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Konlnglyke Academië der Weetenlèhap·
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Dit werk van .den Heer D A u n F. N.:
T o N , 't welk de Maatfchappy ter bevordering van den Landbouw , alhier
opgericht, den Begunftigers van deeze
voortreffelyke weecenfchap aanbied ·en
opdraagt, is door dien beroemden na·
tuurkun.digen Schryver , in den jaare
1 ï 8 '" , zoo wel mee Koninglyke goed.
keuring, als met die van de Academie
der '1.' eetenfchappen en van de Societeit
der Geneeskunde, te Parys , in 't licht
gegeeven. Het ~elve behelst eene vry
volledige opgnve van al het geen , dat
tot de aanfokking en onderhouding van
Schaapen dient geweeten te worden,
maar voornamenclyk een naauwkeurig.
verflag van veeierlei prot!ven , welke
men in dat Ryk genomen heeft , ter
verbetering der Wollen van deeze voor
het menschdom zoo voordeelige dieren.
Het is inzond~rheid uit overweeging
van de nuttigheid der laatsrgerioemde
onderneemingen , dat de Maatfchappy
gemeend heeft, den ilnvoonderen van
•
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ons Gemeenehest eenen dienst te bewy. zen, met hen over de waarde der voor.
febrifeen , in het bovengemelde werk
vervat, ook in de Nederduitfche taaie
te laaten oordeelen: het belang, 't welk
dit ons Land , in het vermeerderen der
fchaapen, tot uitbreiding van den Ak·
I< er bouw, en in het verbeteren van
derzelver wollen, tot onderlleuning van
de Handwerken en Fabrieken , heeft,
is al te kenbaar, dan dat de MaatfchapPY den aandacht en de u·erl<zaamheid
van haare Lrindgenooten omtrent deeze
onderwerpen zou behoeven optewek]{en.
Niettemin kan zy niet afzyn, daar
voorbeelden zomtyds fierl<en indruk
kunnen runaken , het groot gewicht, 't
welk men in andere Landen fielt in, en
de onberekenbaare voordcelen , welken
men geniet door eene goede be!èicring
van het Wol- Vcc , den oplettenden
Leezer te erinneren.
Wien toch is ·
onbekend, êat in Spanjen de wol een
van de kostbaarfie voortbrengfels ze-

dert

11r

àert lange geweest is, en dnt de Schaap.
.hoedcry aldaar op allerlei wyze befchermd en aangemoedigd word ? in het nabuurig Groot-Brinanje en Jer.
land, rekent m~n, dat jaarlyks 8ooooo
baaien inlandfcne wol van !l4:> m' dus
19 !lOOOOOO m in de Fabrieken verwerkt worden C') : en Frankryk,
dat , i u 1 68 2 , in 't begin van het
befHer van den Staats-~1iniscer Colbert, ·
csehentig Ihillioenen livrcs 's jaa1 s nan
. buitenlandfche wolle fio.ffen nodig had ,
behoefde , in I 7 4 s , van vreemden
niet meêr intel\Oopen , en verzond het
overtollige van haare inlnndfche gewerk.
te wolle naa alle oorden ( t ).
Onder de verhinderingen, wel.ke de
Schnaphocdcry ir1 het algemeen, en de
verheteringen der wollen , in het by.
zonder, hier te Lande hebben onder..
gnnn , kan men onder anrleren optel.
lcn: de ongcfchikcheid van zom ..
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migen on7.cr gwndcn, om de fchaapen
in t:ene beftendige gezondh~id te bewanren ; en ook de moeijeJykheid,
om vreemde rammen met zeer fyne wol, .
waar de meeste verbetering , in ·dat
voortbrengfel, van te wacl~ten is , hier
te bekomen.
Omtrent het ecrlte , oordeelt . de
Maatfchappy , niet beter te kunnen
doen , dan de eigenaars van fchaapen
aantepryzen de leezing eener Verhandeling van den Heer V E 1 R 1\ c, te vinden
in het Tweede Deel van haare uicgegeeven Werl\en , in welke Verhandeling
verfcheiden weeteoswaardige onderrichtingen en voorbehoedmiddelen , in diergelyke omflandigheden, gevonden wor·
den.
En wat liet tweede betreft, de Maat•
fchappy zelve is bezig, met het neemen
van proeven , om door een vreemd ras
van fchaapen , 't welk in Holland had
voortgeteeld, vervolgens nna Cabo de
Goede Hoop was verzonden , en waar
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van onJnngs eenige afltammelingen, met
eene buieengewoon .. fyne wol voorzien,
weder te r1:1g gekomen zyn , hec in land.
fche rns; waar onder niet zelden enkclde
fchaapen mee zeer goede wol gevonden
worden , in waarde te doen vermeerderen;
ook hoopt zy hier omerent , in vervolg
vnn tyd, een · gunflig bericht aan het
Publiek te kunnen geeven.
Alhoewel, in deeze vertaaling eenige
zaétken voorkomen , waar van het gebruik , niet dan met veel moeite en
l<Oscen , inzonderheid in deeze Provin·
cie , zou kunnen ingevoerd worden ,
zoo nls de zoogenaamde huisperken , en ,
in het algemeen, her perl:en in de open
lucht , geduurende den wineer, heefc
men echter geoordeeld, dat in meêr zni·
dclyke Provinciën, en in eenige Landen
van de Gencraliceic , dee1.e gewoonte
ligter zou kunnen worden beproefd en
nagevolgd, en daarom niet te moeten
agterhouden de wyze, die in het oorfprongelyke Werk is voorgefchreeven ..
waar op de gemelde verrichtingen elders.
• 3
ge·

V 0 0 R B E R 1 C H T.
\' 1

V 0 0 RU E. 1\. l C H

t.

VII

gefchicècn , en men <.le fchaapen inhakt
of perkt , tot a:mmaaidng van bouw. en
,~..·ei landl!n, ais ~yndc c:c:1 m:n kostbaar
middel , om den grond te bcmcsrcn ,
en misichien o"l' nier ondi~n!l:ig cot bc.
houd van de gezondheid der fchaapen. .

gen moeten misfen; dnnrenbovcn, om
de
. woorden
. Viln den Heer CA n L 1 En ,
111 zyne UHmuncende Verhandelinrr over
het \Vol-Vee, I. D.p. 574, deb onze
te rnaaken , " heeft et!n gezondheid
,, die wel gevestigd , ·onderhouden e~
,, bewaard is~ het ~oordeel van m;cije.
" lykheden Ulltewmnen, verliefen voor.

De Maatfchappy zou by de weinige

" fekomen , en de kosten te befpaaren

ziekten en ongemakken v~n het vVoi ..
Vee met derzelver gencesmiddelen, waar
van in den loop van dit Ondcrwys ge.
fproken word, nog kunnen voegen een
groot aantal , die men by andere Schryvers over dit onderwerp vinden kan ;
dan, bchalven dat deeze vcrmeerdering
dit werk ce veel in kosten zoude bezwaaren, en men met reden onderftel.
lcn ni~g, dat het grootfte gedeelte derze\ven by onze Schaaphet '.:\ers reeds be..
kcnd is , het b\y fc a1tyd 1.ckcr, dat, hoc
wél ook de geneesmiddelen naar den aart
der i< waaien zyn opgegecvcn, de toepas.
fing · daar van, inzond~rhdd in inwendige zie!<ten, zelden aan des l\undige
lieden l\an worden toevercrouwd, en zy
dus meertendeels hunne goede uicwerldn·
gen

" van geneesmiddelen , die altoos duur
" zyn."
Ei,nde~yk dagt d~ ~aatfchappy, de;
wyl er m .het Neerdmcsch weinige of
gecne fchnfcen over de beltiering der
kudden voorhanden zyn, eene reden ce
meêr te hebben ' om deeze vertaaling
d?or den druk gemce:1 ce manken, ten
d1emte van eerstbeginnenden en meêr
geoeil'~!nden in de Schaaphoedery , op dat
zy , hun beroep grondig kennende
hun voordeel daar door betrachten :
door zorg en oplettendheid omtrent de
verberering der . Wol ' tot herltel van
onze Fabrieken medewerken , en de
welvaart van het Vaderland , op de

.
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eene en andere wyze, bevorderen mog·
ten: _
ook dan zoude de Maatfcbap.
py, jn de bereiking van dceze oogmer..
]<en , haare wenfchen vervuld zien.
Uit naam der IJ1aatfcbappy ~
'Amjlel'dam,

·ar.n gojim vau
Grasmaand.
1791.
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D oor de Hegeeriog gelastzynde om
ven te neemen omtrent de Schaapen, ten ein.
de de middelen ter verbetering der Wolle te
onderzoeken , ben ik verp1icht geweest, om
die proev~n uittenrekken tot alles, dat de ge.
zondbeid van deeze dieren zou kunnen bevoor.
deelen, om dat dezelve veel invloed heeft op
de hoedanigheden van hunne vagten. Ik heb
het Onderwys , 't welk ik in 't licht geef.
voor de Schaapherders, en voor de Eigenaars
van fchaapen , niet opgefield, dan na eene
aanhoudende waarneemiog van veertien jaa.
~·en; ik heb by het geen door my zelve gezien
Js, gevoegd de meest beproefde gebruiken ,
wetken ik van Landlieden heb overgenomen,
of getrokken heb uit boeken , die in Frankryk
en in andere Landen gefchreeven zyn. Ik
heb niec nodig geoordeeld te fpreekeo van
zaaken , die door my zeiven ontdekt zyn; 't
geen my in 'c byzonder aanging kon, in dit
Onderwys, geen plaats hebben: alleenlyk heb
ik gewag gemaakt van eene Schaaphoedery,
die ik heb aangelegd in Bourgogne naby de
HaJ Mootbard , en waar ik myne proeven,
omtrent de fchaapen en hunne weiden, in 't
werk ficl. Deeze aanhaalingen zullen de uit~
komflen doen zien van het groot aantal proeoo
ven , door my genomen : ik denk 'er meêr van
te zeggen in een ander werk , waar in ik een
• 5
naauw.
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naauwt,eurig verfi1g zal doen van mY•!e
proefneem\ngen , en van de gevolgen , Jte
i" daar uit htb getrokken.
Ik heb dit Onderwys ingerich~ met Vra a·
gen en Antwoorden , om het gemakkelyker te
d•-.cn verlb:m· , en i:t het geheugen te pren ·
ten. }\<hè ht!t zelve in Lelfen verdeeh\; de
cerfre handelen over het geen men zig moe~
:tanlèhaffen , eêr dat men tèhaapen inl<OOt>t ,
zoo a\s de Schaaps\h\len, de HerJers, en de
Honden. De volgende Le[t!n bahel~en ?c
nm'ige kundigheden, om de fchaapen umeluezen , uezelven in 't veld te brengen , van
voedfel te verzorgen , te doen voomeelen ,
ten einde hunne Wol te verbeteren, enz.
lk h:J.d ~eJacht, dit Onderwys met kleine
letters te doen drukken, op dat het minder
kostbaar zou zyn. Doch ik heb bevonden,
d&.t Landlieden , die weinig gebruik rnaaken
vln boeken, minder moeite hebben om groo•
tère dan om kleine letteren te leezen; 't geen
my heeft doen belluiten, om. à ie letter, w~\
ke ik gebruikt heb • te verktezen. De~e\ve
zal goed zyn , om te leeren leezen ?de S ;hool·
meel~ers in de Dorpen kunnen z1g daar van
bl!dienen voor de kinderen, die 1.y in he.t \ee7.1!n willen oefrenen, en terzelver tyd hun on·
derrici1ting geeven omtrent de wyze van fchaapen optepa!fen.
.
1k ben genoo:izaakt geweest , om by dst
Onderwys te voegen de printverbeeldingen,
die gefchikt . waren , om het zel v~ te beter ~e
doen verUaan. Daar zyn Landheden , d1c
geen gebruik van deeze afbeeldingen zouden
kunnen m~akeSL; ik heb in de X.l V Les aan·

ge·
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·geweezen, hoe d:tt men de voorwerpen wel·
ken men in de figuuren van de Plaaten' moet
opm!!r"en, cn derfch~lcle'n kan.
. lk.. h~b ~oorgenome~, de waarneemingen,
d1e tK. ltl c groot , bumen den Oll)trek van
myne SchMphoede!y gedaan heb, omtrent den
aanleg e~1 het gebrmk van verfchillende foorren
van wetden voor )1et Wol - Vee, als ook om·
trent andere Z:i!aken ~ die hetzelve tot voedfel
Hrck.ken kunnen '· m 'c licht te geeven. lk
zal m~gelyks eensge waarncemingen wegens
d~szelfs ziekten bekend rnaaken; ik heb náá
m1ddeleu gezocht, om dezelve met de minne
kofle~ te. helpen •. want de Vee-artfeny-kunde
zal met tn ~e.brmk gebragt worden voor die·
ren van weuug. waarde , indien de onkoflen
van de gcneezmg der ziekten niet evenredig
zyn aan den prys van die dieren. lk zal al•
lecnlyk aan de Sch:1apherdcrs en aan Landlie;
den vo?rflellen dat gedeelte van die Geneeskunst, c welk hunne begrippen niet te boven
gaat.
Jk heb n_iets. verzuimd , van •c geen my zel·
ven ondernch~mg kon geeven, en ik ben aan·
houdend bezig ' om proeven te neemen o
myne fchaapen, om nieuwe kundigheden t~
verkrygen. lk heb my niet verhaast, om een
9.nderwys voo.r de Schaapherders en voor de
E1genaars van lchaapen opteflellen : eêr dat men
a~1!1 anderen .Lerfen voorfchryft, kan men voor
21.b zelven met genotg verzekerd zyn van dett
t11t1lag, .welke zy in de beoeffening hebben zul..
len. Dte, welke my de gewichtigne is voor.;
gekom~n, en my het roeene genoegen heeft

ge-:
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gegeeven, is de verbetering van de \Vo! tot
de grootlle fynhetd, om d:n dezelve het vu()r•
11JarnO:e voorwerp was va n myne. proefueemin·
gen , en vuor de Fabrieke!n van het meelt<:
belang zal zyn. Tham, Jaar de wol vJn UIY·
lle rclluapcn hv uit!tek fyn is, gaa ik verdct
waarneen~tn, het geen omtrent dt:zel ...e Ï:\ de
volgende ge0:1chten, me\ betrek\\ing tot haare
fynheid en andere ho.!danigheuen, zal vuur·
valkn. ( •)
lk heb, aan het einde van het Onderwys
,,oor de Schaapberders , laaten volgt n twee
Vcrhandelingen en de Uimel<lèls van vier andc.
re, welkeikover het Wol· Vee gemaukt heb, en
die gedrukt zyn in de werken van de Ko·
ninglyke Academie der Weetenfchappen, en
van de Koninglvke Societeit der Geneeskunde. Die Verhandelingen en Uittrekfels
1.ullen voor Schaapherders , Eigenaars van
fchaapen , Kooplieden en Fabrike urs in wol·
lcn van dienst kunnen wezen.
TA·
(' ) ~Jen heeft te l'lt}'S laaten \'erneemtn, of J~
Ht•cr Daubenton, na •.ht Werk, nog :~nd::rcn over ck
$chnapc:n heeft uict;c~;ccvcn , Joch niet ~unnt:n on~·
de\l.l;cn, dat die: Schryvcr iets meêr llttrckltc:lyk lOt cltt
on,hav:ctp he\:ft gemc:c:n gemaakt.
De r~rl.
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PLAAT H.
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Iw if.
29 r:
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XC.
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PLAAT Xll.
De rnaogen fJan een Schaap,
fJan onderen en fJan bofJen befchouwd, als bet
febaap regt op zyne pooten float: etJ de maa·
gen fJOtJ een Lam, met eet~ lik· of woJ.bat i11
de Lebbe.
3 I I.
PLAAT XIII.
EttJ Schaapherder, die manfters wol mei elkatJdtr fJergelylct, om derzet.
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S'CHAAPHERDERS;
EIGENAÀRS

VAN

SCHAAPEN:

EERSTE LES.
bv~r d~ Schaap'berdûs.

'1/'ra'ag. Hoe oud moet een Hcrd'er zyn;
om Schaapen te kunnen hoeden ?
/Jmtuoord. Het gebeurt zeld'en , dat een !-Ier:
der z yn beroep verflaat, ltet iel ve zorgvuldi&
Wlarneeim' en Uerk genoeg is' om de hekken
andere lasten op t~ beuren , vóór dat hy
twintig jaar oud is: Maar men vind zonuyds
jönge lieden, welken h1en van hun aghiende
jaar af rot Herders gebruiken kan.
·
l/. Waarom laat·men de {~haapen door kin~
deren hoeden?
A. Om dat men de fchaapen vérzuimt \vei
optepaslèn " of om dat men niet' genoe~ weet;
welke voordeclèn mèn van cene goede kudde
fc:haapcn' die door een opicttendcn herder wê.I
verzorgd zrn; trekken kab. 11ët \Vol~ Veë;
A
ëööf

en
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door g~brek van oppasfing verb.asterd , brengt
zoo weinig. op, dat het de moeite niet waard
is, dat een volwasfen men~ch zig daar meê be·
;dg houd. In plaats van naa goede herders om
te zien , om die kudden wederom in een beteren U:aat te brengen, laat men ze door kitH.ie·
ren hoeden; in plaats van hun het beroep van
Schaapherder te doen leeren, geeft men hun
daar al vroeg een afkeer voor, om dat men 'er
de nuttigheid niet vau kent.
//. Kan het beroep van Schaapherder een
mcnsch werk genoeg, en hem, in zyn fiaat,
eene behoorlyke kostwinning geeven '?
Lf, Een kundig en oplettend Schaapherder,
die over eene groote kudde het opzicht heeft,
heeft byna altoos werk, om dezelve by dag
wel te weiden , 's nachts in perken te fluiten ,
in den winter te voêren, en zindelyk te hou·
den, de ziekten te geneezen, enz. ; ook heb·
ben de herders een goed loon in Landen, waar
men het Wol. Vee wel behandelt; zy worden
wel betaald , als zy hun beroep kennen , en
!\etzelve zorgvuldig waarneemen.
t-'. Moet men veel zaaken weeten, om een
goed Schaapherder te zyn? ·
A. Men moet meer zaak weeten voor het
beroep van een herder, dan voor de rneenc
andere boeren·bedryven. Een goed h~erder moet
cie beste manier kennen, om zyne fchaapen onder dak te houden, dezelven van voedfel te

en

vuor·

Scbaciph~rdcrs.

3

vooi·7.ien , te drenken , te doen weiden, in
hunne ~ickte n wel te behandelen, het ras té
verhereren ; en de v~gten te waslèhen cri te
fi.:hceren.
Hy moet zyne fcha~pen weeten te hocden,
en ir.tc!perken , zyne hondl!n opteln·engen, te
regceren , en de wolven aftcboudcn.
{/, Waar aan kan men ontdekken, dat een
jongeling een goed ièhaapherder kan worden?
A. l\l en kan verwachten; dat men 'er een
goeden herder van maaken zal. zo hy verfraat en
onthoud het geen men hem, zoo wel als aan art .
d~re n bocren · koaapen, geleerd heeft, zo hy
eorgvu\dig en geduldig is; zo lly geen gebrele
hcefc, dnt hem belet te gaan en lang agter een
op de been te blyven, en zo hy fierk genoeg
is, om de boute en tiene fchuttingen voor het
perk van de eene naa de andere plaats te draa·.
g~n .

f/. Is het noodzaakelyk, dat een fchaapher~
c.ler weet te leezen ?
A. Een herder; die leezen kan, beeft meer

gelegenheid om zig te onderrichten; maar het

· i~ niet noodzaakelyk j om dat hy zig bet Onderwys voor de Schaapberders kan laaten voorlee.a

ten. Hy zal ligt in 't huis, daar hy woont,
9f in Je buurt iemand vinden, die lèezen kan,
en hem wel zal willen onderrichten. De
Schoolmeesters in de Dorpen zullen het ieker•
l~·k doen voor ccne klc!ine belooning. Dd
A ~
meuscll-
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mensch\ievendheid ;en de zugt voor het gemeene welzyn, zullen de (Predikanten en andere)
Gecstelyken , als mede de Heelmeesters opwekken, om hun nu en dan dien dienst te he·
wyzen. 1\lle de inwoonders van het dorp, die
1chaapcn houden , zullen belang hebben, dzt
de herder wel onderweezen worde.
V. vVelke dingen heeft een herder nodig •
·om zyne fchaapeo in 't veld te hoeden?
/1. Een herder moet wel genoeg gekleed
zyn, om den geheelen dag in 't veld te bly~
ven , zonder veel te lyden van de koude, en
om Jangen tyd zig aan den regen bloot te
Hellen, zonder door en door nat re worden.
Een herder moet een !laf hebbeu, een zweep,
en een knapzak., enz.
1/. Hoe moet een herder geldeed zyn?
A. 1-! y moet een mUt! hebben , die men
over den bnls en om bet aangezicht kan neèrJ!aan, een linnen keel, en flopkousfen, bene·
vcns zvne andere kleeren. Men belet het
è.oordri~~en van den regen, indien men de
llHHs en ·~le11 keel voêrt met geoliëde fchaaps·
vdkn, boven op 't hoofd , hoven aan .den
rug en de borst, en buiren op de armen , welk~
deeicn ht!t meest aan den regen bloot geHeld
7.Yn . wannter iemand regt overeind naar. l\Jen
ll;llet ook de Ot>pkousfen metdiergelykt: f~h~aps·
v~.:lh:11 vu~rcn , om te beletten, dat het wat~·r,
't wdl< v-an den kt!el ar~.lrulpt J clczclyc dru:•ï..
,,l! iri •
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dringe, de been en nat maake, en in de klom.
pen áfOruipe. Wanneer het koud is, legt de
herder onder zyn mms een groote calot van
l~msvel met de wol, en voor~iet zig voor zyne
handen van wanten , die met lamsvel gevoêrd
zyn. Hy kan ook de mouwen van zyn keel
ove~ zync:: wan~n neêrhaaJen. Als de winter
voorby i6, en de herder niets meer te vreezen
heeft dan· de hitte van de zon , moet hy een.
vileen hoed hebben met een breed en rand, dien.
hy neêr kan flaan , om zon en regen aftekee-.
ren . Hy moet ook onder zyn hoedhebbeneen
ca lot van firoo, o~ zig tegen de brandendil
zon te befchutten.
V. Wat moet de herder doen, indien zyne
vneten , zyne handen , of· eenig ander d~el
van zyn lighaam door de koude verkleumd
waren?
A, Hy mt.let voorLorgen gebruiken, om te
hclettl!n dat het koudvuur in de ver~leumde
dtclen kome ; het loopt fchielyk voort. Het
\•erftyfde deel word bleek en rfJOd met een
n~rke jeu~ing; vervolgens worà hetpaersach·
ti~ en zwart. Dan duurt het niet lang of het
ma:&kt zig los, en valt af. Om dit l:oud vue~
voonekomen , moet men het bevroozen deel
met fneeuw dekken' of wryven, of dil ar linnen
opleggen , dat in het koudfte water nat ~e·
maakt is. Verder wryfc men dat deel mcriinnen ooe.ken., om het te verwannen? eindclyk
1\ 3
kan
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kan men het in half lnauw ware~ dompelen, of
het daar mede betten , ma:tr het moet niet by
het vuur komen.
f/. \V.at is de her~icrsnaf, en waar toe diem
dezelve?
A. De herdersfiaf is een fl:ok ~ van vyf ~
zes voeten hoog , van boven voorzien m<'t
e~n yzer", dat de gedaallte heeft van een klei·

nen fchop, en van onderen met een haak

~

die naa boven omgeboogen is. Men kan den
haak op zyde van het platte yzer vastrnaaken ,
en dan ineet hy na beneden geboogen zyn.
Ht!t platte yzer van den !laf dient, om aarde
te werpen by dit! fcha2pen , die zig van dl!ll
troep verwyderen, om ze te doen te rug kt).
men. De haak dient , om de fchaapen daar.
mèê te vatten aan een v~n de agterpooten , en
ze vast ~e houden,
Y. Wat is de lmapzak , en waar toe heefc
men dien nodig.
A. De knapzak van een herder is een tas , aa:1
e.en leêren riem vastgemaakt, dien t-lyoverzyn
ichouder draagt. Hy fieekt in die tas zyne
d:~gelyl~ièhc mondbehoefre, een zalf. doos ,-om
~e ièhaapen, die hy in ' t veld ziet dat zig
ichuuren , te fi11eercn , een krabber , om de korHen vnn het ièhurft weg te neemen , eer dac
hy 'er de de zalf opllrykt. Een lancet , om
àc fchaapen , die het nodig magten hebben,
2 Jcr te laat en~ een klein m~s , om ze tç villen

en
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en te openen , indien 'er in.'t veld van kwamen
te Herven , enz.
.
f/. Moet men drie infirumenten hebben ,
om voor een krabber, mes, en lancet te.die·
nen ~
.
A. Men heeft aan één ionrument genoeg;
namentlyk ~ een klein knip · mes. Het onder.
He gedeelte van bet hegt , plat en fcherp ge.
maakt zynde, dient voor een krabber. Het
lemmer is een mes ; dit lemmer puntig, en
aan wecrszyden van de punt fcherp zynde,
C:ient voor een lancet.
P. \Vat heeft men te denken van die zooge.
naamde toveryen , waar van men fchaapl~erders
verdagt houd , dat zy gebruik rnaaken, .om de
fchaapen te benadeelen?
/1. Men doet zeer kwaalyk, met Schaapherders onrcchrveerdig re verdenken, dat zy to•
vc ry willen bedryven; doch men vind 'er , die
zig voor tovenaars uitgeeven , of, door ·be·
drci~ ingen , dat willen doen geleoven, of
die belooven de fchaapen te zullen geneezen.
door woorden, of buitengewoone middelen;
me n moer zulke Schaapherdersaanzien alsfleg.
te menfchen die bedriegen willen , of zig wilten doen vre;zen , of als ligtg_eloovige lieden,
die denken meer ~e kunnen doen , dan hun
mogelyk is. W:mneer men.fchaapen heeft ,
die niet lustig, of door ziekte aangetast zyn"
i}1 l;laatrc van den moed te.ve.rliezctn ,, door r.e
A 4,.
.
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gclooven , dat dit kwaad veroorz.aakt worà ,,
door het betoveren van de gcheele kudde o~
van. den fchaapsflal; in plaats van toevlugt te
neemen tot lieden , die voorgê:cv~n het ctoor.
vloorden enz. te ?.lillen geneezcn ; in plaat:;
van zig door dit alles te laaten misleh1en, moet
men zyne oplettendheid vcrJubbelen, en tri!ch-.
ten door goed voedfel en door goede hulpmi~··.
~~len h~t k~aad

te gcneezen. - .

TWEE.
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Over de herders ·Honden ,
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over de fYu/vm.

V. Is het voor Her.ders nood~aakel yk, l10n·
~en te h~bben, om l)~nne fcl~~apen te hoeden?
A. Het wa~ t~ wenfchcn '· dat de herders
g~en honden nocH~ hadden, orp da~ cie~ze die•_
ren dikwyli veel kwaad doen aan de fchaapen;
doch men heef~ ze vln !'loden in fireeken , waar·
nien dikwyls bezaaide en open akkers vind.
vVanneer de fchàapen zig van de kudde ver·
wyderen, kan de herder alleen die geenen teri.tg houden, welke naby l1em zyn , en op een
amand, waar hy hen, door het werpen van
~arde met zyn fiaf, kan bereiken. De honden helpen den herder de fchaapen dryven,
en als zy Herk genoeg zyn. verdeedigen zy·
de7.tlvtn tegen de wolven.
f/. Welkè zyn de firecken, waar de herder
1.yne fchaap~n , zonder hulp van honden ,
hoeden kan~
.
A. In ·Landen . waar de gronden in groote
fiukken verdeeld zyn , vind men altoos veele ·
akkers, die braak liggen, dat is te zeggen;
die niet bezaaid ·zyn; n:en kan daar eene groCI·
-

A
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te kudde hoeden, zonder behulp van hon~en.
De fcbaapen loopen natuurlyk (}lle by ell\ander, zy verwydcrcn zig niet van de kudde'
als wanneer Z\' ecne weide ontdekken • die
hun beter voorkomt dan die' waar op zy zig
bevinden: dit lokaas is gemeenlyk te ver ver·
wyderd van de groote braaklanden , om hen
daar heen te trekken; doch indien de kudde
zig bevind aan een van de kanten van het;
braakland, digt by die akkers , die befcha•
digd kunnen worden , plaatst àe herder zig
aan de zyde van die akkers " om ze te be·
fchutten.
f/. Welk kwaad kunnen de honden aan de
fchaapen toebrengen, en hoe komt men het
voor?
.d. Honden, die al te driftig en niet wel
afgericht 2yn , vallen op de fçhaapen aan , zy
byten en bezeeren ze, en brengen hun '~.on•.
den toe. Zy verfchrikl<en de zwangere 001Jen,
en door haar te nooten doen zy ze zomtyds
haare lammeren aftctten; zy werpen de zieke
fchaapen , die de kudde naauwtyks volgen
kunnen, over hoop: zy vermoeijen ze alleo '·
en verhitten ze , door ze te fchielyk en te
r uuw te .dryvcn. Om alle d~eze zwaarigheden voor te komen, moet men alleenlyk, tot
de belliering van de kudden, gebruiken honden, die V\111 een zaóten aan zyn, en wel
~fgericht). om uooit hunne tanden aan de
·

f(haa·

11

fchaapen, maar wel aan de wolven te laaten
zien. Een goe.dc, wel afgerichte hond doet
de zeiven gehoorzaamen, zonder ze te befchadigen; zy gewennen zig, om uit hun zeiven
dat te doen , waar toe hen de hond met ge·
weid zou n(Jodzaaken. Zy keereo te rug ,
als by by hen komt, zy gaan niet voorwaards
aan den kam, waar zy hem op fchildwagt zien
Haan,
te befchute
. om een !luk bezaaiden grond
teil • .

~

P. Op hoedanige wyze zyn de honden van
dienst, om eene kudde in haar ·gang te benie·
ren?
A. ·wanneer een herder zyne fchaapen voor
zig heenen dryft , kan by wel den gang van
èe kudde verbaasten , en ook van de ie haapen,
èie ag~er aan komen ; doch by kan niet belet·
ren , dat de kudde te fchielyk voortgaat , of
d,u 'er fchaapen, door vooruitteloepen,. van
afd wa~len, of links of rechts zig vcrwydc.reo;
];~· moet zig dan door hondenlaaten helpen.
Hv fi<.Jt de?.elven rondom de kudde, of hy
ze;1d ze d:~ar hcenen, om die fchaapen, wel·
ke re veel vooruitloopen , of agtcr blyven, of
zig ann den eerienofanderen kant verwyderen,
te wg te dryven.
P. Hoe kan een bcrder dit alias door zyne
honden laat en verrichten?
A. H y moet dezelven, jong zyndl!, 1eercn,
en hen gewennen, zyue !lcm optcvolgcn. De
hond

u.
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hond is gereed op ieder teken , en loopt voot
de kudde heen'· om haar te doen voortgaan;
op de iyden ~ om het afdwaalen te beletten;
hy blyft op. zyn plmus, of hy komt weer by
den herder, naar de teke os, die hy verneemt.
1/. \Vat moet Rlen doen, om een herders·
hond te leeten ~
A. Men moet den hond leeren 11ilfiaan.,
neêrliggen , blaffen , ophouden met blaften,
zig aan de zyde van de kudde plaatzen, daar
om heen loopen, en een febaap in het oor grypen , op het teken , dat de herder hem mee de
fiern of met de hand geeft.
P. Hoe leert men een hond fiiltefiaan, of
neêrteliggen n:~ar het gcedd~mken van àei1
herder~

A. Als men het woord hou uhfpreekt, geeft
men den hond een Huk brood of andere fpy~, .
dat hem doet Oi\ilaan , of men dwingt hem ·
daar· toe ; door dit dikwyls te doen, gewent
men hem om fiil te fiaan op. de fiern van rl::a
berder.
Om een hond·, wanneer men het- goedvind,
te doen neêrliggen, moet men hem Ureeten ' ·
als hy van zelven is gaan liggen, of na dat
rnen hem met geweld daar toe genoodzaakt
heeft, door zync pooten vasttehouden, en het
woord lig daar by uinefpreeken; indien hy l~
fchielyk wil opHaan, Oaat men hem , om hem
op zyn plaats te.docn blyven. w~nneer hy
zig

1ig ïl:il houd, geeft men hem een brok eeten-,
en eindelyk gehoorzaamt hy, als men het woord
lig uitfpreekt.
·Y. Hoè Jéert men een hond bl:tff~n, wan.
neer men wil., en hoe belet men hem te blaf•
fen 1
A. Men bootst het blaffen van een hond na;
terwyl men.hem een ftn\c brood laat den, dat
men bem geeft, als hy geblaft beeft; ver vol·
r,ens fprcekt men het woord b~f uit. Men ge.
went hem ook, om met blafh:n optehouden,
:tl.!i men het woord flit zegt.
Men dreigt den
hond , en Oaat hem, als hy niet gehoorzaamt;
rnen fireelt en helaout hem , als hy gehoorzaam
is geweest.
f/. Hoeoud moet een herders· hond zyn, om
hem te leeren 1
A. Men begint de honden te leeren, op de
zes maanden , mits dat zy wel gevoed zyn,
en krachten hebben; maar indien zy niet fterk
1.yn, moet men tot de negen maanden wach·
ten.

v: Op welke wyze leert men een hond, om
eene kudde fchaapen heen te loopen, daar langs
te gian , vooruit te trekken~ te rug te keeren,
en op zyn plaats te blyven?
A. Om een hond te leeren rondom de febaai
pen te loopen, moet men een Heen voor den
hond uitwerpen , om hem dien te doen naa·
ll~opcn, en dit vervolgens van pls.:ns tot pla:tts
her;.

ov~r
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herhaaien, tot dat men met den hond rondolrt
de kudde heen geweest is, terwyl men geduu~
rig het woord om uitfpreekr.
Het is ook door het gooijen van een fieen,
naa vooren en vervolgens naa acl~~eren, dat
men een hond leert op zyde van een kudde te
gaan , w.mneer men het woord ltlngs uit·
fprcekt : men zegtjgac, om hem te doe u voor"
uittrekken; te rug, om hem te doen weêrkt!e•
ren; en hou, om hem te doen op zyn plaats
biyven: men gebruikt tot het een en het an•
der woorJen , die naar de land-taal het best
gef~hikt zyn.
f/, Hoe leert men een hond een febaap by
het oor te v~ttcn ,'om het te dGen weérkeeren•
als het afJ waalt, of om het midden in eene kud·
de te doen iHHlaan , tot dat de herder daar by
komt~

A. Men doet~ in een beOootetl plaats, den
hond rondom een enkeld febaap loopen ; ver•
volgens geeft men het oor van 't fChaap den
hond in zyn bek, om hem te gewennen het
fchaap in het oor te grypen , of men bind een ·
fiuk brood of fpek aan het oor van een fchaapf
dat midden onder de kudde loopt; dan hitst
men den hond, om naa het oor van het febaap
te loopen: dus gewent hy zig om bet vasttehouden. Op deez;e wyze leert men den hond
het febaap, dat de herder hem in de kudde
aanwyst, (lil te doen Haan ; de honden kunm:n

de herders· f](Jhdtn' er.z.
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nen ook de fchaapen fiil doen fiaan , door met
den bek een voorpoot, of een agterpoot boven
de hak te Vlttcn; doelt dit laatne middel is niet
zonder zwa:aigheid ; dilcwyls word de way
of waJe !ham, en het febaap gaat eeoigen tyd
!ueupel.
f/. Hoe doet de hond eene kudde fcbaapen
gehoorzaamen?
A. Door 'er naa toe te loopen, doet hy de
eerne fchaapen , die hem tegen komen, voor
hem heen vlugten , en 1:\ngzaamerhand neemt
de geheele kudde den zelfden weg, indien de
hond daar aanhoudend op aandringt. Wan·
neer een fchaap niet fchielyk genoeg naar zyn
zin gehoorzaamt , loopt hy 'er uaa toe , en
dreigt bet met zyn nem,
f/. Als een hond wel afgericht is, kan hy dan
een anderen leeren?
A. Men heeft minder tyd en moeite van DO•
den , om een jongen bond te leeren, als hy
\er een onder het oog heefc, die zyn werk van
fchaapen hoeden wel verfraat; de jonge hond
wil hem daar in nnavolgen; doch hy doet dik·
wyls verkeerd : misfchien zou hy nooit regt
bekwaam worden, indien de herder hem niet
die. dingen leerde , welke het voorbeeld van
den anderen hond hem niet kan aanwyzen.
V. Welke honden meet men neemen tot
de Sch:taphoedery, en hoe veel heeft men 'er
no d ig~

A. Alle

buer Je herders ·
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A. Alle vlugge en lcerzaame honden zyn
goed ·om voor de Scbaaphoedery afgericht të
worden~ Men geeft den naam \'an honden
van ·een goed ras aan dîe, welke van een re u
en teef amammen, die bekwaam in hun werk
waren : men gelooft, dat zoodanige ho n:.
den, gemnkkelykerdan anderen, tot herders·
honden optebre·ngen zyn. In die Hreeken ;
waar men weinig ~ronden vind, die de fchaa.
pen zouden kunuen befchadigen, is één hond
genoeg voor honderd fcbaapen. Maar indil!n zulke gronden by elkander liggen , en dat
de kudde d~ar dik.wyls digt by komt, moet
n~en tWee honden hebben, en zelfs drie of
vi~r, om d:lt twee ho11den den gantfchen dag
of eenige dagen ageer elkander, het geduurig
beeu en weer lqopen, dat zy moeten doen ,
om de fchaapen van die verboden gronden af.;
tekeeren, niet zouden kunnen uithouden ; men
moet :dan genoeg honden hebben; om elkatf
te doen verpaozen , en bun tyd te ge even om
te rusten, als zy te zeer vermoeid zyn. ln die
l~anden , waar men voorde wolven te vreezen
heeft, moeten de herders-honden fierk genoeg
zyn, .om ~e afteby.ten, en kloek genoeg, om
'er jagt op te maaken. Honden die zeet ruig
van hair zyn, kunnen de koude en de u regen
beter doodtaan, dan anderen.
P. Welk ns van honden verkiest men, in
dié

flo11de11,
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ê.ie Landen , waar men weinigvan de Wolven
te vreezen h e ~:fc '?
A Het ras van honden , die men herders·
honden noemr; en welken men het meest ge.
bruikt voor de fchaaphoedery. Zy zyn, uit
den aan, zeer levendig , en men kan ze zon~
der moeite zeer gezeglyk maaken. l\1t:n l<a!l
ook allerlei l'oort van hondeh daartoe africhten.
f/. Welk i~ het beste ras van honden voor de
H:haaphoedery, in Land én, waar men voor de
\ Volven te vree7.cn heeft'?
A. Dilt van de groote boere-honden. Die
ho:1den zyn ilerk en dapper, maar men moet
hun een halsband met l.lnge yzere pennen 0111
doen , en hen op den wolf aanhitzen, in <Ie
eerll:e reif~n, dat zy hem moeten bevegren ;
ot hen by andere honden plaatzen, die reeds
bekwaam zyn.
P. Welke voorzorgen moet men in 't werk
fiellen , als men genoodzaakt is een onbedr.!e.;
ven hond, die de tèhaapen kwetst, te gebruiken 'i
/1. Men moet hem de hondstanden uitbreeken , die men de haaken of nag-tanden noemt.,
en die, als hy de fchaapen beet, diep in 'c
vleesch zouden ingaan.
Y. Hoe moet men de herders. honden vo~ ·
ren?
A Zy koiten weinig van on.h:r:1011cl, \\t3 nnc<:r men in de nabuurli:lt:lp van gruol~ lkdl.'h
B

i',
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is , waar veele paarden flervel}, en men ve~l
fmeer linelt. Men geeft de honden paarden·
vlees eh, of het geen, na het fmelten, van ' t
fineer overblyft. lly gebrek daar van geeft
men hun roggen ·brood. Mea moet hen nooit
fchaapeo • vleesch laaten eeten. Indien men
hen aan die fpys gewendde, zouden zy ligt de
f~haapen byten , om dat zy op hun bloed \'Cr·
lekkerd waren. Men leert de groote boere·
honden, zoo als de anderen, op de fchaapen
te paffen.
1/. Hebben de herders nièt het een of ander middel, om zig het hoeden van de fchaapen, als zy geen honden hebben gemakkelyk
te ma aken?
A. Zy ma:~ken eenige fchaapen van de kud.
de mak, zy geeven hun byzondere naaroen,
en gewennen ze , om by hen te komen, als
zy ze roepen. Om hun dit te leeren, doen
zy de fchaapen hen naaloopen, terwyl zy de.
zeiven een Uuk brood voorhouden. Wanneer
de herder een engte door wil trekken , hen
van weg wil doen veranderen, of hen by el·
bêr verzamelen , doet hy de makke fchaapen
by zig komen ; · die daar digt by zyn , gaan
met hun mede , de andere komen daar na, en
welhaast is de geheele kudde gereed, om den
l1erder op den voet te volgen.
l/, vVrlke voorzorgen moet men neemen te·
geu de vYolvcn ~
d. f/Cior
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A. f/tJor ursl, han~t men febelletjes of bel~
lt!n aan den bols der fcha:1pen ; derzelver ge~
h1id doet de fchnapen , die in de bD(fche~
verdwaald zyn ;en op pla:ufi:n, daar dt: herder
hen niet zien kan, wedt:rvinden. Wan:1eer de
wolf het perk of de fchaapsftal nadert, zyn
dt! fchaapen gemeenlyk de eerlle , di~ h:m
door den reuk gewaar worden; zy vcrkhnk·
ken en loop~o heen en weêr, zoo dat men
het ~an het geluid van de bdlen h?ort, en dè
honden z~10 als ook de herder voor t ge~aar ge~
\\'a·•r!i.:lwnwd worden. Het zdfde geluld doet
ook den herder oplettend zyn, als 'er in den.
fdlJ:tpsflal iets buitengewoons ~oorva!t ,
de lchaapen by dag of by nacht m beweegmg
brengt.
Ten tweede. De herJer doet zyne fchaap~rt
verlellen door honden._ die nerk en niocd.Jg
genoeg zyn 1 om den wolf weèrl\and te hte:
den , hem op de vlugt te dryven, te vervu!·
gen , en zelfs te dooden.
Ten der Je. De herder waakt zorgvnldigl)'K
ove1' zyne kudde , wanneer hy dezr:lve.
langs de bCJfl(h~n dry ft , of in !i : ;eken; "vaar
veel wolven zyn. liy moet dezelf~e opl:tten\t.
heid gebruiken , als Iiy zig bevw~ d1gt by
velden , waarin het gras zoo hoog 1s., dat ,dé
w0\ven zig daar in kunnen ve~ rc hu~le~. Zy
7.\·n intondt!rhcid te vrt!czen, tn 1ms:1ge da·
cèn, 1!1\ i:l Je avumlli.:h~mc.ring t en voorn:t~

?áe
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mentlyk l2ngs heggen en firuiken , waar zy
op de loer liggen.
Tm vierde. Men maakt v(u:iren of ten min·
nen een rook- datr.p , jn den omtrek van de
fchaaps ·kudden.
1/. Wat moet een herder doen, als de wol·
ven de kudde naderen, of wanneer 1y reeds
eenige fellalpen gegreepen hebben?
. d. Wanneer de wolf te voorfchyn komt,
)aagt de herder zyne fcbaapen by elkander, en
laat zyne honden op den wolf los. Hy blvfc
by zyne kudde ; hy geeft acht , of hy o~k
meer wolven van een anderen kant ziet opkomen, hy febreeuwt tegen den wolf; hy bitst
zyne. honden aan. Doch indien de wolf zyn
pro01 gevat beeft, loopt de herder daar hee·
nen, zonder evenwel zyne kudde uit het oog
te verliezen , hy valt op den wolf aan met
fiokfiagen ; by moedigt zyne honden tot het
gevecht aan; hy doet zyn best, om den wolf
zyn prooi te ootneemen: het geen dikwyls ge....
beun.
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Huisvestt'ntj, d~ Strooying, en de
Mm der fcbnapcn .

