drie of vier ,
flii ftaan

;

beginnende die dan met den nap of met de

handen, door te roeren of klein te maken,

het welk al mede zacht gefchieden moet,

yoerende men bet anders te veel tot wei, en

verkrijgende daardoor minder kaas: na dit

roeren of klein maken, laat het weder

.eeni-
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eenige minuten flaan , om te bezinken , en het

men fchept er vervolgens een gedeelte van

de wei of hui af, gietende dia in de daar- Vi. Afd,

toe gereed üaande kuip of weifh, welke xiv.

reeds hier voren befchreven is. Vervolgens

doet men in deze reeds kaas wordende dof- Het af-

fe, heet water, tot dat dezelve goed warm
wordt; hoe meerder heet water men in dCenbijgic.*

kaasdoffe doet, hoe fchraalder en droogerten van

de daarvan gemaakt wordende kaas is , de-

wijl het vet , door het heet water , uit de

kaasdoffe gedreven wordt ; maar deze kaas

kan langer gehouden worden , en is des te

beter voor de verzending: hoe kouder men
integendeel de kaas maakt, hoe fmakeiijker

en vetter dezelve is, dan deze is niet zoo

duurzaam, zijnde meer onderhevig aan be-

derf, en dus gefchikrer om versch • gegeten

te worden : de hoeveelheid heet water , wel-

ke men bij de kaasdoffe giet, verfchilc dus

naarmate van het gebruik , tot het welk men
de te maken kaas wil doen dienen

^

Hec

heete water, omtrent een kwartier uurs bij

de kaasdoffe geweest zijnde , zoo fchepc

men hetzelve , zoo fchoon als raogelijk is

,

af en giet dit bij de afgefchepte wei, in de

weida: vervolgens zet men de boiiten tob-

be of de ketel ,
waarin de kaasdoffe is , op

zijn kant, op de wringdoei, om hec welk

te kunnen doen , die wringdoei er naar is kaasftof.

ingerigc: dan drijft men de kaasdoffe, mee

de handen zachtjes bij elkander
,

en wringt

er de wei uit, zoo 'fchoon als mogelijk is.

Ff 4 -Ver*

I
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Vervolgens neemt men den kaasvorm ^

RUNDVEE, zoo Ilerk en ook niet zoo zwiar
yi. Af4. is, als die, welke voor de komijnde kaas

gebruikt wordt, maar eene houcen bak is,
*

uit wilgenhout gedraaid, welke ook kaas*
Befchrij genaamd wordt , en in welks bodem

deifkaas
gaatjes geboord zijn, waardoor de,

vorm ofde wei , Welke nog in de kaas mogt zijn , kan
kaaskopen uitloopen als de kaas in den kaasvorm ge-

perst wordt; wij hebben de kaasvormen,

welke rot het maken der zoeremelkfche

Plaat LXii kaas gebruikt worden, op Plaat LX-I Fi-

5 en 6 gpur 5 en 6 afgeheeld, zijnde in Figuur 5
bij het dekfel of de volgert; bij de

kaasvorm op dtn bodem ftaande, en bij c

dezelve tegen den ' bodem te zien : en in

Figuur 6 een andere van een grooter foorr.

Het leg- mede op den bodem ftaande : den kaasvorm
naast de tobbe of ketel , waarin

de kaasfloffe is, welke nu den naam van,

wrongel verkrijgt, en men fnijdt een gedeel-
iaasvorm. die wrongel af, en ligt dezelve in

den kaasvorm, echter niet veel te gelijk:

deze wrongel wordt klein gemaakt, door.

die met de vingers te knijpen, het welk
kneticren genaamd wordt, gaande men op
deze wijze voort, tot al de wrongel in den

kaasvorm is : als dan (luwt men alles met de

handen ftcrk in den kaasvorm; men keer^

vervolgens de ' kaas om en drukt die nog
H$t per- üerker in den kaasvorm, waarna de volgert

fenenom
'de kaas gelegd wordt ; dan zet men- den

de kaas’in meel) houtenvloot, om den wei,
den kaas-' wfiUce nog uit de kaas mogte geperst wor-_
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den, in xe laten loopen, en welke al mede het

bij de vorige, in de weifta gegoten wordt.

Op de volgert wordt genoegzaam gewigt Vi. Afd.

gezet, naarmate de kaas groot is , en men
keert dezelve dikwijls in den vorm om, om
er eene goede gedaante aan te geven.