1/. !\·loet men de fchaapen in beOooten !l:al~
ten huisvesten?
A. De digtgefiooten ftallen zyn de Oegt!le
huisvestingen , die men de fchaapen geeven
kan. De uitwaa[eming van hunne lig haamen en
van de mest bederft de lucht , en doet die
dieren zweeten. Zy worden zwak in die al te
warme en ongezonde fiallen; zy krygen 'er
z!ekcen. De wol verliest 'er zy'n fterkte, en
ditcwyls vcrdroogt en verbrand 'er de mest·
Wanneer de fcbaapen uit den ftal komen, zoo
worden zy door de buitenlucht, als die koud
is, bevangen: dezelve doet hun zweet fchie·
lyk opdroegen , en kan hun dikwyls zwaare.
ziekten veroorzaaken.
V. Hoe moet men de fchaapen huisve-iten ,.
om ze gezond te doen blyven, en om goedo
wo\, en goede mest te hebben?
.d. ~~n mo~t de fchaapen ve~llucht gee-

n~
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ven; zy zyn beter geplaatc;t in open dan in
bcOoorcn Oall~n; beter onder ·een afd,l k, of
loots , dan in een fbl , die open is: in ee 11
l~eïk kunnen zy leeven zonder eenige befchuttlnf!.
1/, Wat is een open fhl ? wel~ goed en

welk k w:tad brengt die aan de fcbaapen toe?
A. Een open fl:al heeft veele venficrs of
luchtgaten, die nlleenlyk door tralie. werk ge·
flooten zyn zoo als ouk de deur. Hy is beter
dan een beOootcn fbl, om dat een gedcelto
van de lucbc , die bedorven is door de uit.
waa~ fc: min g van de ligbaamen der fèhaapcn en
van hunoe 11,1est, door de venHers en door
de deur naa buieen trekt, tcrwyl 'er van bui~
~e n gezonde lucht door dezelfde openingen
Inkomt; doch die verandering van lucht heeft
flcchts alleen plaats op de hoogte van de
venfl:crs ; de .lucht , die , in het laagc geçleelte van den Hal onder de venfiers , ron·
çlom de fc haapcn blylt hangen, is allyd ongc ~
zond, hocwd zy minder h::et en minder he .
dorven is, dan die van de heilooten !hiJen.
Die open r.yn verminderen n~chts het kwaad .
.
. .
'
m<:Hcmm 1s deeze plaatiing van de fcha:tpcn
minde r kwand voor hen, dan in de be!loo.
t~n Halten, maar zy is niet volkomen gocJ.
J!. Wat is een afda'k? zyn de·iè:haapen daar
onde r wel gcp!:mst Y
/i. Ec;, a!',tak is d,c hem \':l\i een fchuir.a
\(;~.

toeloopend dak, dat tegen een muur vastge.
maakt en van vooren onderfieund word door
fiylen. Deeze huisvesting is beter, dan fia].
lcn , die gedeel::elyk open zyn , om dat zy
overal open is aan den kant der fiylen in haare
gc heele lengte , maar zy is geheel geOooten
:~an de zyde van den muur; de bedorven lucht
blyfc tuffchen de fchaapen hangen, inzonder·
heid aan den voet van dien muur. Hoewel
deeze afdaken beter zyn voor de fchaapen dan
de open fiallen ; zyn ze echter daar onder
no~ niet op de beste wyze geplaatst.
V. Wat noemt men een loots ~ Is het de
beste huisv~sting voor de fchaapen?
A. Een loots befraat uit een dak , het welk
van alle kanten door O:ylen onderfieund word;
de bedorven lucht trekt daar uit, en de friife
lucht komt ,er in van alle zyden; de fchaapen
kunnen 'er uitgaan, als zy te veel warmte heb·
ben, en zig daar onder begeeven, om bedekt
te zyn tegen den regen. Deeze is zekerlyk de
hc:,te huisves\ing voor de fchaapen , terwyl
zy zeer gezond , en zeer gemakkelyk voor
hun is; maar zy kost veel aan de fchaapen·
houders. Z y kunnen deeze kosten vermyden,
door de fchaapen, in de open lucht zon dei?
befchutting, in een perk te plaatzen.
V. V\7 elke is de minst kostbaare wyze , om
ten loots te rnaaken voor de fchaapen ~·
IJ. Men knn een loots maakeo zonder muu11 4
'en,
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ren. Neemt flylcn van zes of ?.even (*) voc,
ten ~lOogte , plaatst dezelven elk op t'en vier·
kante fieene neut, in twee reyen tien voet van
elktnder. Verbindt ze met balken en muur·.
plaaten , die ook tien voeten lang zyn , deeze
draagen een dak , waar van de rigchels insgelyks maar tien voeten hoog zyn, en de rib·
ben zeven voeten. ln het midden van deeze
ruimte plaatst men c~n dubbelde ruif. Aan
weerzyden van dit gebouw maakt men een
klein afdak , dat maar twee voeten breed is,
en waar van de nok gebegt is tegen de fiyle n
van het middelfle gebouw, op eenen halven
voet aflhnd onder de muur· plu:n : de b:~lken
van dat afdak zyn Oechts twee vo~ten lang ,
en de ribben drie voeten. De fiylen , die dl!
muur· plaat onderf!eunen , hebben ook maar
drie voeten hoogte ; kromme flylcn , ge·
plaatst op amanden, die evenredig zyn aan de
lengte van 't gebouw , eo v.ast gemaakt met
de drumpels en met de Hylen, belclten het v:m
elkander wyken van bet timmerwerk. Men he~t
tegen de flylen van de afdaken een ruif, zoo da:
de fchaapsfial met vier ruiven voorzien is in
des(~) nc voet· m~:~t, welke hier en In het vervolg
Tan dit werk voorkomt, is gerekend naar rfcn Fran·
Cchcn Konings voet , die ruim l 1luim grontcr is dan
den RhynlandCchen, en J} duim Jan den Amltcrc1am•
Cchcn ; dus 6 F'r. Kon. \'oe1eo gt'ly~• zyn :~an 6
~~ d. Rhynl. en 0!\:1 6 v. g d. 1\mfler:l. , enz. ~
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deszelfs breedte, die veertien \'Oeten heeft.
Indien men d~!'nzelven met pannen bedekt,
is 't genoeg 1 dat het houtwerk vier à vyJ duimen in 't vierkant heeft. Men kan h~ nog
dunner rnaaken, wanneer men het dak van lig·
te planken of van firoo neemt.
1/. Zou de breedte van veertien voeten in
deeze loots genoegzaam wezen , om 'er de
grootlle fchaapen , of fiegts die van een middelmaatige grootte zyn , in ~e plaatzen '?
A. Wanneer men voor ieder fcha~p and·er~
halven voet van de ruif geeft, is 'er voor elk
beeH in de loms een ruimte van vyf voeten
in 't vierkant, 'c geen zoo veel te meer vol.
doet voor de kleinl~e foort , om dat men niec
te vreezen heeft , dat de lucht daar in be·
derfc, want de loots word alleenlyk door tie.
ne . horden geOooten. Eenige van dezelvr. die- ·
nen voor deuren , en andere beletten , dat de
1èhnapen niet onder de ruiven aan de kanten
van de Joors doorkruipen , en zy rnaaken, dat
het voeder in die ruiven blyfr. Daarenboven
word de lucht insgelyks geduurig vcrversebt
duor de opening, die rondom de loots is bo·
ven d:: af~obken. lndien men dcezen flal wilde
gebruiken voor een middelmaatig foort of
voor de grootfie fchaapen, zonde men denzelven over 't geheel moeten vergrooten, of
de dubbelde ruff in ·'t midden wegneemen; in
bet Jaatfie geval, zon 'er voor ieder beeH ~en
. ..
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rllimte van tien vierkante voetçn overbiyven,
het geen voor de grootllen voldoende zon
zyu. Wanneer mrn den Hal drie of zes voe·
ten breeder m;~ al\l c, 'c welk op 't gebouw een
verlè:hit van t v.•el! of vier \'Oeten geeven zou,
en vlrl een h:tlvcn of één voet op ieder af.
dak. en wanneer men de dubbelde ruif liet
blyven, zou elk bec5t een ruimte hebben van
zes of zevl!n vierkante voeten , bet geen voor
een middeltlag van fcha:lpcn genoegzaam zou
w~zen . Ten opzichte van de lengte van den
Hal, zou c!ic evenredig zyn aan het getal de;.beesten. Men zou denzeiven, naat de gele·
gendheid van den grond , de gedaante van
ee n vierkam, of van een winkelhaak , enz.
kun ncn gcevcn.
V. ] s dcezc lonts een huisvesting, die men
boven alle ander\! voor de fchaapea verkiezen
moet'?
/1. Hoewel het rnaaken van àeeze loots
nünder kostba.u is, dan dat van fiallen en af·
daken; niettemin word daar toe geld genoeg
vereischt, om te wenfcben, dat men 'er niet
t 0e genoodzaakt moge zyn. Wanneer zelfs het
dak van die loots neehts van firoo was, zoude
men altoos het homwerk fierk genoeg moeten
maaken, om de lclk winden te wederflaan, en
hoedanig ook dcczc loots gebouwd wierde ,
zoude men altyd \'Oor het onderboud daar van
lnoeten zorgen. 1\'lcn kan alll! dceze o~k os:t!n
\'C!'•
I
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\'ermydcn, door de fchaapcn, zonder een1ge
\,clchtming in de open lucht, in een perk te
].laten. l\lcn pla;mt het zelve naby een land·
hne\'e , en meil geeft het den naam van een
hui:-perk , om het te onderlchciden van een
veld - perk.
Y. Hoe kunnen de fchaapen het ruuwe
weer, gc d t~nrcnde onze fircng{le winters, uit·
fiaan, zonder onder dak te komen~
A. De wol , w:~armede die dieten bedekt
zyn , befd1m ben ger.oeg voor het llegte
weer: zy is voorzien met een zekere vettigheid,
cl ie men het fmeer of de oly noemt, waar door
de regen l.lngen tyd belet word tot ·op den
hllid ctoortedringen; zoo dat de vlokken van
de wol aan derzelver wor:cls noch kouJ ,
t~och nat zyn , tcrwyl het overige daar van
mee water of ys belaauen , of met rym of
rnceuw bedekt is. Wanneer de fchaapen voe·
Ien , dat •er te veel wnter in hun wol is , doen
zy h~ t zelve afvallen , door zig te fchndden.
%y kum1cn ook , door deeze beweeging , zig
van de fneeu w ont!Jsten. Maar indien zy •er
11 11.:~ bl:!uekt waren, indien zy zelfs da:u in ee·
11igcn tyJ begraaven magten zyn , zouden
zy geen nood h~bbl:n van daarin omteko·
wen.
V. Hoe .kunnen die deelen van 't lighaam
V'ln een fchaap , waar op geen wol zit, de fel·
k koude uit!laan zonder bcfclwtting?
A. De
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A. De wol bewaart alle de dcelcn van i:
lighaam der fchaap::n , welke daar mede bedel<t zyn , tegen de i\ouJt! van een fireoge
vorst: maar de fdle koude wu kwaad kunnen
doen , aan de pooten, klaauwen , neus, en
ooren , indien dceze dieren niet wisten die
warm te honden. \Vanneer zy op ilroo liggen , brengen zy hunne vier paoten onder
hun lir,haam ; door zig by hoopen naast el·
kander te plai\tzen , v~rfchuilen zy hun kop
en t'oren tl!gen de koude in de kleine openin·
nen, die tuiTellen hen overblyven , en zy fiee.
ken hun neus in de wol. Wïnderig, koud ,
en regenachtig weer is het l:lStiglle voor de
fchaapen , die in de open lucht blyven , de
zwakne bceven , en Ou iten hunne pooten,
dat is te ztggcn, als zy overeind fiaan, zetten zy hunne p0oten digter by elkander, dan
gewoonlyk· , om te beletten , dat de koude
niet doordringc ondl'r de lieren en axels ,
waar geen wol uoch• hair :dr. f\har zoo dra
het dier zig bcwc~{~t , of eet, word het weer
warm, en de beevi11g houd op.
f/. Wat bewys hcdc tnt!n ' dat de r~1Htapcn
den winter in de op::::1 lucht kunnen doorbren·
gen?
/1. l\1en heeft c~ll~ kudde fc haapen, nacln
en dag gduur~nde h.:t gamfi.:hc jaar, zotd:~r
eenigc bclchutting in l\e opeu lucht gchuudcu , om te we•: een, Qf zy daar iu beter ZOt:. ·
det:\

den zyn, dan in befiootcn ft:tlleu. Men heeft
deeze proef gen·omen , naby de ftad Mootbard
in l3ourgoguc , eerst op een dozyn ièhaapen,
en vervolgens , geduuremlc ve~nien jaaren,
zec\ert I 767 tot in 178 I , op eene kudde van
omrren: drie honderd fchaapen ,:die geene an.
dere huisvesting gehad heeft, in al dien tyd,
dan een plaats by de hofHede , die rondom
bemuurd is, en waar detelve zig nog bevind.
De rniven zyn aan de muuren vaugemaakt .
?.onder de minlte dàking ; de ooijen hebben
daJr in gl!worpen ; de Jammeren zyn daar al·
!oos in gebleeven , en alle d~ fc.:haapen heb hen zig in een beter ftaat gch(Juden dan zy in
herlauten fiaUctl-,zouden gedaan hebben, hoe·
wel 'er , geduorende den tyd van bun verblyf in de open lucht, verfchciûen zeer re·
genachtige jaaren en zeer kouJe winters ,
voornnmcntlyk die \'all t ï76, vcrlocpen zyn.
.Voor 'c overige weet men, ~'\ac de fchaapen
1:1 P..ngcland , geduurendc llen gnmlèhen win·
ter , in 't open veld blyvcn. Dn:tr zyn 'er in
ti:n Land geweest, die cenige dagen onder d~~
fncemv bcgraaven hebben gelegen , en èie
fris en gezond daar uit gdHlald 1.yn. Maar in
den tyd, dat de ooij<:n lamn:{!ll, waaken dl!
herders, als de na eb ten koud r.yn, om voortekomen, dat de l~mmercn bevrie7.t>l1, voornamentlyk , die \':\11 jong<t, 7.\V~kk~ , of tlegt
gevo~rJ~ moeJcrs : die gc>aar h~~rc m~n wei ·
;lig
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nig te vreezen , als men niet voor Oaobct
den ram by de ooijen gebragt beefr. Eer dat
men eene groote kudde in de open lucht bloot
Helt, kan men een proef neemen op wtinige
fchaapen, zoo als men by Mantbard gedaan
heefc.
1/. Hoe handelt men, in eeoe groote ku\{dc , die in de open lucht leeft, met de zieke . ichaapen, en met de zwakke en ziekely..
ke lammeren, gcdunrende het flegte weèr?
A. Wanneer 'er zieke bee~ten oncier zvn
. ,
e:1 men gewa:u word , dat het n1uwe w~èr
hun kwaal vcrergere , moet men he.n tegen
?en regen en fchadelyke winden befchutten ,
m een hoek van een aiääk , fial, of eenig
ander gebouw, tot dat zy weer krachten k1 ygen, of geneezen zyn.
P. Hoe groot moet een huis· perk wezen?
A. Als 'er geen overvloed van ll:roo is, is
men genoodzaakt het perk kleinder te rnaaken
om overal te kunnen ll:rooijen ; doch ~er moet
ten mfnll:en een plo:lts van zes vierkante voe·
ten (•) voor elk febaap van midde lm aat ig~
grootte gelaaten worden. \'Vanneer men meer
firoo kan geeven , doet men wel , het huis·
perk te vergrooten, tot dat 'er agt, uf tien ,
of twaalf vierkante voeten voor elk fcbaa1j
open·
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openblyft : de plek\:en , char me~t op ligt ,
zyn meer van elkander ver wy~erd , dan in
een perk van kleinder omtrek ; de fchaapen
rnaaken hun wol daar in minder vuil; zy kunnen 'er zig vryer in beweegcn; zy bederven
dus hun wol minder , wanneer zy zig aan
elkander wryven ; de draagende ooijen en de
pas gcboorcn lnmm~ ren loopen daar in minder
gevaar, om gekweut te worden.
V. Hoi.!Juni~e ligging moet men geeven
a:ln een hnis·pcrk?
A. De be~ tl! plantfingen zyn die tel!en het
Zuiden , Zuid· We~tcn , en Zuid. Oosten ,
\·ermits de muurcn van het perk de kudde be.
fchutten tegen den Noorden- of Noord · \Ves•
ten wind. De fè:haapen knnr.en deczen zoo
!\ls de anderen wederrlaan , doch zv hebben
in dat geval meer te lyden. Schaapen, die,
als het wild gedierte, over ·c veld verfprehl
waren , zouden daar fc builpbatf:.!n \'inden ; men moet dan hun hok op de luuwll:e plaats
~an de hoeve aanleggen. De grond moet ook
tn het hok fchuins gelegd wor1en, op dat bet
regenwater kan afloopen .
?. Welke hoogte moet men aan de affiui·
ting van een huis · perk geeven, om de fcbaapen
tegen de wol ven in veiligh~:id te !tellen 1
A. Muuren vnn zeven voeten hoogte heb·
~en de wolven b~lct , om in een hu!s· perk. te
1.\.umcn l>y 1\'lonmarJ , waar zederc veertien
jaa.

I
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iaaren veel fcha:~pen en honden zyn. Die rnnuan
~yn gebouwd. van ruuwe Hecnen; tul>lè:ht·n die
fteenen zyn noodwendig openingen , die de
wolven het overklimmen van den mml l' gemak·
kelyk kunnen maaken, doch dezelve zyn bCJven·
op roefsgewyze bedekt met kleine !tcencn, ng:
duimen hoog; eenige van die il:eenen zouJe n
vallen , indien de wolf zyn poot daar op zette om op den muur te komen. Mc:n heeft
geen vcrplaatfing ontdekt, waar a:111 men zo:.1·
de hebtJen kunnen to::fchryven, dat l\e wol·
vc11 getracht hadden in 't hok te kt,men, hoewel men de fpooren van die dieren, die 'ër
rondom hadden gezworven, ontdekt heefr.
Y. Hoc moet men de ruiven voor de f~ha :t~
pen maakcn?
A. Men geefc twee voeten lengte aan de
latten, en men plaat!lt ze op twee en een hal•
ven duim afltand van elkander , indien het
voor een klein ras van fchaapen is ; men
maakt de latten wyder, als de fchaapen groo·
ter zyn, om dat hun bek dikker is , doch hoe
wyder de latten van elkander Haan , hoe meer
de fchaapen hun voeder ilrooijen zullen, want
zy neemen dat niet weer op 't gc~n zy eens
uit de ruif getrokken, eu op den grond heb·
ben laaten vallen. Men maakt enkelde nü·
ven om ze tegen den mum of horden va~r:e~
rnaaken , en dubbelde ruiven , in de ged:tnn ·
te
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t<:: van een wieg , om ze midden in 'c fchaaP.Cn · hok c~ zerten.
1/. Op wat wyze moet ·lllCll de ruiven in
het buis · perk plaatzen?
A. Iudicu de omtrek , waar van men een perk
wil ma aken , klein is , en men 'er Wl!lc (~ha apen in.hecfc, plaatst men ruiven t~g ~. n alle ue
nmuren , en een dubbelde ruif in 't nüllden
V:\n 'c hok. 1\'l:l:tr gewoonl)•k maakt men et!l
perk op het plein voor het huis , waar het
flech:s een gedeelte van beOa:lt ; en om het
hok te maak en, plantst men een rey horden
tegen over de muuren op een gevoeglykcn af.
Hand, en men hegt de ruiven aan den muur
vast. .Men kan ,er ook aan de horden vastmaaken ; in dat geval , moet m~n meer af~
!land geeveo tu!Tchen de horden en den muur,
dan wanneer'er maar één rey rniven is, op dat
'er voor elk fchaap zoo veel vierkante voeten ,
als nodig is, opcnblyvc;,. Men mott altOCJ!i
by voorkeul' de ruiven tegen de muuren
plaatzen, om dat de ft:haapcn ondt!r aan dc zclvcn ûg begccvcn, om iu de luuwtc te lig-

gen .
{/. ~loeten 'er eecn voêr . bakken zyn in
een huis· perk?
A. 1\1cn zet bakken onder de ruiven, om
de zaad en en het korte voêr, die uit dl! ruit'
vallen, . oprcvangcn, en die de (l:b;!.1p::n 1: k~
" Oll·. kll wiik11 cctcn , w:u;nccr ze tnt·t <11!
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Hrooying en met de mest vermengd wierden.
1\•len maakt deeze bakken van dun greenen·
hout: men geeft dezelve zes duimen diepte,
é~n voet breedte van boven, en zes duimen
op den bodem.
Wanneer men de fchaapen wortelen, zaa·
den , of andere dingen geeven wil , die door
de rui ven zouden heen vallen, legt men dezelve in de bakken.
1/. De mest vnn een huis·perk is die zoo
goed, als de fial- mest 1
A. De mest, die in de open lucht gemaakt
word, is niet, zoo als de Hal· mest, onder·
hevig om al te veel te broeijen, te befchimmelen, en haar kracht te verliezen , om dat
het dampige weêr, de fneeuw, en de regen
deze! ve vochtig houden, en 'er een beter mest
van rnaaken, dan die lang befiocten heeft ge•
legen,
17. Moet men de fchaapen in het huis· perk
altoos Hrooying geeven ~
A. Zoo lang als 'er in het huis· perk me!t
is , moet men noodzaakelyk ihoo hebben ,
om te beletten, dat de fchaapen hun wol niet
vuil rnaaken , en in de modder liggen. Maar
indien men geen firooying voor ~en bad ,
moet men de mest buiten bet perk breng~n ,
vervolgeiJS alle cgtenden veegen, en den drek
opneemen. Men hcefc by Mombarn dct>ze
proef genomen, geduurcnde veclc janren ,

C?
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op cene kudde , die de flrooying wel heeft
kunnen misft:n; doch in dat ge,iai, :noet men
bet perk met zand beflrooyen , indien ·de
grond niet hard is, en denzeiven zeer Ccbuins
leggen; om 't water te doen afloopen.
.
f/. Het regenwater , dat de mest in een
huisperk affpoelt , en naa buiten wegloopt •
neemt dat niet veel van de vettigheid van de
mest mede?
A. ~Ien heeft niet bemerkt, datnoordie af.
fpoeling de krach.t van de mest verminderd
is; dezelve heeft zoo veel en meer kracht ge•
daan op de gronden, dan de {hl- mest; maar,
om niets te verliezen , moet men trachten •
de uitloczing van het perk te brengen op
bebouwd land, of in een gragt of put, waar
uit men de aanmaaking , als zy in dezelve
opt;rhoopt is, trekken kan·
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l/m1 de kennis , en de keuze van 't Wol· Pee.

P. Welke zyn de voornaamfle onderfchci·
dingen, die men heeft optemerken onder 't
Wol-vee?
A. Het Wol- vee is v:m elkander onder. fcheiden door de kunne , door den ouderdom, door de hoogte van hun lighaam, en
aoor de hoedanigheden van de wol en van
'c vleesch.
P. Hoe kent men den ouderdom ?
A. Door de voor·tanden van de onder·
kaak : zy zyn agt in getal. Dezelve komen
alle te voorfcbyn in het eerfl:e jaar van 't
dier, dat dan den naaQl draagt van lam, mannelyk of vrouwelyk. Die tanden hebben wei.
. Ilig breedte, en zyn pllntig.
ln het tweede jaar, vallen de twee midden·
fte uit , en worden verwi{feld door twee nieu ·
we tanden , die men gemakkelyk onderfchei~
den kan door hunne breedte, wel\\e die van
de anderen verre overtreft : gedüuret;l\e die
t\\' ~(: ·
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tweede jaar draagen dé ram , hel! ooy , en het
gefneden febaap den naam van overhouders.
ln het derde jaar, twee andere puntige tan· .
den , een aan weerkanten van de middenHen, worden verwisfeld door breeJe tanden;
zoo dat 'er vier breede tanden zyn in 't mid·
den, en twee puntige aan weerzyden.
ln het vierde jaar zyn de breede tanden zes
in getal ; en 'er blyven neelus twee puntige
over, één aan elk einde van de rey.
In het vyfde jaar zyn 'er geeu puntige tanden meer , dezelve zyn alle verwHfeld tegen.
brccde tanden.
Men kan di~rhalven , door den fiaat van
deeze agt tanden, zig verzekeren van den ouderdom der fchaapen, gedunrende hunne vyf
eerfie jaaren. Vervolgens rekent men den on·
derdom naar den ftaa~ van de kiezen : hoe
meer zy gelleeten en gelyk zyn, hoe ouder het
dier is. Eindelyk vallen de voorl1e tanden uit,
of breeken af , op den ouderdom van zeven of
agt jaaren. Daar zyn fcbaapen, die reeds ee·
nige voorite t:mden verliezen op de vyf of
zes jaa1·cn.
!/. Op wat wyze leert men de fchaapen uit
verfchillcnde Jandftreeken , . die van elk:wder
onderfchciden zyn , best kennen~
11. Men onderfelleid ze in verfchiliende r~ts·
f..m of foorten , die ongelyl{ zyn door d~.
C 3
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grootte van het lighaam , door de hoeclanrg.
heden van de wol, enz.
·
f/. Welke zyn de verreheidenheden van de
grootte der fr.:haapen , en hoe kent men de·
:zelve?

A. Men moet de hoogte van elk f<:haap
neemen, V;\n den ~rond rot op de fr.:hofr, zoo
als men de paarden meet. Men zegt, dat 'tr
ra Oen van fcbaapen 7.yn, die maar een voet (•)
hoog zyn, deezc zyn de kleiuflc: andere hebbtn
tot drie voeten agt duimen hoogte, deeze zyn de
grootlle. Dus hebben de ruiddenfoort · rasfen
van alle de bel~cnde fch:lapen, omtrent twee
voeten , vier duimen hoogt~, volgens de afmeed u gen , die daar van gegeeven zyn. Doch
'er zyn in Frankryk geen Jl:ha3pen, d:m de
Vl.tamil: he loon , die meer. dan twee voeten
en vier duimen hoog zyn ; dus rekent men,
onder de andere rasfen , de kleine fuort vàn
~~n voet tot zeventien ,duimen , .dl! midden .
fiJorr van agtticn rot twee en twimi~ duimen,
en de groote foon van drie en twintig tot ze.
ven en twintig duimen. Men heefr de ge ·
woottte , è.e ll:h:t:lpcn te meeten van de ooren
aF tot aan 'r begin van d\!n naat t; duch deezl.!
maaL kan zeer verfc.:hillcu na:.1r de verf~hilll!n·
de
(•J Vergclyk de aanrekening ren aanzien van do
bl~dz. 2 4·

voer· maat , op
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de houdingen van den kop van 't dier. Men
kan door één van deeze rnaaten vlln de an.
dere oordeelen , want de hoogte van een
fchtlap is een derde minder, dan zyne leng·
te : by vc-orbeeld , een fchaap, 't welk drie
voeten lang is , heeft neehts twee voeten
hoogte.
P. Welke zyn de voomaarofte verfcheiden·
heden der Wollen?
A. De wollen zyn:
\Vit, of van een Oechte kleur,
Kort, oflang,
Fyn, of grof,
Zagt, ofruuw,
Sterk , of zwak,
Styf, of week.
V. \.Vdke zyn de fiegte kleuren van de
wol?
J1. Alleenlyk de witte wol neemt levendige
kleuren aan, in 't verwen. De geele, rosfe,
bruine , zwartachtige , of zwarte word in de
fabrieken niet gebruikt dan voor grof werk,
of voor Ideeding van de landlieden, wanneer
zy van een Oechte foort is ; doch die ~vollen,
die fyn zyn , dienen voor fioffen, d1e haare
11atuurlyke kleur blyven behouden , zonder
gevcrwd te moeten worden.
fl. Wat zyn de vlokken van de wol, en
welk verrebil is 'er in derzelver lengte?
A. De vlokken van de wol zyn zamenge.
c4
fi!!ld
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field uit verreheiden draaden , die aan hunne
einden by !!lkander komen. Elke vlok is in ûc
vage, onder aan, van de andere gcfcheh.lcn. Do
kordlc wol heeft maar éen duim lengte, de
lang (te heeft tot veertien duimen , en daar l>o·
ven; daar zyn 'er van allerlei lengt~, van één
duim af tot veertien en zelfs tot twee cu twin·
tig duimen.
17. Welk vcrfchil is '\!r in de grofte van de
draaden van de wol?
A. D~ar zyn fyne draaden in allerlei wol,
zelfs in de groflte ; maar hoe fyn of grof de
wol ook wezen moge , vind men h:~ ar grof1le
draadcn aan het einde der vlvkl•en. Door dee.
ze draaden te o:1der.zoel<en in een groo~ ~:~;:~al
rasfen van fchaapen, heeft men ondl!rli.::leid ill·
gen in cenige loonen V<Ul wo\len gemaak t:
men kan dezelve tot vyf brengen, in de voi·
gen de orde:
·
Zeer fync wollc ll
Fyne
MidddOag
Grove
z~cr tjrove .
//. Hoe k:\n men deeze vcrf~.:h:Ucnde foor.
ten van wol kennen?
A . Men moet montlers van ieder foort heb·
ben , om daar by te vergclykcn de wol, waar
van men de fynte of de grofte kennen wil.
Ten ciuJ~ d~c onderzoek te doen, n~eptt. men
CCI.l
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een vh'k van de fchoft van 't febaap, waar altoos de beste wol van de vage gevonden
word. Vervolgens febeid men een weinig de
draad~n van het uiterfle einde van deeze vlok
van elkam~er, om ze te beter te befebauwen ;
men legt ze naast de monflers op een Huk
zwarte Hof , om ze beter te doen uitkomen.
Dan zal men gcmakke\yk zien , naar welk van
de monllers zy het meest zullen gelyken.
1/. Is het nodig, monncrs van \·er;chillcnde
fooreen te hebben , om te weeten of de wot
van een febaap meer of min fyn is, dt.n di::
van een ander?
A. Om te weeten, of de wol van een ram
meer of min fyn is dan die van de ooi;cn ,
waar mede men ze wil laaten voorttcelen ,
moet men het eind van een vlok op de fchofc
van den r:tm affnyden , en de draaden daar
van op een zwarte (lof. uitfpreiden : men
moet op dezelfde fiof draaden leggen , die
v~m het eind v;: n de vlokken van de fchoft
van ecnige ooijen genomen zyn , en men zal
gem·akk.clyk gewaar worden , of haar wol
mcrr c.f min fyn is, dan die van den ram.
V. Hol! kent m~n de zagte en de rumve
wonen?
A. Het is genoeg, dat men een vlok wol
aanraakt~ men voelt ligtelyk , of dezelve onder de handzagten mollig ,ofrtlllW en wreed
\s, qf lDen fpreid een vlok uit tusfchen twee
C 5
vin·
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vingers , en door ha are draaden zagtjes te wryven, weet men, of zy zagt of ruuw zyn.
1/. Hoe weet m~n, of de wol fierk of zwak
is?
A. Men neemt dr:ta~len wol, en men fpant
ze uir, door ze met beide de handen aan twee
einden vast te houden. Indien dezelve by de
minlte trekking , breekcn , is het een blylc
dat de wol OllHerk is. Hoe meer zy weer·
Hand doen, dies te ilerkcr is de wol.
1/. Hoe word men gewaar, èat de wol fiyf
of week is?
A. 1\lcn neemt. een hand vol wol, en men
drukt die in elkander: vervolgens doet men
de hand open. Indien de wol dan H:yf is,
zwelt zy weêr op zoo veel, als te vooren , eer
dat men ze in de hand gedrukt had; in tegendeel , zo de wol weck is , blyft zy plat, of
zwelt weinig weer op.
1/. Welke zyn de go::de en kwaade hoedanigheden van de wollen.
A. De witte, fyne, zachte, fierke, en fi~··
ve wollen zyn de bene. De wollen, die een
Hechte kleur hebben, of die grof, ruuw, onfierk, of week zyn, zyn van minder waarde.
D~ wollen , waar in veel hair vermengd is,
zyn de flcgtllc.
1/. \Vat is het hair 9
.4. Het hair is een uitwerpfd van 't lighaam,
~~~ is vermengd met de wol , die daar van
ved
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veel verfchilr; het is hard en gllnfierend; bet
heefc de zagtheid niet van de· wol, en het
neemt in de fabrieken in 't geheel geen verw
aan. Ecne hairi~e wo_l kan niet dienen, dan
voor grof werk : hoe meer hair 'er in de wol
is , dies te minder is zy waard. Men vind
hair in de fynfi~ wollen, en van dezelfde fyn~
he id.
1/. ·welke zyn de tekenen van de.ongezond·
beid der fchaapen ?
A. Deelen van 't lighaam , die van wol
ontbloot zyn , een droevig uitzien~ een fiin·
kenden aafem, het tandvleesch en de bloedaêren bleek , enz.
V. Welke zyn de evenredigheden van 't
lighaam , waar uit men een goeden ram ken•
nen kan~
A. Men zegt , dat men rammen moet verkiezen , met eenen grooten kop , een platte
neus , korte en naauwe' neusgaten , breed ,
hoog. en rond voorhoofd, zwarte, groote,
en kvendige oogcn , groote en met wol bezette
oorl!n, ureeden hals. een hoog, dik, en lang
iyf, breeden rug, dikken buik, groote teelballen t:ll een Jangen na:m.
1/, \ve:ke zyn de evenredigheden van 't
lighaam , waar aan men goede ooijen kennen
kan?
A, Men moet ooijen verkiezen, welke een
groot lighaam hebben , brecdt: fc:houders ,
. groo.-

----
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groote , heldere , en levendige oogen , dik·
}:en en regeen h:tls , breeden rug , grooten
buik, lange fpcenen, dunne en korte paoten,
en et!n dikken Haarr.
1/. Aan welke tekenen kan men de goeàc
gefi1ecden fchaapen kënnen?
A. l\'ien moet zoodanigen verkiezen , die
geen hoornen hebben , die ilerk, fl:out, en
welgcmaula zyn van lighaam, die zwaar ge.
heeme hebben , en :G:Jgte, vette, zindelyke,
en wel gt!krulde wol.
V. Wt:lkc keur.c moet men doen , om goed
wol· vee te hebben?
A. Men moet dat vee verkiezen , 'c well~
de h~ste en meeste wol heeft , om 'er de
tn.:este vrucht van te trekken ; .'t geen het
grootst van lighaam is, om dat het meer wol
en meer vleefch geeft; 'c geen van den bekwaam·
fien ouderdom is, om veel te geeven en lang
te duuren ; eindelyk 'c geen het gezondfle is,
en het best geevenredigd , om kJoek en fierk
te wezen.
V. Hoe kent men de wol op 't Hghaam van
het dier?
A . Men kent 'ZC op 't gevoel en op 't ge·
zicht, door dezelve op 't lighaamvan 't dier te
betasten , en door haare vlokken van elkander te Vf'rwydercn, om tot op deu wortel te
lmnnen zi~n. Men trekt 'er ook kleine vi0l<jes

uit, om te beter de hoed:migheden van haare
dmaden t~ kunnen ondertoeken.
V. l\·Ioct mt!n altoos de grootfle fchaapen
verkiezen?
A. Neen. Een fchaap van een middelmaa·
tig ,en zelfs klein lighaam, is verkieslyk boven
een groo:.er , indien het beter wol heett; maar
wanneer de hoedanigbeid van de wol dczelf·
is , moet men de grootO:e fchaapen verkiezen ,
om dat zy meer opbrengen door de vagten,
en door d~n verkoop van 'c dier, om gel1agt
te worden , als mede Of!l dat zy Hcrl;.t:r en
ldockcr zyn.
1/. Zyn de grootfl:e rasfl!n in alle landen ~e
verkiezen?
A. Neen. Om dat men allerbeste weiden
nodig heeft, om fchaapen van een groot ras,
zoo als 't Vlaamfcbe , .behoorlyk te voeden. Zy
:r.ouden geen voedfel g~noe; 'Yind~n op droo.
ge en hooge gronden, waar weinig en l"yn gras
groeit. Dc~elve zyn meer ge!èllil;t voor dl!
kleine foorten, die minder voedfel nodig heb·
ben. M:n pl:\atst geen gtootc iè:h:~apen 1.1p
vog~ige gronden , om dat zy daar meer aan
het ong:1ns onderheyig zyn , dan de kleine
fchaapen. Daar en boven, wanneer de klei·
ne van die kwaal aangetast wierden, zou men
'er minder aan verliezen, d:111 aan de grootc.
17. Hoc Olll{ mo~tcn de k:1a:tpen zyn, om
•er eenc k\ld\ic va u te maaken.?

\U~'

11. ti1cn

46

V 1 E R D E

L E. $,

A. Men moet tweejaarige ramm~n nee•
men : op àien ouderdom beginnen zy kracht
genoeg te krygen, om goede lammeren voort.
te brengen; zy zyn goed voor de voomeeling
tot den ouderdom van agt jaaren; doch ouder
wordende , kunnen zy geen goeden dienst
meer doen. Men moet ook ooijen neemen
van twee janren oud, en zulke verkiezen, die
niet gt!àraagen hebben, indien men ze vinden
kan. Op de vyf ja aren, zyn de ooijen riog meer
gefdükt om goede lammeren voorttebrengen,
zo zy nooit gedraagen hebben, of ten min·
fien, zo zy nooit met jong geweest zyn vóór
den ouderdom van agttie•1 maanden , of twee
jaareu. Op de zeven of agt jaaren worden zy
zwak , om dat zy haare voortanden misfen,
om te graazen. Men neemt twee- of driejaarige gefneeden fchaapen, om 'er de vagten van
te hebben tot den ou:lerdom van zeven jaaren,
en dan mest men ze, om gefiagt te worden.
V. Welke zyn de tekenen van de goede ge.
zondheid der fcha;;pen?
A. Een regt op ftaande kop, een levendig
en wel geopend oog , het voorhoofd en de.
neus febraal , de neusgaten vogtig zonder
fnotterigheid. Een friffche adem, zuivere en
roode bek , radde ledernaaten , de wol zeer
vast aan den huid • die rood, zagt, en le:!nig
1.yn moet. Een goedt: eetlusr, rood achti.~
v i t!~~ch , en voornamentlyk een goede ader,
en ~erk v~n peezen.
,
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P. Hoe weet men, d:Jt de ad~r goed is., en
de waden of peezen Herk zyn '?
/1. Om dl! ader te kenn~n, neemt de her·
der het fchaap tuO'chcn zrne beenen ; hy ·
houd zyn kop met beide handen vast ; hy
ligt met den duim van de regtt:rhand het bo·
venfl:e lhl van 't oog op, en met den duim
van de linkerhand drukt hy bet onderfie oog.
lid naa beneden. Vcrvolgens befchouwt hy
de aêren van het wit van 't oog; indien de·
zelve zeer zigtb:tar zyn , indien zy eene Je..
vendige roode kleur hebben , en indien de
vleeschachtige deelen, die in den hoek van 'c
oog, aan den kant van de nctlS, liggen, ook
zulk een fchoone roode kleur hebben, is .het
een teken, dat het dier in een goede gezondheid is. Om te weeten, of de wade goed is,
moet men het febaap by een van de ageer . poo·
ten grypen : indien het fierke paogingen
doet, om zyn poot te rug te trekken, indieA
men veel kracht moet gebruiken , om het
vasttehouden , is het een blyk , d3t bet dier
kloek en nerk is•.
1/. \;'elke oplettendheid moet men hebben
om~ rent den grond, wanneer men fchaapen
uit heteene Land in een ander doet overkomen~
A. l\1en moet dezelv~n neemen uit een
droog Land; het zon te vre~zen zyn, dat de
fchaapen van een Land , w::ar van de gxond
vngtig 0f moeraslig i:>, ligtclyk ong;llls zou·
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V Y F DE L E 5.
Over bet botden der Sèboopen t'11 tie weitim.
V. vVclke zyn de voorna:unfle regels, die
een herder moet in acht neernc:n , om zyne
fchaapen te doen weiden?
A. Men kan dezelve tot zeven brengen :
1°. De fchaapen alle dagen te doen weiden ,
zo het rnogelyk is;
2°. Hen niet te dikwyls te doen fi:ilfia:m ;
als zy weiden, uitgenomen in beOooten landen;
3°· Te beletten, dat zy fchade doen aan
gronden, die daar voor blootHaan ;
4°· De vogtige gronden te myden • als o<::~
de kruiden, waar daauw of ryp op ligt;
5°. De fchaapen in de fchaduw te brengen,
ged uurênde de grootf\:e hitte van de zon ; en
hen des morgens te doen weiden op heuvels,
die tegen 'r westen liggen , en 's avonds op
heuvels tegen het ·oosten , zoo veel he: mu·
gelyk is;
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6o, De fchaapen af te houden van de kr~i 
<len, die hun narleelig kunnen zyn ;
7°, Hen zagtjes te dryven, inzonderheid in
het opklimmen van heu vels.
1/. Waarom moet men de fchaapen alle d:t·
gen laaten weiden ?
A. Om dat het de natuurlykfle en min kost.
baare manier van voeden is , dezelvr.n te laa·
ten weiden , en dat men, in p\aats daar van,
hun, niet dan gebrekkel)'k , het voeder in dt.:
r uif kan geeven. Als zy weiden , verkit:7.t:n
zy hun voedfel naar hun welgevallen , en
neemen het zelve, als het in den besten na,t
ls; zy hebben altoos meer nut van 't gr:ts , tbn
van hooi en Hroo. Zelfs in dien tyd , "''"l~nel!r
zy in 't veld geen bekwaame weide mog:cn
vinden , zon hun de beweeging , die zy, al
glande , doen , graagte voor hec l!rouge vo~r
doen verkrygen.
f/, Waarom doet men dt: ft.:hanpen, al wei·
dende , voortgaan?
A. Men zou hun geweld aandoen , do1r ze
'l:C doe n Ui\ftnan , als zy wcid\!11; hunne nl·
tuurlyke gewoomc! is, van de cene plaats naa
de andere te zwerven, om de ko~t te zoeken:
dceze bcwceging houd hen gczo:1d.
1'. Waarom lant men de lwdden niet in vry·
hcid weiden in de bellooten gras -landen, zoo
als op de bouw ·landen?
.A . Um dat àe ii.:ha:~pen meer gr:~~ bc:i~r D
ven
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ven met hunne pooten, dan zy opeeten, wan.
neer men ze vryelyk een overvloedig grasveld
laat doorkruisfen. Om het gras te bewaaren,
geefc men aan de kudde dagelyks niet meer,
dan ze kan verteeren. Men befluit ze in een
perk, waar genoeg gras voor het getal van de
fchaapen in gevonden word. Den volgenden
dag verzet: men het perk, en allengskens be·
Haat de kudde het geheele gras· veld.
V. V\7aarom moet men de vogtige gronden
vcrmyden ~ op dezelve groeit immers het
meeste gras.
A. De vogtigheid is nadeelig voor de
fchaapen , als zy te menigvuldig is in den
grond , waar op zy hun vast verblyf hebben,
of waar zy over heen trekken, en in de waterachtige kruiden, die dezelve voortbrengt.
Deeze vogtigheid , als ze koud is, zoo als die
v.an den dauw, kan àe fchaapen verfcbeiden
Ziekten geeven, als het ongans, de lever· ziekte, enz. De vogtigheid veroorzaakt de fchaa·
pen ook zeer gevaatlyke buik· pynen. Hun
111gcfchapen gevoel doet hen uit hun zelven
in 't veld wachten met graazen , tot dat de
dauw of de ryp opgetrokken is.
V. Waarom doet de dauw meer kwaad
aan de fcbaapen ,dan de r~gen, of de avondlucht'?
A. Gemeenlyk is de dauw kouder, dan de
regen of de avond -lucht. De fchaapen wei·

den
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den met minder graagte , wanneer het gras
nat is , uitgenomen in rydcn , ·dat de regen,
Ji:t eene groote droogte ncêrvallende , het
gras bevogtigt, en hetze} ve zoeter en fmaake•
lyker maakt.
V. Waarom moet men de fchaapen in de ·
fchaduw brengen , en 's morgens tegen het
westen, en 's avonds tegen het oosten doen
weiden?
A. Om dat de groote hitte voor de fchaa:.
pen meer te vreezen is, dan de groote koud:.
Hunne wol , die ·belet , dat de lucht hen 1n
den winter koud maakt, belet insgelyks, dat
de lucht hen in de zomer verfrisebt, en ver·
meerdert de warmte van bunne lighaamen ,
zoo dat zy niet kunnen weiden. Daarom moet
men ze in de fcbaduw brengen, geduurendè
de groote warmte van de zon, die hen onder
hunne wol te veel zon verhitten. Daar en boven hebben dee1.e dieren zwakke herrenen ;
de firaalen der zon regt op hun kop neêrval·
!~nde, kunnen hun duizelingen veroorzaakent
en de \~waal, die men (") de we1·vel noemt;
wel·
( t.j la c!::~lcur, Dit woo:.l het::kent rigentlyk de
hitte, doe!\ dewyl hec hier gemel,~e gebrek onder dien
11:1301 in (105 Land niet!>:!keol.! is , zoo heeft men, uit de;
overccn~o:nst \'J:l d:: ln•rchryving v:lll 11<.--e~c kw~:tl ud
lle on~et\'imli ng!n 1 wdke men al!~ ier vJn cenc (oorcgc.
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welke hen fchielyk doet omkomen indien
men hun m~t door eenc aderlaating te hulp
komt. Men moet hen, op 't midden van den
dag, in de lè:hacht\V van een muur, of van
een boom brengen; d('s morgens moet men
hen dry\:en ~an den kant van 't oosten , op
dat hun kop 1n de fchaduw van hun lyf blyvc,
terwyl zy denzeiven, onder het weidt:n , om
laag houden.
fl. W:mneer de fchaapen digt by elkan·
der loopen , en dàt elk fchaap den hals laag
boud, en zyn kop plaatst onder het Ivf van
dien , welk naast hem is , is hy dan ni~c t;<: ·
nocg bewaard tegen de hitte van de zon~
• ./1. Het is w~ar, dat de kop van 't icha3p
In de fchaduw 1s, maar deeze houding is ge..
vaarlyker , dan de hitte van èe zon, om dat
. hun hoofd om laag hangt, en omringd is van
een ;net fiof belaaden lucht , die bedorven
word door de uitwaaiTemingen van de ligbanmen der fchaapen, die dezelve verhitten , en
beletten dat ze verfrischt worde. Ook verbtrgen ' de fchaapen hunne koppen allecnlyk
om hunne neusgaten te beveiligen voor d~
vervolging van de vliegen, die daar in haare
0

•

'

eij·
lykc neefc, ek-zelve den naam van til ' vuvtl gcgecven,
op zommlge pla~tfcn , dt kti:: oi it
v!11ar genoemd word.
D4 Ym.
gclyk di!' zl~ktc oolc,

t!ijeren zoeken te leggen. In dat geval moet
men de lmdue naa een koele plaats dryven.
1/. Welke zyn de omHandigheden , waar
in men de fchaapen niet moet laaten we i den~
A . De lchaapen kunnen niet te weid~! gaan,
:tls de aarde dik genoeg met fnceuw bedekt
is, om te beletten , dat zy met de pootcn het
veld bloot maaken. By die gelegenheid dryfc
mt!n hen niet buiten , dan om hen te doen
drinken, en hun he weeging te gceven. Doch
nis het Herk waait en regent, moet men, ge.
duurende het ilegte weêr , de kuddcu niet
uitdryven.
V. Op welk uur moet men de fchaapcn 's
morgeus te weide brengen 1
A. Met het opgaan van de zon , als 'er
geen dauw of mist is. Wanneer die 'er zyn ,
moet men wachten , tot dat dezelve zyn op·
getrokken.
V. Up welk U\lr , en op hoedanige wyze
moet men de kudde in de fchaduw brengen,
op het midden van den dag~
A. Wann.:er de warmte de fcha::tpen in 't
veld l'cgint te vermoeyen , houden zy cp 'met
weiden; zy loopen heen en weer; blyven !lil
Haan; worden door de vliegen geplaagd , enz.
Het is dan , dat men hen in de fchaduw moet
brengen op een lugtige en koele plaats, waar
zy ver van de vliegen zyn , en waar zy cp
hun gemak kunnen herkaauwen. Het zou ~cD 3
Vf.!.lli•
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vaarlyk wezen , van hen digt op elkander in
een beflootcn 11::11 re dryven; zy zouden daar
kunnen !;omen re Herven , verflikt zymle
door de lucht, die zy vcrhit en bedorven had·
den door dt! uitwa~o·c:ming ran hunne lighaa·
men.
f/. Wat is de herka:lUwing der fcbaapen?
A. Wanneer zy in 't velJ weiden, of aan de
ruif ecten , kaauwcn zy neehts hun voedfel,
om het te kunnep doorflikken ; dan valt het
zelve in de pens, die de grootfie. van hunne
ma~gen is. \t\'anncer het 'dier rust , na dat
het gcgeeten beeft. doet het in zyn bek , hy
verfchiliende keeren, weer opkomt::n het geen
in de pens was . en kaauwt hetzdve op nieuw:
dit noemt men herknauwen of neêrkaauwen ;
vervolgens llikt het dit voedfd, 'c wel!~ dan in
een andere maag komt, in plaatfe van , zoo
als de eerfic keer, in de pens te vallen.
V. Hoe ziet men , dat et:n febaap her·
kaauwt?
/1. tl'lt::n ziet het kaamven, zonder dat het
van buieen eenig voedfel ontfangt. Waoneer
heteenigen tyd gekaau;Nd heeft, or.tdekt men
dat 'er iets onder het vel, uit de keel ijlogs den
hals, naa beneden gaat, dit is het kruid, dat het
gekaauwd heeft, en '[welk een balletje maakt
van de grootte van een noot. Een oogenblik
daar na vernaamven zig de ingewanden, door
c!z
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de kracht , die het dier doet, en men oz.iet
een ander balletje opkomen langs den hals tot
in de keel , vervolgens begint het dier op
nieuw te kaauwen. Dit alles word herhaald ,
tot dat het met herkaauwen gedaan heefr.
V. Op welk uur moet men de kudden weêr
te weiden brengen , na dat men ze, op het
midden van den dag, in de fchaduw gchou·.
den heeft?
d. Men brengt ze weèr te weide, a1s de
zon begint laager te worden , en de frerke
hitte voorby is.
1/. Moet men de kudden, alle dagen in den
zomer, in de fchaduw brengen?
A. Het is niet noodzaakelyk, van haar in
de fchaduw te brengen, als de zon niet frerk
fchynt, en de hitte niet groot is.
V. Op wel)( uur moet men de kudden 's
avonds te rug dryven?
A. Men kan de kudden laaten weiden tot op
het einde van den dag, en zelfs geduurende
eenige uuren van de nacht , in die ftreeken,
waar het gras lang en overvloedig genoeg is ,
om gemakkelyk met de tanden gevat te wor.
den : doch wanneer hetzelve vogtig is door
de avond -lucht , moet men de kudde uit de
weide haaien. Hoewel veele menfchen gelooven , dat de avond· lucht niet fchadelyk i5
voor 't wol· vee, of dat zy het minder is dan
den dauw, is zy niettemin dezelfde koude vog ·
D 4.
üg·
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tigheitl; dezelve moet 's ogtends en 's avonds
byna dezelfd c uitwerking voortbrengen.
1/. Ee1en de îchaapen de kruiden, die hun
nach·clig zyn?
A . 'ly ecren de kruiden niet, die , weger.s
derzel..-er n~ rt , hun zouèen kunnen nadeel
d•)en. Als men eenigc van die kruiden in hun
rUif legt, blyven zy daar, den gamfl:hen dag ,
by , zonder daar aan te raak en, hoewel ?.Y geen
andet voedlel hebben : men heeft dikwyls
deeze proef genomen in Bourgogne in een
fchaaps - lbtl by de llad Montbard. Doch 'er
zyn kruiden • die uit hun zeiven van ecnc
goede hoedanigheid zyn, en welke de fdraa.
pen met graagte eetcn, die hun niettemin , hy
zekere omfiandigheûen , ved kwaad kunnen
doen.
V. V\~elke zyn de goede kruklen , die , de
fchaapen llildcel kllllllen toebrengen?
A. Die goede kruiden zyn de klaver, la·
::crnt, tarw, roggl!, garst, wilde kool , klap·
rvofen , en in het :~)gemeen alle de geene ,
welken de fchaapen het allerliefst eeten , of
die al te f.1ppig zyn ; de al te malfche en wa·
ter:tthtige krulden , zoo als het ergtoen; die
in cic v..>chtigc vorens gevonden worden, en
dit:, welke in de fchaduw der bolfchen fiaan;
de kruiden, die in hun grootfie kracht z.yn,
of bek1den met d:w w, of met koud regen.
w.uer.
P. O:

l/. Op welke wyze benadeelen die kruiden
de fchC\apen ~
A. W:10nee.r die kruiden in eene al te groo·
te hoeveelheid in de pens zyn, doen zy de·
zelve opzwellen , zoo dat het dier dikker
word , dan het zyn moest , en zy brengen
hem de kwaal aan, die men pyn in de buik of
pens noemen mo~:t , men noemt dezelve ge·
woonly\c zwelling, opz~tting van winden,
enz. , in dat geval blyft het overeind fiaan
zonder te ecten; bet is pynelyk, en onrustig;
zyne ademhaaling is belemmerd ; h~t heefc
klopping in de zyden. Wanneer men op den
buik met de hand Oaat , geeft hy geluid, zon·
der dat men eenige beweeging van water
hoort.
Eindelyk , de dieren, die door dec ze kwaal
anngetast zyn , vallen neer en fierven, zomtyds veelc te gelyk, door verllikking.
1/. Hoe kan men dit kwaad voorkomen'?
A. Men moet wachten , tot dat 'er geen
dauw of ryp op het gras meer ligt, eer dat
men de fchaapen te weide brengt. Men moet
ze 's morgens , als zy hongerig zyn, niet dry·
ven op plaatfen , daar veel en fappig gras ge•
vonden word. Men moet, in tegendeel , hun·
nen grooten honger laaten overgaan in rnage.
re weiden ; ze vervolgens dryven naa meer
vette, en ze 'er niet te lang in laaten, om te
veel voedfel te neemcn.
Men moet de fchaapen niet doen drinken, na
D 5
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dat zy erwten, boonen , of andere meelacll·
tige fchil· vruchten gegeeten hebben.
?. \Vat moet een herder doen , als hy
de fchaapen , dour buik· pyn , 1.iet opzwel~
len?
.11. Hy moet zyne kudde terfiond naa een an•
dere plaats dryven , waar geen fchadelykc
kruiden zyn , en ttn eerHen , die gezwollen
zyn , te hulp komen. Men doet hen draaven,
tot d:J.t zy gemest hebbm, en de opzwelling
vermindert.
Men moet opletten, dat men hen van den
wind af voortdryft, want indien zy tegen den
wind op moesten , zouden zy meer moeite
hebben, om adem te haaien, en de wind zou
met de opzwelling van de peus veel toebren·
gen, om ze te doen fiikken.
Men l<an dezeh·c ook geneezen , als men
hen in een nabuurig water kan lnaten zwem·
men; zoo dra zy daar in gemest hebben, gaat
de kwaal over.
V. Zyn 'er geen andere middelen tegen de
buik· pyn ~
A. Daar zyn nog veele andere ; doch wan·
neer de herder met zyne kudde in 't veld is,
kan hy alleenlyk uit de volgenden zyne keuze
doen:
Men dmkt den buik ~ om de winden te
doen loozen.
l\'len geeft cenc ader!aating.
~1cn
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Men haalt den drek uit den aarsdarm met
den vinger , of met een houten lepeltje om
de winden doortocht te geeven.
'
Men zet de fchaapen met een toom op ·
door hun een wilgen· tal< je in den bek te gee:
ven '· of een touwtje , ûat men in den nek
vastknoopt, zoo dat de bek open blyft : in dien
toeftand , fpringt en worfielt het dier , het
krygt afgang , en lol)st de winden, die het
deedën orzwe\len.
1/. ·waarom moet de herder zyne kudde
altoos zachtjes dryven , en voornamentlyk ,
wanneer zy tegen de hoogte opgaat?
A. Om dat , door zyne kudde te fchielylc
te dryven , inzonderheid in het opklimmen,
hy 14evanr zou loopen van verreheiden van zy.
ne fchaapen te verbitten, zoo dat zy 'er ziek
van wierden, ·en zelfs van fiierven.
//, Hoe moet de herder zyne kudde hoeden?
A. Hy moet beletten, dat een febaap van
de kudde afdw:ule , door te veel vooruit te
loopen , door agrer te blyven , of door zig
li nks of rechts te verwyderen.
f/. Hoe kan de herder dat alles doen"?
A. Door middel van zyn zweep, zyn fiaf;
en zyne honden. \Vanneer hy de kudde voor
l~em heenen dryft, jaagt hy met de zweep de
khanpen , die agterblyven. De hond loopt
VOûr de fchailpen uit, en houd de fchaapen,
di~
•.
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die te fchielyl: gaan, tegen. De herder dreigt
met zyn Haf die , welke zig links of rechts
vt-rwyderen , om hen tot de kudde te doen
wederkeeren, of ïto hy een hond agter zig heeft,
fiuurt hy hem na:\ de fchnapen, die afdwaalen, om hen te rug te urengen , of hy doet ze
te rug komen, door een weinig aarde naa ben
toe to gooijen; maar hy moet nooit iets op hu u
lyf wcrp~n.
1/, Up welke wyze, doet de herder zyue
fchaapen niHlaan?
A. Zo hy ageer de kudde is , begint hy
met zelfs O:il te O:aan; terzei ver tyd f{>reekt
hy tegen den hond, die voor de kuddt:n tlitloopc. om hem te doen O:ilO:aan, en de voorfie fc\Jaapen te bdetten, dat zy niet verJcr
gaau.
P. Op welke wy1.e doet de herder zyne
fchaapen weder voortgaan'?
A. Hy !preekt tegen den hond, die voor
aan de kudde is , om haar te doen voortgaan,
en vervol~cn:i j1agt by de agrerl\e fcháapen
voor hem uir- De bl!l'der kan ook zyne kudde voortdry ven , ot haar te rug doe:1 kecrell,
door op verlchillt!nde toonen te fpreeken ,
waar aan hy baar· gewend heeft te ge!too:z:u·
men.
V. Kan de herder zyne kudde hocdell , :\;:;
hy voor haar llÏlg<~at Y

A. De herder kan zyne kudde hoeden ,
voor haar uitgaande, wanneer hy t~n minHen
één hond heeft, daar hy genoeg Haat op kan
maa~en , om niet te v~eezen, dat die J,ond •
a~ter de kudde zynde, 'er geen fchaapen van
Jaat afdwaalen , noch van agteren, noch vao
ter zyden. De kudde volgt den herder altoos
beter dan den hond ; evenwel moet de herder
dikwyls agter uit zien, om daar voor te zorgen.
V. Hoe laat de herder zyne kudde een
naauwen of negten weg doortrekken ~
A. De herder doet zi~ volgen door eenige
fchaapen, die gewoon zs n, t'P zyn fiern , naa
hem teetekomcn. Hy gaat 'er de eerfre dopr j
en hy roept hen, om ze aantefpooren , van
hem te ·volgen; de eerO:e, die doortrekken ,
worden door de anderen gevolgd. Zo 'er in
de lwdde geen een fchaap is, dat de fiem van
de[l herder kent, moet hy een O:uk brood toe
Heeken aan die geenen , die 'er graag naa
zyn, en hy zál zig door die middel laacen vol·
gen,
1/. Hoe komt de herder voor , dat zyne
kudde geen fchade doe aan bezaaide landen?
A, \Vanneer de· kudde c!igt ~y z~odanige
gronden is , filturt hy zyn hond naa de kant
van het be1.aai~le velJ , om te beletten , dat
'er geen febaap l>y korue. Zo 'er aan den an•

A. De
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deren kant ook znailand i§, ilu.urt hy een an.
deren hond ; indicrl' hy geen twee honden
hecfc, gaat hy 'er zelf naa toe.
P. Hoe doet de herder, als hy geen hond
heefr, en 'er twee velden te befchmten zyn?
A. Terwyl hy een van de velden bewaart,
roept hy de fchaapen, die in het ander veld
komen, om hen daar uit te dryvcn. Indien
zy niet gehoorzaamen , moet hy ze naaloo.
pen, om hen weg te jaagen. Doch een herder, die eene kudde hoed , in een fireck,
waar bezaaide landen zyn, moet ten min tl-en
~én hond hebben. Dit is zoo noodzaakelyJ(
niet in Ureeken, waar veele braaklanden zyn.
V. Wat kan een herder doen , om zyne
kudde lang te doen b1yven op een plaats ,
waar een goede weide is?
A. Hy zaf zyne kudde lang op ééne plaàts
doen blyven , zo hy ,er zelf vertoeft met zyne
honden, en zo hy op het een of ánder :mufiek·
infl:rurnent fpeelr, zoo als de fluit, fchahnei _
doedel· zak, enz. De fchaapen hocren gaarHe het geluid van iofl:rumenten ; zy weiden
gerustelyk, terwyl de herder daar op fpeclr!
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Ovtr verftbeiden ::;aa/een, Jie de Schaapen

eut voedfot kwmen Jlrekken.
V. ·welk is het beste voedfel voor de fchaa•
pen 'l
d
A. Het beste van alle voedfel~n voor e
fchaapen is bet gras der weiden 1n. deszelfs
groey afgegeeten ; doch alle de we1den ,zyn
uiet even goed.
.
J7. Waar llangt de goede boedanigheld van
de weiden van an
.
A. Dezelve hangt af van de ligging en van
den aart van den grond. van den ibat en van
de eigcnfchap van de kruiden.
V. Vv'elke zyn de beste weiden , voor de lig·
ging , en voor de hoedanigheid van den
grond?
.A. De hoogne ~ronden , die het fclminfte
liggen , de ligtlle en de droogfre zyn de beste
voor fchaapen • weiden.
V. In welken fiaat moeten de kruiden zyn,
om de beste weiden te rnaaken?
d. De
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A. De beste kruiden zyn zulke welke
l'<!Cd~. eenige len~te . hebben ; die 'op het
bloeiJen ~aan , of ~Je beginnen te bloeijen.
De al te j!Jnge kru1de:n zyn niet ryp geno~g
geworden door de lucht en door de wn , om
een goed voedfel temaaken; zy zyn te waccrachtig , en, om zoo te fpreeken , te ra:tuw.
Die te veel opgefchooten zyn, die zaad dr:t:t· .
gen , of die te oud zyn , hebben niet m~cr
il1ppen genoeg, en zyn te h~rd.
1/. Kan men weiden hebben in den winter
11:1 de vorst 'i
'
A. Daar zyn kruiden, die de vorst wrêr·
finan , en die bykans zoo fris zyn in het mid·
den van den winter, als in den besten tyd ·
zoodanige zyn de pimpernel en de wede. ~le~
kan 'er winter · weiden van maaken.
1/. Als het kruid van de weiden ontbreekt,
kan men dan geen goed eeten geeven aan de
fcbaapen in droog voed~r?
A . Het beste drooge voeder doet de fchaapen vervallen , en inzonderheid de ooijen , die
draagen , ook de zoogende met baare lamme·
ren. Deeze kwaade uitwerking van het droo ·
ge vo~r op het wol-vee word veroorr.ankt ,
door dien het gewoon is,geduurende den ge.
heelen zomer , van frifl'e kruiden te leeven.
De drooge voeders.zyn ook zoo gcfchikt niet
voor deszelfs gelleidbeid , zy verhitten her ,
VOi!•
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voeden het minder , en zyn narleelig voor den
groei en de goede hoedanigheid van de wol.
1/. Op welke wyze kan men de kwaade uic.
werking van d~ drooge voeders voorkomen ?
A. Wanneer de lèhaapen, eedge dagen ag.
ter een , niet in de weide komen; moet men
trachten , hun t:enig versch voedfel re bezorgen, neehts eenmaal daags; dit is voldoe11de,
om de kwaade uitwerking van het drooge
voeder te bdecten.
Y'· Welke zyn de verfche voedrelen , die
ml!n , i u den winter; voor de fchaapen heb.
ben kan?
A, Men hn hebben kool . zaad , en verfeheiden fooreen van fpruit ·kool ; dezd ve
weêrHaan de vorst , en men kan de blaêren
van die pl~nten , die hoog z yn , en door de
fneeuw niet bedekt worden; plukken~ dan t
wanneer zy de pimpernel en de wede bedekt.
1/. Het kool · zaad en de koolen ; welke
vette en w:nerachtige planeen zyn , kunnen
oie geen kwaad doen aan de fcha:1pen?
A. Die planten zouden narleelig zyn voor
de fchaapen in den zomer , wanneer zy niet
dan verkhc )>:.ruiden ccten; maar in den win4
ter , als zy ·s ogtends en 'sa vond·s niet dan
droog vot:r hebbeh , kunnen het kool- zaad
en ~c kooien , welke men hun op den mid•
dag gccfc, hun veel goed doen.
1/. Zyn •er in den winter geen betere ver•
~

f~ltó
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. fche voedfelen, dan het kool-zaact , en de
kooien?
A. Daar zyn geele en witte peen-wortelen,
fuil<t!ry ·wortelen ; ronde en lange raapen ;
aardavpelen in foorteo. Deeze wortels zyn
. voedzaamer , dan de kool • blaêren en het
kool · zaad.
f/. Kan men de fchaapen , in den winter,
geen voedzaamereeten ge even, dan de wortels.
A De graanen , de zaaden , en de peul·
vruchten.zyn voedzaamer dan de wurtels.
J/. Welke graanen geefc men aan de fchaa·
pen?
.
A. Haver, garst, en de 1.emelen van tarw
· doen hun veel nut. Een kleine handvol g:mt.,
of haver , dagelyks aan een l'chanp gegeeven,
zon vold0em\e zyn ., om het voor de k waa ·
de uitwerkingen van het winter · voêr te be·
waaren.
Y. Welke zaaden geeft men aan de fch:t:t•
pen?
/1. Hooi· krok, hennep· zaad, brem· zaad,
~i kcls , koeken va u hennep·, raap- , en kooi.
·zaad.
//. \.Vat is 'er goeds in de hooi • krok 1
/1. De zaaden 1.':111 veele l'oum:n van plan·
ten ; die zaaden zyn voedzaam, en men vind
'er onder, die de maag verflerken, en de ver.
tl·cring bt:vorderen.
f/. \V elke uit werking doet de hennep?
A. z~

A. Zy verwarmt , en geeft de fchaapen
Uer\< te ; zy prikkelt ze aan om voort te teelen•,
. P. Hoe gaat men te werk, om hrem zaad,
dat men aan de fchaapen geeft, te krygen en
te bereiden V
A . Wanneer het brem· zaad wel ryp is ,
fchud men de takken , om het te doen afval•
Jen op kleeden. Men geeft , in den win•
ter, eenige handvollen van dat zaad, by het
andere voêr. Men kan ook, in ]uny en ju\y,
kleine brem. takjes met hunne peulen en zaa.
den uflhyden ; men doet ze in de zon droo·
gen , en bewaart ze , om dezelve 's winters
a<tn de f<.:haapen te geeven; zy gewennen zig
fchiclyk aan den bitteren fmaak van dat zaad·
Men 7.0U het in water kunnen laaten weeken ,
ol het zt!lfs een weinig daar in doen lwoken,
om het zyne bitterheid te beneemen.
f/. Welke is de uitwerking van de eikels '1
A. Dezelve zyn voedzaam ; maar zy maa·
l<en hen dorlèig , als zy ·~r veel van eeten;
men me. et hun daar van, niet meer dan eens
t\a;l ~S CJl weini~ te gelyk, gcev~n.
f/. Wat nocml men koeken van hennep·,
ra:1p.-, knol., en lynzaad, en van nooten?
/1. l-Iet is het overlchot van hennep . raap·
kool · lynzaad, en van de nooten, na dat men
'c.!r Je oly uitgw·o~ken heefr. l\1en maakt van
dit overlè:hoi. koeken, die tot vocdfèl van 'c vee
'\il: ll\: 1\.
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P. Vvdke is de uitwerking van die koelién
.
A . De hennep · koeken voeden, verwar·
men, en rnaaken de fchaapen hidig , maar zy
veroorzaaken hu n dorst, en den buik · loop •
wanneer 2y 'er te veel vnn eetcn. De koeken
van raap · en kool zaad geeven hun minder
l1icte en minder dorst. Koeken van lyn. zaad
~ n van nooten voeJen hen meer dan de ande·
re koeken.
11'. Welke zyn de peul vruchten, die men
de fchaapen geefc?
A. Paarde· boonen en wikken : men :zou
hun ook linfen , erwten, en witte boonen
kunnen geeven, indien men daar van te veel
had tor filfS voor de menfchen.
f/, Eettn de fcbaapen geen lupinen ?
A. Ja, 1.y eecen de lupinen, na dat men
<lezel ve in wacer beeft laaten weeken, om •er
het bittere afteneemen.
f/. Wat zyn de nroo· boffen, die men aan
de fèbaapen in deu winter geeft?
A Het zyJ.l bofl~n van gedorscht firoo ,
Wél ar in men eenig lworn gelaaten heeft, waar~
om Jeeze boO'en een zeer goed voedfel zyn.
1/. Wdke zyn de beste firoo ·boffen voor
de fchaapcn 1
A. Oic van haver, om dat bet koorn en het
flroo daar in mallèher en daarom beter zyn,
dan

01> de fchaapen?

Ovtr btt fJotdfel dtr ScbfiO{'Ift·
ü~n in de firoo ·boffen van rogge, garst , en
anJere gemen~de grannen.
ln zommige Landen zouden de Clroo • boffen
van tarw, of van tarw en rogge onder een ver·
meogd , de beste van allen 7.yn ; ma:tr die
graanen zyn te duur, dezelve moeren alleen·
lyk tot fpys voor de menfcben ver1lrekkcn.
//. Maakt men geen ftroo • boU~n van peul·
yru.chten?
.A. Men maakt ze van wikken, linf:n, ~rw·
ten , en witte boonen. MeA plultt die plan·
ten , voor of na dat de vruchcen ryp zyn ;
doçh diergelyk voeder is malleher en voed·
zaamer, wanneer het, eer dat het ryp is, ge.
plukt word.
P. Welke foorten van firoo · bofft:n gebruike
men verder '1
A. Uie gemaakt zyn van een mengfel van
erwten en wikken ~ door elkander gezaaid •
ook van een mengfel van haver , en van zo.
m~r. wikken , <.tf van boonen. En eindclyk
van een m~ngfel van haver met boonen, wik·
ken, Jinfen, lupinen , of fenegriek.
1/. Wat is het blad· vo~r, dat men aan de
fchaa pen geeft~
11. Het bettaat in boom.takken met hunne
hlaêren ; mrn fnyd deeze takken af na ht'~
Auguthts. fchot , eer dat · de blat!rcn begin.
nen te verwelken ; men laat ."e ::eu weittig
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dr,Jogcn, en vérvolgens maakt lllCn 'er boOèn
van.
?. Welk is het beste blad- voêr?
A. Dat van el ze. , berke-. esdoorn-, os·
ft · , beuke- , populier. , wilge -en :\lldere
hlaêren , men kan he:z.elve van meest alle
foorten van boomen en heesters maal,cn.
?. \Vat is het beste hooi?
A. Het hooi uit de graslanden, die dool'
zee water overfi:roomd worden, · en die men
brakke graslanden noemt' is het beste voor de
fcha:tpen ~ om dat de zee daar zout opbrengt.
Het hoOI van drooge gras • Janden , daar het
water nooit op fiaan blyft • is oolc zeer goed •
om dat het _voor het vee fyn, fmaakelyk , en
aangenaam ts. Het hooi' dat men niet al te
ryp ~emaaid heeft , en dat niet lang op het
~eld IS blyven liggen, is het lekkerfle voor dt:l
.khaapcn.
P. \Vat is het Ocgtlle hooi 'i
A. De laag: en moeraffi ge gras ·landen gee.
ven grof ho01 • om dat hunne kruiden ruuw
en voo~ het vee onaangenaam zyn. De krui·
d~n ' die aan de kanten van vyvers en van ri~·tere!1 groeyen , de biezen uit de moeraOt:n,
ilet _net , enz, zyn nog veel minder goeû, om
-~~Ol van ~e ~aaken. Het hooi, dat te ryp zynoc gemo1a1d lS, of te lang op 'c veld heef;: gel~cen, heeft zyn fap verlooren, het vod wei·
f''JT
u
l . d
.,.~, • u et lOOl , at oncier het bewerken nat
g~-

7I

g~weest

is, verliest zyn klem en zyne goedehoedanigheden ; men kan het t\let bewaaren;
het is onderhevig aan broeijen en verrotten in
den berg of fchuur. Het hooi , dac eenige
kwaade lur.ht van Ge fiallen heeft gekrec~en,
of het geen nat en befchimmeld geweest is,
beneemt de lèhaapen den eetlust. liet mun~
hooi is zeer kwaad , om dat het aan die dir·
ren burst:t.iekcen geeft, zy eeten het niet , da n
dat zy door de11 honger daar toe genoodzaakt
~yn.

f/, Zyn 'er geen gras• landen, waar van c\e
!\ruiden becer zyn , om booi te maaken , lbn
Jie vau andere gras-landen?
A. De goede kruiden; om hooi van te m:ta·
keu VUllr de li.:haapen , worden mt:ct gcvon•
den op hooge en drooge gras . landen;- dan in
laage en vogtige , en de andere kruiden zyn
\:r mi11der llegc ; doch da:lr zyn alwos krui·
den van verfchiliende eigcn!"chapi.H:n 0ndcr el~
l:an-.icr vermengd.
Y. Kan men g:::!n hooi hehbcn Villl goede
kruideu , 2ond~r vc!rml!ngin~ tn::!r llechïe ~
A. Om gras •1:\thi t..: 1> rygen , 'c v,oclk alleen kruilito voo:rbrcngr, die guc.l cu m~nig!
vuldig zyn , mot:r mcu n(Jvdza,,i\d) I• begin•
ncu, om door bebouwing, ai:C ~~t: l: ruid~n,
die 'er op zyn, uiutmeijen , ~n vcn:olt;eflS
:lmh:ren zaayen, die men w<:l ht'L·I"c uirgezucht
voor öcn grond, waar nll' ll ze: uplu·c:ngt l en
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voor 't gebruik , dat men daar viln maakon
wil. Het is door dat middel, dat men kunst·
weid~n btkomt.
1/. Wdke zyn de krnid~n, waar van men
lmnst. weiden maakt voor de fchnapcn ?
A. Men maakt kunst· weh.l~n van(') In ver·
gras of frneclen, (i") loos ofvogel-zaad, (.\.)
rogge- gras , enz. Men geeft den naam vi!a
grn[\!n aan die kruiden, en aan illlcn, die l:mge en fmalle bladen hebben, die een langen
halm fchieten , en een aar draagen. Men
maakt o.ok kunst· weiden van Juzerne , kla·
ver , (§) gezond hooi of haanekammetjes ,
pimpernel , enz. Men zaait deeze truiden
elk afzonderlyk, of verfçheiden onder el kan·
der vermengd.
Y. Welke zyn de boedanigheden van 't ha·
ver- gras?
A. Het haver· gras groeit veel hooger dan
~enig andere gras · plant ; dezelve komt te
voorfchyn op allerlei grouden ; doch zy
'\>rengt meer planren voort in goede gronden,
dan in Oegte. Men maait bet vroegtydig;
het gras en hoo\ daar van zyn zeer goed voor
de fcbaapen,
A. W~l·
(•) F.romtntal.
( f) Coquiolt,
(~) Ry• •grau.

Ct)

~qi'! foi~b ~(pqutfll.

P. Welke zyn de hoedanigheden van bet

loos.

•

,A. De lig te gronden zyn goed voor dit gras.
l~et is fyn , en zeer goed voor de fchaapen
zoo wel groen als droog.
/1. Welke zyn de hoedanigheden van het
rogge- gras~
/1, Het rogge· gras groeit in zwaare grott·
èen t en in koude gronden. Het geeft een
zeer goed voeder voor de fchaapen; doch des·
zelf& fieelen kunnen hard worden , als men
ze niet fpoedig genoeg afmaair.
1/. Welke zyn de boedanighedcil van de
luurmof rups- klaver?
A De tuztrne geeft zeer veel op goede
vlakke gronden;· de vogtis,e gronden zyn daar
voor niet gefchikt. Het gras en het hooi van
de luzerne zyn zeer voedzaam ; milar het
gras, als de fchaapen daar te veel van ceten,
of als het vogtig is, doet die dieren zwdlen,
en het hooi kan hen doen !~erven van (•) be·
vangenbeid of andere ziekten : men moet het
vermengen met gemeen hooi, haanekammctjes, of Uroo.
1/, Welke zyn de ho~danigheden van de
J<bver1
A. Zoete, vette, en vogtige sronden , en
vaar-

Es
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voornamentlyk die , welke men kan vogtig
houden, zyn gefcbikt voor !daver. Zy is zéer
voedzaam , en ten naasten by aan de zeltäo
ongemakken onderhevig, als de luzerne, zoo
in ~ras als in hooi.
P. Welke zyn de hoedanigheden van het
gezond hooi of de haanekammetjes?
A. Het gezond hooi g~oeit op de vlakten ,
op heuvels en op bcrg(n ; doch het breng\:
meer op, in diepe en in goede gronden. Heç
is zeer gezond,. tn~ar al te voedzaam 1 indien
men het niet met Hroo vermengd, om her aan
de fcbaapen te geeven. Zyne fieelen zyn te
hard, als men ze te laat afmaait.
P. Welke zyo de hoedaoigbed~n van de pim·
pernel?
A. De pimpernel groeit in allerl~i gronden ;
doch zy brengt meer op i.n goede nieuwe
gronden. Dit kruid verllerkt de Jèhaapeo.
li~t is altoos groen; men kan het, in den win·
ter , laaten afweiden , en het afmaayen , om
het aan lammeren in de b.akken voortelcg·
gen.
V. Eeten de fchaapen geen boom . fcho~ ·
fen~

A. Men fchilt de bast af '{an populieren,
dennen, en andere boamen ; ~en doet ze
.droogen, en kneuten. om ze vervolgens a:ln
~e fchaapen in de bakken te gee·,·en. Doch