Wanneer de kaas 24 uren in den kaasvorm Het ia

geflaan heeft, wordt dezelve ér uitgenomen pekel

en in den kelder, welke daartoe vooral

koel moet gehouden worden , in eene tobbe

in den pekel gelegt, waarin men dezelve

mede 24- uren Iaat liggen, maar in dien tijd

eens omkeerd ; vervolgens legt men de kaas

op een bank, welke de zouthank genaamd „
wordt , en aan het eene. einde iets hooger yan do

is, dan aan het andere einde: ook loopt erktas op

aan wederzijden van de bank een (leuf, wel '^«“

ke beide fleuven , aan het lage einde van^*“^'

de bank in een loopen , vloeijende daar-

door de pekel, in de, onder dat einde dec

bank üaande, tobbe, waarin de kaaswrongel

gelegen heeft. De kaas wordt, op de zout-

bank liggende , met zout gewreven, en een

hand vol zout er opgelegd ; wanneer die

’s morgens gefchied is , dan wordt des

avonds de kaas omgekeerd, weder met zout

gewreven en een handvol zout er opgelegd,

blijvende een kaas van 15 of 16 pond,

vier of vijf dagen, naarmate het weer is,

op deze wijze in het zout Haan ,
en als het

beet weer is , wel iets langer. Zoo dra nu

de kaas genoeg zout aangenomen heeft , wasfehen ,/

dap waschc men dezelve met heet water af, wegieggeu'

en Jegc haar. in den kaaskaraer op fchoone
'

i F f 5 drOO- kaag.
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drooge planken, welke op fchragen, of op
RUNDVEE.

daartoe gemaakte kaasilelling liggen

;

VI. Afd, men keert de, aldus op de planken liggen-

XIV de, kaas, dagelijks om, en wordt dezelve
Höofdft

jQijnierig, dan wascht men haar nog eens

af, of men fchrapt dezelven of veegt haar

met een groven linnen doek af.

Verdere De kaaskamer wordt bij dag meest geflo-

oppasfing ten gehouden , ten einde de zonnefchijn en

^^e^kzaam-
^^S^^^ht , ZOO veel mogelijk, er buiten

lieid, aan houden ; des avonds en ’s morgens vroeg

,

dc kaas. zet men dezelve integendeel open en laat

er fomtijds ook wel een koeltje inwaijen

,

doch te veel wind moet er niet inkomen,
alzoo dit de kaas doet barsten of fcheuren.

De zoetemelkfche kaas, vier weken oud
zijnde, is reeds goed voor het gébruik:

fterk gezouten zijnde, zoo wordt dezelve

zoo fpoedig niet geel ,
als die minder gezouten

is; de minder gezouten zijn fmakelijker en

vetter, maar niet zoo duurzaam, en dus

niet zoo goed voor de verzending, beder-

vende eerder dan die , welke fterk gezouten

zijn.

Bij het dagelijksch omkeeren van de kaas,

ziet men ook of er (leedjes of plekjes in zijn,

waaruit de kaasmaden voortkomen, dezelve

ontdekkende, zoo haalt men die met een mesje

er uit, cn laat de gaatjes tot een volgen-

den dag open, ten einde te zien of er nog
meer maden uit voortkomen: heeft men die

er alle uit, dan ftopt men het gaatje met
andere kaas digt: zijn er echter al te veel

maden in , dan (Irooic men peper in de gaat-

jes.

(

I
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je<ï, zijnde de maden daartegen niet bèftand: 'hrt

niet rotte plekken handelt men op gelijke

wijze; worden echter de gaten re groot, vi. Afd;

dan firooit men er boekweiten meel in ; dit

droogt llerk op, en men doet insgelijks als

er natte plekken aan komen. Als de kaas

rijst, dan legt men dezelven op eenc droo-

gen konden Iteenen vloer, en men boort

er met eene breinaalde eenige gaatjes in, '

welk een en ander, in heete dagen, dik-

wijls helpt : als de hitte vermindert of voor-

bij is, houd de rijzing van zelfs op, zijnde

zulke kaas goed van fmaak , als dezelve

oud geworden is. Zoo de rijzing der kaas

echter al te (lerk is, dan bekomt dezelve

eene hollen bodem : is het vaatwerk , waar-

in de melk geweest, en de kaas gemaakt

is, niet goed fchoon gerriaakt en uicgebroeid,

dan wordt de kaas goor en verkrijgt eene

gerimpelde korsr.

Wanneer de zoecemelkfche ^kaas, drie of

vier maanden oud is, dan heeft men er niets

meer aan te doen, als eens in een week om
te keeren, en bij droog weer te luchten.

Er zijn landlieden welke deze kaas , als die

rwee weken oud is , dagelijks
,

gedurende

veerden dagen, heilrijken met bier en azijn:

of ook wel met in azijn afgetrokken faf-

fraan, waardoor de kaas fpoedig een kleur

bekomt en de vlieg er afgehouden wordt-.