:Iftn
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men maal-:t geen gebruik van dit voedfel, dan
wanneer men ·geen beter heeft. ·
f/, Kan men de fchaapen niet voêren met
wilde of paarde. karnengen?
A . De fchaa pen eeten niet alleen de wild~
'k:lrflengen, wanneer zy in twee of drie fiuk·
ke:1 zyn gefneden, maar ook de fchil, die
deze\ve omringt, hoewel zy met harde en fiee.
leende p\lnten bezet is.
1/. \Vat noemt men firoo van peul-vruch·
ten '?
,
1'1. Het zyn de fieelen, de blaèren , en do
doppen van erwten, witte boenen, wikken,
linfcn , en paarde . boenen, na dat die planren
gedor!\cht zyn. Als men dezelve dor~cht ,
hree\.;en 'er kleine fi ukjes af, die men vergaêrr,·
en waar a:mmen den naam geeii: van ui.twerpfel. De lèhaapen lusten dit ihoo liever, dan
het gewoone: het is voedzaamcr. H:!t firoo
van erwten is drooger dan dat van wille boo-:

nen.

.

V. Wt1k~ Î.) de beste 'foort van koorn~
fl roo?
A . H~ t hnver · Hroo is het beste , om dat
het m:t!sch is. Het rogge. {hoo is betel;'
dan het tarw e llroo , om d:u het zou hard niet
is, en om dat 'er in de naire n eenige korrels:
hlywn , ciic me n ij>•>nrcn noemr. Het O:roo
,·;w de p;cb;:~ rdc garst kan nacicelig zyn, uit
h:JofJc van <.Ie augels, die in cle wol bl y v~::a
·· i~

~· " '

76

Z E S D !:. L l. 3.

zitten, als zy 'er opvallen. De fchaapen eeten
niet dan de aair , de punt van den halm, en
de bladen van 't firoo. Dit voedfel is niet ge·
noegzaam, om eene kudde in goeden fiaat te
houd~n, men moet 'er iets by doen, dat meer
voeci.
1/. Welk gebruik kan men voor de fchaa.
pen maaken van kaî van 't koorn , dat men
ook kort firoo, enz. noemt?
A. De fchaapen eeten het kaf van haver,
tarw , en van rogge; maar zy eeten geen kaf
van garst.
'
1/. Wat is het firoo va~ vlas?
A. Het is dat van den fieel van 'c vlas over'!
blyft, na dat het gebraakt is; de fchaapen ee·
t~q. het, dpch het i~ van alle fuoo het ~egtfie.

ZE~
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ben te doen drinken, en bun zou&

~~

ge~ven.

P. In welken tyd is men verpligt de fchu·
pen eèten te geeven ?
A . Wanneer de fchaapen geen weide ge.
noeg meêr vinden in 'c veld , of in beflocten
landen, of wanneer het flegte weer hen belet
uittegaan, moet men hun voeder in de ruiven
en in de bakken geeven.
f/. In welke maand begint men de fchaapen
op fial te voêren 1
A. In de provinciën van Frankryk , waar
de winter fireng is, begint men de fchaapen
voêr te geevcn in ûétober of in November.
P. Op welken tyd van den dag moet men
voêr geeven 1
·
A. 's Morgens, als de ryp, geduurende ee•
nige uuren , de kudde belet, om in 't veld de
kost te ~aan zoeken, en 'savonds, als zy van

dn
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de weide te rug komt, zonder baar bekorn:~t
te hebhrn.
Jl. Wat moet men doen , wanneer de
fneeuw, den gam(chen dag, de fchaapen belet, om \lÎitP.!!aan?
A. Mt'n g-=:c:ft hun'~ ogtends droog voêr.;
doch men moet zyn best doen, om hun op
den middag, een versch voeder te geeven ,
zoo als , kools · b\aêrcn • geele en wiue peen•
en fnikery · wo~telen , kn~llen, raapen , aard·
appelen , wi11e karftengcn , eikels , enz.
17. Hoe veel kools · l>laêren moet men op
een maal Mn een lebaap geeven ?
A. Men heeft bevonden, dat een fchaap
van middelma:nige grootte omtrem vyf pond
kools · blaêren op een dag eet. Dus moet men
het ten minllen anderhalf pond op een maal
ge even. Al$ de blaêren malsch zyn, zoo ab
die van de buis- kool , eet het dezelven ge ·
heel op; maar wanneer zy hard zyn als cle c•)
fiek- kool' laat het de ribben en neeJen liggen , die byna een derde van het gewicht van
de blaèren uiunaaken : om dit gebrek te vervullen , moe.t men ten minflen twt:e ponJen
blaêrcn op elk maal geeven.
V. Hoe
(• ) Cllou n"t bouturt : zie een nadere hefc hryving
van deeu k•lol , a3n har eind \'an rle VerhandcliniJ
oYcr den beseen leef. regel voor de fch3opcn.
lJ~ l'trf.

/l. Hoe veel peen · wortelen moet men een
febaap op een maal geeven ~
A. Omtrent drie ponden.
P. Hoe veel raapen t
A. Byna anderhalf pond.
ll. Hoe veel aard· appelen 1
A. Omtrent anderhalt pond.
V. Hoe veel wilde karltengen, of van baare fchil, of v3,n beide te za men 'l
/1. Ten naasten by ~én en een vierendeel
pond~.

Jl. Waarom moet men ten minflen een maal
daags aan de ièbaapen versch voeder gee-

ven?
./1. Om dat het verfche voeder van kruiden

en wortels het namurlyk voedfel is voor de
!\:h:tapen; _'l.Y zyn daar , geduurende den zomer, aan gewend. Wanneer men dit voedfel
geheel en al verandert , door hun niet dan
!lroo te geeven , wordl!n zy niet meer genoeg
gevoed : zy vermageren allengskens. De herders zeggen dan, d:tt zy hun ver, hun fmeer
verliezen, dat is te zeggen , dat zy afvallen.
Het drooge voêr verwekt hnn dorst, zy drinken veel water , dat hun verreheiden ziekren
kan geevcn , voornamentlyk het ongans. Al.
le dagen eenmaal versch voeder houd hen
in Haat, en voorkomt hun al te grooten dorst·
V. Als men geen versch voêder heeft, om
aan de fchaapen 's winters te geeven , met
welk

'
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'.\'elk voeder kàn men dan dezelven in goeden
ilaat houden?
11. Met koorn , peul- vruchten , en met
fuoo van het een of het ander ; een handvol
haver of ander koorn is geuoeg , om te be·
letten, dat de icbaapen afvallen.
f/. In de maand Oétober of November als
.de fchanpen beginnen, eeten in dt ruif nodig
te hebben , welk voedfel moet men hun dan
bet eerst geeven ?
A. Men moet hun die dingen geeven, wel.
ke nit!t lang kunnen bewaard worden , of die
bederven zouden 1 om dat zy flegt bewaard
zyn.

Men begint met zoodanige , die hun het
minst nanHaan , zoo als het Uroo van tarw,
rogge, of van 'beide onder een, om dat, in·
dien men begon met hun haver · firoo te gee·
ven, dat zy het li~fst eeten, zy in 't vervolg
de andere zouden laaten liggen.
f/. Hoe veel ihoo moet men aan de fchaa•
pen gec:ven?
A. De hoeveelheid van het nodige firoo , tot
onderhoud van een fchup, hangt af van des.
zelfs grootte en van de hoedanigheid van het
firoo.
Men moet dagelyks :aan een febaap van
middelmaatige grootte twee en een half pond
haver. firoo geeven , indien men 't geen uit
de ruif valt, daar weer inftcckt~ Het febaap
eet,

I

'
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~et , volgens genomen proe\'en , all~ oagc~
e:!n weiui~. 1m:cr dan twee pond van dit fir(lo;
e~ 'a blyft hyna een half pond over, dat hy

niet goed vind te eetrn, en dat met de me~t
yérmengd ~ord. Van het firoo; dat harder
is dan ha ver · ftroo, blyft 'er nog meer over.
Men kan rekenen ; dat men een bos haverfiroo van vyftig ponden noJig h~eft vo~r
twintit; fchaapcn van miJdclmaatige grootte ,
indien men telkens het geen, dat Üit de iuif ge.
vallen is; 'er weder infieelü.
f/, Hoe veel hooi moet men aan de fchaapen geeven 1 .
A. De tiClevcdheid van hooi , die een
tèhaap nodig heeft; hangt af van de hoeveel·
heid van het firuo; van de grootte van het
\'lièr ; en van de hoedanigheid v:m 't hooi.
Men inc'et a':m elk ft.:haap van middelmllatige
grootte d:\gelyl:s geeven twee ponden ge•
'l.'lOOn ))OOÎ , dat tnen UÎt goed gras ·land ge·
haalJ beeft· Twee ponden zyn s ~ noe::g, in·
uien ;net\' Zvrgc , om 't hooi, d:lt uit Ut! ruif
valt, ·~r weder in te Heeken. Het 1chaap et't
dagdyk$, volgen!: de proeven ; die by Mon~.
~;l[c\ genomen zya , twee ronden hooi mi.n
byna drie on~en, die hy niet goedvind·opte
èeten. Daar z.ou meer of minder te loor gaan.
wanneer het hooi grover of fyncr was, dlln
dat men voor die proef gebruike heefc. I;us
!l'noet· men rékenen ; dat nien eèn bós hl1óf
4
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van tien pondePI gewicht , llit goed ~nsl:lnd
gehaald, nodig zou hehben voor vyf fchaa.
pen~ indien men, na elk maal, het geen , dat
uit de ruif gevallen is, weder opneemt.
V. In winters, dat 'er geen fnecuw vale ,
die de fchaapen belt:r om in •t vdd te gaan
weiJen, is het dan genoeg, dat men bun lhoo
geeft?
A. Die voedfel zou fiegts kunnen voldoen
tot de maand .ianuary, in Landen, waar men
ftrenge winters heeft , om dat 'er dan in 't geheel
geen goede kruiden in 't veld zyn. Men moet
verder daar in te gemoet komen , door met
het {lroo te vermengen een weinig hooi , of
;mdere goede voedreten , zoo als erwten. boo·
nen ·wikken. oflinfen- Hroo.
Men heeft zedcrt lang opgemerkt , dat het
boonen . nroo drooger is ' dan het erwten~ roo , en u;r men het . in vog~ig en regenachttg wtêr , s avonu:s aan de lchaapen geeven
moet.
1/. Wanneer houd men op met de fchaapen
te voêren ~
A. Men hcud op met de fchaapen voeder
te geeven in den voortyd • wanneer zy in •t
veld eene genoegzaame hoeveelheid gras tot
hun voedfel beginnen te vinden, t:n wanneer
zy wel rond zyn , dat is te zeggen , rykelyk
hun bekomst hebben , als zy •s avonds wel!r
in 't hok komen ; maar zoo lang men ziet,
dat

u vr-!rw, enz.
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dat zy in 't veld niet meer dan een gedeelte
v:m het voedlel , dat hun noodzaakelyk is,
hebben genomen , moet men hun het geen
ontbreekt toevoegen, door hun voeder in de
ruif re geeven.
11. Hoe veel gras eet een fchaap op een
dag?
A. Een ft:h:.ap van rniddelmaatige grootte
heel"c , volgens eene proefneeming, alle da•
gen omtrent agt pon.i gras, dat tlit cene goede weide gehaald is , gegeeten. Men h~~ft
dit gra3 omtrent drie vierde van zyu gc!wicht
doen vcrliezen , door het te doen hooijen ;
agt ponden gras zyn verminderd op omtrent
twet: ponden hooi. Ook eeten fchaapen van
n.iddehmatige grootte bykans ngt p0n:ien gra~
'~ da~gs , of ten na.,stcn by twee ponden hooi
in den zelfden tyd. Wanneer zy niets dan
gras ecrcn ' drinken zy weinig of niet ' maar
wannc<:r zy droog voêr eeten , drinken zy
Hwèr water.
Men ht:efr deeze proeven genomen In
.Eomgogne , in een fchaaps. fial by de fiad
Mombard.
1/. "Welke is het beste water voor de fcllaa~
pen?
A. Het water uit de rivieren, en uit bee..
ken, die gcduurig loopen, is het beste. Hec
water van mcirt!n en van vyvers loopt ~cdeel..
tclyk , het is boven het Hiliband water van
V ~
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de moera[l'O te verkiezen: men moet 'er clè
fcha,p t:n t:ict drenken. dan wanneer het on.
rnogdyk is bt:ter te vinden. Het Oegflc is;
dat fiillhac in moerafTen , poelc!n , Oomen ,
gruppels. en~ Wanneer men genood1.aakt is
aan de fchaapen regen· of put· water te gee •
ven , mtlet men het eenigen tyd aan de lucht
bloot <tellen. eer dat men het hun geeft. Stil"
ihi\nd , én bedorven water is zeer na;ieelig
voor de fchaapen, en kan hen doen nerven.
1/. Drinken rle fchanpen veel water?
A. '/.,y drinken weinig, als zy gezond zyn.
Als men een f..:haap met te veel drift naa 't
water ziet loopen , is het een teken, dat het
ziek is, of het wdhaast zal worden. De lchaa·
pen drinken zeer weinig op die tyden, dat
_de krui~lcn het Htppigl\e zyn. Zy · drink~n
mcèr in gruotl! droogte , groote h.tte , en
groote koude, en wanneer men hun niet dnn
droog voè r ge~: ft. Oan Jrinkt cën fcila:tp ,
da~ byna .cwimii! lhtim~n hoog i" 1 één, tw~:e ,
dn4:! , ut vier ponden water daags , doch
daar zyn d:lgen. dnt hrt in 't geheel r.iet drin.
h'n' ~:"u , hoewel men het h·em voorl:ield.
Men wc-~t by ondervin,ling, doorproeven na·
by Muu:\'mrd. dat vcrl'chc:den lchnapen, die
in 'c mid.~en van dt'n wiu:er met een mengrel
van 0 roo en llnoi gev•:êrd wièrdcn , in een
Hal denig dagen· lang zonder ~hinken gc:bk~·

ven·

ven zyn , en dat men aan hun geen onge..
mak ontdekt heeft, dan dat 'ZY dorst hadden.
P fn welken tyd laat men de fchaapen
drinken 1
A 'Rr zyn hier omtrent gebruiken , die
veel van etka'lder verrehitten; in verli:heid~tn
Landen la'lt men hen tweemant daags drinken ;
in anderc:n eens om de twee dagen, of om de
vier dagen, of om de zes, ap,t, tien., Ctf vet't·
tien dagen , enz. ; Deez.e gebruiken verl'l:\lillen naar de jaar getyden en naar de vel'fchil·
Jende voeders ; doçh daar in is geen r .·gel ,
di4:! op v:t~te gronde u rpst. I\ iet:emin hl·eft
men outdekt, door proeven in Uuurgo}l.nl! ge.
nomc:n, in cene {chaaph•,edery hy 1\lnnt·
hard , dat . men de fchaapl!n niet twce1mal
dnags moest dre •. ken , om dar zy dag~!~ ks
meer wnter in verli:heiJen kecren, tbn !11 ccne kcçr drinken. Wantwer 't:r water io de
T•:tbuurli:h<tp is, en de kudde zit.t we! bt!vind ,
brl'ngt z,: er1 .s daags by 't w;:t;!r; dott ha;·,;:
ni~t lh\lban ~ d1yft ze z<~g t jtr. ~ voon. De
bec:sl<~n , die dorst hebbt!n, zullen zig Oj1hat!·
den; de andert: zullen zunjer .:lnnkl!n voorby·
gaan. Hoe mintlc:r dat een fch:mp ,.iJ'ink;, !!t·~
meer welvaaren de bet is.
1/. \1\':u moet men doen , als 't wa:er zoo
\'CT

a{' is , thlt

nlt'll

'er de I. \hl\le ilÎc:::

J;:.tu tut:

kan dryven > zunder haar te vc:rlllû~:) ~n?
.(1· 1 1~t is genoeg , dat men '!;I ,,c kud,~e
f 3
~::.:m;

8ó

"- E. V E N D r;

E. S ,

eens om de t\vee of drie dagen, naar moa re
van het jaargeryde en van het voêr, heenen
dryfr. Doch men moet nooit te lang wachten
met de fchaapen te drenken, om dat zy in eenen dag omtrent zoo veel water drinken als
zy_ in de voorgaande dagen , die zy zo~der
drtnken doorbragten, zouden gedronken hebben. Die groote hoeveelheid van water op
een tyd genomen , doet bun rneêr kwaad ,
dan d~t zy het in verfelleiden keeren en op
verfch11lende dagen genomen haddeA. Deeze
overmaat veroorzaakt uitftortingen van warer.
wa_araau de fchaapen , door hunne geHeld:
heJd, zeer onderhevig zyn.
f/. De fneeuw , welke de fchaapen eeten
kan die hun kwaad doen ?
'
A. Neen. Men heeft dit op de volgende
wy~e beproefd. Men heeft, naby Mootbard,
cemge dagen agter een, fchaapen in een Hal
opgefloten gehouden , zonder hen uittelaàteo;
men heeft ze, geduurende dien tyd, geen ander voêr gegeeven , dan ftroo en hooi , zon.
der ben .te ,Jaaten drinken ; vervolgens heeft
men ze m t veld.gebragt eenige dagen Jan~ ,
dat de grond met tneeuw bedekt was, Zy hebhen 'er veel van gegeeten , om dat zy zeer
dorfiig waren : zy hadden ter in 't geheel
seen ongemak van.
f'. Waarom doen de dauw en de ryp 1 dl•
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op het gras liggen, kwa:-~d ann de fchaapen ,
i.~rwyl de li1ecuw hen nkt benat\eelt1
A. (-Jet blykt, dat de fneeuw geen kwaad
doet aan de fchaapen, om dat zy deze)ve niet
vinden , dan in de tyden, dat zy dorftig en
verhit zyn door het drooge voeder• .In. tegen·
deel is 'er ~een dauw en ryp, dan 111 tyden ,
dat de fchaapen , met fris gras gevoeli wor·
den de , noch dorftig, noch verhit zyn . . De
kruiden , die met dauw of ryp bedekt zvn •
verkoelen hen àan te veel, beletten de fpysverteering , of veroorzaaken hun den buik·
loop. Z y Jaarende zeiven Haan, maar zy eet en
de fnceuw met graagte.
1/. Moet men zout aan de fchaapen g~e·
ven?
A. De fchaapen , die in een droog land ,
en gezond zyn, kunnen het z<:>ut milrc!n. Men
vind kudden in zeer goeden Haat in Jan.icn ,
waar m~n de fchaapen geen zout geeft .. Ot.>ch
in mm:rallige Janden , waar zy ond:rhev1g zy.n
jan het ongans , en 3iin an.Jer~ ztektcl.l, du~
door 'c wa~er veroor.:aakt worJen . en 111 alle
landen , wanneer de !i:haapen door \H.:r~cly·
ke kwaall!n worden aangetast, 't.ou mill'l.:hicn
het zont hen daar voor ltunnen bchoe~en , of
van dezdvc geneezen.
V. Welke zyn de uitwerkingen van •t zout
op de fchaapen?
A. Het zout geeft ll'ln eetlust en flerl:tc~
F 4
h::r
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het verw:1rmt hen. en ~:·eft hun een goed~
lp~·s. vcreetring; liet bl!lct de ver Huppingen,
e11 uoet het oven olligP. water , •c geen d~
meeHe zi~ktcn vc:roorz.1akt, omlnHen.
f/. Wanneer moet men de 1Ch:::lp.!n zout

gee\.·cn?
A. Als zy ziekelyk of onluHig 1.yn ; het
geen het meest gebetirt in rydcn va11 u:i~t , rl!·
gen , fneeuw, of grocte k l)u.J~, en ah zy an·
ders niet, dan droog voêr hc!>ben.
1/. Moet men de fcbanpen dikw~· l,; zoqt
geeven ~
A. In eenigeLanden geeftmen hun zoutorn
de veertien dagen, in anderen alle agt dagen ,
geduurënde den ·winter ; c!och het is beter,
~un geen zout te geevcn, dan als men 'l.iet,
dat zy het nodig hebben .
·.
Hoe veel 7.0Ut geeft men op een ke er~
A . Een klt:ine handvol áan elk fchaap om
de veertien dagen ; · een pond voor twintig
fc h:lap~n alle ·agt dagen, dàt is omtrent ander·
h1lf lood voor elk beest. . Iudièn men d<~ge·
lyks zout gaf, zou .de helft gertoe·g zyn; 21
te veel zout zou kunnen verbitten, of kwaad

r

doen.
· ··
'·· f/. Hoe geefc men he~ zout aan de fcl1ll·

pen?

·
·
· ,;f. Men verfpreid het in de bakken , na

~m h~:~ e~n ~·~:~nig gc::kn~:usd beeft,

d:~t

ln een~·
~e

ge Lanllen legt men het op platte ileenen , in
•c veld waa r men de fchaapen te weide bre'ngt..
Men {lrooir het op het voêr , of men be~
fproeit het vuêr met' pekel.
P. Zou dit gebwik van zout niet te veel
kosten, in Länden, waar het duur is 1
.d. lJe dmtrte v~n het 2out belet, dat men
het 01an de fchaapen geeft. Indien m~tl 's
wimers alle a~t dagen anderhalf lood gaf aan
ieder beest, zou het bondt:rd en vyftig Li·
yres (omtrent zeventig Guldens) kosten voor
e~ne kudde van drie honderd fchaapen. Dit
kan alleenlyk gt:fchicden in Landen , wnar het
zont ~oeu koop Is.
Y. \Vat kan men doen in zulke Landen ,
waar het 2ptlt op een boogen pr)·s is?
A. Men ·kan andere foorten van zout ge•
bruiken , die minder kostbaar zyn dan het ge~
meene zout, en miffchien zoo goed en beter.
Het wynrteen- zout, de pot - ascl~ , of weedasch in water gersnolren, zouden zoo fmaake·
lyk zyn voor de fch;tnpcn, als het gemeene
zout , en meer kracht hebben. Men moest
dcczen in een mindere mant geeven. Men heeft
beproefd, dat de pota!ch, by een vierenàeel
~onds, geduurende eenige agter een volge~de
dagen aan een fchaap gegeeven , het zelve
geen ongemak heeft toegebrog~.
. · · .
lndien .men geene zoodamge zon•
F 5 ·
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ten had , welk ander middel zou men dan
kunnen gehruiken ?
.d. Giet twee bakken of omtrent twee pon•
den w:\ter, op één bale of ten naasten by el!n
half pond haard· asch ; laat het water fiiltlaan
vier uuren agter een , en giet het over in een
ander vat, om het aan een fchaa};l te doen
drinken.
J 17. Heeft men proeven genomen , om te
weeten , of deeze zouten zoo goed z.yn als
het gemeene zout, in de ziekte der fchaapen ,
die men het ongans noemt?
A. Om deeze proeven te neemen ; moest
men zig in een Jandilreek bevinden , waar de
fchaapen onderhevig waren aan het ongans.
Men kon fchaapen neemen van dcnzelfdt!n
ouderdom, die deeze ziekte in een gelyken
graad hadden, en men zou aan het l!en ge·
met!n zout kunnen geeven, en aan het an.
der water , waar in men haard asch , pot·
as eh , weed· asch , of wyn. fieen geworpen
had , of had doen fmelten. Door dcezc proe·
ven te herhaalen, zou men van derzelver ui~
werking kunnen oordecJen, en men zou eindelyk weeten, hoe veel men daar van te gclyk moest geeven. .
Men heefr ook gemeend , dat het kalk·
water in plaats v~n gemeen zout zou kunnen
ge·
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gebruikt worden. Men zou de proef daar
van moeten neemen.
·
Alle deeze onderzoekingen zyn gewichtig
genoeg , om de oplettendheid optewekken
van iemand , die in Haat is, om die proeven
behoorlyk te doen, en die woonàchtig is in
een land, waar de fchaapen aan het oopns
onderhevig zyn.
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11. \Velke voorzorgen moet men neemen ~
om van het aanfokken van fchaapen voordeel
te trekken?
· ·
A. Men mo,Ft den ram n~~t by . de oo:J !n
~rengen, dan ~n een tyd, die de gunfHgltc is
voor de paaring, en het meen over een kumt
met het faili>en· , waar in de lammeren Herk
grueijen. Men verkiest ran:t.men en ooijen ,
die het meest gelehikt 1.yn, om het rns te ver· ·
betl·ten • of in de gruotce, of in de wol. Men
moet Je rammen v~n de ooijen rçh'!iJen, al~
men vree~t , dat zy te fchielyk 2ullen paa·
ren.
J'. W-'!lk ~s d~ beste tyJ voor de p:~ari n g
van hc:t wol· vee, en die het meeH overeen;
komt met het faiti>éu , waar in de lammere~
het beste groeijen ?
· A. · Die tyd is ·overal nil!t de1.elfJe , dit
hangt af van de koude in den winter, en van

de

g!

de hitte in den ~omer , in de verf~.:hi\\eridè
laodlirec:ken , waar ,zig de kuJden ontho~
den .
1/ Welke regels mo ~t met1 in acht neemeti;
in de v~:rlchillenue L.1nden , omtrent den ryd
van het paareu ?
·
A. tloe firenger de winters -zyn, hoe meet
men dien ty,d verrehuiven m<Jt:t. 1n onLe
noordelvke provindën muet men niet t:êr laa•
ten lpec:len. ~.lau in ~eptemhc:r, of in OébJber,
op dat de lammerc:n uiet voor Fdnuary of
Maart ter waerelJ komen, en niet bloutgelteli
zyn aan ·oe: fc:llc: koud~ , die hun ,wa~dom in
hun Ct:rtle j~: ugd zoude verhinderen i om Jat
'l.y ni~t dan th:gt voeder zouden hehben , io
~y vrucgc:r gebnoren '"icrden. ln tegendt:el , in
Lau~ien, waar de wintas zagt en de zom~:rs
zeer warm zvn. moet men vroeger laaten paatt:n,. door üe rammen by de ouijc:n te brengen
in juny nf in July, f\lll bromeren te heb\r:!n
in de maanden i'o vcrr.b~r uf December. Oee•
ze hebben van den wir.rcr nkts te vreezen,
zy vinden op dien ryJ etrt go~.\ voed!èl, en
zy woruell' fierk gcnut:g, urn Je gruocc: hitce
van den zomer t<: we-Jc:tl\aan. Zy hebben
veel meer W()\ in den f~heer • tyd, en zy zyn,
by het einde van 'c jaar veel groorer , dan
wanneer zy na den winter gebooren waren.
V. l<an men de rammen met de ooijen ba•
~n fpeeleo , wanneer men, iu verfchiliende
lan(i~
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landfireeken , vroeger of Iaator lammeren wil
hebben?
A. De nadering van den ram geeft de ooi·
jen lust om te fpeelen; zy zyn daar toe van
zelve genegen, veel vroeger in warmer dan
in koude Landen. Hoewel de rammen altoos
by de kudden zyn, is het zeldfaam in onze
noordelyke provinciën , dat men lammeren
ziet , op 't laatst van December: de mce!le
worden in February geworpen. In de zuide.
lyk t: provinciën zyn 'er reeds in Oétober en
vóór h~::t tinde van Dt:cember zyn zy mees; allt gcbooren.
·
P. Welke van die gewoonten, die! goed zyn
de eene voor warme, de andere voor koude
Landen, moet men volgen in gemaatigde landfireeken , waar de winter in zommige jaaren
zagt, en ze~r koud in anderen b ?
A. Het veiligfte is, dat men wagt tot de
maand September, om den ram by de ooijen
te brengen, om dat men gevaar zou loopen,
van veele lammeren te verliezen, indien de
winter zeer koud was, en zy ter waereld kwa.
men in December of in January.
P. De rammen, die geen hoornen hebben,
zyn die zoo goed, als die, welke daar med~
voorzien zyn ?
A. Men moet. de rammen zonder hoornen
verkiezen , om dat zy aan de ruif minder
plaats beOaan , en men minder te vreezen
heeft
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heeft, dat zy iemand zullen kwet1.en, dat zy
zelve gekwetst worden, door eJkander te fiooten , en dat zy aan andere fchaapen van de
kudde nadeel zullen toebrengen, voornamenr:
lyk aan de draagende ooijen. Daar en boven
hebben de lammeren, die zy voortbrengen
een dunner kop , dan die van rammen me~
hoornen voort~omen , en zy vermoeyen het
ooij minder , als het werpt. Maar in landen
waar men de fchnapen rondom intluit met haa.
gen , verki<.''t men rnmmen met hoornen, om
dat dezelve hen beletten door de haagen te
booren , en rlnar door hur.ne \Vol te vcrlie·
?.en.
1/, Op welken ou.derdom zyn de rammen

in flaat , om goede lammeren voomebrengen?
A. Van den ouderdom van agttien maanden
af, tot die van zaven of i\gt jaaren; zy z"n op
de drie jaaren in hun beste kracht. Wa~neer
men rammen van agttien maanden of van twee
jaaren laat fpeelen, moet men de fierkfi:en uit·
zoeken. Op de zes maanden zoudttn zy reeds
de ooijen kunnen dekken, maar nog niet groot
genoeg geworden zynde, zouden zy niet dan
zwakke Jammeren voortbrengen: als zy meer
dan agt jaaren hebben, zyn ze te oud.
V. Hoe veele ooijen moet men aan één ram
gecven?
A. Men moet meer ooijen geeven aan jon.
~e en fierke rammen, dan aan ouden en zwak·
ken.

.
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ken. Men zegt, dat een goede ram vyfd.g ot
zestig ooijen kan bedienen. Maar, om dt.:n
ram te bewaaren, zonder hem te venwak ken,
en om fierke lammeren te hebben; die v2'n
het ras van den ram niet ontaarten, moer men
hem niet meer dan vyftien of twint ig ooijeti
geeven~
.
. . .
.
V. Welke voorzor.gen moet tnrn neemen ,
om den .ram geene fiegtc hoedanigheden .aa·n
de l:nmncren' welken hy voorbrengt, te doe u
m~ê deelen 7
A. Men moet geene andere ianÏmen gebrui·
ken, dan die wclgemaakc, volkomen gezond;
en met goede wol bedekt zyn.
f/~ Op welken ouderdom nroet m;:n de
ooijen laaten fpeelen '/
.A. Van den ouderdom van agttien m·aa;,dcn
af tot de agt ja:.ren. Van zes maanden af gcc.
ven zy tekenen van fpeel:;heid , en kunnen
den ram toela:l.ten; doch zy zyn te jong, on;
goede lamme1·èn voorttebrengen, en na de agt
jaaren zyn ~e te ou'd: nogthans zi\!t men 'er,
die ; in een me·er gevorderden 'ouderdom ;
go'ede lammeren voortbrengen. De ooijen
zyn in haat grootfte kracht op· de vier iaa:.:
Jen.

Y. Welke kleinë r.n grootc gebreken bn
het ooi aan haar Jam medededen 'l
A. Die van haare uitwendige geftalte, en·
van baare .wol, als ook veeleilei ziekten: Hei:
lam
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Jam krygt deel aan de fiegte hoedanigheden
van het ooi en van den ram, van welken het
voortkomt. Men moet tot de voortteeling
verkiezen de witte fchaapen, of die waar van
nlleenlyk de kop en de paoten gevlakt zyn.
f/, Wat moe.t men doen • om het ras der
fchaapen grooter te maaken?
A. Men moet de grootfl:e ooijen uit de kud·
de neemen, en haar rammen geeven, die nog
grooter zyn, dan zy. Van de eerfl:e voort·
teeling af zullen de lammeren grooter worden,
dan hunne moeders, ten naasten by zoo groot
als hunne vaders, en zomtyds nog grooter.
f/. Welke blyken heeft men van dat grooter
worden van de fchaapen?
A. Men heeft rammen van ngf en twintig
duimen hoogte laaten fpeelen met ooijen van
twintig duimen; de lammeren, die zy voortgebragt hebben , zyn , in hun vollen groei ,
zeven en twintig duimen hoog geweest.
f/, Hoe kan men de wol verbeteren?
A. Daar zyn tweederlei verbc:teringen in de
wol : men kan dezelve langer of fyner tma·
ken.
P. Wat moet men doen, om de wol van
eene kudde langer te rnaaken '?
A. Men moet uit de kudde neemen die ooi·
jen , welke de langfle wol hebben ; en 11a.1c
doen fpeden mee rammen , die nog Jangct'
wol hebben ; die der lammeren, wclkt:n zy
G

Zlll·

AG T ST E

L E

s.

zullen voortbrengen, zal langer worden, dan
de wol van de moeders, en zomtyds langer,
dan die van de vaders.
1/. Welke blyken heeft men voor dat groeijen van de wol in de lengtt!?
A. Men heeft rammen , welker wol zes
duimen lang was, gegeeven aan ooijt!n, welker wol niet meer dan drie duimen lang was.
Die van de lammeren, welke daar van vooregekomen zyn , had tut vyf en een half duimen lengte. Door aan de ooijen, in alle de
de opvol~ende gellachten, rammen te geeven,
welker wol langer was dan de baare, heef~:
men het in Engeland zoo ver gebragt , dat
men wol heeft gekreegen van twee en twinti~;t
duimen. Men zou moeite hebben , om zulk
eene groote verb:terio~ te g.elooven , zo men
die wol niet had gezien, en de lengte van da.
zelver draaden gemeeten.
Y. Hoe kan men de \Vol fyner rnaaken?
/1 Men moet uit de kudde, die men verbete:ren wil, neemen die ooijen, welke de minst
grove wol hebbeo, en haar rammen geeven ,. die
een fynt!r wol hebben. De lammeren, welken zy voortbrengen, hebben ee)l minder gro·
ve wol , dan die van de moeders, en zomtyds
!lOo fyn. en zelfs fyner, dan dio van de vaders.
V, vVelke blyken heeft men voor deeze
1'/erbetering van àe wol in fynte?
.A. Men heeft rammen , die fyne wol had.
den,
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êlen • g~geeven aan ooijen met grove wol. Die
çier lammeren. welkcn7.y voorrge1mtgt hebben;
is een middentoon g< worJen tusrchen het fyne en het grove. Uoijen met middelmaacige
wor gefpt!dd hebbende met rammen die zeer
'
fync wol hadden , hebl->e11. hunne .lammeren
fyne wol gehad. Zomtyds het!ft de wol der
lammeren in fynte o~emoften die der rammee;
welke hen. haddc:n vourtgebragt.
1/. Welke rasfen van fcha~tpen hëeft men
·verbeterd door dicrgelyke koppelingen, en tot
welk eenen graad van fynte?
.. /1, 1\"leu heeft tot de groodte fynte gebra~
Engel!èhe, Vlaamfche, Franfche, en Maroc.;
C!lanlcbe rasfen , door Franfche rammen uit
f{ ou~fillon e·)' zonder ~paanfche rammen te
gebruiken.
P'. Kan men bewyzen aantoonen van zuik
'!ene gewichtige verbetering?
A. Daar zyn overtuigcndl! blyken van in
cene kndde van drie honderd fChaapen van
verfchil~cnde raslt.•n, die zeer fyne wol heb~
.ben; boewel zy van ooijen mee grave, meest
bairige wol voortkomen ; deeze ooijen hebben gcrpecld 111cc rnmmcn uit l{ou~tiil•>n. l Je
lcuddc, die dus vc::rbert!rd is, onthoud zig in

l3our11,ngne, naby d~ Stad Monthard.
, 1/. Dil! verbéterde h1mmeren waren dan be·
ter gev~o.led '· en bt:tcr verzorgd gewec.sc, dan
hun v~der?
.
.A. Neen;
(•) Dit Gmfl~:h~p ligt ()p de grenzen v:m Sl':trjc:n.G~
D' r~rt.

·.
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A. Neen, zy waren niet beter gevoed ge·
weest ; maar men had I:ten , het geheele jaar
door nacht en dag, in de open lucht gebou·
den, in plaats van hen in fiallen optefluiten.
V. Hoe kan men de voortbrenging van wol
overvloediger rnaaken?
A. Om het gewicht van de vagten te vermeerderen , moet men rammen hebben , die
meer wol draagen, dan anderen van dezelfde
kudde, die men wil verbeteren. De vagt van
de lammeren , die daar van voortkomen zal
evenredig zyo a:m die van hunne vaders '
A. ~V elke blyken heeft men van deez~ ver·
betering van wol in hoeveelheid ?
A . .Men heeft de volgende proeven genoo·
ruen m een Jandilreek , waar de weiden ma·
ger zyn , en waar de hamels en de rammen
g~woonlyk neehts één pond wol of vyf
v1erendeel, en de ooijen drie vierendeel ponds
drugen.
Men heefc aan die ooijen rammen gegee.:
ven , die omtrent drie ponden wol hadden,
~unne lammeren hebben , op het tweede
Jaar , twee en tot twee en .een half ponden
wol gehad.
Een Vlaamfcbe ram, wiens vagt woog vyf
ponden , en tien ·on een , gefpeeld hebbende
met een ooy uit Roumuon, die neehts twee
ponden , en twea onçen wol had , heeft een
mannelyk lam voortgebragt , 't welk in zyn
der·
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derde jaar vyf ponden , vier onçen en an·
oerhalf lood wol droeg. Die ram was wel gevo~rd geweest, want me a moet uiet verwachten dat de fchaapen, met fchraale weide en
voeder, zwaare vagten kunnen hebben~;
f/. Kan men , door bairige ooycn , lammeren ~loen voortbrengen , die geen bair in de
wol hebben?
A. indien men een ooy , dat tamelyk h~irig
is laat f~1eelen met een ram , die geen hair
'
•
heeft,
zalt het lam , dat zy voortbrengen, met
hairig zyn. Indien het ooy veel hair ht:err,
zal haar lam ook hairig zyn, doch in een mm·
deren graad. lndien dit een vrouwelyk lam is,
'twelk men in't vervolg koppelt met eentam zon•
der hair, zal hun lam geen hair hebben. I.\~ en
heeft vcele bewyzen van dceze verbetenog
gehad, na dat men, met opzet, hairige ooijen
met rammen zonder hair heefc laaten fpeelen.
//, Kan men de verbetering der fchaapen
fpoediger en met meer voordeel uitwerken ,
door rammen tot een hoogen prys te koo•
pen'?
/1, Voor alle de verbeteringen van. 't wol·
vee , zyn de beste rammen het meest gefchikc
om dezelve, op ~e fpoedigfre en voordeclig·
He wyze, daar te fiellen.
Men moet dan geen geld fpaaren, om ram:men van verre te doen komen. Men kan voor.
uit rekenen op het geeu men op de la mUleren,
G 3.
d!.e
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die zy zu11en voortbrengen, zal lamnen wit~;
nen, door de verbetering van hunue ~roott~;
en van hunne wol in hoevcelhdu en in hoeda·
tJigheid ; men zal dan niet verwonderli zyn ~
dat een ram, wiens wol drie en twintig dni:
men lang w:~s, in Engeland voor t~oo Livrcs
'l'ut~rn'. (omtrent Zt!~ lu~nd erd guldens ·. ver.
kogt is. Nooit zal c\c verbetering der kudden
op een goeden voe~ blyven in Landen, waar
de goede ramrt1en op gc~n hoogen prys zyn~
Zy moesten ten miniten duurder verkogt wor:
den d;~n de muoifie bamels, om daar door de
eigenaars qer kudden aamemoedigen' om de
\1este lammeren tot rammen aantehomlen. Men
zou meer Zt!k.fr zyn van zulke rammen ~e heb·
\)en , a)s men aan den eigenan! een\g geld op
hand gaf, cm te beletten , dat hy la mmeren ,
die men uitgezogt had, \iet fnY,de\1, of üezel·
ven verkog~. Het · zou noe: beter zyn , daÇ
l.nen ze kog~ , om ze wel te onderhouden tot
tl i~::n tyd, waar in 1.y in {laat zoullen zyn oni
le kunm:n dknen. D_e gemeenten moellet1
ook goeden ramrnén onder hunne kudde p!aat~
zen.
·
·
· P. Waarom_ zyn de ~oede rammen nood·
~aakelyker Jan de goede ooijen, tot verbete ·
ring der kudden 1
·
·
·
: A. Een ram brengt alle jaaren ten minfle:-t
~yftien of twintig lammeren voort, terwyl ee:-~
'0ui 'er h'\!meenlyk maar é~n !led_·c. I\Jen :zou
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dan vyftien of twintig maal ~eer ooijen dan
rammen nodig hebben, om dezelfde verbetering uittewerken.
f/. Kan men een ras fchaapen verbeteren;
zonder onkosten te doen?
A. Men kan de onkosten vermyden; d?ch
men heeft veel tyd nodig. De ~erbetermg
gaat langzaam voort. ~ndien men parlyks de
beste mannelyke lammeren uitkiest, om ter
bekwaamer tyd v9or rammen te dienen, en de
beste vrouwelyke l:1rn~11eren om ze vervolgens
met uitgezogte rammen te laaten fpeelen , zal
élk geilacht · beter zyn, dan het voorgaande;
maar men zal langzaam vorderen.
· V. Is •er een ipoe~iger middel tot verbete~
ring , dat niet vee\ kost?
_
A. Men moest ranunen koopcn v~n een be·
ter ras • dan dat , 't welk men wil verbe.te•
i·en. Men kan zulke rammen in d~ bt~UI't vm·
den en dan kost het niet veel. lndtl!n men
gen~odzaakt is, om ze een ·.v~inig v~rdcr te
gaan zoe~en, z~l\en de kosten ~og r.tc!t veel
hedraagen. Ondertusfchen . Wint men da~r
door veel tyd in de verbeteno g , om dat d~e
rammen vap eenen beteren aart zyndc dan d1e
van de uitgezogtU:e ooyen in het 111~ , dat men
wil verbc:teren en met dezdve gellJceld hebbende lamme'ren voonbrengt:n , die hetere
~
1...b
d"ll d·• t zv var.
\J.?.edamghedcn hev o''=" , ..
" J • fil ~l.\•
4
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rammen van h~t ras van hunne moeders w<~·
ren voortgeteeld.
?. Kan men de verbetering der fchaapen ,
door het doen van meêr kosten, verhaasten 7
11. Indien men rammen laat overkomen van
de beste rafTen , die 'er in Frankryk of in
vreemdt> Landen zyn , zullen de kosten meer
bedraagen, doch de verbetering zal fpoediger
voortgaan. De rammen zullen betere hoeda·
nigheden hebben , dan die, welke men , met
minder kosten, van nader by zou kunnen beko·
men, en zy zullen het ras , dat van de ooyen ,
wa.ar mede zy gefpeeld hebben, zal voortkomen , meer vohnaaken.
?. De lammeren, die van ooijen van min·
der waarde dan de rammen voortkomen ,
zyn die a\Ie van eene betere hoedanigheid,
dan hunne moeders 7
A. Zy vallen niet al\en even goed uit; daar
zyn in hunne verbetering veele verfcheiden•
heden. Deeze ont!laan uit die, welke aan·
wezig zyn in de gezondheid van de va·
ders en de moeders , en zelfs van de lamme.
ren, in de hoeveelheid en hoedanigheid van
hunne voedtelen , in het meêr of minder war·
me ofkoude Jaargetyde, in meêr of minder re·
gen en andere omftandigheden, die rnaaken
kun~en , dat het lam verbastert, in plaatfe
van te verbeteren; doch de verbetering gaat
al•

altyd door , zo zy niet' door ongelukkige om.
Handigheden word tegeqgehouden.
?. Op hoedanige wyze moet men te werk
gaan , om de verbetering van een ras van
fch!!apcn, in eene opvolging van genachten ,
aan den gang te houden~
A. Men moet onder de ooijen van het eer·
He geilacht die geene uitzoeken , welke het
meest verbeterd zyn, om ze te doen fpeelen
met den ram , die ze heeft voortgebragt; indien men voor deeze koppeling een volmaakter ram kan aantreffen, moet men dentelven
verkiezen. Op dezelfde· wyze moet men by
elke voortteellog te werk gaan. Men moet
den zelfden ram voor niet meer dan twee of
drie geilachte·n laaten dienen , evenwelmoet
men hem niet verwHfe\en dan voor een ander,
die bete~ is of ten minften zoo goed.
V. Wanneer een ras fchaapen zoo verbe·
terd is, als men wenschte, hoe kan men dan
hetzelve in dien {laat houden?
·
A. Men moet het goede huisvesting en
voedfel geeven , deszelfs ziekten geneezen,
en die trachten voortekomen. Men moet ook
wel zorg draagen , van alleenlyk voor de
voomeeliog te houden de beste rammen en de
beste ooijen, zoo ·ten opzichte van hunne ge.
fialte , van de hoedanigheid en de hoeveel.
heid van de wol, als van eene goede gezond.
heid.
V. \Van·
G 5
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V. vVam~cer een ras fchaapen in een fi reek
verbeterd is , war heeft men dan te doen~
om bet zelve door het geheele Land te ver·
fpreideu?
·
A. Men moet uit die fireek rammen en zelfs
ooijen van het verbete rde ras zoeken tf! ver.·
krygen, om dezelve in· de verfchiliende éiee·
len van 't Land in te voeren.
V. Zou het niet goed zyn. cl at ~n.et1 ooijen
m~t de rammr!n liet komen, wanneer merv'een
ras uit een afgelegen of uit een vreemd\a~d
hebben wilde ~
A. De kosten zouden hooger loopen, dan
wanneer men alleen rammen lir!t ovcrkttmen ;
het is waar, dat men in den tyd zoude· win·
rten , om dat men een volmaaltt ras wude h~b·
hen, reeds by de eer!.te voomeeting, doch
daar zou meer gcv;ml' zyn voor dr.n uillhg
van de nndemCl'lllÎng , clan wanneer men
alleen ratnmen zonJcr ooijen liet ov~rkomen.
Niet !\echts de rammen, maar ook de ooijl!n~
moeten in het Land, waar zy naa toe gebragt
wonkn, niets vimkn, dat hun of de lammeren,
die zy zullen VtlOrtbrengen , khadelyk k:tn
zyn. In plaatfe <ht, ctoor vreemde ramml!n
met inhnMcht ooijo!n te koppl'len, men al~ecn
gevaar !o.1pc vuor d·~ r:11r.mcn; de lilmmt:ren,
die uic t:i~ vcrm<=Ndng -.•oortkomen, hebben.
:; eeds
de Geilc.hihc:d,
.
. die vovr h~t Laud
. ren.
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gelehikt is, om dat h\mne moeders dau
in geboeren zyn.
/1'. Op welken ouderdom en in welk fairoen moet men met de fchaapen te veld trekken?
A. De bekwaamHe ouderdom , om de
fchaapen te doen · reizen, is die, waar in zy
het g;ootHe gedeelte vän huntien wasdom
ht"bbcn gekrc:egt:n ;' namemlyk, op de twee
janrc:n. Het beste fairven is, als .men niet al
re warm weêr heefr , als de aarde noch bevrouren, noch vochtig is, als 'er gras op·de
we~cn tot weide gevonden word , en als de
ooijen niet bevrucht zyn, noch haare lamme•.
ren zongen. lu gevoige van dceze aanmerkin·
gen, moet men den gunfligllen tyd waarnee·
rr.e:1, met opzicht tot dt: lt:ngtc van detJ weg,
en w t het Land , waar door de li.:h:tlpen moe·
ten he.:-n trtk ken. .
//. l-!()c mut:t men de fc.:ha:\pen hÇ>eden ,
w:mnc~·r men h~n van het et:ne LanJ na~ het
:ltl .~ a b ar trek ken ?
/J. l\'len m:•et ze zagtjes dryven , zonder
hen tl! ve rhitten of tt! vermot:it:n, Men moet
:~e, op h<cmidden van den dag, als het warm
weêr is , in dt! fchaduw Jaaten.rusten. Onder
':''C~ moet men hen baten ~raazen, Wanneer
die ;iit:l en np de r·)ei~t~r. plaats gekomen ·~yn~
gec:t met' hun vcJêr , als zy hun buik niet ge noeg gc\'uld hebben , en haver , om hen te

ver.
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verfterken. Zy kunnen dagelyks vier , vyf,
of zes middclbaare mylen
afleggen ; doch
als zy vermoeid fchyn en , is bet nodig hen te
la aten pleisteren , om ben te doen uitrusten.
f/, Hoe laat men de fcbaapen voêr eeten,
als 'er geen ruiven zyn?
A. Men bind eenige boffen aan een touw
door een loifen ftrik , en men hangt ze op,
binnen het bereik van de fcltalpen. Zy plaat·
zen zig rondom het voeder: naar maate, dat
zy uaar van eetcn, febiet de febrik toe, en
belet, dat 'er het overige hooi uitvalle.
Y. Welke voorzorgen moet men gebruiken,
wanneer men fchaapen in een Land brengt, dat
voor hun vreemd is ?
A. lndien zy niet van verre komen, heeft
men weinig voorzorg nodig ; doch zo men
h~n uiteen af~clegen Land heeftbaten komen,
moet men zig laacen onderrichten wegens de
manier, op welke 2y gevoêrd en te weide gebragt 2yn. Men moet ze, op dezeliöe wyzc
traeh·

c·)
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trachten te hoeden , en hun dezelfde voed.;
feleo te geeven. Indien men tot eenige ver.
andering genoodzaakt is , moet men die niet
dan langzaamerhand en voorzigtiglyk daar
fie!len.

t•) lieuu ln&yt:mCJ. neezc mylcn worrlen gerc•
.kend op 1 500 Gcomctr. pa[en; d:m hoc:l:!nlge ook
de waarc lcn~;ce v~n dezelve zyn m~g 1 zeker Is het ,
dat men, hier te L:1nd~: , de (cha~pen zomty1fs een weg
van ro en meer uu~cn gaans op een d3g 1 zonder
eenfge vc:rmoeylng, doet afle~gco.
De Vm,
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V. 'Velke voorzorgen moet men neen1eri
ömtrent de voomeeting van 't Wol· Vee·~
A. Men moet eene goede keuze doen van'
rammen en ooijen, om de taffen t~ verbeteren;
of de omaarting daar ván ie bel.>tten. Men
moet vooral tot de vöorttecling geionde f~:haa~
pen neemen, en vàf1 een bekvJ~am'en ouder·
dom• Indien men ontddi!r; Jat toinmige ooijen
niet willen lpee\en ~ kan rilen dezelve eenige
handen vol haver of hen;~ep geevt!n, of el!n
menglel van een uyen of twee bolletjes knuf.
look, in kleine flllkken gefneedt!n. en van twee
handen vol zdnekn en een half onçe of een
lood zout. Men moet de rammen op dezelfde wyze beh'lndelen ; als zy niet vuurig ge·
noeg zyn.
P. Welke zorg moet m'en voor de fchaapen
hebben , na de koppeling?
A. Men moet ze bewaaren voor alles, dat
bet lam in 'a moeders buik zou kunnen doen'

ft: er•
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fierven, of het zelve doen verleggen. Slegt
voeder ., vermoeying , fprongen , drukking
van c:ien buik, al te groote hitte , fchrikken
kunnen die toevallen veroorzaaken , welke
maar al te dikwyls gebeuren.
r. Hoe kan men de toevallen voorkomen;
die aanleiding geeven tot misdrachten?
A. Men kan den felnik, die door een don·
derflag of door het naderen van een wolf V('r•
oorzaakt word , niet voorkomen; maar men
kan beletten, dat de honden , rammen, of
andere dieren dl.! ooijï!n een iè~rik nanjaagen.
Men muct haar wel voeden, zagtjes dryven,
hnar niet in de gelegenheid brengen, om over.
fiooten, fieenen, heggen ,enz. heen te fpringen·,
op elkander ncrk te dringen; of zig te fiooten
tegen deuren, mm1ren, Heeuen, of boomen.
1/. Hoe l:mg draagr.n de onyeu ?
A. Omtrent hondt'rd en vyfr ig dagen, die
ten naaften by vyf maanden nitmaaken.
1/. Waar aal! ziet men, d~t een ooy op het
lammen Haat 1
A. Men ontdekt het aan de 1:wetling det
n:mmrlyke deelen, en aan den uyer, die vol
melk word, en aan ecne omlastin~ van fc~1cr•
pe en fiymige vogten, die uit de natuurlyke
deelen komen' en welken de herders
het
water noemen.
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V. Hoe lang duurt dit water, voor dat de
ooijen werpen ?
A. Vyf en twintig dagen, en zomtyds een
maand, of zes weeken. (•).
V. Wat heeft men te doen, als een ooy al