Van de wei of hui, welke van de tot Gebruik

zoecemelkfche kaas geronnen melk ,

afgefchepc en uitgepersc, wordt elke nior-

gen 9 na drie of vkr dagen gellaan te heb- meikfch©

ben,

V
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ben, het daarop nog komende vet of room
•.uNDVEf.

een klein houten bakje afgefchept, en

VI. Afd. in een fchoone pot gedaan , waarin het

Xiv. fomtijds wordt omgeroerd , en in elke week
Hoofdft. gekarnd, leverende dan nog een goede

kaïsftoffe boter op, welke men weihoter noemt, maar
en kaas echter minder geld waardig is , dan de room-

De melk, welke van laatstgemeld karn-

fel komt, is het best voor de varkens. Be-

halve tot het maken van v/eiboter, worde

de wei van de zoecemelkfche kaas ook on-

der den naam van zoetwei aan de menfehen

verkocht, zijnde dit in den zomer een fris-

fch.e en gezonde drank , dewijl hij fterk

openende en het water afzettende is; zuur

geworden, is dezelve mede goed voor de

varkens.

Wat In het begin van den zomer maakt men
meikaas, kleine zoetemelkfche kaasjes, welke Mei*

en^heem*
genaamd wordt, en niet lang bewaard

raadsïaas kunnen Worden, maar fpoedig verkocht en
SS. gegeten worden.

Wat nu die kaas betreft , welke men
roomkaas en heemraadskaas noemt : dit

zijn mede kleine zoetemelkfche kaasjes, aan

welke eene bijzondere kleur gegeven wordt

,

cn welke laatstgemelde men oud laat wor-
den , dienende dezelve meest tot gefchen-

ken.

«oeda. Tot het maken der zoetemelkfche kaas
Bige »cik behoort geene andere melk gebruikt te wor-

ken^va^^'
gezonde koeijen wordt

xoetcmcik- afgemplken , en waaraan men geene brak-

of
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of bitterheid befpeuren kan; want mankeert hit

er iets aan de melk » waarvan de kaas ge- «“Undvh;

maakt wordt , dan ontdekken zich fpoedig vi. Afd;

de voorgemelde gebreken en bederf, meer xïv.

dan anders.

Alhier de befchrijving der afbeeldingen fche km
van Plaat LXil ten einde gebragt zijnde,^® gcbruU

zoo plaatfen wij eene korte aanwijzing van

denzelven.

Figuur I is eene afbeelding van de tweede

kaaspers , of zakpers , voor de

komijnde kaas : zie ,
in dit Hoofd-

ftuk , bladz, 442 eri 443.
- a is de afbeelding van het plankje,

waarop de kaas gelegd wordt,

om in de zakpers gezet te wor-
den, als mede van de plankjes,

welke er opgelegd worden, om
de kaas in de zakpers te perfen

:

zie bladz. 443 en 444.

. 3 is eene afbeelding- van een hand-

persje voor de komijnde kaai:

zie bladz. 444 en 445.

4 is de afbeelding van het in het

zout leggen ,
wasfehen, aOchrap-

pen, en op de planken fchikkea

van de komijnde kazen enz. ; zie

bladz. 445 447 *

rr -

5 en 6 zijn afbeeldingen van kaas-

vormen of kaaskoppen voor de

zoetemelkfthe kaas ; zie bladz.

450.

N»
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Na hec'befchrijven van het maken def
RUNDVEE

2oeceme]kfehe kaas , dienen wij ook mei-

VI. Afd.' ding te maken van de wijze
, hoe de witte

XIV. kaas in Noordholland ^ of de zoogenaamde
fioofdft.

jsjoordhollandfche kaas , gemaakt worde,
Befchrij- Deze kaas wordt ook Edamfchs kaas ge •

naamd , niet om dat de beste aldaar ge*

maakt wordt, maar om dat ia die flad de

fche witte eerfle kaas van deze foorc ter markt is ge-»

kaas. bragt: dezelve wordt mede van de melk ge-

maakt, 'zoo als die van de koe wordt^af-

gcmolken
, en dus van den room en de

.
melk beiden: zoodra de melk ‘van de koe is

sfgemolken , in een groote tobbe of kuip

overgegoten
, en het llremfel of de lebbe

cr in - gedaan , welke voor deze kaas dus

bereid wordt: men fnijdt de lebbe of vierde

maag dér kalven aan Hukken, en zet de-

zelve een dag en nacht tc trekken op zoete

wei of hui, waarna het laauw gemaakt, en
drie deelen kaaspekel er bijgevoegd wordt ^

latende men het dan nog vier dagen trek-

ken , als wanneer het goed voor het ge-

bruik is,

De melk blijft , met het Hfemfel cr in

roeren en gemengd , in de kuip of tobbe , met een

dekfel toegedekt Haan, tot dat dezelve hard

de meik^ geworden is: dan wordt zij langzaam mee
een houten bak of nap omgeroerd, en ver-

volgens met de hand fijn gekneed ; dan laat

men dezelve wat Haan om te bezinken, en

roert haar vervolgens weder met den kant

van den bak of nap
,

tot dat bet een harde

Het

ftremmen
van de

melk.

Het om-
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kluit geworden is ; dan worde er de wei of mst

hui afgefchepc, en een zwaar gewigc in den

bak of nap gedaan , welke men op de kaas vi. Afd.

llofFe, daar nu ook wrongel genaamd, zee, xiv.
,

en de kuip of tobbe overzijde op haar voet-

Huk ftelc , waarna de wrongel in kaasvor- Het af-

men of kaaskoppen gedaan , en er al de^'cheppen

wei of hui goed uicgedrukc wordt: dit

daan zijnde, wordt de wrongel uit den kop
©f vorm genomen , en met de hand fijn

iiitgekruimeld , en dan weder in den kaas-

vorm of kop gelegd , welke men dan goed

vol doet, en.de wrongel daarin voorzigcig

met de hand drukt: de dus uitgeperste kaas- -Het leg-

wrongel , nu een meer vasten klomp ge- gen van de

worden, wordt vervolgens in een *

wonden, welke er zeer net om gedaan

wordt, en weder in den kaasvorm of den kaasvorm,

kaaskop gedaan cn m de pers gezet, waarin en eenigc

zii , in het heetfte van den zomer , van ®

.J’ ... .jj werkzaam*
voormiddag ten 9 tot namiddag ten 2 urenheden.^

blijft liaan, maar als het weer kouder is,

er korter tijd in gelaten wordt.
fen v'an ds

Naden gemciden tijd in de' pers geflaankaas.

te hebben, wordt die kaas uit de kaasvor-

men of koppen genomen, en in andere

legd ,
welke ronder zijn , en in wier bo kaas , ia

dem Hechts een gaatje is: in deze koppen

v/orden de kazen in het zout gezet, en wel

de kleine kazen van 4 pond, Ivij heet weer,

9 dagen, bij kouder weer, 10 of ii da-

gen; dc groocere kazen van io en ao pond

ftaan langer ia het zout.

/

Na
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Na dat deze kazen den behoorlijken tijd

in het zout gedaan hebben, zoo worden
dezelven een etmaal in de pekel gelegd,

vervolgens afgewasfchsn en goed afge-

droogd, en dan op de horden of kaasftel*

Vingen gelegd: hierop laat men dezelve veer«

, tien dagen liggen , en keert haar eiken dag
' om , waarna de kazen van vier pond

,
ge-

durende drie uren, die van tien pond, ge-

durende vier uren, en die van twintig pond,
gedurende vijf uren in een groote tobbe,

waarin koud pompwater is ,
gelegd wor-

den. Voorts, goed afgedroogd zijnde, legt

men de kazen weder op de kaasflellingen,

waarop men die nog gedurende cene week
laat liggen, en dezelven dagelijks omkeert:

dan worden zij met heete zure wei of hui

afgeboend , en een dag voor dat zij ter

markt gebragt worden met lijnolie gefmeerd,

echter fiechts zoo, dat het niet afgeeft.

De behandeling van deze kaas is hoofd-

zakelijk , zoo als die hier befchreven is

,

maar heeft ook wel met eenig onderfcheid

plaats, waardoor dan veroorzaakt wordt,

dat de kaas van den eenen kaasmaker veel

meer geld waardig is , dan die van eenen

anderen ; ook kan dit verfchil uit andere

oorzaken voortkomen, als voornamelijk uit

de meerdere of mindere oplettendheid van

den kaasmaker , opdat alles naar behooren

en op zijn tijd gefchiedt; uit het foort van

koeijen , waarvan de melk tot het maken
van deze kaas gebruikt wordt; voorts van

dé
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de warme of koude luchtsgedeldheid ; van het

den aard der grond ; van het water , en

meer andere omllandigheden. VI. Afd.J

Intusfchen weten zoodanig;e kooplieden,
welke zich voornamelijk op het koopen van
deze kaas toeleggen , de kwaliteit van de-

zelve zeer wel te onderfcheiden , en bieden

daarom ook voor den eenen ftapel minder
geld dan voor den anderen ftapel.

Op de wekelijkfche markten, welke tot

het verkoppen van deze kaas in de Noord*
hóllandfche Steden gefchikt zijn , wordt de-

zelve bij (lapels .verkocht, het welk van
zeer veel nut is, daar dit veroorzaakt, dat -

elke boer zijne kaas goed tracht te ma-
ken , op dat dezelve niet minder waardig zij

dan die van een ander.

De Noordhollandfche kazen zijn rond van
fatfoen ; ecnter worden er in den herfst ook
gemaakt die platter zijn , waarin minder zout

gedaan wordt, diq dus niet lang duren kan,

en commisfiekaas genaamd wordt. Deze

kaas werd eertijds veel naar Frankrijk ver-

zonden ,
en was een redelijk .voordeelige

handel, daar tot dezelve kaas minder zone

noodig is, en zij ook minder indroogc:

thans wordc^ zij niet veel gemaakt , uit

vrees van dezelve niet te kunnen verkoo-

pen.
’

Van de wei of hui, welke uit deze kaas G«bmik

geperst en in vaten gegoten wordt , welke

men aldaar gaar-yaten noemt, fchept men deze kaas

den 'room af, doet dien in de karnton , en geperst

Gg ,
karnt
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karnt er boter van, welke men huh boter

noemt (*).
Na de witte Noordhollandfche kaas , komt

de groene Texelfche kaas ^ ook Schapen-

kaas genaamd, in aanmerking: deze wordt
uit de melk van fchapen gemaakt, en on-

dergaat eene bijzondere behandeling, welke

onder die kaasmakers als een foort van ge-

heim gehouden wordt : die kazen worden
door een aftrekfel van wel gezuiverde fcha-

penkeutels groen gemaakt, en bekomen hier-

door , als mede door de bijzondere behan-

deling, een fcherpen fmaak.