te lang in arbeid is; zonder te kunnen lam.
men~

A. Men moet zyn best doen om te weeten,
of haar krachten ontbreeken, of dat zy , in te·
gendeel, te veel hitte en drift in 't bloed heefc.
l n het laatfie geval doet men wel, om haar
bloed afrelaaten. Doch indien zy zwak is, moet
men hnar doen drinken twee ginfen flegte wyn,
of (t) flappe genewr of brandewyn, of bier,
of appel · of peere . drank : van alle dccze
drankenmoet mendien geenen verkiezen wel·
ke ~et minst duur is in 't Land , waar m;n zig
bevmd. Men kan ook aan het ooi het men~
f~l geeven , dat men heeft aangeraaden, om
l~ltte te verwekken in den tyd van de koppe·
lmg. Doch • voor dat men deeze hulpmidde·
Jen gebruikt, moet men wel zeker zyn dat
het· werpen niet vertraagd word , dan 'door
de zwakheid van de moeder; dezelve zouJen

haar
(•) Dceze ontlastl~ is hfer re Land ·in zulk ccn~n
tlcrkcn gr3ad niet tlckcnd.
De l'crt.
(1) .boiffin.

b ar zeer narleelig zyn ~ indien zy_,. in, plaotr~
van te zwak te zyn' te vet:! dnh 10 t blo~d
had.
17. Aan welke tek~nen kan men zien, dat
'er by een ooy te veel hitte en bloeddrift is?
A. Aan de è>tJren 1 die warmer zyn, en aan
den pols, die tc hiely~er gaat, dan in _de andere ooyen , en aan de drooge bek en hppen,
het Onan der zyden 1 enz.
r-·. \Vat moet men doen ~ als een ooy
hmc ~
A. Da:tt is niets te verrichten, indien hèt
Jam wel ligt , en gemakkelyk ter waereld
komt; doch indien bet langen tyd in àen dCJot·
tocht blyft, m·oet men hetzelve belptn. door
het langzaam en zagt te trekken. 1\len moe~
het niet naa zig haalen , dan wannctr bet
ooy zelve paogingen doet·, om het uit te werpen.
r. vVé1t t:no'et men doen ' als h::t han zig
niet wel geplaatst vèrtoont?
A. Men moet trachten, om de~zelfs kwaa·
de ligging te veranderen, en het ~elve omte•
keeren, om het in ftaat te nellen van uiuekomen.
.
V. Welkè moet dé ligging van het lam zyn
in het lyf van de· moeder, als zy ren einde
dragt is, om gemakkèlyk ter waereld te ko·
tnen~

A. Het moet bet voorile van dan bèk tegen
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de opening van de baarmoeder of van de
klink a:~nleggen , en de twee voûrne ponten
onder den bek t:n een weinig naa voorl!n geplaarst hebben ; zyne twee agter pooten zyn
on,\er df:n buik opa,etrokken, en naar maate
dat het uit de baar-moeder komt, firekken de·
zelve zig naa agteren uit.
f/. Welke zyn de meest gewoontyke ver·
kcer\te li~~ingen, dit! het lam beletten uit de
baannocder te komen 1
A. 1°. De verkeerde Jigging \-:lil den kop,
als het lam, in plaatlè van den fuuit voor de
opt:ninr~ van de baarmoeder te leggen, een
anJl!r getkelte \t:ln den kop, of deszelfs kruin
of 'l.yden , voorlegt, tt!rwyl de punt van den
fnuic naa ecue zyde of naa agteren gtkeerd
is.

2°. De verkeerde ligging van de voorpoo.;
ten , die in plaats van naa V(loren uitge ltrekt
te zyn, zoo dat de klaauwen met den fnuit zig
voor de opening van de baarmoeder bevinden,
onder den hals g\!vouw~:n of naa agteren uit·
geltrekt liggen.
?, 0 . De verkeerde Hgging van de navel·
fireng, als zy over eene poot heen gaat.
1/. Wilt kan de herder doen. om deeze ver·
keerde liggingen te veranderen ?
A. Wanneer hy vodt. aan de· 'openin~ van
de haarmoeder , den kop van het lam in
plnntfe van den fuuit, moet hy trachten den
kop

Öucr de .Oo:'j~'!~
lto'p na:t agteren te brengen, en den fnuit naa
de opening Vil!t de baarmoedèr te trekken~
Het is nood~aakely~; dat de herder zyne vingers fmeer~ met oly , om dit werk te doen ,
zonder het ooy of het lam te kwerzen~ Indien hy de vuorpooten niet ziet , · moet hy
trachten dezel~èn te vinden , en ze naa de
opening van de baarmoeder te brengen. In.:
dien de VIJorpom:.:n naa :rgtcrcn nirgeO:rekt zy1·~
mt>et de h~!rd .e r zyn best doen , om den kop
naa V\:c:r~n te kryge'l , vcrvolgens moet hy
beproeven, 01:1 de twee voorpooren of tlecbts
-ecne naa zig coe te uekken, om te beletten 1
çl:lt de 1èbourlers het ui~ komen van het 1yf van
't lam gecnc verhindering toebrengen. Indien
de vcorpootcn na a ag~eren uitgeltrekt bleeven,
zou meil gciloO~Iza:~kt zyn, het l:lm met zoo
·1cd kracht naa zig toe te haalen , om de
fchuLtr.!ers doortocht te geeven , dat men gevaar zon loopen van het te dooden. Wannee'r
de herder gewaar \<Vord dat de navel·itreug
Over een van de pooten heen gaat,. moet hy
trachten dezdve te breekerr , zonder het navuil of de nageboorte afcehaalen. De Hreng
breekt van zeiven , zoo· dra het lam gewor·.
pen is.
1/, Wat is het navuil?
A. Het navuil of de nageboorte is een za~
mcnl1elfel van vliezen' die het Jam in moedctS lyf omringden ;zy komen zom:yds na de
H <l'
ge>·
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geboorte van bet lam re voorfchyn. lndien
het na vuil niet van zeiven komt, moet de herder mchren bet zagtjes aftehaaien ; indien by
het fierk trok, zou hy gevaar loopen van het
te breeleen , of de baarmoeder te fcbeuren ,
of die met de nageboorte naa buiten te baalen. Wanneer hetzelve uitgekomen is, ver·
wydert men het van de moeder , om te belet·
ten , dnt zy bet opeete.
1/. vVat heeft men aan een ooy te doen ,
n:t dat zy gelamt heeft~
.A. Eenige uuren, na dat het ooy geworpen
heeft, moet men het een weinig laauw water,
zemelen, garst, ot haver geeven , en het beste voedfel, dat men in bet iàifoen vinden kan.
Men laat bet lam by baar, geduurende eenige dagen. Zoo lang zy zoogt, moet men haar
goed voedfel geeven.
J/. Wat moet men doen, om een ooy ha~r
lam te doen zuigen, en daar vour te zorgen 7
A. Men drukt de fpeenen van de mveder,
dat is te zegg.en , de einden van den uyer,
vin ze open te maaken, dor>r 'er een weinig
melk uitteperifc:n. Men moel opletten, of de
moeder haar lam likt, om het re droogen. Als
zy bet nh:c doet, tlrooir men een wcinie fyn
zout op het lam·) en m~n brengt het by de
mûeder, om haar :tantetetten, om bet te likken, duor ht~r lok a :~s van het zout. Als he:
faiiben vogtig en koud is, kan men , zo het
no-
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nodig is , de moeder haar lam helpen draogen door dat lam met hooi of met linnen af..
,
n
•
tewryven. De ooijen, die voor de eerue rel·
~e werpen , zyn meer onderbevig om haare
lammeren te verwaarloozen; om ze opletten•
der te rnaaken, fcheid men ze van de kuàdo
af, en men fluit ze ergens op met baar lam.
Als een lam niet uit zig zelven den uyer zoekt,
te weeten, de fpeen om te zuigen , moet men
het daar by brengen, en van de ml!lk uit den
uyer in zyn bek laateJl loopen. Als ee~ ooy
haar lam verftoot, hetzeive belet te zmgen,
en daar van afloopt, moet mt:n haar vasthou•
den , en ~en ageerpoot opligt~n , om deA
uyer in het bereik van het lam te brengen.
1/. Hoe veele lammeren brengc een ooy to
gelyk ter waereld?
·
A Gewoonlyk maar een , zomtyds i•.vee ,
en zeer zelden drie. Daar zyn raffen van fchaa .
pen, die tweemaal in 't jaar draagen. Men
zrgt, da ~ de Gulikfche en de Cleeftèhe fchaa. pen tw~emaa l draagen, en iedere reis twee of
drie l:lmmeren wc:rpen ; vyf ooyen brengen
tot vyf en twintig lammeren op ~ en jaar voort.
V. Wat moet men doen , als een ooy meer
dan één lam te gelyk werpt~
A. Indien de moeder vet is, indien de uyer groot en welgevuld is, indien her t~if; ;c ;1
begint goed te worden voor ,;c wci,~en, kan
tnen de moeder twee Jamml!rcn laatcrJ ; Jut:b
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het derLlc moet men van haar afnccrncn, Meil
~cl!mt ha:tr zells het twc:éde élf,- zo zy zwak
JS , zu zy maar weinig melk hècfc of indien

gemolken heeft, doen zy de Jammeren ko·
men, om de weinige melk, die in de uyers
{lebleeven is, te zuigen. Vervolgens verwydrren zy de lammeren, geduurendc het overige van den dag. 's Avonds doen zy hen
wederkomen., om nog eens te zuigen , na dat
men de ooijen gemolken heefc. Men zegt,
dat de weinige melk, die iedere keer overblyfc, met het gras in de weiden, genoeg is,
om die lammeren te voeden. Doch indien
bet gras ·niet voedzaam genoeg was, zou dit
~cbruik de lammeïen nadeelig kunnen ~yn.
V. Wat gebeurt 'er, als men de ooycn nl te
i;mg melkt, of lailt zoogen ~
A. De omlasting van de melk bevryd haar
voor vcrlcheid::!n ziekten, die uit al te over·
v lo~dige vogten zothlen kll!tnen omlb:lll ;
n;:.t.tr, w:mnecr de~clve te lang dm:rr, v:.:rrua{~~ fl.!u en vt!rvallc!n de ooyen; baarc wol is dan
111 mi n1\cre huevcdlwid.
1/, Welke z yn de ooyen, die men melken
kan'?
A. l'vlen waagt niets met het melken van
ooyen, welker wol Hegt is , en weinig op·
brengt. Doch men moet geen uoyen mdk~n ,
di•! goede wol hebben, en vournamemlyk zul·
kc , waar van men het ras wil verhetereu ufin
Hc~at houden; niettemin , indien 'er reden was
om te denken, dat zy uit eene m•crtollighei~t
van vogçl!n zickelyk waren , zon men h:t:J~

het faifoen fl~gc is.
.
'
. f/, Hoe kan meil aan de moedcr-0oyen ,
the gl!en melk geuo~:g hebben , tllelk doen

krgen '/
/1. Men geeft hnar haver of gam me: ze·
!Tielen gemengd , ook t~h!t kno)ll!n en ra.Jpl!n,
peen ·of fniker • wortelen, gckoL•ktt erwti!U ,
gekook~e hoonen, kool~ of klimflp, enz. 1\11 n
breng t ze in de beste weiden. Men heeft op·
gemerkt, dat bet vcranderen van weide ha:1r
eetiust opwekt, en ha:tr veel goed doet, mit~
dat men ze niet uit eene goede weide in een

flegrere laat overgaan.
f/. Wannneer kan men de fchaapen melken?
.
.
.
A. .Als het lam, 't welk een moeder· ooy
melk gaf, haar niet kan zuigen, haalt men de
mtlk uit den uyer , om die aan het lam te
~oen drinken. Men kan de {èhaapen ook mtl .
ken, als de lammeren dood of gefpeend zyn.
Daar zyn fchétapherders in Duirscbl:lnd, die ·de
la~1meren
de agt of tien w~eken fpeenen'
en die vervr1lg~ns de moeders het geheele jaar
door melken. Zoo dra de lammeren km:.ne"n
grotazen • zyn 'er ~eden, die
van de moeders affeheiden , zonder hen geoheel en al te
f;J~enen. 'sMorgens , n~ dat men de moeders
ge·
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eens of tweemaal in de week kunnen mel·
ten, om die vogten aftedryven. Men ge~
looft, dat deeze voorzorg haar bewaart tellen
de longziekte, bet ongans, enz .• !\·laar ,;;ei~
mt>er die melk, als ongezond zynde , weggooyen.
f/. Wat doet men met de fch~apen ·melk I
.A. Men gebruikt ze zoo als de Koe-melk ;
zy geeft minder huy ; de?.elve is vetter en aangenaarnet voor den flnaak. Zy houd meer deelen in , waar de kaas van komt ; men maakt
'er zeer goede en zeer gewilde kaafen Vlln,
voornamemlyk die van Roquefort in Langueèoc.
·
· ·

-'

!

IU

f'

'

I

TIENDE LES.
Over de
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V. Wat doet men, als een Jam pas geboo.~
ren is?
A. Men moet den uyer van de moeder naa~
zien, om de wol aftelnyden, zo die 'er op ge·
vonden word, om te weeten of 'er melk ge·
noeg in is, en om daar van uit de fpeenen te
laatt:n loopen, om te zien of dezelve goed is.
Vervolgens moet mcJl opletten , of de moeder
~1aar lam likt , en of bet lam zelve haal.!
zuigt.
1/. Hoe kan men .weeten, of de melk goed
is~

A. Men kan geleoven, dat de melk goed
i5, als de moeder eene goede gezondheid

TIE~:

beeft, en wanneer de melk lighaam genoeg
heeft , àat is te zeggen , dik genoeg is. .M.tar
wanneer dezelve klt!everig , blaauwachtig ,
geelachtig , of helder is, is zy Oe ge.
1/. Wat moet men doen, indien de moeder
g:en of weitlig melk heeft, indien baar m<:lk
'
H 5
fchynt
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fchynt !legt te wezen ; indien zy ziek 1s ,
of indien zy, onder het lammeri, gettorven
is?
A. Men moet het lam eene andere moeder
te zoogen geeven , die haar lam verlooren
heeft~ of aan een geit, die melk heefr.
1/. Wat heeft men te doen , als een ooy
niet wil zoogen een laq1 , dat van hilar niet
voortgekomen is 1
A. Men zegt, dat men ze ~iOeiden kan,
door dat lam, gt!duurende eene nacht, te be·
dekleen met het vel van het geilorven lam, in·
oien deeze huid nog vars is; hoewel men het
's morgens wegneemt , geloofc her ooy haar
eigen lam reeds weder gevonden te hebben~
Doch men heeft een gemakkdyker middel ge·
vmlden, uamentlyk, dat l)\en flechts het do0e
de lam wryft t~gen dat, 't welk mee in des'!
zelfs plaats wil doen zuigen.
1/ Wat moet me11 doen, als men noch ooy
noch geit hcefr, om et:n lam ti.! zoogl.!n, dat
geen mCJcrler lleelt?
A, Men dot!t dat Jam drinken l:tauwe md~
van ooijen , geiten, of k•)eyen 1 in 't begin by
lepels te gelyk , vcrvnlgcns duur middel van
Cc!n pypkan, wa;~ r van het mondltuk met Jin.
nen bekleed i~, op dur het lam aan dit linn~n
çen naasren by zuigen kan, :tl~> aan. de fpeen
\':ln een ooy. l'vle::n ge~:ft het de pyp1<an, zoo
~~ikwy ls als h~t aanhet ooy zou ge zoogen heb.
·
ben

~.en. Me~1 houd het in een plaats, die maa.
ug warm Is, om de warmte, die het van zyn
moeder, tegen haar liggende, zou gekreegen
h~bbcn , te vergoed~n. Daar zyn lammeren~

<he na verloop van drie dagen geen pypkan
meer nodig hebben , en uic het een of ander
vat kunnen drinken.
·
Men begint met de lammeren , viermaal
daag:~ , mei~ te doen drinken, vervolgons drie.
maal, en emddyk tweemaal, tot dat zy frerk
geno~g zyn, om gras te eeccn.
·
1/. Indien men geen melk had, of men wil.
de dezelve fpaaren , zoude men dan geen
anderen drank aan een. lam kunnen geeven ~
/1. Men zou het laauw water met garfiemeel gemengd kunnen geeven. Doch deeze
drank is zoo voedzaam niet, als de melk.
V. Waar omtre~t moet men oplettende zyn,
als men een lam lilt een pypkan Jaar drinken ?
A. i\·~en moet opletren ., dac de bek niet te
h?0g ~eh, ,u~en wurd , om cf:.tt in deeze houdllig de me:: .k het lam zou kunnen doen Hik.
ken, door in de luchtpyp te komen.
1/. War moet men doen, wanneer men ge.
waar \~ord, dat Cl!n lam droevig, zwak, of
ma~cr

1s?

A. De herder moet toezien, of de moeder in
goede gezondheid is, of haar melk goed is of
het l:tm haar zuigt, en of eenig ander lam ;yn
melk komt Hee!en. Daar zyn gulzige lamme:
f~l\,
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ren . die v~rfcheiden ooijen de eene na de an,
dere zuigen, tcrwyl de eigenlammeren van die
qoijen voedfel ontbrecken. Men moet naauwkeurig acht geeven . dat alle de lammeren , in·
zonderbeid dezwakrl<' , hunne moeders z•ligen •
e.n dat zy goede melk genoeg hebben. Oe
meeste lammeren, die omkomen, Oerven van
honger, of zy hebben O::gte melk gehad.
?. Hoe knn men b~:wyzen, du t:en groot
2antallammcren van ~onger (~erven?
A. Van drie en veer~ig larpm!!ren , aie te
!vlpntpa~d ~ vóó r d( maand A pril, in r 769 geo•
pend zyn , waren 'er ~en en twintig van hon·
g!!r gellorven; want men he~ft geen voedfe\
in de maagen , noch vc:rte.e~de (lotfc:n in de
darmen gevonden.
V. Wat heeft men ni\ den ~ongcr, en de
flcgt~ melk, vo9r · d!f laf\1me~~n h,ct n1c:est te
vreezen ?
A. De wo1, d\e zy op.niklsen, en die in de
vierde 'maag oflebbe kluwen maakt ~ welken
de tterders lik· of wol · b'\ll~n noewen. Het ge• .
beurt dikwyl~ , ~at H qen ~ og~ng der darmen
verftoppen, het voedfel den doortocht beletten en de lammeren doen nerven. Wanneec
de ~ yer van de moeder m~t wol bedekt is,
vat het lam decze wol, in plaats van de fpeen
of met de !'peen, trekt dl! wol ui: , en Oikt ~e.
door. Daarom moet de ht:n1er d~ U}er der
u10eders naazicn , en de W9~, d~e hy 'er oo.
.
. .. ..
.
'{i!).<!,:

vind, afînyden. Wannl!er de lammeren aari
de. ruif eelen, zo 'er dan hooi· krok up huri
~yf vale , blyft deeze, in de wol gekleefd , daar
10 fteeken. De I.\ mmeren, ziende brokjes hooi
op hun eigen lyf, of op andere lammeren, of
op hun ne moeders, willen dit hooi eeten, en
tr.ekken mee een draaden wol uit, die zy door!lJ~ken , en waar van ballen voortkomen. De
rutven moeten zeer laag zyn, op dat 'er geen
vuiles op de lammeren valle , en zo de herder
dat in hun wol of in ciie van hunne moeders
ontdekt, m?et hy hetzelve daar uit veegeo.
~y zullen 1n 't vervolg fpreeken van de ma·
mer , hoe men de wol· ballen in de fchaapen
ontdekt, en dezelven te hulp komt.
//. Wat heeft men te doen aan lammeren
dîe door de koude verllyfd zyn ?
'
A. Wanneer een lam veel van de koude geleden heeft, moet men het verwarmen door
het in w~rme doeken te winden, door het by
een maaug vu.ur te leggen. en bet zoo te fchik·
ken , d~t de kop in de fchaduw van het lig•
haam hgr. ln ~ngdand legt men deeze ver·
kleumde. lammeren ·in een hooi . b~rg of in een
oven' dle alleen met flroo is warrn gem,.akt.
men heeft 'er behouden' die zoo veel gelede~
h~dden van de koude, dat zy naluwlyks ee·
mge teken:n van leven gavèn. Mt'n geeft het
lam een kletrlen k·pellanuwe me.lk in of indien
bet nodig is, een l~!pel bier, ofwyn,rne~ water
ge.
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gemengd. Men voed het op, geduurende ëenige dagen, in den hoek van deh haard in_.
dien bet zwak is. Vervolgens zet men he; lam
met zyn moeder in een bedekte en zelfs be·
Hooten phats, tot dat het herfield is.
P. Wat moet men met de lammeren doen;
die niet dan op het laatst van April of in May
gebooren worden?
A. Men bewaart ze . niet voor de kudden ;
om dat zy zwak en klem zyn; men mest ze,
om ze te tlagten. Het is niet moeyelyk dezel·
ven vet te nmaken, om dat zy geboeren wor·
den op een tyd, dat 'er reeds gras is. Dce.
ze lammeren zyn de eerttelingen van jonge
ooijen , of de Jáatfie die van oude ooyen
voortkomen. vVy noemen ze a·gterblyvers ?
om dat zy te laat gekomen zyn; in Engeland
noemt men ze, koekkoek ·lammeren, om dat
zy gebooren worden in den tyd, als die vogel
zyn fiern laat hooren.
1/. Op· welke wyze mest men de l:rmme.
ren?
A, Men houd ze op fiat, waar zy 's ogrend!l'
en 's avonds, en in den nacht de moeder- ooijen zuigen. Over dag, terwyl hunne moc~.iers
in 't veld zyn, laatmen ze zuigen aan defiief.
moeders, dat is te zeggen, aan de ooijen, die
hunne lammeren verlooren hebben. Men geefc
de mest- Jammeren een of twee maal vars ilrM
in de vier en twintig uuren.
Men

Over de Lammeren.
Men legt een fiuk kryt by ·hen neder ,
om ,laar aan te likken. Het kryt bewaart hen
tegen den buikloop , waar aan zy onderhevig
zyn, en die hen zou bdetten te groeyen.
Wanneer de mannelyke lammeren, welken
men mest, veerden dagen oud zyn, moet men
ze fnyden, dat is te zeggen, lubben, zoo als
dit verkla3rd zal worden, als men van de hamels fprcekt. De geli1eecien mltmelyke lammert:n hebben zulk goed vleesch , als dat van
de· vrouwelyke lammeren. Maar zv worden
zoo groot ni~t, <.lau die niet gcfneeden zyn.
De meeste lieden , die lammeren mesten, om
ze re verkoepen, vinden beter ze niet te fny.
den , om ze grooter te doen worden; hoe·
wel bun vleesch zoo goed van fmaak niet is
verkoopen zy dezelven duurder.
'
f/. Op welken ouderdom kunnen de lamme.
ren ander voedfel dan melk neemen?
A Daar zyn lammeren. die in de bak ert
aan de ruif beginnen te eeten, als zy agden
dagen oud zyn. Dan kan men hun de volgende voeders in de bakken voorleggen :
Haver-meel alleen of met zemelen gemengd:
men zegt , ûat de zemelen hun te veel lyfzouden gecven, indi~u zy niet met ander voêr
vermengd wierden;
Erwten; dt: blaauwe zyn rnaifcher en vo~:l
zaamer dan de wb~ en graauwe. Indien men
de erwten doet bcrHcn in kookt:ud water, en
de-
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dezelve ~et melk gemengd ~orden, zyn zy
ihalfcher en fmaakelykér. Men kàn te ook
mengen met haver- of garf.le ·meel; doch het
garfte-meel walgt de lammeren , om dat bet
tusfchen hunne tanden blyft zitten;
Ongebrooken haver of garst. De haver fs
bet lieffte voedfel voor èe lamtneren ; het is
ook het gezondfté , én het geen het fchielyl<St
vet maakt;
Zeer fyn hooi;
Stroo, dat tweemaal gedorscht is, om het
zagter te rnaaken ;
Drooge klaver, bosfen van haver- en ander
firoo, enz. inzonderheid het zoogenaamd g~.
zond hooi;
Ht!t gtas uit laag we1\and , èn alle die krui·
den, die dienen kunnen om de fchaapen vet
te rnaaken , zoo als men dit zien zal in de elf.
de Les.
P. Wanneer zyn de lammeren op hun best 7.
om gegeeten te worden?
.d. Men eet de lammeren , het vroegst, op
de drie weeken, een maand , zes weeken , en
laater niet dan op de twee maanden.
P. Welke zyn de voorzorgen, die de
lammeren vereisfchén ; tot dat zy gefpeend
zyn?
·
.d. Men moet zulkcm, die men, om de groote koude, genoodzaakt is onder dak te bren•
i en, niet al te warm houden; men moet huYi
luch~

lu~ht

geeven , en hen, zoo veel mogelyk.,
bmten dryven , om hen te vcrftcrken. Als
een Jam agt dagen oud is, kan het zyn m0eder
reeds. naa\oopen rondom het hole. Al! de lam·
n~eren ziek ~yn , moet nten hen naar hunne
ztekte
en ouderdom behantielen
~
J • Wanneer moet men c.k lammeren fpee•
tJen?
A. Als de melk van de moeder begint op.
td10uden! dan is het lam omttent twee maan·
den oud. Dat is ·tegen primo May voor de
lammeren, die op hl!t laarst van February of
in 'c begin van Maart gebooren worden. Wan·
nc<:r de lammeren vro~ger ter waerehi ka.
m~n , is men genoodzaakt van ze mt!er dan
twee maanden te laaten zuigen , op dat zy
goe.\ gras kunnen hehben, als men ze îpeenr.
Uy voorl;ce\d, een l:1m , dat in December gebooren word , zou gee n goed gras kunnen
hebben in Fd>nmy: in Landen , waar de
\vinter zeer Hrenft is , moet men wachten tot
l\1a:lft of April, 0111 het te îpeenen. Daar
zyn lieden~ die de Jammeren niet fpeenen ,
dan in den fchecrt yd ; zomnJi~e kennen hUnne moeders niet n1eer, na. dat zy van haare
vage ontbloot zyn ; het gebeurt meerrnaalen
cint de moe,ier haär lam niet gemakkelyl< wéticr kl.!nt, nn clilt het gefchooren is. Indien
het lam nltoos by z~· n moedar blyft, fpecnt
.zy h~t van ~df, als zy geen melk meer heelt~
l
of
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of wanneer zy fpeels word : dan fioot zy het
lam van baar af, en doet hem den trek tot
zuigen verliezen : zomtyds fcheiden 'er de
lam:neren van zelf af, als zy ee':le goede wei·
de hebben.
?. Hoe fpeent men de lammeren?
.A. Men fcheid ze van de moeders af, en
zo het moge\yk is, verwydert men dezelven
genoeg, zoo dat zy de fiern der móeders niet
kunnen boaren , of de hunnê van haar ge·
haard worden. Ten einde zy elkander fchie·
lyk vcrgeeten, plaatst men de lammeren tot
veertig in getal met eene oude ooi, om hen
.\'OOrtegaan, en te beletten dat zy afdwaalen.
l\1en laat hen weiden in velden van klaver,
van neenklaver, of van rogge-gras, enz. Men
kan ze in gewoone gras-landen plaatzen, doch
die moeten niet nat zyn, Men heeft een middel gevonden, om de lammeren te fpeenen ,
zonder ze van hunnemoeders te neemen. Men
doet ben een foort van een muilband aan , die
. los genoeg is, otn hen vryelyk te laaten eeten,
en boven op den neus bezet met pennen of
doornen, die den uyer van de moeder prik·
ken, als het bm wil zuigen , en haar nood.
v.aken, om het van haar aft~ Jrooten; doch
die pennen moeten niet fchetp zyn, om den
\lyer niet te bezeeren.
1/, Moet men den fia1rt van de lammeren
korter rnaaken?
A. '.Er

Over de Lommenn.
A. 'Er blyft veel drek zitteQ In den fiaart
der fchaapen . inzonderheid als zy fierk aan
den afgang zyn. Die, welker finart afgefne•
den is, zyn veel zindelyker.
De fchaapen, die geen fiaart hebben, fchy•
t1en veel bt·eeder in 't ltruis te wezen.
Men zegt" dat men de ·naarten der fcbaa•
pen alleen inkort , om te beletten , dat zy
n111 den punt niet met drek bezet worden, en
dat deeze drek , h;trd geworden zynde, de
paoten van bet b.:est niet bezeere, ot het tot
loopen aanzette. Wanneer het begonnen heeft
met te draaven , Oaat de klomp harde O:of, die
onder aan den fiaatt vaH zit, hoe langer hoe
meer van onderen tegen de paoten ; die ver·
dubbelde Oagen jaagen hi.!t beest zoo fierk,
dat het moeijelyk valt,- om het optellauden.
Het is goed, om de punt van den flaart à er
lammeren aftefl'lydcn , in Janden , waar de
aarde zig gemakkelyk aan het onderfie van
hunne naarten vasthegt en hard word.
f'. Hoe moet men den fiaart der lammeren
afk.orten '?
A. Men doet dit werk , als het zagt weêr
~s, en hetlam een maand, 1.es wee ken, of twee
maanden oud is, of in den herfst na zyn ge.
boorte. Men fnyd den fiaart af op het lid tus•
fchen twee wervel· beenderen, en men Je~t
asch op de wond. Indien de asch alleen nit:t
1~
vo~
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voldoende is, moet men ze met kaars.rmeef
mengen.
?. Moet men de wol van den fiaart afrny•
den 7
A. Het is goed~ dat men de wol van den
{laart en zdfll van de billen atfnyde • w.. nr.cer
zy belaaJen is met drek • die jeukte en bctfchurft zoude kunnen veroorzaakc.n.

en~.

ELF D E L E S.
Ouer de H.;mels en gefoeeden Ooyen.

ELF·

P. \JVaarom .maakt men h.1 mels ~
A. Uit gefchietl , um het vle:'SCh van het
dit'r maHèher te maaken , om het den fle~te n
fmaak ~ die h~t natuurlyk hebben zou, indien
men bet in den itaat van ram liet blyven, te
beneemen ; urn het veaer te doen worJeu ;
om het fyne en meerdere wol te doen gee·
ven. Men maakt ook daar door het dier mak.
~er. en ligtt•r te regeeren.
Y. u p weli.:e wyze ma:~kt men h:tmeh 'l
4 . Uoor h::r lubben van l amm~ren. Men
noemt ze luntt:ls , als zy een jaar ou.l zyn.
f/. Op weikt:n ouderdom mut!t ruc:n de lam·
.tneren lubben ~
A. Op oe agt of veertien dagen na hun11~
t;teboone. Men ls gewoon, van ze t:iet to
luhben , dan 0p de drie weeken , of ··•p dü
vyf of z~s ;na~nJen; duch hun vlcc~ch is lltNÎt
zoo goeJ, dan wanneer zy op de agt dagl!t'
l 3
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g~fnee~cn zyn· Hoe langer men die bewer.

kmg uuflclc, hoe meer zy de lali1mercn doet
fiervcn . . Die gcene, welke gelubd zyn' heb .
ben nooit zulk eenen mooien kop , en wor·
den zoo groot niet als de andere.
Y. Hoe moet men de lammeren lubben?
A. Wanneer mèn ·ze op de agt of tien
?a gen .l ubt, is de eenvoudigO:e manier, door
mfnydmg eene opening te rnaaken van onde·
ren in het zakje, de ballen door de opening
naa buiten te dringen , en de banden die ho·
ven aan de ballen zyn , afrefoyden.
noemt
men lubben , op de rnanier van lammeren.
Als de lammeren ouder zyn, maakt men aan
~eêrz~den van het onderO:e van den zak eene
mfnydmg, men doet door elke opening een
bal n.aa buiten komen , en men ftlyd den ban;l
af, dte boven aan elkcn bal vast is. Men noemt
decze bewerking lubben , op de manier van
Kalveren,. om dat men op deeze wyze de Kal•
veren lubt.
Y. vVelke voorzorgen moet men gebruiken
vóór en na deeze bewerkingen~
A. Om dezelve te doen, moet men een ty.i
waarneemen als het noch te warm noch te
~oud is. De groote hitte zou het k~ud -vuur \
1n de wond kunnen veroorzaak en; de al te
groote koude zou kunnen beletten , dat dezel.
ve .genas. Na de bewerking wryft men de
zakJes met reuzel. Men houd de lammeren in

Dit

rust,

de Hamels, enz;

rust, geduurende.twee of drie dagen, en men
voed dezelven meèr dan naar gewoonte.
f'. Zyn 'er . niet nog andere ma11ieren, om
bamels te rnaaken ~
·
A. Gaar zyn nog twee andere; de eene is,
om de zakjes O:erk toetebioden met een dun
touw boven de ballen. Men laat den band
zitt~n agt dagen lang ; vervolgens fnyd men
de zakjes met de ballen onder den band af.
Deeze bewerking gefchied alleenl~k op den OU·
derdom van agtien maanden of van twee )aa•
ren.
Door de andere manier van lubben, vat men
de zakjes boven de ballen, en draait ze om;
vervolgens ligt men de ballen weêr op tot den
buik , eindelyk maakt men een band boven
aan de zakjes , om te beletten, dat de ballen
niet neêrzakken, en men laat den band eenige
dagen zitten. Deeze bewerking gefchied aan
de rammen, drie maanden vóór dat zy gefiagt
worden.
1/. Wat zyn (•) gefneeden ooijen?
.
A. Gefneedeu ooijen zyn zulke , aan wel-

ke

(• J Moutomm. Men hc:ert niet kunoen ontdekken •
rl~t dec ze bewerking aan de Ooyen, hier te Lande •
In gebruik la , en daarom voor rlle Coort van Ccbaapeo
&een byzondcrc beoaamloge kunncu vloden.
Dt lrtrt.
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kc ·men , in han eerste jeugd , de eycr. ne~ten
ht:nomen heeft , om haar te bt:lettl·n voornc:tet: ~
lan. Uit hoofde van deeze lubbing, noemt
m ~n h:m gefneedcn ooyen.
Y. Waarom fnyd men lie ooycn?
A. Men û1yd de uoijtn , om ze even nmtig
te rnaaken als de hamels, door de voort=•reoging v;tn de wol, en door de hoedanigheid
van 't vleesch.
1/. Up welken ouderdom fnyd men de ooi·
jen~

A. Men wagt tot dat de vrouwclyke lam·
meren omtrent zes weeken oud zyn , om dat
de eyer~nesten byna zoo groot moeten wezen
als witte boonen, om ze gemakkelyk te l:un·
nen ont.Jekken, wanneer men 'er met den vin..
ger n:ta zo~kt f/. Hne verricht men best deeze bewerking?
A. De herder, die dé bewerking doet, bi!·
gint met het lllrn op de regterzyde aan den
kant van een taft:l n~êrteleggen, zoo dat de
kop van den tafd afharJge. Vervolgens plaatst
hy iemand aan zyn regterhand, die de linker
agtl.!rpoot van 't lclm uit !lee: kt, en ze met de
linkerhand omvat op de hoogte van de pyp ,
da~ is. te zeggen , boven de biel , o.m ze Hil
QP ha,ar plaats te houd ~n Een tweede helpep,
gè~laat.st aan de tegrerhand van dl!n herder,
neemt de twee voorpvoten en de regter ag..
t~~'i•Oot by elkander ~ ~~ boud ze vast, àoor
~~·

dezelve alle drie op de hoogte van de pypen
met de regterhand te omvac;en. Het lam
dus geplaatst zynde , ligç de herder met
de twee voorfie vingers van zyn linkerhand
het vd van hët weeke van den buit< op . om
een vouw te rnaaken op een gclyken afnaud
van het hoogne gedeelce van het heup~h~ en ,
en van den navel. De belptr aan de linker·
zyde verlengt die vouw insgelyks mt't de Iin•
~crhand tut aan cit: kone ribben. Vervolgens
fi1yd de herder lllet een mes in de vouw , zoo
dat. de infny ~1ing maar anderhalf duim lang is ,
(!n etn lyn vol~t, die van het hooól\e gedeelte van h~t heup- been tot aan den na vel
zoude {hekken. De opening gemaakt zynde ,
door langzaamerhand de geheele dikte van het
vleesch, tot op de darmen , zonder dezdven
t~ raak en , doortefoyden' nee kt de herder den
voorelen vinger, die naast den duim is, in den
buik van het lam , om bet linkel' eyeroest te
zoeken; wanne~r hy het zelve voelt, baait hy
het zagtjes buiten de opening. De twee brce•
de banden , de baarmoe'"ler of legger, en het
~nder eyer·nest komen ter zelver tyJ te voor·
fchyn. De herder neemt de twee cyernesten
weg,en !leekt de b_auden en de baarmoeder weêr
na a binnen. Vervolgens naait hy de wond met
een O:eek of drie toe; hy laat de naa}d a\\een
qaor het ve\ ga<!n, ;on~er ~n 't vleesch te komen. Hy laat de beide einden van het gare~
15
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naa buiten blyven , en hy legt een we101g
fineer op de wond. Na tien of twaalf dagen,
als het vel digt is, fnyd men den draad by de
middeUle (teek door, en men tri! kt aan weer·
zyden de uitneekende einden van den draad ,
om ze wegteneemen , en vooreekomen, dat
dezeh·e geen ettering veroorzaake. \tVanncer
deeze bewerking wel gedaan is, hebben 'er
de lammeren geen gevoel van dan den eerficn
dag; zy hebben eenigzins fiyve paoten ; zy
zuigen niet; maar reeds den volgenden dag zyn
zy even lustig als te voorcn.
V. Welke is de grond , die het meest voor
de bamels gefchikt is~
A. In •t algemeen zyn de drooge en ver•
beeven grond~n beter voor de fchaapen , dan
de laage en vogtige, voornamentlyk voor de
rammen , en hamels , die men aanhoud, dat
is te zeggen, hamels, die men niet wil vetmaaken Maar de vogtigheid der weiden
helpt mede, om de hamels, en de ooyen, die
men nagten wil , als ook de oude gefneeden
rammen vet te doen worden.
P. Op welke gronden moet men de ha·
mels van verfchillenden ouderdom plaatzen ~
A. Hamels van drie en vier jaaren groeyen
niet dan op gronden , waar ve~l gras is; maar
de hamels van een en twee jaaren kunnen wel
tieren op gronden, waar zoo veel niet te eeten
is.
V. i\ls
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f/. Als men jonge hamels in fchraa\e weiden
gebragt hetft , wat doet men 'er dan meè,
wanneer zy ouder worden?
4. Men verkoopt ze aan lieden, die betere
weiden hebben , en die nad erhand dezelfde
hamels wederom verkoepen zullen aan ande·
ren , die van nog meer gras voorzien zyn.
Hier door trekt elk al bet mogelyke voordeel
van zyne weiden , door jaarlyks hamels te
koopen van dien ouderdom, die het meest ge•
fchiY.t is naar de hoedanigheid van den gtond,
waar men ze op plaatzen wil.
Men beeft het voordeel van de wol , en
daarenboven het geen men wint op eiken ha.·
mel, door hem op 't eind van 't jaar duurder
te verkoepen , dan hy ingekogt was , doordien
hy in groei is toegenomen.
V, Op welken tyd vind men vette bamels
in de kudden~
A· lly het naazien van de kudden ,-vind
men dik wyls in den hertst hamels, die vet zyn,
Zl)nder dat men moeite gedaan heeft, om ze
te mesten. Hocwel zy zoo veel vet niet heb·
ben, als die , welken men met voêr hecfc op•
gcvulà, 1. yn ze te verkiezen, om dat hun vet
vaster is, en hun vleesch gezonder. Het is
hunne· goede gezondheid , die hen mee·r ly·
vighcid heeft doen vcrkrygen, dan de andere hamels; van dezelfde kudde· Indien men de
zeiven niet Oagtte , zouden ze, in den winter
die
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die lyvigheid verliezc:n, en, in het volgende
jaar, weder vet wur.ten. Het is geen z.kkre •
?.IJ\) ale; , •; het vet van de hrtm~ls, welken men
g..: rn!St h~d't , en di.! hun de ·dood ~ou aan·
doen, d:\'1 zeit's, als m<!n Z.I.! n);!t aan d~nl\ag.
ter vcrk••gt haJ.
1/. \\'01c beefl r:l.!O te doen, om de hamds
vet re tulale en?
A. IJ<~<~r zyn drie m:tnieren • om te vet te
rlot:n wocdc:n; Ue cerlte is, d:lt men hen laat
,, c:i..!en in goel~ e gras-landen; dit noemt m~n
vtt weiden. D.: tweede manier is, hun goed
voér t~ re geeven in de ruif en in \.ie bakken;
dit is de drooge mesting. De derde m.:r.nier
is, wanneer men ae eerst in den herfst }Jat
graAzen , en naderhand drooJ voêr geeft.
P. H•1e veel tyd heeft m~n nodig , om de
hamels in de weide vet te maal<et'?
. ·A. Dit hangt af van den overvloed en de
hoeJarigbeid van het gnts; wanneer dit ~oe(\
is , kan men hamel;; vet manken in twee of
drie mJan~t.m, en by gevolg drÏJ. nnal b 't j~ ut
Vt't weiden op den zelfden gronJ, al:; men in
de tlla;~n.\ M :Httt daar meê b~gint. Wannl!rr
d~ wei3en 7.oo goed niet 1.yn ~ heeft men
mc:!r tyd nodig, ûm d~ bamds te menen.

P. Waili

P. Waar voorheeft men te zorgen, ah men
de hamels vet wil weidt<t:?
,A. Men moet ze zoo veel rust geeven als
mogelyk is , hen 7eer zagtjes dryven , Z•.•rg
draagen, dat zy zig niet verhitten, hen zoo
veel mogelyk doen drinken, en wel zorgtn ,
dat zy geen buik-loop krygen, die gewuonlylc
door den dauw veroorzaakt word.
Op welke wyze hoed men de hamels, om
ze in de wehle vet te rnaaken ~
.A. Deeze mestir.g gefchied alleenlyk in de
]ente, in den zomer, en in den herf11t, in Lan·
den, waar de vorst het gr:~s vcrnidt. !\Jen
dryft de hamels naa de weide 's morger.s
vroC!g , eer dat de zon het ~ras vt:rdwogli
heeft. [\:Jen kid ze in de koelte! en in de felladuw, op het heete van den dag, en laa1 ze
drinken; 's avonds dr~· ft men hen weder t•aa
vogtige weiden , en laat hen tot in den 11acht
daar blyven.
f/, Welke zyn de beste kruiden voor de ha·
mels, om ze te mesten?
A. De luzerne of rups·klaver is bet voed·
zaamne kruid, en het beste , om fchidyk vet
te rnaaken , maar men zegt, dat \u:t aan het
fmeer der l'chaapl!ll een ~eelachd ~e kleur, en
ten <>naangenaamèn tinaak geeft; daar en bo•
ven kan het hen doen c'p~wellen ~ en gevolge.
lyk doen nerven. l)e klaver in foorten is ook
~oo voedzaam en even gevaarl} k als de luzerr.e;
ml.!n
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men wil dat zy het fmeer een geelachtige kleur
geeft , doch dat het goed van fmaak is. l1!!t
gezonde h<.;oi of haanekammetjes, is zeer goed
om vet te maaken , en men heeft 'er geen
kwaad van te vreezen.
17. Welke zyn de overige kruiden, die tot
mcs:ing van de hamels dienen kunoen?
A. Het haver-gras, het loos of vogel·zaad ,
het rogge· gras, het gras uit de weiden, voor·
namentlyk uit laage en vogtige Janden ; en
in zommige gewesten zyn de floppels na den
oogst , en de kruiden in de bo[chen goede
mestingen voor de hamels , doch dezelven
maaken zoo fpoedig niet vet, als de luzerne,
de klaver , en de haanekarnmetjes.
P. Op hoedanige wyze g~fchied de mesting
met droog voêr?
A. Deeze mestingword verricht in hetOeg·
te fairoen ; by voorbeeld , tegens Kers- ~yd.
Na dat men de hamels gefchooren beefc;Ouit
men ze op in eenen ftal , en men laatze niet
uitgaan , dan op den middag, terwyl dat men
voeder in hunne bakken legt. 's Ogtends en
1
s avonds geeft men hun in de ruif te eeten,
en zelfs ook in de lange nachten.
V. Hoe voed men de hamels met droog
v oêr~

A. Men geeft hun goed voeder en koorn ,
of andere voedzaame dingen ., naar dat het
Land die voortbrengt, en de waaren meer of
min
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min duur zyn. Want men moet zorg draagen ,
dat de kosten van het mesten · de winst, die
men door den verkoop van vette hamels maaken kan , ni~t wegnecmen.
Jn verreheiden Landfireeken geeft men aan
hamels van drie of vier jaaren, 's ogtends en
'savonds drie vierendeel pond hooi. 's Middag~ een pond haver , en een pond raap· of
hennep· koeken, in kleine ftl\kken gebroken ;
men doet hen alle dagen drinken.
ln andere Landen geeft men aan elk, des
morgens, niet meer dan tien onçen hooi , op
den middag een vierendeel pond haver , en
een half pond koek, en 'savonds tien onçen
hüoi. Doch de beste..manier is hun zoo veel van
deeze voeders te e,eeven , als zy kunnen opee·
ten. De koeken geeven een olyachtigen fmaak
aan het vleesch, en te veel fmeer aan de wol.
Men moet , in de l:latne veertien dagen, in
plaats van de koeken een ander voeder nee·
men , om het vleesch ee.n goeden finaak te
doen krygen.
V. Welke zyn de beste voeders voor de
drooge mesting7
.1/, Deeze zyn de graanen, zoo als de ha·
ver in gehcele korrels of een weinig gemaalen,
de garst, of het garfie-meel, de erwten. de
bonnen , enz. Het voeder, dat het fchielylcfie vet maakt is de haver in korrels, gemengd
met gnrnc ·meel , of met zemelen , of met
bei~

r
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beide te zamen. Indien men alleen zemelen
by het garfie·meel deed. zoudit voer tu{fchen
de tanden van de fchaapen blyven zitten, en
bun daar een afkeer van geeven.
f/. Zyn •er geene audere voeders, om de
hamels te mesten? ·
A. ~'h:n kan ze mesten met raapen of met
kool.
f/. Hoc mesc men de hamels met raapen?
A Men begint met de hamel$ te weiden op
de noppelen , na den oogst tot de maand Odo·
ber, om hun voortebereiden tot de mesting.
Naderhand dryft men hen over dag op een
akker metraapen: 'savonds geeftmen hun ha ·
ver met zemelen en ~arfte·ml.!d. De raanen,
die op een goeden ~rond {\aan , wd gegroeid
zyn, en opgenomen worden vóór dat z.y r;
ond , of vcrrot, of bevrooren i':yu , zyn 10 t
geheel niet minder dan het grns, on; te mes·
ten, en mi!fchien we\ zoo goed. Zy maa·
ken het vleesch van de hame\s nulsch en van
een goeden fmaak. Doch wanneer men 's a·
vonds de bamels een goed voêr in de bakken
geeft,· doet dit nog meer aan de raapen , om
ze vet te maaken , en hun vleesch nr1.lsc~ te
doen worden; dit bevryd hen voor d1e z1ek·
ten , .welke raapen hun kunnen geeve~ , als
zy in een vogtigen grond zyn. J\1 te oude,
draadige verrotte. of bev.rooren raapen gee·
ven een 'oegt voedfel. Een (•) akker goe·

dt

~e taspën kan dertien of veertien bamels vet

ina:tken.
.
/7. Op hoedanige wyze mest men de ha·
rnels met kool?
A. Men dtyft de hamels op akkers va~
fpruit·of boeren·kool; van de maand Uétobe~
of November, tot de maand February: De
kool maakt de fchaapcn eerder vet, dtn het
gras ; maar zy geeft aan het v1ee5ch een viezen fmaak • en wanneer de hamels oude kooi
eeten heeft hun a:~fft:m een k.waadert reuk;
dien ~en gewaar word' als rnen by de kudde
komt. Om te beletten , dat de .kool geen
kwaaden fmaak aan het fchaapen • vleesch geeve , of hen doe opzwellen , moet
men hun
.
een zoeter vcêr in de bak voorleggen, zoo
als de haver, de erwten , het garl~e · sneel ,
enz .•
f/. Aan welke tekenen ziet men, dat een
fcha:1p vet is 'I
A. Men moet het aan den fraart voelen, die
zonuyds zoo dik word, als een vuist, aan de
febouders f en aan de bor~t; i~ diea men daar
vet voelt , is het een teken dat de fchaapen
wel vet zyn. W:mneer men, na dat ~y gevild 1.yn , het vet in kleine blaasjes, als of 'E
fr.huim was; ziet "te voorfchyn komen, is het
een teken , dat zy wel geinest iyn ;· dit ge•
beurt gemeenlyk, als zy raapen gegeeten heb~
i en.
Y. Kun.

~
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V. Kunnen de vette hamels lang leeven?
A. De hamels, die men gemest heeft met
groen of droog voêr , zouden niet langer dan
drie maanden leeven, dan zelfs als men hen
niet deed Oagten. Het water , dat de mes.
tingen bevordert, zou bun ongans doen worden.
Y. Hoe ou:i moeten de hamels zyn, om ze
te mesten?
A. indien men vette hamels wil hebben ,
waar van het vleesch malsch en goed van
fmaak is , moet men ze met droog vo~r mes·
ten , op den ouderdom van twee of drie jaaren. De hamels hebben, als zy twee jaaren
oud zyn, geen grootte genoeg, en neemen
weinig vet aan. Op de drie jaaren , zyn zy
gromer , en worden vettt:r. Op de vier jaa•
ren, 1.yn zy nog grooter en vetter, maar hun
vleesch· is minder rnalsch. 1\ls 1.y vyf jaaren
oud zyn , is hun vleesch hard en droog ; on·
dertuslèhen, indien men het voordeel van de
vagten·eu van de mest lTekken wil, wagt inen
nqg 1aater, zelfs tot de tien jaaren, als men
in een Land is, waar de fchaapen tot dien ou.
derdom kunnen leeven ; doch men moet dezel•
ven ~én jaar of vyf vierendeel jaars vóór den
~yd , dat zy zouden begionen te vervallen,
'let maal1en.
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In welken tyd moet men de féhaapérl
'fcheercn?
A. Alle ja:trën tegen de m1anrl May ,
komt •er eène nieuwe wol uit den liuid der
f~haapen ; door de vlokken van de oude wol
van elkaêr te felleiden, ontdekt men de punten \'an de nieuwe , àls iy befJnt uitt~fchie;
ten:. het is dan de tyd; om te fcheeren.
P. Wdkc zwaatigheden ioude men ondervinden ' als Jilcn de fchaapên vroeger fchoor 1
11. De wol zou geen genoègzaame rypheid
hebben ; zy zou a11e de hoedanigheden niet
bezitten , die zy vèrkrygen kari to't den na.;
tuurlyken tyd ' dat zy ophoud met grbeyen.
De· fèhaapen 1 te vrbeg o'ntb1oot zynde vati
hunne vàgten in de koude landllreeken. iou.:.
den door het gutire weér veel tè lydeb heb.:
ben; ·
.
P. Welk~ zwanrigl1eden zouden •et ptaatj
hèbben; als men laater b'egon te fcheeren?
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A. Wanneer de nJenwe wol te voorfcbytl
komt, zoo gaat de oude gemakkelyk los; de
minfie kracht is genoeg , om ze uittetrekken.
Jndien de fchaapen dan voorby doorn-ftruiken
of heggen gaan , neemen de takken eenige
wo).vlokken mede , die daar in blyven hangen , na zig van den huid losgemaakt te heb·
ben. Hoe langer men den febeer. tyd uit·
fielt, hoe meer wol 'er verlooren raakt.
/?. Heeft dit uitltel niet nog meêr kwaade
gevolgen?
A. Het is oorzaak van een ander verlies i
wanneer de nieuwe wol reeds eenige lengte
heeft in den fcheer-tyd , fnyd men dezelve af
met de oude. Hoewel deeze nieuwe wol het
gewigt van de vagt vermeerdert, verliest de