Van andere foorten van kazen, welke in

Holland vervaardigd worden , of ook wei

dezelfde foorten, maar welke andere bena-

rningen hebben , zullen wij niet fpreken

,

al zoo de bereiding: er van hoofdzakelijk neder

komt op het geen wij reeds gemeld hebben.

Hiermede laten wij de befchrijving van het

'kaasmaken berusten , en zullen in het volgen-

de Hoofdftuk , zijnde het laacfte van dit

werk , nog het een en ander wegens den
koophandel in vee, boter en kaas, en de ge-

bruikelijkheden op de markten, mededeelen.

,

Z L S-

() Bij de befcbrijving van de zoetemelkfche ea
van dc witte Noordhollandfche kaas , hebben wij , be-

halve van de aan ons medegedeelde berigten , ook ge-

bruik gemaakt van eenige perioden , welke in de bé-

fchrijvirgen van die beide foorten van kaas, zoo door

den Heer m. spinhoven , Lid der Commlsfie van
Landbouw in Utrecht , als door de Commisfie van
Landbouw in Jmftclleend vervaardigd , voorkomen , en
geplaatst zijn in het Magazijn van Vaderlandfchtn
Landbouw , en wel in het 4de Dtel 3de Stuk en 5d«

Deel 2de Stuk van hetzelvct
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ZESDE AFDEELING.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene hefckrtjving van denkoop*

handel in< Rundvee , en in eenige^

daartoe hétrekkelijke , zaken , als

mede van eenige gebruikelijk^

heden op de markten*

a al het geen wij ten aanzien van het wet
Rundvee en daarbij behoorende zaken be- rundvee;

fchreven hebben , fchiec ons nog over om vi. Afd.

van den koophandel in Rundvee, van eeni- Xv.

ge gebruikelijkheden op de Hollandfche Hoofdii.’

markten, en van eenige, hiertoe betrekke-

lijke, zaken te fpreken*

Tot den koophandel in het Rundvee be- dc ko®p-

hoort de wijze van koopen en verkoopen h«ndei in

van hetzelve, de daarbij behoorende ge-

woonten, wetten enz., de, tot het drijven

van dien handel noodige, marktdagen en

marktpleinen, de van ’s Lands of Stads we-

ge geftelde Marktmeesters , Prifeerders en

Keurmeesters : wij zullen van het een en

ander iets raededeelen.j

De berekening in den veehandel gefchiedt Bereke-

gewoonliji. bij ponden Vlaarasch, het pond

gerekend tegen zes guldens Hollandsch geld,die^

ook wel bij drieguldens of dukatonnen , del,

. Gg a uiaar
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HBT inaar het meest is bij ponden, om het evei
ftuNDVEï. vvelke geldfpecie men betaalt,

vu AM. De manier van koopen en verkoopen van
XV het Rundvee heeft, onder onze landslieden,

Hoofdft. volgende wijze plaats. Die gene,
Marier welke begeert te koopen , komt bij’ den

van koo- verkooper en vraagt naar den prijs van de

koopeno Koe : de verkooper vraagt een zeker getal

ponden, (zijnde ponden Vlaamsch, zoo als

boven gemeld is,) en biedt tevens de reg-

terhand aan den kooper : deze doet een bod

,

en (laat tevens met de regcerhand op de reg- "j

terhand van den verkooper; hierop volgt ?

den toeflag met de handen over en weder,
|

tot dat men het wegens den prijs cens is: «

V
,

deswegens overeengekomen zijnde, gefchiedc j

^

" de toeflag van den verkooper gewoonliik i

met te zeggen, i'Mot dp koa^ Deze !

wijze van koopen en verkoopen is de oud'
|

fle en eenvoudigfle , welke hier te lande

bekend ïs ,
en wordt zoodanig in acht ge-

nomen , dat . zoo lang de wederzijdfehe

handdag van loven en bieden aanhoudt , er

geen 'ander aan het bod mag komen, voor
dat de koopör van het bieden afziec, zich

verwijdert of omkeert ,, zeggende : ik flap
er af ^ of: ik laat los ^ als wanneer de

verkooper weder vrij
, of, zoo als men

zegt, in zijn geheel is.

Bij dezen handel hebben, evenals bij alle

andere foorten ,van handel , vceldids bijzon-,

dere vcorwaai'den en overeenkomuen plaats, .

wordende de koe gewoonlijk verkocht op.

voorwaarde, dat dezelve gezond, en in tijden

van Veepest, dat dezelve gebitterd is; ko*

- N men-
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iiiende'^ voorts in aanmerking den. ouderdom
van bet beest, het al of niet zijn mee kalf,

het al of niet zijii aan den iiring enz.; wor- Vi. Afd.

dende boven den koopprijs gewoonlijk no^r

een zesthalf bedongen, het welk touw- of
hoorngeld genaamd wordt. De overeenkom-
flen betreffen meestal de betaling

, het zij

kontanc of op tijd, moetende de bedingen

omtrent het laatde echter plaats hebben
,-Voor dat de-toeflag van verkoop of gun-
ning van de koe gefchiedc : fpr«ekt de koo»
per deswegens van geene bijzondere bedin-

gen , dan is kontante betaling de ftilzwij-

gende voorwaarde der koop* Gefchiedt de

verkoop op voorwaarde van geheele of ge*

deeltelijke betaling op tijd, dan teekenc de

verkooper gemeenlijk zoodanige koe of koei-

jen, aan de hoornen of aan het haar, mee
een, ticiii eigen zijiiüe, cecKen

, opdat hij

zoodanige koeijen zoude kennen , en die zou

kunnen wedereifchen , ingevalle de kooper

dezelve ter kwader trouw wilde vervreem-

den of verkoopen, alvorens hij dezelve be*

taald had*

Tot het drijven van den veehandel heeft

men in de meeste Heden niet alleen weke-

lijkfche markten, maar ook in dezelven, alsfche hees-:

mede in vele dorpen ,
jaarlijkfche- beesten- «omark-

niarkten ; eii wel in het voorjaar markten'^”*

van magere, tot vetweiden gefchikte, en in

het najaar die van vette beesten ; terwijl in

het voorjaar oök tevens de jonge Vaarzen

en het Melkvee ter markt gebragt worden.

.Behalve deze heeft men ook Sciere- of

Buileraarkcen ,
waarvan de Bcmfier Bul-

Gg 3 ie-
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lemarkt een der voornaam (Ie is. Zoo zijn

’ ook de beestemarkten in fommige Distric-

ten vermaard wegens het foort van vee , het

welk aldaar eer markt gebragc v/ordt: zoo

is jimflerdam vermaard ten aanzien van de

Osfemarkt; Leyden^ Delft en meer andere

plaatfen in Rijn* en Delfland^ ten aanzien

yan de Varekoeijen en het Melkvee; andere

ten aanzien van de Kalveren, en de Beem*

fier ten aanzien van de Stieren of Bullen,

zoo als boven gezegd is, en alle welke mark-

ten , volgens daarvan zijnde ’s Lands en Plaac-

felijke Reglementen, gehouden worden.

Tot het houden van de wekelijkfche en

jaarlijkfche beestemarkten zijn in de meeste

plaatfen groote pleinen gefchikc , op v/el-

ke, op zekere afflanden van elkander, ftee-

nen of houten nalen sefteld zijn, door alle

welke palen, omtrent den top, een rond
gat geboord is, welke gaten dienen om tou-

wen door te fteken , waaraan de koeijen

worden vastgemaakt; ook worden er aan
die palen wel ijzeren ringen vastgehecht,

welke tot hetzelfde gebruik dienen: er zijn

ook dorpen , waar zoodanige ringen in de
muren van de , op. de marktplaats zijnde

,

herbergen en andere gebouwen zijn, en tot

hetzelfde einde gebruikt worden.

Behalve de palen , waaraan de koeijen

worden vastgemaakc, heeft men ook op de
marktpleinen, in de meeste fteden, fchoc*

ten , dienende om kalveren en fchapen in

te zetten: deze fchotten beihan uit houten
hekken van verfchillende lengte, naar mate
men zulks verkiest , en hebben de breedte

van
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’ vati een half ftians lengte; dezelve worden *t»T

op de langde zijden regcop gedeld, en zoo-

danige drie of vier hekken , tot een drie- vi. Af4.

of vierkant , aan elkander gebonden , zoo

dat er gemakkelijk een aantal kalveren of

fchapen in gefield en bezien kan worden;

tot dit zelfde oogmerk gebruikt men in

Gelderland ook teenen gorzingen , zijnde

willige rijzen , welke tot h^einingen gevloch-

ten zijn,

In de meeste deden zijn ook lieden , Markt^ Markt^

meesters genaamd, aangelleld, welke, vol-

gens wel ingerigce inftruólien en marktwet-

ten, de order op de markten doen in acht

nemen, en zorgen, dat dezelve, door daar-

toe aangeftelde lieden , telkens gereinigd en

fchoon gehouden worden ; waarvoor , en

voor het gebruik der markten , door de eige-

naars dpr knpijpn ppnp ^ekCtc fom » als

marktgeld, betaald wordt: ook wordt het

teeken van het beginnen en eindigen der ••

markten, door het luiden van zekere klok-

ken of door andere daartoe beftemde reeke-

nen gegeven.