eigenaar daar by , in plaats van te winnen,
om dat een kundig koopman en de fabrikeu!'
weeten, dat deeze nieuwe wol, die zeer kort
is, zig van de oude affebeid, als men dezelve
gebruikt : dus betaaien zy de vagt zoo veel
~linder. De ni~'Rwe wol aan de punten afge.
1needen zynde, IS, het volgende jaar, minder
lang, dan zy wezen moest.
P. Wanneer men de nieuwe wol ziet opko·
men, is 'er dan iets te doen, vóór dat men
ièheert~

A. Daar is niets te doen , indien men de
vagt wil affcbeeren, zonder dezelve gewas·
fcben te l1ebben ; maar dit is een flegt ge·
bruik;

Over de IPollm.
brttik ; het is beter , dat men de wol op bet
lighlam van 't febaap wascht, eer dat men
het fcheert. Dit noemt men op het lyf. was·
fchen. Deeze wasfching zuivert de wol van
den drek , die ze vuil maakt, en die de vagt
zou kunnen bederven, indien zy langen tyd
met de pis, de keutels, en de modder, waar
zy meê bezet is, bleef liggen. Daarenboven
kent de eigenaar de waarde der vagten beter ,
wanneer hy Zl! by het gewicht verkoopt, na
dat zy gewasfcben zyn, dan wanneer hy dezelve vuil verkoopt. De kooper weet altoos
beter te koopen, dan de eigenaar te verkoopen , om dat deeze maar eens in 't jaar ver•
koopt, terwyl de ander alle dagen inkoopt.
{/, Hoe gefchied het wasfchen op het lyf1
A. Men doet elk febaap in een loopend
water gaan , tot dat het 'er tot zyn midden
toe in is; de herder is ook, ten min!ltn tot de
knieën , in 't water; hy firykt zyn hand over
' de wol , en drukt die by herhaalde k'!eren
uit, om ze wel te re-inigen. Men: ka u deeze
wasfching ook doen in fiil{laand warer , in·
dien het zuiver is. Doch in die ftreeken, waar
~nen geen ander dan fontein-, put· , of regenwater heeft , is het genoeg , dat men da~r
bakken mede vlilt. Men giet dit water me~
een pot op cle wol van het febaap , tcrwy 1
OJen ze met de band uitdrukt. Maar indien
men een water·val van drie of vier vot:tc n
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~oo~te hebbe~ kon'. mQe~t rr.en het opv~n~

gen m een ku1p, waar in mc:n h~·t fchanp zou
kunnen dompelen. Twee menfelten , mcè
ppgeltroopte m~)Uwen, en die Jaar over mors·
mouwen van gewast linnen aan hadden, zouden het op deeze manier. b.eter dan op eeni·
g~ andere , wasfchen ku~men. ~en heeft het,
~eduur~nde verreheiden j,aaren' J?eproefd met
water Uit een fontein~ zonder dat d~ tehaape~
door de ko~de van d1t water, cenig ongemak,
hebben geleeden. Die geene , welke men
h~t gar.tfche jaar in de open lucht houd, zy~
~1k wyls blootgefi~ld nan regens , die ~oo koud
·
zyn , als een bad ~n bron-water. ·
' P'. W~lke ~oorzÓrgen moet ~en neemen ,
eer dilt men de f~baapen fc~eert, die gewas·
(chen zyn ~
·
A. Het is noodzaakelyk, dat men ze verfeheiden keeren w·ascht, om de wol wel te
zuiveren , en ze gemakkelyk te kunnen ver.
~onpen. ·Na de laatfie wasfcbing moet m.en
de tl:hanpen op zi.nd~lyke 'plaatîen houden ,
tot den f~hee~·tyd , waa.r men nie~ meê moeè
beginnen, dan na dat men de wol beefc laa·
ten draogen , op· dat de vagt, door de· vog~igheid ' nier aarl bederf onderhevig warde.'
Men mo~ç dan tr~chten de la:ult'e w'asfching
~c doen. als bet mooi weêr is. ·
·· ·
f/. Welke zyn de midueicn , om vooruit
~ I! zien, dat het mooi weêr zal worden?
.

.~1.

De

A. De Landlieden ht!bben veele voortekenen van het mooi weêr of van den regen;
maar de maeste zyn valsch, of al te onzeker.
Zy kennen het beste byna niet , dat is de ba·
rometer of het weêr-g\as : een kundig herder
moet het kennen. Men ziet in eenen gl:lfen
pyp kwik-zilver, dat, op verfchiliende tyden,
ryst of daalt. Naast den pyp word de hoogte getekend met duimen en liniën. Wanneer
men op het weérglas ziet , let men op, op
welken duim hoogte, en op welke linie de
kwik fiaat. Men komt eenigen tyd daar na
weder, en men ziet, of de kwik gereezen of
gezakt is. Indien zy gereezen is, heeft men
mooi weêr , en zo zy gedaald is, regen of
wind te wachten.
Y. Hoe moet men de fchaapen fcheeren ~
4. Men heeft de gewooftte, om hun de
vic!r paoten by elkander te binden , om het
!panelen te beletten, maar dit is een verkeerd
gc:bruik. Wanneer men ze dus belemmert ,
word de buik, en bygevolg de blaas geperst,
zoo dat de pia en de drek zig om lasten, en
de vage bevuilen. Men doet beter , her febaap
neêr te leggen op een tofel , in welker rand
verfcheiden gaten gemaakt zyn. Men H.::ckc
een touw , op onderfcheidcn plaatl~n, do<Jr·
die openingen, om de voorpooren op de I! ene
plaats van de tafel en de agte r poot~n op ecnt'l
~ndere vast te binden. Als het een r;un nh:~
. .
·
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hoornen is, bind men ook eén van z}rne hoor-:
ncn op de t2fel. Door dit middel is' het diet
sninder bekneld , en de fcheerders werken
op hun gemak; zy kunnen daar by gaan zieten. Deezemanier is noodzaakelyk voor een
werk, wur oplettendbeid en handigheid toe
nodig is , want men moet de wol met de
· fchaar zeer digt aan bet vel , zonder het te
kwetzen • affnyden. Als het fchaap aan de
eene zyde van zyn lyf gefchooren is, maakt
men het los , men keert bet om , en men
bind het op de andere zyde.
Y. Moet men alle de lammeren fcheeren ~
A. Het is beter, dat men de zwak.ke lammeren niet fcbeert. Door bun hunne wol te
]~aten behouden, bewaart men dezelven te•
gen de toevallen , die hun na de fcheering
~ouden kunnen 'Overkomen, zy zyn meer ge-:
dekt tegen den winter. Hun vagt is het vol·
gende jaar dikker, en vcrgoed de fchade, die
men het eerfte ]aat gehad heeft.
Y. Welke blyke~ beeft m~n VQOt àie fchat,
vergoeding ~
· A Men beeft, op het laatst va~ Juny 177 3,
%eS lammeren alleenlyk de eene zyde van den
kop , den hals, h~t ' lighaam, en den O:aarc
Jaaten fcheeren. Men heef'r die halve vagteJ1
gt-woogen·, en d~ an lere helfc v:an de wol op
tfe Jammeren laaten zitt\!n, Het volgende jaar
.{l.:~uuf. ~en die zelfde ~a~meren g~heel en al;

.

goç~

doch men woog de halve va~ef1 • ~ie ma~~
van een jaar waren, en de ander: h:tlvé. dte
zoo oud wàren als de lamm~ren, tedtr aftot\!'
derlyk. By de waardeerlog va~ de wr!l • bevond mem dat de deelen van het hghaam ·
van de la~meren , die maar eens geleilooren waren , wol badden voortgebragt., ten
naasten by voor dezelfde waarde, als d1e van
de deelen welke tweemaal gefchooren waren.
Het Veffchil be(~ond neehts in eenig.e fiuivers
1neer of min op elk van de zes lammeren.
f/. Hoe moet men de fchaapen behandelen;
als zy gefchooreo zyn?
A. Indien men eenig teken van fchurft he'!'
merkt , moet men ze wryven met een zalf
van vet of van fmeer en van tcrpentyn • oly.
Indien. het v~l gekwetst is door de. febaar,
is dezelfde zalf goed voor zulke kleme won~.
den.
f/. Hoe maakt men deeze zalf?
A. Laat eèo pond fmeer frndren in den z~
1'ler, en in den winter een pond vee.
Net:mt het fineer of vet van het V''llT, en
ve;mengt daar mede een vierendeel pond ttr•
pentyn-oly of m<'èr , indien htt noJig is, om
het fçhurft t~ g~neezen.
· 11. Wat heeft men voor de fchaapen te vree~0 na dat zy gefchooren zyu ~
De groole hirte van de zon en
koude
regens zyn ~ 9 o~ de fchaapen nadeel.~,g , g~
,,_
.
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d'Ulll'ende tien of twaalf dagen na de fchec-

ring. De fierke zon verJroogt hun vel op
den rug, en maakt het vatbaar voor fchurft.
De koude regens bevangen de fchaapen en
verkleumen ze zoo Herk , dat zy •er van fierven, indien men ze niet fpoedig verwarmt.
1/. Door welke voerzorgen kan men deeze
gevaaren vermyden ?
A. Men moet àe fchaapen in de fchaduw.
brengen , op het miJden van den dag, als de
zon fierk fchynt. In tegendeel , zo men te
vreezen heefr, dat 'er koude regens of hagel
zullen neervallen , moet men de fchaapen niet
ver V<"\n hun hok dryven , om ze fchielyk
'Yeer naa binnen en onder dak te brengen,
wanneer h~t noodzaaklyk is: dit gebe urt zoo
dikwyls niet voor de fchaapen' die altoos in
de lucht zyn, als voor de anderen. Want in
eene fchaaphoedery , die in Bourgogne naby
Mootbard gelegen is, en waar, zedert veer·
tien jaaren • geef\ Hallen zyn , is men nooit
verpligt geweest , Ot\1 de fcbaapen , na de
fcheering , onder dak te brengen.
1/. Hoe kan men de fchaapen onder da~
brengen , in fchaapboederyen , waar men ze
altoos Ï'l de open lucht hu~1d, tn waar by gevolg geen fia\len zyn ~
A. Indien men verpligt is de ichaápen, na
d~ felleering , in huis te brengen , gebeurt
d?,t in een tyd, d'\t de fchu,u.r~n leeg zyn. Zy
·

kun·.

kunnen dan tot een fchuilpla!:ts voor de kud.
d~n dienen ~ om u t~ befchutteri en te vefwar~
\llen.
17. In welken tyd en op welke wyze ,
wasebt men de vngten 1
A. Men wasebt ze ten eP-!.'fien na de fchee•
'ring, of in de niaand July in de wnr~(tc da.
gc:1 ~ om dat het water, warm geworden zyn•
de , de wol beter 1\:hoon maakt, Men wasç.h~
de vagten in een loopend water 1 en zdl'~ in
een Hillb:tr.d water , mits dat het zuiver is.
Mt!n begint , met h~t Hroo en ~ndere dingr.n ,
die 'er in vnst 7.itten, uic de vagtcn te trek·
~en ; men klopt ze , om ·er het fiof uit te
· ~oe n vallen ; men ièhdJ de vlokken van ell.,~uJde r , om '<:r bet water zoo vee\ te beter te
doen indringen. Vervolgens gooit men de wol
in groote tiene-mauèen , die midden in 't wa.
ter {ban ; men roert ze om en om met e~n
Hok. Eithiclyk ne,!mt' men de wo\ 'e r \lit. en
};;ac ze droogen up horden iu de fchaduw ,
om dat de hitte van de zon de wol z.ou be·
derven , door dl!zelvc te fchi~\yk te drovgen.
1/, t-'let waffchen in enkel en ko\l\i water
neemt Giat de r~:~:~etri gheid. van de wol weg?
4. Het lconde water heeft geen vat op de
vettigheid , die aan de wol natuurlyk ei~
gen is ,
die men het fmeer of de oly
.noemt, Men geeft 4cn n~am van fmçerige.
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wol aan zulke , die nog niet is fchoongo.;
maakt.
1/. Hoe maakt men de wol fckoon ?
A. Men fcheid een gedeelte van bet fmeer
daar van af, door wecken in een kuip m~t
laauw water. Men zegt , dat de wol in dit
water zig ontlas~ ; inderdaad geeft zy fmeer:de~len v~n zig , èie na.a boven klimmen en op
het· wat~r ~ryven ; men fcbept deeze deelen
af , en laat ze door een fiuk 1\nnen uitdruipen. Men kan bet fmeer, dat in deezen fia~t
is, tot een verzagtende zalf doen dienen.
P. Op welke wyze zui v~rt Qlen de wol ge.
heel en alf
A, Neemt eeq halve fles pis cq andeJ:~
halve fles water laanw gema~kt , voor ieder
~ond wol
.
Weekt de wol, geduurende een quattier
of anderhalf qu:mier , en houd bet bad , da.t
is te zeggen, de pis~ óp denzelfden graad van
warmte.
Men weet, dat het bad zyne geheele uit·
werking gedaan heefc , als de kleur van de
wol over alle de draaden van de vlokken dezelfde is.
·
Neemt de wol 'er uit, eo laat ze boven het
bad. een quarti~r .lang , uitdruipen: legt z~
vervolgens by groot~ vlokken, van zes in eel)
~ond , in een luchtige mand , die midden i.11
.ç w~ter fbat. Roert de wol met twe~ ilokjes

bl

in eene tegenfn ydige richting vyf of ze-s
minuuten lang...
Stort de wol over op een horde , om ze te
doen droegen , zonder ze ooit met de hand
tan te raaken.
Naar maate, dat het vogt van bet bad vermindert, moet men , by de tweede en volgende
vernieuwingen, 'er een agfre van de pis by·
voegen.
~
Men voelt met de hand , of het bad te zagt
en te (•) fmeerig is. (t)
V. Na dat een febaap gefcbooren is, wat
moet men dan met de vagt doen ?
A. Men
(•)

mtllltu~.

<t>

Bchalven de hier voorgefchreeven mlddelen
tot zulvering der wollen • kan men io5gelyks c!e navol~ende, die in 'Holland c.loor fabrikeurs en anderen gebruikt worden, als dlenftlg tot dat oogmerk opgceven.
Men doet etn half ponc.l Zerp in laauw water Cmet·
ten. vervolgens giet men dit zeep-water in een bak of
• tohbe op een vh1is van 4 pond , men laat het daar in
een half uur weeken, dan roett men de wol met twee
fiokjcs glnu en weder, of tr•pt ze mee de voeten; de
.wol haare meeste fmeerlghcld dus verloorcon hebben•
de, baalt men ze l•nszaamerband uit het bad, en legt
ze op een horde van tienen , om bet water IC doen
afdruipen; naderha~d wasebt men ze nog cent in Iu uw
water , en laat ze elndelyk op 't veld Clf op horckil
volkomen droog wordon , om re ondor dat I e ber•
~n en Ie bcwnren!

·
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A . Men moet dezelve aan de lucht blootfielleii
om ~e te doen droogen : hoe droog~r zy is .
hoe minder zy gevaar heeft v:~n te bederven:
Vervo~g~ns fpreid m~n ze uir. zoo dar de zy.
de~ dl~ aan het lyf van het fe naap vast z:tr,
onder ligt, en men !laat alle de kanten van de
wol om na;\ her midden van de andere of bo·
ventte; ·tyde. · Men maakt 'er een pak van, dat
111~:n by elkander houd , door aan weerzyden
een weinig wol te vc:rlc:ngen, die men by el;
kanot!r kuoopt. De vagten, dus gereed ge,
maak• zynde , legtmen ze op een huop, in een
tlt quge plaats , tot den tyd , dat men ze ver;
kOtîpt.

11. Vind men wol van verf(hillende hoedá·
11ighclicn in een en dezelfde vagt ~
A. Men onJ~rr~hehl in Spanjen drie foor·
teo van wol in eche vagt. Men zegt ; dat de
rno cd~ r • woi, ptima genoemd, op den rug

en op tien bals van 't febaap zit, dat de twee;
de l~)ort op de zyden van het lyf; en op de
dyën , en de derde onder aan d~ n bu:k, op
den Oa:m, en op de paoten van hr.t li:hnap
gevonden worden. In Frnnkryk maakt men ê!llé
dc:czc: onderfchekliogen niet; men heeft ud.:rt
kort entdekt op fchaapen met zeer fyne wol
nahy Moutbard ~ dat 'er nergens dan op deri
!taart en de bille~ eene wol van de t.Nèède
fonrt te vinden was. De Wl>l van het eiud van
den fia11rt Wils vau de derde foort• Men weet
nag
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nog niet genoeg, of de wol van de zyden van
het lyf , die van de borst , van den buik, en
van de pooten· van eene mindere hoedanigheid zyn, dan de wol van den hals, van de
ièhoft, van den rug, en van het hoog(le gedeelte van de zyden van het lyf , enz., met
betrèkking tot andere eigenlchappen, dan tJt
de fynre. De fabrikeurs kunnen deeze kennis
verkrygen , door die verfchiliende wollen te
beproeven.
fl. Welke zyn de infeél:en, die de wol het
meest bederven?
A. De motten. Men geeft dien naam aan
mpfc:n , voortgebragt door kapelletjes, die men
ook motten noemt; om dezelve te onderfeheiden van andere infeéten van een gely.
ken naam , noemt men ze gemeene motten.
De meeste menfchen neemen de rups·motren
voor wormen , hoewel zy pooten hebben zoo
als de andere rupfen, terwyl de wormen geen
paoten hebben. De kapelletjes-matten vind
men in de huifen , waar wollen huisraad of
koopwaaren zyn. Zy hebben omtrent de
lengte van drie liniën , en een geelachtige
blinkt'nde kleur. Men ziet ze vliegen van bet
eind ·van April , tot het begin van Oél:ober,
een weinig vroeger of laater, naar dat het faifoen meer of min wum is. Geduurende al dien
tyd, leggen de kapelletjes-motten op de wol
kleine eyeren , dit men moeyelyk ontdekt.
Uit
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Uit deeze eyeren komèn de ropfen voott, dià
de wol knaagen.
f/. In welken tyd bederven deeze rupfen dé
wol her meest 1
A. De rups·motten komen uit in oaohet,
November, en December. Zy zyo 7eer kltin,
en groeyen weinig, geduurende al dien tyd,
en zelf zyn zy verfiyfd 1 wanneer het zeer
koud is. Doch in de maand Maart en het be·
gin van April groeijen zy Ccbielyk; het is dan
dat zy eene menigte wol-draad~n afknaag en~
om zig te voeden en te kleeden.
11 Hoe kent men de rups· motten ?
A. Men ziet op de wol · vagten of op ande·
re plaatfen kleine buisjens van omtrent eene linie
rniddellyn, op vier of vyf en zelden zes li·
niën lengte; zy ~yn een weinig gezwollen in
het midden, en eenigzins puntig aan de twee
einden. ln elk van decne buisjefts of febeden
is een rups , die zig daar in befiooten. houd ,
om dat zy geen ander dekfel heeft , dan een
wie, dun, doorfchynend 1 en teêr vel. De
rups·mot fieekt een detde van de lengte van
zyn lighaam uit z~ne febede , door het een of
ander eind, want '!-Y kan zig in 't midden omke~ren op de plaa~· waar dezelve het wydfie
is : zy kan 'er óbk byna geheel uitkomen.
f)aar blyven niet dan het agterfie gedeel:e van
bet lyf en de twee agterpooten in, die de
fchede vasthollden, zoo dat de rups dezelve
kan

I~ l

hn mtêAeepen , wanneer zy door mil\dél
van haare andere pooten voortgaat. Zy heeft
niet meer dan een derde van baar li~haam bllÎ·
ten de fcheede , als zy wol~ draaden afknaagt ;
zy draait zig in allerlei richtingen , om eeh
grooter aahtàl van die draallen te bereiken.
Zy voed zig van de zëlffiandigheid van de
wol , en zy gebruikt dezelve ook, om haare
fcbeede te rnaaken eri te vergrooten, daarom
is deeze van dezelfde kleur als de wol. Men
kan niet t'.vyflden , dàt •er in de wol rups .
motten geweest z)'n of nog zyn , wanneér
h1en dàar in ván bun drek ziet ; of dat die
daar onder in verfpreid ligt. Deeze drek befiaat
in kleinedrooge;en hoekige korreltjc:st graaU\Ve
als de wol wit ' en zwartachtige als de wol
van die kleur is.
V. Op hoedani~e. WYze neemén de rups.
morten de gedáante van een ltnpe!letje aan?
A. Wanneer de rups-motten hun geheelen
wasdom gekreegen hebben , verlaaten de
ri1eeste de vagten , om zig in klèine donkere
hoekjès vàn het wol- màgaiyn te begeevén ten
maaken zig daár vàst àan dè tweè einden van
llaare Ccheede , oq1angen zig met é~n eind aan
de zolder. Dan quiten zy de twee openingen
van de fcheede , en veranderen van gedaante
l!n van naam; men ~eeft haar den naam van pop.
Zy blyvcn in dien fiaat, omtrent drie wcè ·
ken ; vervolgens booren deezc iilfcéfén Iti:t
L
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eind van hun bekleedfel , dat h~t digtst by
hun kop is, door, en zy komen in de gedaan•
te van een kapelletje te voorfchyn.
f/. Kan men de wol voor het bederf van
de motten bewaaren?
A . Tot hier toe heeft men geen middel ge.
vonden , om de wol geheel en al voor het
bederf van de rups·motten te bewaaren; doch
men kan het gedeeltelyk voorkomen. Laat
de rouuren witten, en de zoldering pleisteren
van het magazyn , waar men de wollen be·
waart , op dat de kapelletjes-motten , die op
deeze muuren en tegen deeze zoldering gaan
zitten , te meer in 't oog loopen. Plaaut de
wollen op horden , die ooderfchraagd moeten
worden op één voet boven de fieencn vloer.
Neemt een nok , waar van de punt aan het
cene eind omwoeld is, en wanneer gy in het
magazyn komt, moet gy met den ftok op de
wol en onder de horden kloppen. om 'er dekapelletjes· motten uittejaagen; zy zullen tegen
de muuren en de zoldering gaan zitten, wilar
het gemakkelyk zal zyn baar te dooden , door
bet eind van den ftok, dat omwoeld is, te·
gen haar aan te drukken. Door .deeze naa.
fpooring dikwyls te herhaaien , v:m het eind
van 1\pril tot het begin van oaober' vernielt
men een groot getal kapelletjes-motten; men
komt het leggen van haare eyeren voor ~
of men laat niet toe dat zy het voleinden : by
ge~

gevoig ' zyn 'er veel minder rttpfen in de
\vol' die ze afknaagen. Êen kind is in {laat ;
bril, op deeze manier; voor dezelve zorg te
drap.gen.
P. Heeft men niet vètfcheiden middelen
aan de hand gegeeven ' om de wol voor de
motten tè bewaaren ?
A. Men weet; dat de
die men ooge~
\vasfchen bewaart, minder onderhevig is, om
door de motten bedorven të w~rdeo , dan die
van de fmeerigheid gezuiverd , of alleen\yk
g~wasfchen is. Indien men, in éen magazyn
van vuile wol, eenige fiegte gewasfchen vag·
ten plaatst , zullen de kapelle*s.motten die
verkiezen , om haare eyèren in te leggen. In~
dien met) deeze vageen verbrand , vóór dat de
tupfen 'er uitkomen ; oin de gedaante van
poppen aantérieemen , vernielt men de rup·
fen , en me~ belet, dat zy kapelletjes· motten
~·ordery ; die èen groot aantill eyet·en zouden
voortbrengen.
Men heeft ~erneená, dat de lucht van cam·
pher of· viln terpentyn. oly middelen waren ,
om de wol voor de motten 'te bevryden. Zy
kunnen door decze ruikende dingen afgekeerd
~\'Orden ; indien zy op wol , diè daar niec
mede aangedaan is ; plaats kunnen vinden;
maar , by gebrélè van zulke wol, gewennen
i .Y. aan de lucht v~n de campher tn viln de
tcrpcntyo.
·

wol,
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De damp van de zwavel doet de rups. motten nerven ; doch deeze damp moet in ee·
rlen kleinen omtrek beflooten zyn. o ·it zou
niet kunnen gefcbieden in een wol. magazyn ,
Çaarenboven zou dezelve haar een kwaaden
reuk geeven; die van de campher is ook zeer
onaangenaam. Men doet beter, met de wol·
\en in bet magazyn uittekloppen , en de ka·
pelletjes-motten te dooden: ook is dit de ma~
nier van de bontwerkers , om hunne peltery.
en te bewaaren ; zy kloppen ze uit, en vervolgen de kapelletjes·motten , zoo dn zy 'ez
eenige van gewaar worden.
/1. Kan me u de wol niet ergens in doeu,
zoo dat 'er niets te vreezen is voor de motten?
A. De rups-motten kunnen het papier niet
doork naagen: dierhalven is de wol in zeker·
beic\ in écm welgeflooten papieren zak. Maar
det>ze rupfen kruipen door de tieeken van het
linnen; zy ma<~ ken ·~r een klein rond gat in,
door de draaden van elkander te verwyderen"
~~.>ader dezelven aftefnyden.

DER~

Over hee Perlctn , enz.

165

D E R T i E N D E L E S.
Over bel inboldten of perken der Scbaapen.
V. Wat verfl:aat men door het perken va.n
de fchaapen? :
A. Het is de tyd ~ dien zy doorbrengen op
verfchiliende fl:ukken gronds , om dezclven
cene meerdere vruchtbaarheid te geeven door
de pis en den drek , die zy daar over ver·
fpreiden.
f/. Op welke wyze doet men de fchaapen
perken 'l
A. Men fluit dezelven in eene o~nheining,
die gemaakt word met hordt!n , en die men
een perk noemt. Deeze omheining houJ de
fohaapen binnen den omtrek van dèn grond,
dien zy, in een bepaalden tyd, kunnen vrucht·
baar rnaaken , en keert de wolven af. De
herder ligt by het perk in een hut, om het te
bewaaken ; de bond loopt ook rondom he~
ptrk , om de wolven te verjaagen.
P. Hoe moeten de borden van een perk ge.
maakt worden? .
4. Me.a maakt dezelve van vier en een hal..
~

a
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ve of vyf ~or.ten hoogte 9 en zeven , agt, n~:
gen, of tten voeten lengte , indien zy niet te
~w:tar worden ; want de herd~r moet ze ge~
makkelyk van de eene nan de andere plaats
~unnen brengen. Zy zyn zamengefield van
trenen. van hazelaar , of' van eénig ander lig~
en bu1gzaam hout , gevlagten tu[chen fiaakcn , die een weinig · d~kkè~ zyn dan de tienen. Men maakt ook horden van dunne plan:
ken in haute fiylen gewerkt , of Oecl~ts 'er ba.
ven op gefpykerd. Men laaè in .de horûen
van hazelaar drie openingen van een half voet
hoogte en breedte, alle drie geplaatst: op de
h ~ogte van vier yoeten, aan ieder eind is .'et
~en , en een in het n~idden ; die ~ao d~ ein:
den worden zy • gaten genoemd.
·
1/. Hoe zet men de hofden O,P,, om een
perk te maaken?
· ·' · ' .. ·
·
· A_. ~en zet 'ze naa~t elkanclef op vier rey·
en, om een vierkant te rnaaken, en men on·
derO:eunt ~e door middel van fiimen welke
hou~e {lokken z~n ' aan 't ~éne eind omge-'
boogen. De ~orden fiaan een weinig over el:
~ander , zoodánig daç de twee zy: gaten to,t
~lkander komen; men fteekt 'er het eind vaq
den flut doQr. Hier in zyn twee gateo ge~
boord , w~ar in me~ twee pino.en fiee.kt, d~
~ene agter à~ finaken van de horden en de an.
~ere va~ voqren' ~ verder dnt~t men naa be;
\)eqen het ander eind van den Hut, dat krom
~ ~ en \'~aar in een 0-euf is gemaakt, io welk~·
meQ
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men een neutel fieekt , dien men met een
houten hamer in den grond Oaat. Men beeft
op de hoeken van het perk geen flutren nodig, het voldoet, wanneer men de twee Haaken, die naast elkander zyn, zamenbind met
een touw, dat door de zy. gaten gaat.
r. Welke uitgefirektbeid moet een perk
van fchaapen hebben ?
A . .De uitgefirektheid van een perk moet
evenredig zyn aan het getal der fchaapen, die
p1en daar in plaat:~;en wil, otn dat het nood.
zaakelyk is, dat de kudde genoeg mest en gier
verfpreide , om den grond , die binnen het
perk befiocten :is, vruchtbaar te maaken. Elk
fchaap kan het nodige geeven aan een omtrek
van omtrenç tien vierkante voeten , by ge·
volg, indien de horden tien voeten lang zyn,
moet men twaalf hordon hebben voor een perk
van negentig fchaapen; agtien voor twee bon ·
~erd; twee entwintig voor drie honderd. Indien
de horden maar n~gen voeten lang zyn , moet
men, voor ieder van die perken, twee horden
meer hebben; vier horden meer, zo zy maar agt
voeten lang zyn; en zes horden meer, zo zy
niet langer zyn dan zeven vo.eten. Men heef~
voor een perk van vyftig fchaapen nodig
twaalf horden van zeven of agt voeren , or
tien horden van negen of ~ien voeten lenhre 9
enz. Deeze uitrekeningen kunoen kwaalyk
G~maakt zyn , daarom kan men een wtini~
~ 4
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of minder fchaapen voor ieder getal V2f\
horden nellen. Wanneer hun getal niet ge·
lyk kan zyn op elk van de vier zyàen van het
perk, ;Jnoet •er op tw.ee tegen oyerllaande zy-,
deo eene horde meêr zyQ, dan op de twee.
àndere.
f/, Hoe lang moet qe ~udd.e in een p~rk

lUCèr

blyven~

A. Dit hangt af van d~ ~an~te van de n.ach•
ten en van de boedanigbeid van de krutden.•
Als 'de nachten lang zyn , en de kr1;1iden, we\·
ken de fchaapen e.et~n , ~e,cr fapp_ig zyn , ~~
veel drek en ·gier ge~veQ , is de helft of een
derde van de naçht genoeg ~ om d~n. gron~
van het p,erk te ~en;1esten. Indien men een
grooter p~rk ·m~~kte, zou de ~-es~ niet gelyk
'-:erfpreid worden : da.arom ma~k~ de herder
e.en tweede perk in bet midd~n van de 1;1acht,
en zomtyds een de~de.
· r. Wanneer men maar e.en klein getal
(chaapen bçeft ~ kan J;Den ~e dan la.aten p~r·

ken '1

· A. De onkosten , die de hetder maaleen
!pOet kunnen dit alleen verhiod~ren ; het
v.oord~e\ van een klei.ne kudde zou. daar toe.
t:~iet gen~egzaarn zyn. M~ar men kan v~·
fcheiden kleine kudde.n by elkander dryvén ,
Olll
te urnen te. doen perker,t, Opder het
opzicht van 'eenen enkelen herd.er. Caar zyn
Landbouwers, die, voor een. ~e~eren tyd, ~e...
·
·
mge

ze'.
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nige zeer kleine kudden huuren , en die deeze
by elkander brengen, om ze op hunne lande·
ryen ce doen perken. Andere lieden , waar
vàn elk maar weinige fchaapen houd, brengen ze allen by elkander, e·n doen dezelven
perken , voor gemeene kosten, op de gron~
den , die aan ieder in 't byzender toebehoo·
ren.
. V. Wanneer men fiechts kleine fiukKen
grond beeft , is dat een reden , om niet te
perken?
·
A. Neen. Dewyl het 'er alleen op aankomt;
om de horden van het perk en de hut van
den herder eenige rnaalen meêr te verzetten.
beeze verkruying is van weinig belang , in
vergelyking van de verkruying der mest, die
men genoodza.akt is op de gronden te brengen, waar men de fchaapen niet op laat perken. Men heeft verreheiden vragten mest no:-.
dig voor een hal.ven alck~r grçmäs , en ~~n
vragt is genoeg , om 'er de horden voor een.
perk naa toe te brengen , met de herders-hut,
èiie agter aan de kar of wagen word vastge~
maakt.
1/. Op wel~.e w_yze ma~~t de her~er ee.n
~~rk 7
.
·'
A. Hy plaatst zig op een hoek van 't veld;
~y meet met febreden, op het eind en op de
};engte van 't veld, de nodige uitgefirektheid
· ·· ' ·
L 5
·a f,
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2f, om de horden ter weerzyde ~an 't veld te
plaatzen : hy tekent d~ plaats, waar de laatfte
moer komen te ftaan. Vervolgens meet hy d~
tiitgefrrektheid, welke de twee ande~e zyden vaQ
het perk moeten hebben, om een vierkant te
rnaaken , en maa~t een teken op de plaats ,
waar deeze twee ~ndere zyden za~enkomen;
eindelyk zet hy dç borden , overeenkomftig
met deeze afme<:ti{lgen. o~n elke horde tè
verzetten, fi:eekt de herder het eind van zyq
fiaf door de opening , die in h~t m~dden is,
hy zet zyn rug tegen de horde; hy neemt ze
op " en draagt ze weg, door zyn flaf op zyn
febonder te le.gg~n, c;:o met beid~ handen wel
v'ast te houden. Men kan ook de horden
draagen , door den regter·arl).\ in de_middenfie opening te neeken , of onder op een n.~
de laacfie rigchel van de houte heiningen. N~
dat hy een horde gezet heeft, n~aakt by de.
zel'ç.e vast door middel van een Hut.
V. Hoe maakt ~e herdt:r het eene perk n~
het ander?
A. Een van dezY,den van he~ een.e perk dien~
voor·het ander ; na dat by de drie andere zyden.
van het tweede perlç afgepast en in 't vierkanç
gebrage heefr , vcrzet hy d~ ho~den van het
~edl:e ptrk op' het tweede. vvan~eer hy tot
:lan het eiml van 't veld gekomen 1s, na verfeheiden perkep agler elkander ~ezet hebben ,__
~~-~~t hy eel?. ni~u"~ na·ast het l~_a_tne~ e;o}~~
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vplgt ~en nieuwe rey , tot dat hy ~ederkomt aan
het andere èind van 't veld, en zoo vervel·
gens , tÓt dat 'er geen plek ~eer ov~rblyfr',
äie hy n~et beperkt heeft:
.
V. Hóe kan de herd{!r ~~n meU\f pe* ~a~
ken, des nachts als het zeer donker is?
A. Hy moet de voorzorg gebruikt ~ebbeq~
9tn het nieuw~ perk by dag aft~meeten, en
op elken hoek een ftok te fieel\en , lllet witte
lappen aan bet eind vastgemaakt, op dat h1
'l t in den nacht kan ontdekken, en dezelve
!1em tot een baak fi:rekken , om de hord~n van
het nieuwe perk te kunnen plaatzen. Me~
kan deeze zwaarigheid vermyden ~ door '- by
dag, een perk te zetten, dat eens zoo groot
is , en door het in twee deelen te fcheiden,
~!oor middel van een fchot van horden. De
herder heeft alleenlyk de fchaapen van het
een in het ander te laaten gaan, om ze van
perk te doen veranderen.
- f/. In velden ~ die diepe vorens hebben,
~10c kan de herder àaar de horden op de zycten van het perk, die dwars over de vorens
gaan , vastzetten ~
. 4 . Dat zou he-m onmogelyk wezen, indien
me n niet de voorzorg gebruikt had, om met
. çlen ploeg den ·grond gelyk te rnaaken, door
~verdwars een dubbelde voren te rnaaken op
~~ ~\aatf~n, V(aar de Z!(den van het perk moe·
te~

lf~
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ten {laan. Men kan op de~:te wyze een groot
getal perken op één dag afcékenen.
Y. Hoe moet de herders· hut voor het perlç
sernaakt worden~
A. Dezelve moet zes voeten lang zyn, op
vlèr voeten breedte en hoogte. Zy moet ge·
dekt worden met firoo of met dunne planken.
Men zet ze op vier kleine wielen • .Aan weerzyde heeft zy een deur met een Oot. Men
lègt in ~eezo hut een mat~as, fiaap ·laken en
dèkens vo~ den herder om op te rusten, en
een taieltje , OQl eenige kle~ren· en mond . kost
op te plaatzen.
·
··
Waar moet deeze ~ut geplaatst worden? ·
J. By het perk, op dat öe herder 'er het
E>og op kan ~ouden' als hy op zyn bed ligt~
d~or ee~ van de deuren operi te maakeo. Wanne~r een ~euw perk te ver verzet word, brengt
de herder zyn hut daar h~en • door dezelve
alleen ~ verkruyeo, indie1,1 de grond gelvk eri
elfen is , of doo~ ~e hulp van een tweeden
daar by te naemen.
· P. Hoe lang l:tat men de fchaapen , iedere
n~cht, in 't perk blyven ?
'
·
·
A. Men dryfc hen in het perk op bet eind
van den dag, of !s avonds ten negen. u uren ·
al.s de dagen zeer lang zyn, en 'er geen dampé~·
opkom~n. Men dryfc ze uie het perk, ,s mor·
i.e~~ ten n~g·en uuren , 11ls de luch_
t en de 'zoi1

het gras opgedroogd hebben , of ten agt uu•
ren, wanneer 'er geen dauw is.
/7. Op welke uuren moet men, des nachts
en in den morgennood , het perk veranderen?
A. In het faifoen', waar In de fchaapen veel
drek en gier rnaaken , om dat de kruiden;
welken zy eeten , veele fappen hebben, moet

elk perk niet langer duoren , dan ten naas•
ten by vier uuren. Dus begint het eerne
perk 's avonds ten negen uuren , bet moet
eindigen ten één uur in den morgen ; het
tweede ten vyf uuren , en het derde ten ne~
gen uuren. Dit laatfie perk by dag gefchie·
dende , heeft men zoo veel niet voor de wol·
ven te vreezen ; daarom leao de herder zig van
de moeite 011tfiaan , om het mèt horden te
onueuen , hy heeft alleenlyk de henàen zoodanig te plaatzen, dat zy de fchaapen hou•
den binnen den omtrek van den grond , die
voor het derde perk gefchikt is : dit noemt
men open perken. .Als de nachten lang zyn,
en dat het eerfie perk begint •s avonds voor
negen nuren , doet men ieder perk zoo veel
langer duuren. In fairoenen, wanneer de krui·
den minder fappe~ hebben , en de fchaapen
minder mesten gitr maaken, verandert de herder
het perk maar eenmaal. Hy tracht voor het
eerfte zoo veel tyd te befteeden, als voor het
tweede. Indien men in den winter. perkte ,
zou

·r.
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men fledits een perk daags künnen maá;
ken, om dat in dit fairoen de fchaapen weinig
mest en gier geeven , en dat de koude den
herder niet eoelaat, om zyn perk in den nacht
te verzetten.
//. Kan nieu de fchaápen in dèn winter la:i·
ten perk~n?
A. Men kan, geduurende dèri winter, op
drooge gronden doen perken ; zoo lang de
herder; in zyn hut liggende, geen ongemak
van de koude heeft. Ma:~t in den winter, wan·
neer de fchaapen niets anders dan droog voér
hebben; geeven zy maar weinig drek en gier,
die miiTchien bèter befreed worden , on-. de
fial-mest te verbeteren, dan om te perken.
1/. Kan men den hond tegen den regen en
de koude befchurien 1
A. Men moet een klein hok heboen; dat
de herdet gemakkelylt kan verzetten. De
hond ligt daar in op firO"o : het moet altoo~
geplaatst worden by en aan de andere· zyde
van het perk, tegen over de herders-but. De
opening van zyn hok moet naa den kant van
het perk gekeerd zyn ; zy zal alcoos blooeftaan voor den wind , dewyl de deur van
de herderS· hut, die naa het perk toegekeerd
is, tegen den wind moet befchuc zyn. Om'
den hond ook eènige befèbutting te geeven,
moet men van onderen aan de opening van·
zyn hok een plank maaken; die ten minfien
t ori
20U
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ïoo hoog is , als het lighaam yan den hond 6
als hy ncderligr. Wanneer hy den kop opligt,
Zal hy over die plank heên zien, en daar ook
over heen fpringen, om in en uit zyn hok te
gaan. Indien men verreheiden honden heen,
moet het hok ua~r ruaate van dien grooter
zyn.
f/. Hoe brengt men de fchaapen naa de
weide, wanneer 1.y in 't veld perken~
A. Men brengt ze 's ogtends en 's avonds
in de weide, en op het midden van den dag
in de fchaduw, om hen voor de hitte van de
zon te bewaaren ~
//. Hoe veel tyd is 'er nodig , . om een akker te beme~ten, door 'er fcbaapen op te per..
ken?
A. Dat hangt af van het getal der fchaapen.
die perken 1 en van het faifoeo, waar in dit
gefchied. ~en febaap kan in een perk omtrent
tien vierkante voeten vruchtbaar maaken. Drie
honderd fchaapen zullen in een perk bemesten
drie duizend vierkante voeten, endenig duizend
voeten in tien perken, het geen byna de grootte
uitmaakt van een akker van honderd vierkante roeden, van agttien voeten ieder, welke
t\Vee en dertig duizend, vier honderd vierkan·
te voeten uitmaaken. Wanneer men drie per..
ken in éénen nacht maakt, heeft Il'Jen neehts
drie of vier dagen nodig , om een akker
vtuchtbau te milaken door 'er drie hondent
fchaa,-
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fchaapen op te Jaaten perken. Volgens d~
zelfde rekening zullen twee honderd en zeven:.
tig fchaapen een akker bemesten, in twaalf
perken ; twee honderd fchaapen in zeventien
perken ; honderd fchaapen in twee en dertig
perken , enz••
Y. Welk is het minfte getal fchaapen, die
men. kan doen perken 'I
A. Meri zou met een zeer klein getal kun·
nep perken , doch men zou veel tyd nodig
hebben ~ om een veld te bemesten ; het zoo
inisfchien de moeite niet waard zyn. Men
moet ten rninfien vyftig .of zestig fchaapen
hebben , om een petk te rnaaken , en nog
1noec de herder een kind van 'c huis zyn, om
niets meèr voor het perken te behoeven te
betaalen. Vyfdg fchaapen bemesten in een
perk vyfbonderd vierkante voeten; dus hecfr
men vyf en zestig perken voor een akker no·
4ig. lndien men dagelyk~ drie perken maaki.
heeft men twee en twintig dagen nodig, om
een akker te bemesten; twee en dertig dagen ~
wanneer men niet meer dan twee perken
daags maakt ; vyf en zestig dagen; 01ls men
,er maar Mn n~ankt.
P. üp wcik~ wyze moet men de aarde be·
r~iden, om te perk ei! ?
A. Eer dat men de fch:~apen laat perken,
ploegt men tweemaal , em de pis of gier zoo
veel te gen1akkelyker in den grond te do~n
dtin-'

1'7'"',

1
o{Jer ÏJti PerNen'
mz..

d~ingen. ioo dra het p~rken În e7n veld g~~

,i digd is ploegt inen het zelv~' om de mest
~enn ~1er
· . m~t de. aarde
te inengen , eer dat ue•
.
l

. .

~elve uitdroo~t ~f Ult~ampt..

,

..

1/. Kàn tnen niet pèrken ' op andere

t"yden 1 . . . , .: . ~
. h k . ·.
A. Als een akker gezaaid , ~~ ,et oor.~
uit den grond gekhmen is , kan ~en ·' by.
drooge dal'0 en' p'erken ' tot dat. dt tarw of de
" t ' dat..
· f
garst é~n duirp hoo~te hee
t.. .M en zeg
de fcl1aápèri de fchade ve~goeden' om da~ ZY..
göed doen aan de wortels ' ~oor de hgte
{'Jonden to'etetrapp.en ' en dat zy de wormen
, door hun luèht v~rwyderen...
~
.
.
. fr. Hoe làog duurt de bemestmg van het
perken?
; . . ·: . b''
.
A. Het perken lS een betere e.mesung ,
dán de fchàape~· . drt!~.. Het. do~t ~ene zee~
a:mmërkelylte mtwe!kmg , geduurende tw:e
jaaren ' op de voortbrèng!.~g ~än de tarw' ~n.
het eerfi:e )aar , en op d1e van ,.de. haver, m
h'et t\~eede jäar. :e~n ~\live P~.•km~' gemaakt
o'p den iel(den grond 1n het derde Ja.~ r, wan·
neer ny braa~ ligt , zai eène vry go~de bemesting \litmaakèn voor ~es volgende J3aren,,
in~en men denze!f~en gr?.nd, ïn het twet:de.
b'raak ··)aar , tt!n balven mest.. Dus b~ltaa~
cl'•eze bemestingen voor negen Jaaren , ~~~ een
r;rking, welke men doet, .in het ec~l~e par;
,~6ó'r da't men de tarw zaalt ; eeu h.llve p:r~
M
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king in htt vierde jaar; en een~ toemaaking
met rn::st ' neehts ten halven van de gewoo.
ne lv>eveelheid , in het zevende jaar.
r. Hoe m1akt men eene halve perking 7
A. Men geeft aan het perk eenmaal meêr
groorte , dan het voor eene geheele perking
hebben zou. Doch verf,heiden Landbouwers
m:tal<en de halve perking n\et, die zy moest<'n maaken, twee jaaren na de geheele per·
!dnp; , CJm dat zy niet genoeg fchaapen zouden
hebben , om op deeze wyze tweemaal .alle
i1~tnne landen te perken. Dus trekken zy
lllt!t al het voordeel, dat de perking hun zou·
cle kunnen geeven.
f/. Zouden deeze Landbouwers een middel
k1111ncn hebben, om eene grootere uitgefirekt..
heid van gronden te perken?
A. Men mo:t de landen , als zy braak
lig~en , bez:tayen , in plaats van dezelven
do;)r bet onkruid, dat op de onbebouwde ak·
kers groeir, te laaten berooven.
1/, Zoude men een rniddelmaatig foort vaD
?;ronden niet uitputten , indien men dezelven
ja:nlyks een gewas liet voortbrengen, ~onder
hun é~n jaar rust, na twee oogst· jaaren , te
g cc>VI!Il ?

/1, Men zegt, dat de kruiden, die op de

hraaldanden groeyen , en welker wortelen 1.ig,
lmtipende. by de oppervlakte vat1 den grcnd

~!rl~iCiden , nadeel àoen aan de voortbren:
gio'

ging ván de tarw, welke inen in dién zelfden
g!·ond zaait, om dat zy ook ~ortelcn heefr ~
d1e over den gtond heen loopen; Doch in.
dien d~ gro~d bezaait wns met goede plan•
ten , d1e met pen· wortèls diep in denzeiven
neêrfcltooten , deeze planten mét pen · wor.
tcls niet nadéelig zouden zyn voor het ge.
:vas van tarw ~ in het volgende jaar, dat zy
1n tegendeel het opkomen van planten met
ondiepe en kruipende wortels jo de bouwlanden zouden verhinderen. Dus zoude
men, on1 de drie jaaren J een gewas hebben j
dat men tot voedfel voor de fchaapen gebrui·
ken kon.
f/, Welke zyn· de planten , die diepe wortels hebben, en op de bouwlanden ktinnert
gro~yen , zonder, in het volgende jaar, he·e
gëwas van tárw te benadeelen 1
A. Etwteil , paarde· boon en, witte- boa~.
tien, aardappelen , raapen; klaver; enz ••
Y. Kan men de gronden kennen , die alle jaaren zo·ndet braaken , vruchten zotidert
kunnen geeven , en weeten, hoe veel per~
kingc~ men zoude nodig hebb'en , on1 dezcl~
ven genoegzaam te bemesten~
A. Het is alleen de ondervinding, die daar
omtter:t de ëeste Ie$ kan geeven: men moet
proeven neemen op een klein fiuk gronds.
Ieder Landbouwer iou, dus doende, kunneri
hocpen , hyna ionder onkosten; een middel
M2
tt
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te vinden, om zyne landen te bebouwen CJ1
eene wyze , die bete~ zou zyn , dan· die ,
welke men in 't Land navolgde. Daar zyn
gronden die zeer veel van elkander verfchil·
Jen , e~ die el~ eene byzondere bebbuwing
vereiiTchen. Dit is een (lu~ van zeer veel gewigt ,. om de oplettendheid van Eigenaars en
Landbouwers waardig te wo1den.
P. Is het perken goed voor Weilanden Y
A. Zeer goed; maar op vogtige Weilan·
den zou het de .rcliaapen benadeelen. Zy
loopen in het gehe~ geen gevaar op drooge
Weilanden , en doen dezelven veel opbrerrgen. Door dit middel, kan men zeer goede
gewa~fen van hooi hebben op heuvels ,.
alwïv.lr ,. zonder bet perken ,. get:n gras ge~
noeg zoude groeyen , om gt~maaid te wor·
den.
f/. Welke blykfn heeft· men vaJ1 deeze goede uitwerking van het perken~
A. Men heeft, in Btmrgogne naby de fiad
Mootbard , op een beuvelo Kunst· Weiden
aangelt'.gd , waar zonder het perken , geen
goed gras om te maayen zot\ geweest zyn-.
lnderdaad kon men geen gras vinden op eer.
nige kleine plekken , die niet geperkt waren. Die Weiden hebben zoo veel hooi ge.
gt:evcn , en zomtyds meer, dan eene natuur'!
lyke Weide, die onder aan dien heuveJ,.Jangs·

dac
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d.en kant van de rivier de Brenne , gelagen is.
//. Hoe moet men de Weiden perken?
A . Men kan dezelve niet genoeg perken ;
hoe langer het perk 'er op blyft , hoe meer
zy zullen opbrengen. lly droog wel:r k:m
men bet , ~wee of drje n~chten, o_p d~zelf·
de plaat~ laatetj. M~a~ , in yo~tig weêr ~
is men gtnoodzaakt , het dagelyks te verzet·
ten, om dat de drek van 'sdaags te vooren, nog
niet gedroogd zynde , de fchaapen zo"d~
vuil maaken.
P. Op welke foorten van Kunst· Weiden
heeft men van het perken proeven · genomen ?
A. Het heeft eene zeer goede uitwerking
gedaan op Weiden van luzerne, klaver, ba.
ver. gras, rogge- gras , loos , pimpernel, en
wede. Maar , in weiden van haanekammet~
jes of gezond hooi , heeft men die plam zien
fi~~V~~~ op plaatfen d\~ g!!pçrkt geweest war~q. l!l ~egenq~~l, h~~f~ Jllen omtrent het ha·
yer-gr~s, en ~ogg~ • gr~s opgemerkt, dat toen
~en d~zelven, \n de ma~nd . Q~ober of No·
v~mber , geperkt had , zy ktaclltig genoeg
w~r~n , om, ged~urende dç:n w~n·ter, groen
~e blyv~n, óicttegenfraande de vom, welke
foottg~lyke planten, die niet geperkt w;u en.,
~~~~· v~~q~m~n.
·
~~
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crfcheicien ·v~er~oetige di<:ren eeten tweehet ~elfde : na dat zy h~n voedfel geno~
men hebben als andere dieren , doen zy het
zelve in ~lln keel weder opkomèn 'zy kaauwen
het op nieuw. en flikken het voor de tweedé
reize door: dit l\Oemt men de \lerknuwing.
De h~rkaauwende dieren hebben verreheiden
maagen' di~ men noemt de pen~, de muts of.
hoeve, het boek of de zo~lter, en de lebbe.
Door deeze maa~en, en de itotfen , die dezelve
bevatÇqO, te bdch(,IUWen, heeft men Ontdekt t
dat h~t voedi~l eerst door den nokdarm in de
~laal

\
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•

•

•

••
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pens gevoerd wierd , die de eerfl:e m:~a~ is,
èat het daar uit kwam , om door den fiok·
darm in de keel weerom te komen , en dat
het na de herkaauwing weer in den zelfden
doortocht kwam , om in eene andere ma:1g
over te gaan.
De herkaauwing heeft meer invloed , dan
men gelooft, op de gelleldheid van het dier.
om dat zy niet: kan gefchieden , dan door
deelcn , die voor het overige van het lighaam niet onvedè.:hillig zyn: zy zyn in 't IJy.
zon:ter eigen aan herkaauw~nde dieren.
Het voornaamlle van die deelen is de muts:
men heeft dczel ve tot hier toe voor e~n maa;j
gehouden, zy is de tweede van de vier, die
men aan àe herkaauwende dieren toekent ,
nogthans doet zy geene van de verrichtingen
van een ma~g. Om te beter die van de mms
te verktaaren , moet men beginnen, met den
weg te befebauwen, welken het voediel a6cid
vóór de herkaauwing.
Het dier plukt gras, en kaauwt het flcchts,
om in zyn keel een balletje re maaken, dat
by kan doorflikken : dit balletje gnat over in
den flokdarm en valt in de eerlle maag, die
de pens is, en die veel ruimte hteft; deezo
vult .zig langz~am op ml!t grof. grkaauwüo
kruiden, welke eenen groeten klomp nuaken.
\Vanneer he.t dier wil herknauwen, moet 'er
een gedeelte van dien klomp weer in de1\
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Pokdarm korf!e~, ep in de keel opklimmen.
be pens ~~n zig ~oe trekken , den klomp k~ui:
den' die zy bevat, kleinder rnaaken .
~enzelven tegen dèn iilgang vàn den fiokdarm
aaodru~ken; èioch, hoe zal ien klein gedeel~
te· van aeezen ·klomp' zlg dáarvan àffcheiden ·,
~oe kan h~t in den fio~darm glyden ~ indien 'er
geen deelèn zyn' die deez~ werking waardoor
het dier naa bûven flikt"~ bevorderen ? . Deeze mariie·r
fiik'kcn kàn ver.gcleeken
worden by · die, wèlke' ·all!! dieren gemeen is,
e~ die aan den ànderen karit van den fi'okdarm
~n de keel pl~ats 'beefr~ Het voedfel moet daa·r
in ron"d geu1aa~t, en'bevogtlgd woriien door
~et fpeekfer ·, oin geilikt te "kunnen worderi.
Moer ·aolè niet één ·gèdeelte vät\ den klomp
kruiden, ·die 'in de pens bevat is, los , i'onèl
en vogtig gemaakt worden .' eer' dat het in
àen' fiok·darm gaat , om· in deri bek weer te
kèeren ' Hi:t if de muts, welke· eén kleib ge··
~eelte v~~ a~n ~lomp kruide[) lostmiakt, di~
àaar·~en ronden yo~ aán geeft, èn hetiel\l'e
bevogtigr: lk'lie~ d~ezè veriichtingen van de
muts . wairgenomén ~ . door dezelve" in ver"·
fchillende · ~mftaridig~ederi · v~~· la~laating eh
tóeknyp.ing· te bt:fchodwe·n. ·. ·
· Men h~f't gémèenä ; 'dat de muts flechts
een 'laffe 'zak was·, uiè in"wendig. bezet was
~et verbevenheden, gel~·k aan maazcn va.h
~~ ~ netwe!k, bf overeenkomende met de ka i'·
·
~eh
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v:rn de huisjes van een honigraat. P pch

he~ de m}lts ge;îen· , to~n zy gefiooten
\vas? in dien naat is zy in een gedrong~n,
èn haare holl~g~~iq ~~ ~n de fchaapen maa~: vari
één duim. Po~r dezelve te ~penen, heb ik

'er een balletje kq~idr.n ~n g~vpnd~n, ~i~ ge·
lyk waren aan· die van den ~lo.rnp. in~~ pen$;
dit balleti~ vp~4e de ~epë~l~ hol~igheid v~n de
mms; na het bàll~tje weggenomen te heb-:pen, heb ~~ ·gez\en t dat de muts geen vcrhevenheden, al~ petw~rk me~ groote rnaazen ,
meer had; maar allèen kleine fieufjes, die onregelmaatig géfç,h~~t \yar~~ ~ ·d~e f\e4~jes wa~
ren d.iep, en bevatteden een weya c~ttg vogt.
De muts wierd flap' toen deze! V~ koud begon te
worden; de fieuven wierden grooter' en namen
~e ged\l.ante aan van ~naaz~n van ~en net, zoo
als men de~lyen ~e~ , w~nneer de mms in
~en ftaat van lo~laating is: çoe~ ventween de
~veyafhtighe~~. Ik ·ve~naauwde d~ rnaazen
van het netwerk, door d~ ~Ut~ zaam Çe dt.l;lk·
~en' "i ?.pdapig dat zy kleine fieuven wieçden'
en ternon a zag i\C '.er het weyachtig vogt \I:Ît·
Clruipen', eq ze~fs loope~. lk berh~alde dee·
ie drukk\n"g , 'en qet gem~lde vo.gt ~wam ,
elken keer, weder te voorfchyn; dezelve wa~
in de dikte van' de muts bevat , als in een
fpons.
· · · ·· · · ·
\ Decze waarneaming ~eri.nnerde my een an.~ere, die ik , v.eetti~n jaar~n te vooren, ge·
,., · ·
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daan had op den kameel cm den drommedaris
in welken ik een vergaérbak van water had
gevonden , geplaatst op eene wyzc, die my
toe~ de~ed vermoeden , dat dezelve een vogt
verlch:lfrt' , om het voedlel nat te rnaaken 't.
~vclk uit de pens weder In de keel opklo~l,
ln ct en tyd van de l1crkaauwing, en om door
dit middd den dorst van hei dier te leffehen
als het geen drinken krygen kon. Nu zie ik:
dat de vergaérbak van den kameel en den
drommedaris , het zelfJe verricht , als de
muts van de andere herkaauwende dieren die
ook een vergaérbak is van water en van'een
weyachtig vogt.
De herka:lUwing fch~·nt van den wil van
het dier aftehangen; wanneer het wil he~kaau·
wen , vernaauwt zig de pens , welke den
klomp gras " die het gegeeten heeft, inhoud,
en door den klomp za'J)len te drukken , doe~
zy een gedeelte daarvan in de muts overgaanDan vern:1auwt deeze zig op haar beure; zy
omvat het gras , dat zy omfangt , geeft het
ten ronde gedaante , maakt daar een balletje .
~an , door haart: z:un,end.rukkirtg, en bevog_tigt het met water, dat zy daar over uitfiort
door zig toe te Huiten: het ball~tje , dus rond
en nat gemaakt, is gefchikt, om
den Ookrlarm over te gaan ; doch op dat het daar in
kcJU.l e, moet het dier nog naa boven flikken.
Dt:eze mani~r v~ntlikken , welk~ d~ herka.au-

in

·.
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wende dieren in het byzonqer eii~n is· ,
fchynt my toe gemakkelyker te kunnen be·
greepen worden , d:m die wdke ond~r tn den
bek gefr.hied , hoewel het niet 1-110eyelyker
voorkomc , van voedfel uit de keel in de pens
te laaten gaan , dan het zelve tlit de pens in
de keel te doen wederkomen. Deeze laatfio
overgang gefchied niet door il:uiptrekking ;
~oo :1Js het braaken, H)aar door eeoe g~regel
de lleweeging.
Het gedeelte van den Gakdarm , dat in de
pens uitkomt, en oo!c gemeen!chap heeft met
de n1uts, en het boek 1 di~n men houd voor
de derde maag van de herkaauwende dieren,
is zoo veel als een goot met opllaande ran~n,
çn welke open en toe kan gaan, ten naasten
by zoo als de eene ho.ek van onze mond, die
deeze twee he weegingen kan rnaaken, terwyl
d:tt de andert: hoek geGooten blyfr.
Ik heb gezegd , hoe dat de muts een gedeelcc vnn den klomp gras , 't welk in de
pens is, losmaakt, hoe du zy h<!t rond maakt
in de gedaante van een balletje , en hetzelve
bevogrigc , door het zamen te drukken. Zy
is zoodanig geplaatst , dat bet baHetje , bet
geen zy bevat , zig bevind tegen de kanten
~n de goot van den Ookdarm , en digt ge·
noeg·, om door de drukking van de muu daar
in gedrongen te worden. Het balletje. in den
Oo.kdamt · gekomen zyn4e • wvrJ naa d~ kee~

g_e·
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gevoerd , door de werking van de fpieteR
van di~n doorgang. Wanneer het balletje
weder" door den nokdarm komt' als het uit
de ~eçl g~gaan is, word de ROOt gefiooten,
door· d~ werking yan derzelver fpieren, en het
ballétle kom~ in h~t boe~, zonder in de pens
of in de muts te kunnen overgaan. Dit is gebleeken, dOOf d~ b~fc~oywi~g· vaq d~ l\o~o"
u~e in de "pens en ~n he~ b.~ek g~v~nden worden '
ilt heb nooit iets anders in de pens gezien. daq
grofgeknauwd gr~s ~ ik be~ nooit iets anders
in bet boek dan welgekaauwd gras gevoude~,
zoo als hét zelve tia de herk~a~wing zyn moet~
]k heb aa~ een fc~àap laaten e~ten g~as 1 dat ZQ.O
wel vermaaien i_s geweest~ als <;>f ~eç doo.r h~t
dier herka~uwd was ~ ni~tte~i~ , het fchalP.
geOagt zynde, eer dat he~ her~aau_wd had,
wièrd het gras· in de pe7!S gevonden., en nie~
h1 het boek ; 't g~en bewyst, dat h_et i.n deeze
maag niet komt, d~n n_a de B.er~aal;lwing.
Hoewel het noo;dza!\kelyk is, dat verfchei~en deelen va"n hét liJ~haam werken, om in
de keef te doen wederkomen een klein gedcelt~
v.an den klomp gras, die in de pens bevat is,
gèfchi~d deeze werking in weinig tyds.
· Om zig daar van te verzekeren, is het ge·
noeg, dat men eeö fchaap befcho~lWt, ·terwyl
het herY.aauwt. Wanneer b_et een balletje llit de,
pens in zyn keel doet wederkomen' kaauwt het
hetzelve omtren"t een minuut lang, vervolgens.
.
. .
. .
. 11-U{-
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flikt herliet balletje door, en men ziet dit on~
der den huid langs den bals naa beneden
gaan. . Dan verloopen 'er eenige feconden ;
ieduurende dewelke het dier in rust blyfr, ea
· Ç>plettend fchynt te wezen, !>P het geen 'er
binnen in zyn lyf om,aar. lk heb alle reden;
om te {ielooven, dat , geduurende dien tyd,
de pens vemaauwt,ende muts een nieuw balletje ontfangt ; vetder zwelt het lyf van het
~ier, het krimpt welhaast weder in door een
ièhielyke ~anwending van -kracht , en einde.:
lyk 7jet men het nieuwe balletje langs den hals
,opklimmen. Het fch~nt my 'toe, dat bet tyd·
flip van opzwelling van het lighaam daar is ;
ab de goot van den flokdarm zig opent, ofl1
het balletjè te ootfangen , en dat , wanneer
het lyf fchielyk inkrimpt, het balletje irf den
nokdarm komt , om weer in den bek optety~
zen, en ~ar op nieuw gekaanwd te worden.
1k geloof, dat de fmaak van het dier ten naas..
ten by zoo gekitteld word , als het berkaauwr,
dan als het voor de eerfte keet het gtas eet :
hoewel het zelve in de pens geweekt i:~, heeft
het niet veel van zyn fmaá"k verlooren; het
heeft nog ten naasten by denzelfden grasfma:~k.
Ik heb uit deeze kundigheden omtrent de her·
kaauwing verfcheiden gevolgen getrokken ,
met betrekking·tot de lighaams gefieldbeid en
behandeling der herkaauwende dieren , en
Yoorcaamegtlyli van do fchaapen, het zy,. om
do
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dezelven in eenegoede gezondheid te bewaa.;
ren, het zy om hen van hunne ziekten te ge.
neezen.
De gezondheid van het Wol· Vee ·, en
M arfchynelyk van alle herkaa1twende dieren .
is z~er onderhevig aan engefieldheden , ui~
hoofde van de verfchillen in de hoeveelheid
van het weyachtige van het bl~d, welke meer
by dceze dan by andere dieren voorvallen.;
l.Je herklauwende hebben een lighaams . deel
dat hun alleen eigen is, en 't welk overvloe~
dig veel vtey • vogt geeft ; want daar is veel
vogt nodig, om alle de. balle~es van een duim
diameter nat te maakc:n , welken de klomp
voedfel , dat in de pens van een fchaap beflooten is , uitlevert. Het weyachtige van he~
bloed zou daar toe nir.t genoegzaam zyn ,
zonder .het dier uitteputteR, indien daar gec:n
andere drank wierd bygevoegd; het zy dat
het water , als het uit den iiukdarm komt, in
de muts gaat, om die vergaêtbak nat te maa.
ken en optevullen, en dat 'er ook van het w~.
ter in de pens komt, om deu klomp voedfel,
die daar in is, te bevogtigen ; het 1.y dat het
water , door andere wegen, komt in de muts
en in de pens. Indien de klomp voedfel, dien
de pens bevat , te veel bevochtigd is, om dat
het dier te veel gedronken heeft, zyn de bat.:
letjes, die, by de herkaa uwing , uit de pens
komen , genoeg doorweekt, om geen vogt
lÜt
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uit de muts te trekken, en zelfs om aan dien
vergaêrbak te geeveo' in plaats van daar van te
omfangen. In dtlt geval , word de loop van
de wey van 't bloed vertraagd , of gelluit :
die vogt, zyn gewoonen loop niet hebbende •
is te overvloedig in het bloed, fiort zig uit in het
lighaam , en veroorzaakt teer veele ziekten, die
maar al te menigvuldig zyn onder de fcha3pen:
in tegendeel , zo de drank al te lang ontbrak t
zou het dier vermageren ; het zou zwak wor.
den, en eindelyk uineercn. Men weet, dat; om
i ~ haapen te! mesten , men hen dikwyls laat
drinken , terwyl men hun goed voeder geeft;
het dier krygt welhaast een lyvighcid , die
begunfligd geweest zynde door een overvloe~
digen drank , e~ne wezentlykc ziekte is, waar
aan het zou moeten fterven. Men komt de·
zelve voor, door het aan den fiagter te gee~
ven.
Men moet dan de fchaapen niet laaten drin·
ken, dan met omzichtigheid, het zy Oll\ hen
in goede gezondheid te behouden, het zy om
d ezelv~n van het meerendeel van hunne ziek·
een te geneezen. Onverminderd de redenen •
die ik-2angebaald heb, en welke bewyzen 1 dat .
het te dikwyls drinken hun fchadtlyk i~, zyn
'er zaaken, die zedert lang bekrachtigd zyn ,
welke daar voor ook goede bewyzen opleve·
ren. Men weet t dat de geiten weinig drin.
ken; bet bere, en de wilde bok drinken zeJ.
den,
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deii, ën . miffchi.è~ , o~ iommige tyden , i1j.;t
geheel met. De pa cos, welken men ook Pé·
ruaanfche fcbaapen noemt' om dat zy een ige
overeenkom~t hebben met onze fchaapen ' kunnen zig, viet of vyf dagen lang , v:m drînke~ omhanden , hoewel iy een warm Land
bewoonen , en werk doèn , dèwyl zy voor
last- b'èesteti dienen.
De kameeJen èn droinmedàrisfen , welke
ook herkaauwende dieren iyn , zoo als die ,
daar ik zoo ~ven meldlog van heb gemaakt,
doen nog meer werk dari de pacos, wam 7.'/
leggen dagelyks eèn gtoo'ten weg af, met een'
zeer zw~arèn Jast: iy trekken door dè woes.
tyncn van heet zand , die geen kroidèn voort~
brengen, mn.dat iy no'ch water noch vogtigheid'
hebb·e n; de kameeJen krygen nietS dán droog
voêr, en in 't geheel geen watt'r, op de rei·
fen , die gemeenlyk vyf, diltwyls tien, en zom·.
tyds veerûen dàgen dituren. Men beeft altoosde
zeldzaame dgenfchap van die dieren· bewon.:
derd, die zigzoo lang van wa·ier kunnen ohthou.:
den. Ik heb ; door aanhoudende proefneemingen trevonden, dat onze fchaapen langer
kunn.en blyvèn ionder drinken , en zonder
dat hun eetlust vermindert , zelfs dan als zy
niet dan van Hroo· en hooi leèven, zonder uit
den fial te komen. De meeste herders zyn
van gevo~len , dat men de fchaapen niet da
&elyks moet drenken·; doch hunne gebruike~.
ve.t..
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v~rfc hillcn veel omtrer't her getal der dagen;
di·.: zy hen zonde~ drin!.o:en UO!!ll blyvcn.
Na zoo \'t:de proc\.';;' 11 v:tn vcrl'chcidcncrlel
fuort , kan men nk~ twyi1'den , dat de over~
v:.ocd van wa:c~r, al:\ drank ~c n om c n, of met
de natte lauidcn uf f.l:!t r.ult\en , die van ee.
l!C wntcrachtigc Zt li'.i:llldighchl zyn , Hrydig
is met de lighnams g!!Hddhcid det· fchaapcn ~
en de m?es:c va n hu1n e ziekten veroortaakr.
:Men o•!nH:rla duid d y~ d~ uitwerkingen van.
dccze oorza:1k in de: water· blaasjes , die zeet
.dikwyls in d~ 1Cbaapen gevondel'l \\'Orden i
dez-e Ive p!a:rtli!n zig mm Vl!rlèhillende declen
van het Jigh:tam; ik heb 'er mecrn1aalen in
den kop Stzicn in het midden van de hersrenen, waar zy zoo groot worden, dat zy d(!.
zelve drukken , en merkelyk doen i n krimpen ~
ik heb 'er gezien , dit! drie vitrdc van· de
ruimte van het bckl:elólecl beOoegen, en die
de dood va!l het dil!r veroorzaakt hadden ,
na het zelve langen t yd te hebben doen kwy•
n~ n. Die waterblaasjes dringen zomtyds dJot
het ":el, en blyven daar aan vast tuO'chen dé
~~lokken vnn de wol. Om deeze water. blaas·
jes te vullen, moet·de wey· van het bloed zoo
Overvloedig zyn en zig zoodanig uitgefior~·
hebben, dat zy zig op een verga~rt, zoo wel
na a de buitenne, als naa de binncn!le dcelen
van 't ligl~aam. ·
Het zweet is· ook eene ontlasting van de
N
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wey van 't bloed, en gevolgelyk is het meer
te vreezen voor de berkaanwende dieren dan
v_o.or eenige anderen , om qat:·hec den' loop
van dezelfde \~ey, welke tot de herkaauwing
noodzaakelyk IS, ophoud of veel vermindert.
Indien de fcbaapen zweeten ~sals- ~,·herkaau
we~, hebben zy, te gelyker tyd, twee ont·
lasungen van weyachtig vogt ; hun lighaam
verdroogd , en het bloed verdikt 1en verhit
~ynde door het verlie~ v~n dat vogt, hebben
zy zulk ee_nen .:torst, dat z.y zig ziek drinken
~n hun!le llgbaams gefieldhc;id bederven. Het
1s. ook m andere opzichten,ü:hadelyk ·voor die
dteren ; de draadjes van :hunne wol worden
beroofd van een gedeelte vat:r tmn voedfel , 'c
welk het zweet buiten het· lighaam trekt· en
de warmte, die dit zweet veroorzaakt doet
de wol te Jè:hielyk groeyen , om geno~g fle.
vigheid te krygen.
. Ondertuffcheu plaatzen wy onze fcnaapen
111 Hallen , waar in zy niet alleen 's zomers
zweeten, maarook inden winter; door kwaa.
lyk b~greepen zorgen , en door onnutte en
zelfs fcbadelyke kosten , verzwakken wy hu u.
ne gezondheid, en bederven hunne wol. Waar·
om die dieren in gebouwen optelluiten? De
natuur heeft l~en 1oo~lanig gedekc , dat zy
gcene bef~.:huttmg nodtg hebben, zy vreezen
alleenlyk de warmte : de koude, de regen,
en de onge!tadjgheden van het weêr doen hun
zoo
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%OO veel kwaad niet ;. hier van kan ik Vfrze·
leering gceven , dewyl ik 'f!r bewyzen van heb
verkrceg~n door ~nctcrvh~dingen , die over•
eenkomen mc:t het geen Ik heb kunnen ver·
l
.
neemen van eenigc anucre waarnecmmgen '
die in Frankryk omtrent hetzelve onderwerp
gemaa ~ t zyn, doch waar van ik geene byzon·
derheden weet : zie hier een verhaal van de
rnyne.
lk heb in Bourgogne naby d~ {l:\d Montb<trd, gcduurende den gantfchen. voorl~~.cn
winter die zeer {heng geweest 1s , eemge
weinig; fchaapen in een perk gehouden in de
l
•
be•
open lucht, nacht en dag., zo~uer
eemge
dekking, zelfs niet vo~r de ru1f; deeze fchaa·
pen waren van allerlel kunne en ouderdom ;
'er waren twee lammc:ren, één van den eerfle~
Maart , en bet ander van den eertten llpnl
van het voorige janr , twee zwangere ooyen,
en zes hamds van verfchilienden ouderdom,
allen van bet zclt'Je ras van fchaapen va11
Auxl)is. Deeze dieren waren bloo~gelh:Jd te·
gen bet noorden op een van de koudne pla~t·
fc:n van de Landtheek; zy hebben vorsr Uit·
geOaan die de th~rmometer van Reaumur
heeft d;en zakken tot 14 en een hal ven graad
onder het vries· punt ; zy zyn blootgeneht
geweest aan zeer koude en geweldige win~e.n ,
aan koude en geftadig.: regens, a:tn 1111St1g
weêr , dilt cer;igc dagen ~gtcr elkander ge-

~ ~
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duurd heef.t, aan ry~ en aan fneeuw; zy heb·
ben allerlel . bcp.roevmg onderg:tail van weg-:n
d~ ongdtadlch::ld der lucht, en nienemin zvn
z y altoos geweest, en zyn nog veel gczond.er
en veel ~\:erker, dan die, welken men in fta\.
len heelt opgcfiooten. Ik heb die dieren dik··
w~· ls bezogr, in de nadeeligHe tydl!n van den
wmter; ua zwa:tre regens, beb ik de vlokken
van hunn~ wol van elkander gef~.:hciden , om
op hun hu1d te voelen, nooit heb ik dien nat
· gevonden , de wol was altoos zoo warm en
droog, als z~ zyn kan, cp de lengte van 0111 •
trent een tl.utm boven derzelver worrel, t~r
w~l het ovenge nat, bevrooren, of m~:t fn~cuw
of ryp bt!llekt was; de fin~c.:righcid van <.ie
wol, die eene vel te fion·e is, belet het l'C'' ~n
water' t:tngen tyd, tot op het vel van hct~ikr
doonednngt!n; l1et gedeelte van de wol dat
nat word, .droogt veel eerder op in de '0 1.1en
lucht, dan m de Hallen.
De twee ooyen van de kudde, die in de
open lucht geplaatst was, hebben gewor "
· d
•
.
P~n
lil, e maa~u h:bruary, ~et eene den ngtÎt!n·
den , en h\:t andc.r den agt en twinugli:en; het
lam van den aguenden in regenachtig we 0r
gebooren zynde, was nacht en dag daar a~1 11
Lh)Ot~:Hdû; herlam van den agt en twintig·
flen 11t!bruary moest vry fierke vorst uitllaan
geduu:ende de eerlle dagen van zyn leven, in
~c ue~m van lVIaart: ondcrtusfchen zyn deeze
lam·
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bet Wol- Vee;

lammeren zeer zigtbaar fierkcr dan die in de
Hallen, en hunne moeders hebben 'er in 't ge·
heel geen ongemak van gehad.
Daar is in de proefneeming, wn:tr van ik
hier boven een naauwkeurig vernag heb ge·
geeven, eene omfi:mdigheid, die dezelve 1~og
mt!er hefiislènde m~akt ; te weeten , do.t 1k,
den veertienden December taastle~\en, by de
kleine· kl!dde, welke ik in de open lucht hield .
ecn hamel voegdt! , dit met :mderc fcha:~pen
uit de provincie Roufiillon by m'] .aanlandde:
hoewel deeze hamel gebooren was meen war·
mcr l:\nd, dan waar in hy :lankwam, ·en dat
dezelve opgcbragt en gevo~rd w~s TI:\:Jr de
gewoonte van 't Land, die daar in pet\ aat, dat
meo de fchattpen plaatst in digt gcHoo:.t!u !lallen en ze nooit aan den regen , als het mo·
gcl~!k is , b\oOlrte\t; niettemin h~~ft hy de
koude , en fneeuw , en regen Ultgenaao,
zoo gl)cd als de a11dercn.
lk heb ook by dezelfde kudde gebragt een
harnel uit Vbanderen, dien ik den eenentwintigllen January van Rylfd kreeg ; hoewel decze harnel jaarlyks in een fial was opgefiooten ,
van 't begin van Nov~mber tot de ~1aand
Maart, zoo als de overige fchaapen in Vlaanderen , hebben. hem de onge111akken van 't
weer geen kwaad gedaan, zedert dat hy daar
~an is blootgefteld geweest.
ln vervolg van tyd , zullen alle de fchaapcn
. N 3
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die onder myn belleering fha~1, g<'cn anrler
verblyfpl:lars hebben dan c:::n peri~ ; dit z:\1
zoo zeer niet zyn' om een proef tl! neemen '
gelyk ik vourbien wimer gcdaJn heb , als
wel om dat ik over:uigd ben , dat 'er geen
7-ekerder middd is, om de fchaapt·n gezond
te houden , hen !~erk te m:takcn, hen tt! bi!·
vryden voor de meeste ziekten , waar aan
zy onderhevig zyn , een be[cr .limlal\ nan
hun vleesch te geeven, en hunne wol wit ,
meerder , en van eene betere hoedanigheid
te maakcn ; bet is zeer te wenfeilen voor
l1et algemeene welzyn, dat dit gebruik in het
gantfche Koningryk worde nagevolgd.
De meeile Landlieden, geen kennis hebben ·
de noch van de kragt der redeneeringen , noch
van de geloofwaardigheid der gebeurde zaa·
ken, kunnen zig niet verbaten op de nieuwig·
heden, welke men hun ·voorfrelr, zonder hun
den goeden uitkomst , om zoo te fpreeken •
met den vinger en oogfchynelyk aanteroo.
nen. Het 2yn aneen blykb2a!'e voorbeelden,
die ben kunnen doen bcOuitên, om nieuwe
gebruiken nat'!volgen ; men moet hun in cie
verfchillcnde provinden vat~ het Koningtyk ,
en zo het zyn kan, in ieder landllreek , kud.
den van fèhaapen aantoonen , die in de open
lucht opgevoed , en verzorgd zyn op de
meest gefchikte wyze voor de lighaams ge.
fieldbeid van die dieren; hun doen opmer:.

ken

ken den welftand van dat vee' de goede hoedanigheden van deszelfs wol ' het voordeel,
dat men daar van trekt ' en hen aanraaden ,
om deezc kudden met de hunne te vergely·
ken. Deeze vergelyking zal hen welhaast hec
beOuit doen neemen ' om te doen al wat no·
dig is , ten einde diergelyke .kudden te mo~e~
hthben. Dit is het beste mtddel' om ge bi ~1ken intcvoeren , die h~t ras van fchaapen m
Frankryk kunnen verbeteren, de goede foOr·
ten vermenigvuldigen en in {\and houden, ~tl
aan de Natie de nodige wollen voor de fabneken verfchaffen. Wie kan zoo veel goeds
daarfrellen ? de Regeeriog bemoeit 'er zig
werkclyk mede ; het is de plicht van goe~e
Burgers , om dit te bevorderen : gy ! dte
fmaak hebt in de bezigbeden van het buiten·
leven en met liefde voor uwe medemenfchen 'zyt aangedaan, maakt 'er uw werk van,
om fchaapen optebrengen ; geeft , door uw
voorbeeld , aac de Landlieden middelen, om
gelukkiger te zyn door bet voordeel, 't welk
zy van hunne fchaapen trekken kunnen.
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Ovtr b:t Perken tlan S:~anpw , gcduu·
rende bet gebule juar.
Geleezen in eene Vergadering van de Ko·
11inglyke Academie der Wcetenfchappen,
te Parys; den 19 Noveï11bc!r 17üy.
door den Heer Dil. u ll.t N 1· o ~'·

I-J
perleen der fcha:~pen is eene zeer
WJguge zaak voor den Landbouw , voor de
.
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Fitbrieken , en vonr \'Ct'f.:!i.::Uca tal\!\ en v.m
I< onph:lnuel' zoo blli! C:l als uin:1t!ll h-::r Ku·
~in gryk.
Oour de I\ u .\...!::n , het gantl;:he
par, h~ Iaaten perken, verm:!erd·~n m:n nh:t
alb::11 d::n opuren~ dl!~· l<ruidcn, 1F:ïan~:l, en
peul \)J'llthtell, 1:•.1:tr !•ZI'l.-:h·er ryJ nn:tkt men
de UCl'Ht::: nc;k(' l'; ('!l :·.y ~e·:ol ;.! il\dCt hllnne
x·: ~! c;•.:rvl<.ï1!·.1l51..'C en \au l>ètl!rt! hvt:thnigheid
:.yn '

, en hun vlecsch finaakelyker worden.
1\'kn fpaart de kosten van het l>ou wen en ón·
èi!rhouden der ftallcn, die , verre van hun nut·
tig te wezen , hun zeer !Chadclyk zyn, om
dat , door hen daar in optefluitl!u, men hen
onderhevig maakt aan verft.:heiden ziekten ,
die veroorz:1akt worden door een vcrhitte en
mee fchadelyke dampen en 1\ank der me:;t he~
laad en lucht: decze fiegte lucht bederft de
wol van die dieren , en belet , dat hun
vieesch, 't welk op onze tafds gezet. word ,
niet alle de goede hoedat1ighedl!n h-:t:ft, waar
voor het vathaar ir..
Om de ft- hotapen , het · gatïtfclle j\lar , te
laateu perken, moet men twee i oorten van
perken ht!bben. Beteene is alreeds in gebruik in
verfchddcn provinden v:~n het Koningryk ,
waar het perkt:n, gcd uurende het goede fa i·
foen , verricht word ; in liien tyd l>lyven de
fch:~~ pi!n by dag in de ..rei~\e, en hy nacht in
het p~·rk; maar in h~t r. :!gtc t::.il'u:!n, Ouit men
ze 's J;acJns op in HaH<n, en z ~· ll's geJuurendo
den gehel':en dag, in ty~ieil, da: !1 :t fn::euwr.
wan!1eer zy ni:!~ kunn::n r,:~::n w~· i kn. Het:
i;; dan , d:tt na:n, in pl;ms va11 Hallen, een
huis · perk tnOl:t gebruiken; dnt i=- tt: z<:ggen,
ecu perk. geplaatst in een boek van een plein
of wt·t·f met nwuren omringd , om de kudde
in v<:iligheid te lh·llen tegen lle wolven, zon·
der dat de herder 'el' byblyft, om dezeivo
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te bew:taren , zoo als by de perken in 't open
veld.
·..
·
Het is het huis -perk, ·waar ik voornamentJ~·k in deeze Verhandeling van fpreeken z:ll.
Gewoonlyk kunnen de twee zyden van die
perk genomen worden door de tntmren van
de werf van Cc.'n landhoeve , en de twee andere
zyc\en door ~orden ; de ruh·en zyu tegen de
n~uur en zel~s t~gen de horden geplaatst, indlen het nod1g 1s voor het getal der fchaapen
~an .de ~udde. De grond van het perk moet
{chmns hggen , om den afloop van 't water
gema~kc~yk te rnaaken , men brengt 'er zand
o~, 1~d1c!n dezelve van dien aarc is, dat hy
fl1kkeng .word : men veegt het perk alle dl·
~en , om den drek wegteneemen , dien men
m een mest· put werpt. Zoodanig is de verblyfplaars , die ik beter bevonden heb dan
de (lallen ; volgens de proefneeming van twee
winters,. waar van de eene aanmerkelyk ge.
geweest 1s door fierke vorst , en de andl!re
door byna gefiadige regens.
1k heb , in 1768 , aan de Ac~demie e~n
naanwkeurig verhaal gedaan van c::ene eerllt
proefneeming omtrent het huis. pe1·k, begoii·
ncn den 4 l\'oventbcr 1767 , op eene kleine
lo:udde van twaalf fchaapen, die geheel en al ,
den gamfchen winter dag en nacht, ann de
lucht wns bloorgefteld geweest, zonder een i.
ge befchutting in de ichaaphoedery , die ik
ia
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in Bourgogne , naby de fiad Montbard, heb
aangelegd; dezelve we~rllond volkomentlyk
den regen, de fneeu w , en de vorst van '4
en een halven graaden, volgens de thermo.
meter van Re:mmur. Deeze kudde was veel
fierker, dan die in fiallen waren opgeiloor~:n,
en zy heeft zig tot hier toe in dien goeden
fiaat gehouden , en altoos op dezelfde ver;
blyfplaats in de open lucht.
Daar waren in deeze kleine kudde twee
ooijen , zy lamden in het eind van Fehruary
176fl, in koud, regenagtig, en in vriezend
weêr ; ondertu!fchcn waren noch de moe.
ders noch de Jammeren 'er ziek van; in
tegendeel hebben deeze lammeren , in allen
opzichten, overtroffen die geen en , welke in
de Hallen gebooren en opgevoed waren. Ik
plaatste by deeze kudd<: , in de maand December, een hamel , dien ik kreeg van. Perpignan met andere fchaapen, hy was toen vyf
jaaren oud, en had altoos in zeer warmt: fial·
len geleefd, zoo als de kudden in Rouffillon;
niettemin hl!eft zulk een grooce verandering
van luchts gefteldhrid en van verblyfplaats ,
hem in 't geheel geen kwaad gedaan.
Deeze omibndighedcn , gevoegd by den
goeden uitOag van myne eerfte proef omtrent
het huis. perk, .dnt men gebruikt in plaats van
fiallen , overtuigden rny ,,dat het dienl1iger was
voor dl! 1èb3open , en deeden rny befluieen
om,
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c.m, den volgenden wimer , in llc open htc;:t
te !a:lten niet aii•.!Cil de fchaapen van ra!l'.:n ,
die i!\ uit 1\ uxois en Rontiillon lnd , maar ouk
amlere rafi;:n uit Vlaanderen, Engeland , en
Marocco.
Van tachentig fcha:tpcn, v:m de rafl'en uit
.At~~wis en Rounillon , en van de gemengde
ra[l!n , wierd er geen een ziek, gedumcnèe
den winter. Danr waren ooi~ in het per~ in
de open lucht, vyf en denig tèhaapen uit
Marocco, uit Vlaanderen, en van een En•
gelsch ras, waar van de meeste zwak, k•.vyncn·
de, mager , vermoeid van de reis, die zy ~ed:tan
hadden , of ziek waren v:m fchurl't, wormen
op de borst, ongans, enz. en in een lb:n v:m
verval, die hen, vóór den winter 1.0~1 hcbb.:n
dor.n afkeuren in de gewoone kudde n~ die
men it1 Hallen houd:ondertu!Tchen is 'cnmnr é.En
van in den winter omgekomen , tcrwy\ 'er een
groore menigte fchaapen ftierf, in ~icn Hrcck
van Bourgogne , ·waar myne ièhaaphoedcry
gelegen is. ~ie beesten hadden in de longpyp, en in de long , eene menigte wurmen ,
die niet veel dikker waren dan draaden , doch
die tot drie en vkr duimen lengte hadden , i:.lleb ze gezien in het di;!r, wa:tr van ik zoo
even gcfprooken heb; dat aan a ie ziekte was
geltorven, en in een groot getal andere fdBa ·
pen, die ooi< aan die zelfJe :ziekte geltorven
v.~aren in de fraà Mombard, en in de omlig..
gende dorpen: daar is _meer dan de helft van
eene
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ccne kudde van vyf honderd fchanpen gefror •
ven in bet dorp Viliiers , ~c wtlk van myne
fchaaphoedery niet v~rJer dan een derde van
een myl alk~t-