Behalve de Marktmeesters zijn er ook lie- Prifeet-

den aangelleld , welke men Prife^rders

noemt: deze moeten de koeijen, kalveren,

fchapen ,
varkens enz. taiixeren , welke door

flagcers of particuliere burgers gekocht wor-

den ,
met oogmerk om dezelve te Aagten

of te laten Aagten
,

ten einde de daarvan

verfchuldigde impost aan land of Aad er van

betaald worde Be-

Het hief gemelde, wegens de PTifardtr^

^

ia

lOQ tis het beftofidi toen het Beeitiaal oi % Landa

Gg4 ;



466 NATUURLIJKE HISTOaiE

Befialve Jezen yAfn er ook^in de lieden

y

RUNDVEE. dorpen , zekere Keurmees»
VI Afd, ters aangeleid welke men Vinders ofSchou^
XV. vleesch noemt, en welke ver-

* pligc zijn om de te Aagten als mede de

Keur- geflagte beesten te onderzoeken en te zien
meesters, of dezelve gezond zijn, of cr niets aan hec

vleesch mankeert enz.; zijnde zij verder ver-

pligc, om, naar bevinding van zaken, hec

vleesch goed of af te keuren , terwijl zij

dit ook niet alleen ten aan zien van hec

Rundvee, maar ook ten aanzien van Scha-

pen en Varkens moeten doen^

Opkoo- Behalve de reeds befebrevene wijze van
j5cn der koopen en verkoopen op de markten %

gaan
kocjjcn.

gj. yoorjaar , meest kort na nieu^

weiaar
, lieden uit Holland t>p reis naar

Vriesland ^ Groningen en Ommelanden^
Overijsfel , Ja «or in TWfii^p-^vlnnd en hec

zoogenaamd Potjeefdand ^ gaande in die lan-

den van Aal tot Aal , om , fiec zij voor zich

zelven , of voor eene geheels buurtfehap

ee te koopen, het zij voor melkvee of om
vet te weiden, bij welke koopen dan, be-

dongen wordt om het alzoo gekochte vee

op bepaalde tijden en plaatfen te leveren,

ten einde het aldaar in te fchepen of wel
de geheele koppel bij elkander te verzame-

len,

' impost van de te Aagten beesten betaald werd, dit te*

genwoordig zijnde afgefchaft , zoo heftaan die Prifeer-^

ders van ’s Lands wegen niet meer, maar worden nog
van Stads wegen aangehouden in zoodanige PJaaifen , aaw
welke door het Gouvernement wordt toegeftaan , een
gedeelte van die impost , icn behoeven vaa de Stad

,

tc mogen vorderen.



VAN HOLLAND. 467

kn, om dezelve over land te drijven, wor- met

dende alzoo in fchepen of over land naar

Holland gevoerd. VI. Afd;

Buiten dit, komen er ook jaarlijks koop-
lieden uit Vriesland , welke eene menigte

melkvee in groote fchcpen
, Tjalken ge- mjzon-

naamd, naar Hollatid vervoeren, om die^^^pj^g^^

beesten op de voorjaars-beestènmarkten al- volgens

daar te verkoopen, of fomtijds laten zij ookbiijcuea.

wel , op de dorpen , bij aangeplakte biljet-

ten, het getal en foort der koeijen, welke

zij bij zich hebben , bekend maken , en Hel-

len een dag tot 'den openbaren verkoop
, ;

veeltijds met beding, dat de koeijen op dag-,

dat is eenige maanden na den verkoop, kun-

nen betaald worden : ook' verkoopen zij de-

zelven wel uit de hand, bij het Huk of bij

het getal. :

Op <3oBcifJc wijic worden ook' de bij-

zondere verkoopingen bekend gemaakt , wel-

ke deze of gene landman ter verkoop van

koeijen of ander vee aanlegc, of welke na

het overlijden van een landman, of uit an-

dere oorzaken aangelegd worden. Op den

vcrkoop'^ag wordt het’ te verkoopen vee,

in dtn Hal of op de werf, op een rij ge-

plaatst' en genoramerd , v»rordende hetzelve

dan ,
één te gelijk , door den Dorpsbode

of ander daartoe
.

gelleld perfoon opgeveild ,

en bij het hoogHe bod of bij afllag ver-

kocht, in welk laatHe geval een trekpen*

ning voor den hoogHen bieder worde uit-

geloofd; fomtijds gefchiedc zoodanige ver-

kooping ook wel met rege van naasting,

dat is: dat de landman, welke laat verkoo-
' Gg 5 .

pen,
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pen, of de erfgenamen van een overleden

landman , hec regc hebben , om de verkoch.-

ce koeijen tot den prijs, waarvoor dezelve

gekocht of gemijnd zijn, te naast^m of aan

zich te houden: slle welke koopvoorwaaf-

den ook wegens de betaling, bet zij kon-

ra«c of op tijd, door den Dorpsfehout of

Secretaris openlijk worden voorgelezen. De
verkoopingen bij .executie worden op de-

zelfde wijze gehouden, maar verfchillen in

de voorwaarden omtrent het regt van naas-

ting, ook in de wijze van betaling enz.

Buiten de reeds befchrevene wijze van

koopen en verkoopen v’an het Rundvee,
hebben er ook wel verkoopingen van het-

zelve
, bij wijze van verloting, plaats, wor-

dende zoodanige verlotingen tegen een be-

paalden dag , bij aangeplakte biljettea, waar-
op de voorwaaröcti Oci vcilüti-g vernield

zijn, aangekondigd. Dit nogtans gefchiedt

meest tegen den fagrtijd \^n vet vee.

Na tot dus verre bet een en ander, we-
gens den koophandel in Rundvee, en wijze

van koopen en vei koopen gemeld te hebben,

zoo zouden w ij ook dienen te fpreken den

handel in boter, kaas, melk , hoornen, khau-
w’en,haar, als mede van het verweiden, enz.,

dan daar hier van, ter plaatie waar zulks te

pasfe kw^am , reeds is gefproken
, zoo be-

hoeft zulks alhier niet te worden herhaald,

waarom wij dit verder zullen laten berus-

ten, en neg iets van den handel in vleesch

en büid'en zeggen.

Wat den handel in vleesch, of eigenlijk

bet verkoopen van het geüachie vieesch

bc-
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betreft ,
daar voor vindt men , in de (leden

,

vleesch- hallen, zijnde daartoe gefchikce rui-

me geboiiv;en, waarin elke (lager zijn bank vi. Afd.

'en plaats heeft, en welke dagelijks, ged«-

rende eenige uren open zijn, op dat een

ieder het benoodigde vleesch aldaar zou

kunnen koopen: bij welk dagelijks vertier

ook nog, in vredenstijd , de leverantien ko-

men van gezouten en gerookt vleesch, ten

gebruike op de fchepen enz., al het welk

te zamen al mede een aanzienlijke tak van

handel uicmaakc.

Na dit behooren wij ook iets van den Kaade!

handel in huiden en leder te zeggen,

dezelve zoo aanzienlijk pleeg te zijn, dat er

in de meeste (leden en dorpen vastgeftelde

jaarlijkfche markten gehouden werden, waar-

op de vellen der beesten zor» wel onbereid

,

als de tot leder bereiae te koop werden aan'

geboden; deze jaarlijkfche ledermarkcen wor-

den nog wel op de vastgedelden tijden ge-

houden , of ten minste door de gewone

teekenen aangekondigd’, maar zijn in vele

plaatfen zoo aanzienlijk niet meer als in

vroeger tijd
;

ja , op fommige geheel ver-

vallen* Het verkoopen der huiden ge-

fchiedc ook veel op de ' beestemarkten

zelven, alwaar zich de huidekoopers heen

begeven, en zoodra de koop wegens een

flagtbeest gefloten is , met den koper er

van, een overeenkomst trachten te treffen

wegens den huid ;
deze overeenkomst of

koop wegens den huid gemaakt zijnde , zoo

heeft zulk een huidekooper het regc op den

,

door hem gekocbcen? huid, en haak denzel-

ven

,
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ven, na het afvilleh, bij den fiager af; dan
JiüNDVEE.

wordt ook de hüid, eerst na hec

VI Afd, afvilJen verkocht: ook brengen de lanilie-

den de huiden van bij hun geflagte bees^
°°

* ten veelal in de deden ter markt en ver**

koopen dezelve aldaar.

Alles wat dus tot den koophandel in Rund*
vee betrekking heeft, maakt te zamen een

aanzienlijken handel in Holland uit , en een

ieder, welke nog eenige vaderlandsliefde be-

zit, verlangt i dat die takken of gedeelten s er

van, in welke cenig verval gekomen is,

weder tot den vorigen bloei geraken moge.

Bcfluit Thans het genoegen hebbende, van dic

van dit, wcrk, ovcr hec Rundvee, en alles wat daar*

toe betrekking heeft, volgens de mij voor-

genomen taak, te hebben afgewerkt, en

naar mijn vermogen te hebben voltooid ; zoo
biede ik het mijnen medevaderlanders aan,

en doe dit -met te. meerder genoegen
, daar

ik, bij het beginnen van dit werk, de veel-,

vuldige moeiielijkheden inziende, en daarbij

mijne hooggevorderde jaren in aanmerking

nemende ,
nimmer gedacht had dit werk

voltooid te zien: het is mij echter gclukc

dic genoegen in mijnen hoogen ouderdom
te fmaken , waarvoor ik de Godheid danke.

Ik brenge dus met het laatfte gedeelte hec

ganfche werk onder hec oog van het Alge-

meen , en hebbe er verder niets meerder bij

te voegen
,
dan dat ik mijn vaderland zegen

,

vrede en welvaart ,
den nijveren landman

yoorfpoed,en mijnen lezers heil toewenlche.

EINDE,