Omlertuflèhen , ::1 'c n:i\iden van d~ezo
fierfee, onder de fchaapen van J\ uxois, zyn
die van het zelfde ra s, welke in myne fchaap .
hocdery, d.1g en nacht in de open lucht zyn
p;cpcrkt geweest , in zeer goeden fiaat gehl l'C \•en; cene kud,\e , vá l\ ROllffil\on geko·
m..:n , heeft zig , gc.iumend~ d~:n gcheelen
wir.t-!r, wel gehonûcn. Onder tlc ièhanpen ,
die uic Norman,iycn , VlannJeren, en Maroc·
co gekomen waren , hebben alle die geenen,
welke niet gebed en al uitgeteerd ~va ren , of
ziek genoeg, om op een afgczon.1erlte plJats
te woroen op~ep:m, alle de ongennkkeu van
h~ t weêr door~dh:3n ~ en h::b:-:.:11 z.ig mis.
ii:hicn bï:ter gchoulk:l in de opt n lucht, dall
'~-Y op de ftall:!ll zouden gd:1an hebben ;
èe open lucht , hu:1 geen kwaad gedaan heb.
bende, zal hun zt:cr waarfchynelyk h:!ilza:lm
geweest r.yn , door hen te verHerkcn.
De di: rcn, we!kc genoeg gedekt z:;n , om
ten allen tydcn de ongemakken van het wcêr
te kunnen uidban , ht!?l>en alto0s ml'er gezondheid en fierkte d:m d~ dieren, welke in
Hallen zyn opgetlooten , wnr Je Jucht haar
\'t:c!rkrat:ht ~crlicst door de warmte, en door
de uitw.lasG:minscn van huone ligh<lamcn . en
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van hun mest, Deeze ge;wndheid , welke
myne kudden van de open lucht hebben Ollt•
fangen, beeft haar in Haat geltdd, om het mis..
tig we~r, de regen , en de fneeuw, die den
voorleeden winter byna aanhoudend op elkander gevolgd zyn, te wederfraan. De regens
zyn zoo langduurend en zoo overvloedig ge·
weest, dat ik dikwyls de fcbaapen op den rug
tot op het vel heb nat bevonden.
Ondertnifcben moet men overweegen, dat
de fchaapen , die uitgeteerd waren door de
vermoeying van de lange reis, die zy oniang.s
ter zee en te land gedaan hadden, beter ge·
voêrd zyn geweest, dan de kudden van fchan·
pen gewoonlyk zyn ; maar alle die geene ,
welken ik gehad heb uit Auxois en Rouffillon,
hebben geen anuer voedfel gehad, dan 1\roo
en maar één pond hooi alle dagen, in tyden
dat de ruuwheid van het weêr hen belette,
om in 't veld voedfel te vinden.
Men zal meer geneigd zyn , om te geloo·
ven, dat de kudden van fchaapen in Frank..
r)•k , geduurende den winter, dag en nacht ~
in de open lm:ht, zonder een i ge befdmtting
bl yven kunnen, als men weeten zal, het geen
ik nu ga verhaaien van de lammeren van my·
ne fcha::tphr.edery , dit! in het zelfde perk ,
waar in hunne moeders den wimer l1cbben
doorgebragt , gebooren en.opgevoed zyn.
!k heb reeds gewag gema:u.t , in de Ver·
ban~
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handeling die ik voord~ .'\cademie gdeezen heb
in 1 7 6ö , ' van twee lammeren, die· op 'c laatlk
van February van het 7.elfde j:tar geboor~n
waren , en opgevoed in de open lucht met
hun moeder , in een huis· perk. Een van deeze lammeren wierc\ aan koude regens blootge·
fteld in de eerfi:e dagen van zyn leven; het
. dagen na zyne
ander' fiond vorst uit, eemge
geboorte. Deeze lammeren waren de eenig..
üe, die ik op deezen proef g,efreld had, in
èen winter van 'c jaar 1763 ; zy zyn altoos
Herker geweest , dan die , wci!\c in frallen
waren opgellootcn , en zy zyn het nog , zoo
wel als hunne moeders , en .:ie andere ichaa·
pen van de kleine kudde, die ::tllnhoudenJ in
de open lucht gebleeven is , zeden den 4 November 1767.
Geduurende den voorleeden winter, heb ik
in myne fcbaaphoed~ry I:-~ mmeren geb:td, die
1·eeds den t 4 ]anuary in de opc!n lucht gc!weest
waren. Twn:\lf inlandtche ouyenlamdc:n, het
eene na het an\\cr van dien dag af tct den 4
~1:lar t; de mt:este lammel'en 1yn aan zulke
frrenlj~ proeven blootgeileid , dat ik moeite
zou gehaj hebben om te gelooven , d:tt zy in
Haitt waren , die te kunnen uitnaan , indien
ik 'er zelve · geen getuigen van was geweest.
UI! ooyc.-n llmden midden in het perk, geduurende c\1! koude regens in den winter, tcrwyl
l1~t theeuwd~ , of dat het h:ud woei, met 7.~cr
.
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zy zig liggenje op d;! lht!ellw , of
op een f;ïf>nd , di~ bevrooren , of door m t
·was van !:ct dooi· water , dat mi!rchicn erger
is~

dan het ys. Niettemin hebben de on·'e•

makken van bet wcl!r nooit cenig nadeel ~e
daan a;m de moeders , of aan de 1:1J1!111Cr~?n ·
daar is 'er r,cen een van gclrorven , t<.'l'W\' j
?at in de nabuurige fi;:llcn , binnen een myl
1n hec rond 1 vee l.: :()oycn en bytla dl! htlfc ~.iêr
lamm::rcn gc.!l'Ctl'\'t:n zyn : ik hdl my zdven
daar van vcrzekl·r.i , door ecJ:i.: lyst, die ik
hel> laaten m~aken ·van de lam:n.:rcn, die \:r
die jaar gebooren , en van allen de t;ëene:J ,
well\e , in clf!rti~n parochien en vyf htndi:oc·
ven , roudom mync fl:hnphocdcry gellorven
zyn. D.anr zy n gcbooren drie duizend, vyf
en vcerttg Jam meren; en vóór de maand April
warl!n •c:r r;cllorven veertien honderd en tachc nti;j , en ;::ekerlyl< is , na dit:n tyà , het getal
der geH:orvcnen nog vcrml!crdct t. Die van
mynt: l i:ll a:Jphoeö~ ry lce\'en allen en zyn zeer
gezond, hoo ais ouk hunne moeders.
Men moet opmc r k~n, dat dëeze ooyen 1 di!
zoo gelukkig gelamd bt::bbcn, en wau van de
lam:ul!rcn zig in zul:< eenen goeJen Haat helr
ben

ben gehouden, alle gefpeeld hebben met ram•
men 1 van een vreemd ras en het haare
overtreffende in de grootte van deszelfs gefial~
re. Nu, het is zeker, dat een ooy, bevrucht door een ram , die veel grooter is dan
zy , een grootcr l:lm voortbrengt; dan wan·
neer zy met een ram van haare gefialte gcfpeeld had. Dit lam verteert meer voedfel in
de b"armoeder, het ooy is meer onderhevig
aan misdracht, zy werpt met meer moeite, en
het lnm neemt meer melk naa zig , dan wan·
neer het door een kleiner ram was voorcge·
bragt. Dit vcrlèhil in de grootte van de ram·
men was aanmerkelyk, wnm die geene, wel·
ke lllt!t rle ooyen van ti1yne l'chat!phoedery
gefpeeld hadden 1 waren van vie: en twintig
tot agt en twintig duimen (•) hoog, van de
fchofc ge meeten zynöe. terwyl de inlandfche
rammen niet meer dan twee en twintig duimen
hoogte hebben.
Ondanks deeze zwaarigheclep, is anes vol·
komen ·gelukt , meç betrekking tot de ooyen
van bet inlandfche ras , en van haare lamme·
ren.
(•) Dc=uo Ftan(ch'o duimen tyn ieu grnoter tbn
dt' h)• ons gebruiktlyke , vermits 1 '1 Pary(chc ciulrul!n ~o~.> veel zyn als u} Amlleulam. of n!
Rbycl.
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ren. Men kan deezen goeden uitOag niet toefchryven aan het voedfel , dat men aan de
moeder4 gegeeven heeft ; want de vreemde
ooyen , die in myne fcbaaphoedery zyn, heb·
ben even goed voeder gehad , als de intand.
fche : ondertusfchen van agt en twintig lammeren , welken de vreemde ooyen hebben
voortgebragt, zyn 'er vóór de maand April,
zeven geftorven , het geen een vierde uitmaakt ; doch als men by de agt en twintig
lam meren van vreemde ooyen voegt de twaalf
~ie. v~n inlandfche ooy~n zyn gebooren, zyd
er m t geheel van veerog lammeren niet meer
dan zeven geftorven : het is dan een weinig
meer dan bet zesde gedeelte der lammeren
in de open lucht binnen myne fchaaphoeder;
opgebragc. dat, vóór de maand April is om·
gekomen, terwyl byna de helfc van de lam·
meren, die in de fiallen, in de nabuurfchap
van myne fchaaphoedery, binnen een myl in
't rond , geboo1·en zyn, geitorven is.
Dit verfellil was reeds een bewys, dat d~
ongemakken van 'c weêr dt: lammeren, die in
myne fchaaphoedery geftorven waren , niet
hadden doen omkomen , doch om 'er meer
zekerheid van te hebben, opende ik dezt!lven,
om de oorzaak van hun dood naatefpooren.
11< opende DC;k zes en dertig lammeren, die
in de nabuurfchap van myne fchaaphoedery;
op !hl gefiorven waren : van deeze zes en
der~

d!!rtig iammeren waren ;er agtien van honger
gefiorven ; daar was geen voedfel in de rnaagen , noch drekfiof in de darmèn, waarin al•
leen eene kleeverige, blaanw· of geelachtige
fioffe gevonden wierd. Elf waren 'er gefior·
ven, om dat de doortocht uit de lebbe naa dê
darmen door ronde harde Ugbaamen geflooten
was: deeze harde lighaamen worden gemaakt
door Wollen draaden , die de lammeren door•
flikken , en die in hunne laatfte maag zig tot een
bal zetten. Wanneer een van deeze balletjes
hlyfc zitten in den ingang toffehen die maag
en de darmen, kan het voedfel 'er nil!t meer
door. Een van de gemelde agtien lammeren
was gefiorven, van eene verzweering aan de
borst : een ander had in de lucht· pyp melk~
die men het ingegeeven bad, en waar door
het gefiikt was. lk heb de oorzaaken van d~
dood der vyf anderen niet kunnen nagaan.
Van de zeven lammeren , welke in myne
fchaaphoedery- zyn omgekomen , waren 'er
drie van honger geilorven, een ander van ee·
ne verzweeriog aan de borst • een ander \WS
gefiikt geweest tioor melk, die men het had
!ngcgeeven; ik heb de ootzaak van de dood
van een van deeze zeven lammeren niet kun..
ncn ontdekken , en een llnder is niet geo~
pend.
Het oogmerk van deeze Verhandeling l1eeft
my niet toegelaaten , om h\er verflag te doen
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van het geen ik geloof , dat men doén kan~
om re beletten, dat 'er zoo veele lammeren
in de fchaaphoederyen fierven. Het is my
ge r.oeg te doen zien, door bewyzen, die uit
myne wa1rneemingen getrokken zyn , dat de
ongemakken van het weêr niet meêr hebben
meêgewerkt tot de dood der lammeren , die
in myne Schaaphoedery zyn omgekomen, dan
tot de dood van de lammeren, die in de fial·
Jen zyn gefiorven. Daarenboven, deeze lam•
meren, die in de open lucht zyn omgekomen,
zyn niet op de koudfie dagen geftorven; ook
niet verfcbeiden te gelyk , zoo als dit ren opzichte van de jongflen en van de zwakfien zou
gebc:Ul'd zyn , indien de koude bun dood had
veroorzaakt.
Voor het overige , is het my onbekend , tot
well•en graad de lammeren, of de fchaapen
van een meer gevorderden ouderdom de kou ·
de kunnen verdraagen. He heb alleenlyk gele·
genheid gehad , om in 1768 :nraarteneemen,
dat de vorst van veertien en een hal ven graa.
den, geen nadeel gedaan had aan kudden,
waar in Jammerl!n van negen of van tien
maanden waren , als ook fchaapen van een verii.:hillenden en me~r gevorderden ouderdom.
lk beh , in den voorleden winter, gezien, dat
een Jam, den twimigfien van January geboorcn , blomgefield wierd aaH een koude van
vyr ~n een halven graaden, den tweeden dag
va u

van Scbaopen, tr.r.

vnn zyn leven , aan drie en een halven graatlen den derdtn dag, en aan vyf en een qu:lT~
gra:tden den vierden dag : die Jam heefc zig
altoos tot heden in een zeer goeden O:aat gl!houden. MiO'chien dat de aanOaande winter
gelegenheid zal geeven tot fierker proeven;
doch dit kCJmt my voor, niet noodzaakelyk te
wezen ten opzichte van de lammeren, om dat
ik geloof, dat in Landen , waar de wineer
!heng is , men best doet voorrekomen dat
,er lammeren vóór de maand lVIaart gebooren
'
wordet;.
In Viaanderen b:-engt men den ram niet by
de ooyen dan tegen half· September· in Eng~
land, is de tyd van de geboorte der' l:lmmeren
gemeenlyk van 't laatst van Febrllary tot in
i\ pril , en men befpeurt, dat zy veel ncrker
en veel gemakkelyker optebrengen zyn, wan.
11ee~ zy in April g~booren wonien ; het ge.
brutk , om de paanng niet toetcl::;ncn dan in
de maand Ocrober , word thlns in Sweedcn
ingevoerd. Men maakt niettemin wrièhcidcn
zwaarighede.n. tegen dit gehruik ; 1.y f~· hy nc n
my toe weuug grond te hebhem ; ik de n:, d;:zelven op eene andere plaats nader t(! ond::r·
zoe~en, als een onderwerp van ge:wichr tvè
'c welzyn van de kudden.
'
ln Engeland laat men de bmmeren in 'c vd.i
~1ct h•.mne moeders, op wat tyd ook 7.y nw·
&en tef waet~ld ko{ncn; maar w;mneer zv 7.ic.:.;.:..
0 ,.
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zyn , brengt men ze in buis. Eli is , in zyn
boek, dat tot titel heeft de ·Leidsman der
Schaapherders, vtrhaalt, dat de lammeren
die in ' t veld gebooren worden , wannee;
l~et f.1ifoen zeer fireng is, en 'er veel fnecmv
hgt, zomcyds zoodanig daar door lyden, dat
zy naa~wlyks ~enig tel,en van leven geeven.
l\·len wmd ze dan ergens in ; rqen verwarmtze
by een zagt vuur ; mep geeft hun een klein
~epeltje genever · w:tter. Zomtyds legt men ze
~n een oven, die met firoo een weinig warm
1s gemaakt , men laat ze daar in , tOt dat zy
weêr by geko111en zyn ; vervolgens geeft men
hun een lepel warme melk. Men gant voort,
met hen op dee~e wyze te voeden , ecnige
dagen amer el~ander by het vuur' tot dat zy
kracht genoeg hebben , om aan hunne mQe·
ders te worden weder gegeeven. en dezelve
te zuigen ~n e~n febuur ~ of onàer een afdak,
enz .•
Dit kort verhaal kan iemand doen ot:'rdee·
lcn over de zorg , dié men ~n Engeland VOO~
de fchaapen beeft. V..Ty weeten niet dan te
veel, lloe zeer dez~lve in Frankryk. verwaar:
loosd worden; ook voelen wy hoe langer boe
meer de noodzaa~elykbeid van deeze dieren te
vermenigvuldigen, en hunne verbasterde ras·
fen te ver'bete~en. Men begint weerom te ko.·
p1e11 van dat verket!rd vooroordeel, '·t wellç
~~ef~ d:)en geloov~n , dar, de gl'ond en de
·
luclm.·

.
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uchtsgefteJdheid van Frankryk zoo gnnfiig
niet waren voor de goede hoedanigheden der
wollen, als die van nabuurige Koningryken,
welker wollen zoo gezugt zyn voor de fabrie·
ken. Deeze dwaaling heeft geen il:and gchuu·
den , als voor zoo verre, dat men in Frank·
r.yk verzuimd h«eft, paogingen in 't werk te
fiellen , om de wollen tot volkomenheid te
brengen. Waarom zou men in Frankryk zulke
goede wol, als in Spanjen en in Engel:tnd , niet
kunnen hebben ? De luchtsgefieldheid van
Frankryk is :ninder warm dan die van Span·
jen , en men weet, dnt de srr•otc hitte nadce·
lig is voor de fchaapen. De Juchtsgel~eldheid
van Frankryk is minder vochtig, dan die van
Engeland , en men weet insgelyk$ dat de
vochtigheid nog fchadelyker is voor de fch:ta·
pen , dan de groote hitte. Men kan dan hoo·
pen, van in Frankryk zoo goede en miOi;hien
betere wol voorttebrengen , dan in Spanjen
en in f.ngeland; ik ben 'er meer en meer van
overreeà zedert twee jaaren , dat ik mt:t dat
oogmerk proeven neem op kudden , die het
gantfche jaar in de open lucht geperkt wor·
den. Ik heb inlandfche ooyen met rammen
van een beter ras laaten fpeden, en, van de
cerfte voortteeling af, heb ik op fchaapen van
veertie.n en vy~tien maanden aanmerkdyke
vordenngen
. gezten, meêr dan ik verwachtte .,
len op2.1ch~e van de hoeveelheid en de \1Ucd:tq
0 4
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nigheid van de wol. Deeze vorderingen moe·
tende vermeerderen met den ouderdom van de
fchaapen, is het nog de tyd niet , om over
de volkomen uitwerking van deeze onder·
vindingen te oordcelen ; doch ik ben 'er reeds
genoeg van voldaan , om welmeenende bur·
gers, die zig met de Land· huishouding be.
moeien, t~ vermaanen, tOt het doen van pOO·
gingen om de fcl:laaps · kudden te verbeteren :
7.y zullen hun eigen welzyn bevorderen , do01:
t!! ~orgen
vpor het welzyn
·.
. . yan het Vade~lan~~
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Over de Perbeuring vqn bet Wol· Pee.
Çcleezen in • eene Vergadering van de l(o.,
ningl~·ke Academie der \Veetenfchap·
pen, te Parys; den 9 April 17 77.
doorden Heer DA UBE NT 0 N.

Men weet , dat de fc.baapen nut en voor.
deel kunnen annbrengen; doch men zou van
alle de omfiandigheden van den Koophande\
onderricht moeeen zyn , om te weeten , van
hoe veel belang het is voor Frankryk, dat
deszelfs wollen verbeterd worden : ook be·
geert de Regeering , zedert langen tyd, de
hoeveelheid daar van te vermeerderen • en de
hoedanigheden tot volkomenheid te h~cngen ,
om de Fabrieken in het Kooingryk het nodig"
te verfchaffen , zonder vreemde wollen te laa.
ten overkomen. De Heer Colbere heeft dit
potwerp opgevat ; andere Ministera; bebbti1
.0 5
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eenige paogingen gedaan , om de uitvoering
van het zelve te bevorderen; doch wylcn de
Heer Trudaine en Myn t-Jeer zyn Zoon, die
thans voorzitter is in de vergadering van de
."\ca?emie, hebben het eenige mogelyke middel 10. het werk gelleld, om zig van den goe ..
den uufiag van deeze onderneeming te verze.
keren : namentlyk , het onderzoek wegens de
gunfiiglle gefchiktheid der natuur tor verbete·
ring der wollen , door eene opvolging van wel
overleide en zorgvuldig uitgevoerde waarnec.
mingen. De Heeren Trudaine deelden my dit
voorneemen mede in I 766 , en verzogten my
alle de proeven te neemen, welke ik·noodzaa.
kelyk oordeelde , om een gefchikt middel te
vinden, ter verbetering der wollen; ik vond
my zelvcn genegen om my met dat werk ta
belasten , uit hoofde van deszelfs gewigt ,
en van het vertrouwen, 't welk ik zedert lan.,.
gen tyd op de Heeren 'frudaine genelel llad ~
~k wierd daar toe aangemoedigd , door de
w01arneemiogen, welke ik twintig jaaren lang
op de zamenfielling der dierlyke lighaamt>n
gedaan had ; ik hoopte, dat deeze ondernee ·
ming niet boven myne krachten gaan zoude,
en ik begon met dezelve ter \litvoer te bren·
gen op het eind van het jaar 17 66.
M yne eerftc bedenki1~g was , dat de fiaaç
van d~ wol afhing van die der gezrmc..lheid
van htt dier, en dat_ik,by gevolg, proeven moest
nee-

11~emen omtrent de verfchillende wyzen van
de fcbaapen te huisvesten, en dezelven aan
de ruif voeder te geeven ; ook omtrent d~
behandeling van hunne ziekten , hunne ver·
fchillende voedrelen , en al bet geen kan me·
dewerken tot bewaaring van hunne gezondheid,
llt nam terzelver ~yd voor, om rammen en
ooyen van verfchiliende rasfen met elkander
te paaren , om de uitwerkingen van die vcrmengingen op de lammeren, di~ daar van zoudet~
voortkomen , te leeren kennen.
Daar zyn zoo veele rasten , dat het niet
mogelyk zou zyn, dezelven opeetellen , om
~at een ras niet van een ander vcrll:hilc, dan
door kentekenen die byna onmerkbaar zyn,
en dat verfcheiden oorzaaken daar verandering
in te weeg brengen op verlchillendl! plaatfen , en in verfchillende cyden op dezelfde
plaats.
tndien men geen ander oogmerk had, dan
die kndJen · tot volkomenheid te brengen ,
waar vnn de wol reeds eenen zekeren graad
van fynte bezat , is het zeer zeker, dat meA
niet dan rammen en ooyen moest gebruiken ,
die zulke fyne wol badden , als men vinden
\:on, om deeze kudden te v~rbete~en, door
dcz'!lve aanhoudend aant~fokkan : dit zo~
zonder twyffd het zekerne en het fchielykne middel .zyn. Doch indien ik alleen
dçeze manier gevolgd bad , zouden myne
proef·
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proefneemingen onvolledig geweest 1.yn ; zy
zouden neehts hebben kunnen dienen tot ver.
betering van de kuJden met fyne wol; dit is
het kleinlle gedeelte van l\ie geene , di;: in
Frankryk gevonden worden. l\1y vonrgeneld
hebbende , om voor alle te werken , zelf!>
voor die geene ~ welke meer hair d:lll wo\ he bben , beOoot ik , om , door de paaring , de
meest verfellillende rasfen te vt'rmcngcn; hy
voorbeeld, de rasfen met fyne wol met n1s·
fen, die grove wo\ en grof hair hadden. Jk
heb gedagt, te kunnen hoopen dat ik , door
deeze vermengingen, de middelen 1.n11 vin ..
den, om all~rlei wol in Frankryk te 'lerbe tc.
ren, en daar van overtuigende blyke n te
geeven: dceze gi~finJ!en zyn door myne prae·
ven b,evestigd geworden.
ll< begon dezelve in 1767, met aHe dl! nodige voorzorgen, om haar meer zekerheid en
naauwkeurigheid te geeven. Men moest verzekerd zyn van eene foort van Wl!ttigheiJ in
de voortbren.ging v~n de pa~ringcu, die ik,
,;oor myne pro~ven , zoude la?;tl!n doen :
hoewel men genÓodz:lakt wa~ , om vcrl\:hei•.
den rammen te gebmileen in de vcrmenging
van vcrfchille~de rasfen, was het noJig, dat
men den vader v:m.he~ hun mee zoo veel zeker·
hcid kon kennen, als de mo~dl!r. Dü voor·
werp verciscime veel oplettendheid , voomarncutlyk in h~wneu !'peel· tyd , en een geduu-.
.

r~

rige zorg , om uit verfchiliende rasfen , drio
voortteeHogen te hebben , waar van de af·.
k--omst zeker was.
Ik heb niets verzuimd van al het geen, dat
tot deeze proefneemin gen noodzaakelyk was;
eene talryke kudde wierd daar toe gebruikt,
de waarneemlogen zyR op de leevende fchaapen gedaan , op allerlei ouderdom , in alletlei
omll:andigheden, en zelfs na hun dood door
de opening van het lighaam, om de oorzaaken van hunne ziekten nategaan. Eindelyk,
deeze kudde is, zeden tien jaaren, tot proef·
neemingen ge~chikt: men heeft d:tar by fchaa·
pen laaten komen uit Rousfillon, Vlaanderen,
Engeland , Marocco , en uit Thibet. De
Heer Trudaine heeft my niets doen ontbree·
ken van al het geen my nuttig zyn kon , om
myn oogmerk te bereiken.
Eer dat ik de verfchiJlende graaden van
verbetering doe kennen, die de vermenging
der raslèn heeft voortgebragt, met opzicht tot
de fynte der wol , die het voornaame voorwerp is van rnyne Verhandeling ; moet ik
noodwendig aanwyzen verreheiden graaden
van fynte in de wol, en van grofte in het hair,
dat men maar al te dikwyls met de wol vermengd vind.
Dit hair , gelyk het ook denzelfden num
draagt in de .Fabrieken , is witachtig, hard ,
en bros, des~elfs gladde bast neemt geen verw
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aan. Daar zyn altoos eenige dt?-aden van hair
in de fynfte vluizen ; ik heb ze gezien in de
meest uitgezogte Spaanfcbe wollen ; onder·
tu{fchen vind men ze zeldfaam , en zy zyn
zoo kort , dat men ze gemakkelyk affebeid
van de wol, in 't gebruik, dat men daar van
maakt voor de Fabriekctn. Doch daar woxd
dikwyls zoo veel hair in de grove wollen1evonden, dat dezelve nergens anders dan voor
grof werk dienen kunnen.
Tufichen het groffte hair en de fynfte wol ,
zyn ·er nog zeer veele middenfoortige groften;
men heeft getracht, de voornaarofte verfchei-denhedcn van grofte; in de Fabrieken, doot
de zeven navolgende benaamingen, te onder..
fcheiden:
1 o. Supra fyne Wol.
!2.0 • Fyne
so. Half·fyne ~
4o, Grove
5n. Fyn
Hair
6o. 1\liddelllag 7o. Grof
Deeze benaamingen fteunen op geen zeket
grondbeginfel , zy hangen alleen 11f van den
opf1ag van het oog , derzelver verfellillende
betekeniffen volgen geen vasten regel. De
Koopman en de Fabrikeut hebben niet dan
eene door de ondervinding verkreegen kundigheid , in de bezigtiging en in het gebruik

der
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der wollen. Deeze weetenfchap is verfchil·
lende op onderfcbeiden plaatfen; ·de wol, die
in het eene Land voor fyn doorgaat, zou,
in een ander Land , voor half· fyn aangezien
worden. De betekenis van deeze naaroen ia
zeer onbepaald , ook heb ik veel onzekerheid
en verfchil gevonden in 't oordeel van veele
lieden omtrent den graad van fynte van ver·
fcheiden naalen wol.
Door de vergelyking van twee vlokken fyne wol met elkander , is het dikwyls zeer
moeielyk , en miiTchien onmogelyk , om op
het bloo:e oog te ooderfcheiden , of zy beide
even fyn zyn, dan of 'er verfchil tuffchen de·
zelve is. Um in myne waarneemingen alle
mogelyke naauwkeurigheid te brengen, heb
ik geàagt my van bet microscoop te moeten
bedienen , en de diameters of, middellynen van
de draadjes wol met een mieromeeer te mee..
ten ; dit is het eenige middel, om de verfchil·
Jende graaden van verbetering der wol, ten
opzichte van haare fyote te kunnen bepaalen.
lk heb ondernomen, om de gromte der di·
~meters van de wol- draaden , met betrekking
tot hunne benaamingen , te bepaalen , door
een ft:baal te rnaaken mee graaden van de we•
zc:ntlyke grofte der draaden, die met die b~
mamiAgen overeenkomen ; elke bepaaling zal
aangeweezcn worden door de breuk der dee·
len van een lyn van een Koninglyken voet,
die
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die de maat der draaden van elk foort van wól
zal uitmaaken. Dit naamregLo;ter eens vastge·
ftelJ zynde , met behulp van het microscoop,
en overecnkomfi:ig den fulat van de verfcbillen·
de wolleR , die in den Koophandel bekend
zyn, zal ik tot het zelve, als tot de algemee.
ne maat, de naam- registers brengen, die in
de voornaamlle fabriek~n gebruikt worden,
Hier door zal ik de dubbelzinnige en verkeer·
de benaarningen haare regte waarde geeven ,
en doen kennen de overeenkornfi:en van fyn·
te , die de wollen van het Koningryk onde-r
elkander hebben , en ook met de vreemde
wollen , die in den Koophandel ter markt komen. 'I hans gaa ik over tot het doen van
een kort verbaal van den uitkomst der prae·
ven, welke ik genomen heb ~ om middelen te
vinden, ten einde de wollen fyner en O\'er.
vloediger te maaken.
Mync proefneemlogen hebben tweederlei
uitwerking gehad, de eene heeft daar in be·
flaan, dat het hair~verd ween en is , en de anàe .
re, dat de wol fyner is geworden.
Door ooyen met hairige wol te doen fpeelên
met rammen, die fyne wol badden, heb ik,
van de eerfte voor.tteeling af, of op h!!t laatst
van de tweede, bet hair ~yna ge~1eel zien vcrdwynen, en daar is niet meer van overgeblee·
ven, dan zoo veel 'er gevonden word in wollen, die men niet voor bairig mor t aanzien.
l)Qe·

Deeze uitkomst is door niy met verfcheiden
proeven bevtstig\\: dezelve is van veel belang
ten opzichte van de vcrbetering dér wollen ;
het hair fS der1.elver grootlle gebrek, vcrmits
bet de wol alleenlyk gefcbikt maakt tot het
grome fonrt van werk.
Wanneèr ik ooijen ml!t bairige wol heb doen
fpeelen met rammen , die fyne wol hadden, is
nit:t alleen op de lammeren J die uit die vermenging zyn voongekomen , geen hair meer te
tien gl'weest, manr hun wol heeft een graad
van fynte boven ctie van hunne rno·cders aangenomen. Deeze verbetering is zeer voordeelig, om dat, de lammeren volwasfen ge·
worden zynde, hun wol de waarde heeft van
h:llf.fyne ' terwyl die van hunne mot:ders nie:
meer waard is dun grove wol.
Ooijen met half - fyne wo1 , gepaard met
rammen, die fyne wol hadden, hebben lam.;
meren voortgebrngr, welker wol dikwyls by·
na zoo fyn geworden is 3ls die van hun vader, en zonuyds nog fyner.
•
Een ooy, gehooten van een ram \IÎt Rous·
flllon met fyne wol, c·n van eett hairige ooy ;
hecfr , doot de~ze V<.'rmengi:1g, cer:e half fyne wol gehad, waar in kleine hairtje.s overgebleeven zyil. Het zelfde ooy , gelpeeld
hebbende met een ram uit Romfillon met fync
f.I.'OI, heeft een lam vonngebrngt, dat regen
y,·ourdig ten : amis md fupra-fyne wol: dcf!'l.ri
ll
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.groote verbetering
. heeft my venvonderd
.
' eil
ls myn verwachung te boven gegaan.
Wnnne~'r ik, in tegendeel, een ram met
grove wo\ heb doen fpeelen met ooi}en, die
fync wol hadden, hebben hunne lammeren een
miodt!r fyne wol gehad dan die der moeder •
en minder grove dan die van den vader,
lk heb deeze proef genomen met andere oog.
merken , dan de verbetering der wollen, want
cc:nc kudde moet noodzaaltelyk verbasteren ,
;11dien men aan de ooijen rammen geeft van
mindere hoedanigheid ten opzichte van de
fyntc der wol, van het gewicht van de vacht,
en van de hoogte der geftalte , niettemin is dit
!'11isbruik, zoo narleelig voor de kudden, zet:r
algemeen: in plaats van bet befte lam uitte ~
kiezen , om 'er een ram van te rnaaken, behoud
men zomtyds bet fiechtfie , om dat men
denkt , 'er geen goeden hamel van te kunnen
maak en.
Door een ram van een groote gefialte uitte·
kiezen , heb ik in korten tyd, ooijen van
eene middelmaatige gefialte een groocer ras
doen voortbrengen : by voorbeeld, een ooy
van twintig duimen en twee lh1ien hoogte, van
de fchoft gcmeet en zynde, gepaard geweest
zyn-je met een ram van agt en twindg duimen , heeft een ram voortgebragt van zes en
twimig duimen en elf linien , dewelke byoa de
hoogte van zyn vader berei~t bad.
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tvanneer ik aan ooijen een ram heb gcgee~
\•en, die meêr woldroeg dan zy, tiebik gezittn;
dat een groot aanral van hunne lammeren , hun
volkomen wasdom verkreegen hebbende' vachten hadden ; die tweemaal en zomtyds driemaat
zooveel woogen als die van hunne moeders.
Maar alle deeze verbeteringen kunnen , door
verreheiden om{bndigbeden; mislukken' waar
van de voornaamlle afhangen van den fulat der
gezondheid van den ram, het ooy ~ of de lam.:.
meren : dit is eene algemeene wet voor alle de
.
voortbrengingen det d:eren.
lk kan; ter deezer placm:e; geen na:mwkeurig verOag doen van de blyken wegens dé
menigvuldige verbeteringen onder myne kudden, door het uitkiezen van de rammen: dit. is.
een onderwerp voor een geheel boek, en met
voor e~ne verhandeling. lk heb my - in deeze;
niets anders voorgefield , dan het aantodoen van
de middelen om de wollen fyner te rnaaken i
en in Frankryk, zelfs in onze noordelyke provinden, de allerbeste wollen té doeN voort·
komen.
De fupta. fyne wol van myne fcnaaphoe:
dery firekt da:rr van tot een bewys. Dezelve
beeft een graad van fynte, boveii die van dè
rammen uit Rouslilion. waar van zy oo'rfprongelyk is. lk heb haat vergeleeken by de Spaan·
fche wol die men , in groote baaien , van het
'
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Escuriaal laat komen, voor de Fabriek van
Julienne, en voor andere Fabrieken.
Hoewel deeze wol fupra· fyn is, zoekt men
de allerfynfie daar uit, voor den inOag van het
laken , de minfifyne word gebruikt voor de
ketting; myne fupra •fyne wol heeft één graad
van fynte minder da-n de fynfie wol, die van
het Escuriaal komt , en meerde_r dan de ri1inft·
fyne : ik maak een onderfcheid tullchen
decze twee graaden van fynte in de fupra·fyne
~paansche wol, om een volkomener deJJkbeeld
te ~ee ven van die van myne fchaaphoedery. De
Bt!er Dtsmarets, Lid van deeze Academie ,
Opziender over de Fabrieken van de Gen<!ra·
liteit van Champagne, en de Heer Hulkcr,
.Aigt:meene Opziender over de Fabrieken in
Frankryk , hac;iden, in tegenwoordigheid van
den Heer Trudaine , geoordeeld, dat de wol
van myne iè:haaphoedery ten minnen de fi.J.
pra-fyne zeer naby kwam: de proeven van het
microscoop , en van de uitzoeking van d'!
wol van het Escuriaal hebben hunne beoordee.
ling bcve!tigd.
lk heb deze uitlcomO:en met de grootfie zorg.
vuldigheid ternedergelleid: ik kan het niet ge.
noeg herhaaien, ik heb met de beO:e kenners,
die onder myn bereik waren , gera.tdpleegct ;
ik hdl , oncelbaare keer en , die wollen met
m:;nl.! eigen oogen befchouwd, en, met behul.P
vm vcrgroot • glafen en van het microscoop •

~onder vooringenomenheid voor die van myne
fchaaphoedery :in tegendeel , ik heb ze met Z'JO
veel te meer geftrengheid onder1.ogt, om dat
ik niet gehoopt hau , zulke uitmunr.:-nde wol·
len te ;,aaken, vermirs ik noch rammen noch
ooijen met wol van dien graad van fynt_e
had heb. Oeeze uitneemende voortbrenging IS
niet begunO:igd geweest door de keuze van het
voeder: de baO:erd rammen en ooijen van my·
ne fchaaphoedery hebben byna niet~ 11\ders
in de ruif gehad' dan allerlei foort van rc~oo.
M yne kudden doorkruisfen een bergachuge,
drooge, en fcbraale landsdouw, in de nabuurlchap van de itad Mantbard in Gour~og·
ne ; zy brengen het geht:ele jaar d~or in c\~
open lucht. zonder een ige bcfchumng, zelf.;
in het guurO:e weêr.
Uncter alle deeze omO:andigheden , kan ik
hier niet onderzoeken , welke van die my de
guntHgO:e zyn voorgekomen ttJt verbetering der
wollen : het is my genoeg , heweezen te h~b
ben , datzy fchiclyk verbetel'd zyn, door mtd·
del vln rammen van eene beterl! hocdani~heicl
dan die van de ooijen. lk zal alll!enlyk hier by·
voegen, dat het ras van de fchanpcn uit l~ou~
fillon , geduurenèe. tien janren, ZIJn.Jer c:L:tll·
g'! vermenging.J~~waard en vcrn~em~vuhl!;d
~yndt: , ook lkrer geworden IS 1~ myue
ICh:t:!phoedery, met betrt:kking ~ot de é~·ntl! de:t
wol, Men bec:ft deeze verbeterm~ gcichat op

:t {11,~.
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~en vierde dau bl)vcn: m:tar om·~~ar O\'er to
kunnen oordcelen, bl!tft men, geduurende
verreheiden jaaren , wollen van rammen en
ooijen, die uic H.ousfillon overgekomen, en,
in myne fchaaphoedery , hun eigen dood
gellorven zyn , moeeen bewaaren , en: d~zel~
ve vergelyken met die van hunne nakomelin•
gen. De wol verliest van haare hoedanigheid
met den tyd, daar en boven , heb ik de ge·
woonte, van nooit het voortbrengCel van my·
ne proefneemingen op den hoog!len prys te
fchatten; dus vergenoeg ik my, met te zeg~
gen , dat het ras v.an de fchaapen uit Rousfillon in my'ne (ch~aphoedery aanmerkelyk ver·
~eterd ~.

Uit alle de~ze uitkomfren der proefneemin·
moet ik befi~iten, d~t men, met een wei·
pig zorg, en zonder eenige onkollen, alle de
wollen zou kunnen verbeteren , door de belle
lam~eren uit ~1\çe kudd~ te kièzen , om de·
;elvè aantefokken; doch 'er zou veel tyd no·
dig zyn ~ om door dat middel, t9t een zekere~
trap van volmaaktheid te komen.
Men kan tyd winnen, door eenige kosten
te doen,om rammen te laaten overkomen van na' buurige plaatfen\waa~ zy van eene betere hoeda·
l)igheid zoud~n zyn, dan die der ooijen van
c::ne kudde, welke men wilJe verbeteren. Dit
1'!1Ïddel zou geno~gzaam zyn ~- wanneer men
geeD
g~n
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~een andere oogmerken h:t.-\, dln luiri~e wol
.111 grove of in ha!f. fyne te veranderen.
Indien men meer geld wil bc.fteeJen, kan
men eene meer voord.cdige en lchtel~l~e vctbt:·
tering daarftc:\lcn, en fyne en fllpra· tyne wol·
kn verkrygen. door van verre rmmnen te l\oen
overkomen , di~ in ft:~at zyn, om ?.u\1<~ w~l·
Jen met ooijen van eenc mindere hocdam~hi!t,'\
voorttebrengen.
De fupra. fync wo\ kan in Fran'Kr)'k voort·
komen in de droogft:e en l'chraa\fte landfueekcn,
dewyl ik de wollen, in myne. 1chaa_phoedery,
zoo ver verbeterd heb , dat zy iupra · fyne
van den tweeden rang geworden zyn, 10m1er
rammen met fupra. fyne WGl van den eerHen
rang gehad te hebben; ik k::m in 't geheelniet
twyftelen , of ik zou, met dec1.e r~mme·n, do
Franfche wollen tot den eer!len rang van fupra. f ynr. brengen kunnen.
Door de hoedanigheid der rammen te fchikken naar die van de kudden, v:tn de gronden,
en van de weiden, en naar de benodigdheden
der Fabrieken , zou inen ccne genoegzaam~
hoeveelheid v:m wol verkrygen voor allerlet
fuorten van werk: de grondgefteldheid van
Frankryk is zoo verreheiden, als het vernuf~
van d~szelfs inwoonders.
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Ouer de mem noodzanlcelJke Genw-miJJelm
fJoor de Scbanpen :

Çcleezen in de Algemeene Vergadering van d~;
Koninglyke Socieceit van Genees· kunde,
teParys~ den Z7 .January 1778;
door den Heer D A UIH N TON.

De Scha~pcn

weedlaan alle de ongemak.
ken van het weêr in onze luchtsgefieldheid,
t}itgezonderd de groote hitte van de zon; hun:
ne wol befchermt ze tegen de fel!le koude. Ik
~eb, zeden tien jaaren, in het noordelyke gedeelte van Bourgogne, geheel~ kudden blootgeHeld in de open lucht, dag en nacht , geduurende het gantfche jaar: de fierke vorft:
yan 1768 en van 177~ hebben hun geen het
min !te kwaad gedaan, hoewel het vÇ>gt van de
~hermometer van Reaumur gezakt was op t 4
~n een halven, e~ Ot> 18 graaden onder o.
V.~ ~krl.:!le en lan{;duurigtte regens, de

.
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fneeuw , waar mèe zy bedekt geweest zyn, en
j:lie zy voor bunnen drank hebben doorge.
flikt, de ys. kegels, die 'lig aan hun wol hebben
gezet, en die daar aan zyn blyven haogen,
hebben bun in ' t geheel geen nadeel gedaan ;
maar de hitte van de zon heeft 'er in 't veld
verreheiden doen omkomen, en zou 'er zeker·
lyk nog meer hebben doen fierven, als n~en
hun nkt fchielyk was te hulp gekomen.
De kwaal, die de al te groote hilte aan de
fchaapen veroorzaakt, word met denzelfden
uaam benoemd , te weeten de hitte ( • ), De
bloedryklte , de meen gevoede , en de
fh:rkHe zyn het meeU onderhevig aan deeze
ziekte. Die geene, welke daar door aan~et:tst
worden , houden den bek open om adem te
haaien, zy ichuimbekken , bloeden uit de
neus, zy reutelen met de keel, en Oaan m~t
het lyf. De o'ogbal word rood , het dier laat
den kop hangen, het begint te wankelen, en
welha:JSt valt het dood neder. Na h..:t af·
tierven , hebbtn de oogen , het onderne
van de wangen, de kaak, de·keel, de hals,
het binnenfie van den bek en van de neus
çene gemengde kleur van rood en Z'Varcach·
tig: by bet openen yan bet dier, vind men de
bloed·
(~)

la chaleur. Zie de aantekenins, op
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bloedvaten opgezwollen in alle ~e deelen, diB
:z;oo even opgenoemd zyn, en in uen kop.
Alle deeze tekenen toonen ten klaarften d~
noodzaakelykheid aan van eene bloedlaating;
ook doet detelve het kwaad zeer fchielyk op-houden, wanneer zy hy tyds gedaan word.
Dit hulpmiddel is dierhalven een van de nood·
zaakelykfie voor de kudden in warme lucht~
fireeken, in gemaatigde luehtfireeken 1.00 als
de onze, en zelfs in de koude luchtfireeken,
waar de zon in den zomer zeer heet is.
Daar is een ander hulpmiddel, dat volfirek~
nodig is voor de fehaapen, in alle Landen en
tyden , namentlyk , het middel tegen het
fenurit; zy zyn aan die kwaal meer, dan a~n
eenige andere\ onderhevig. De kudden, ge·
plaatfi op gronden , die het meeO: gefchikt
zyn voor haarfoorten zelfs voor haar ras, zyn
daar niet van bevryd; de beft verzorgde, de
mee ft gevoede'· en gezoodUe fchaapen kunnen fchurfd worden. ·wanneer de vettig~
beid van h.et wol·fmeer begint te bederven ,
!leekt zy den huiJ aan , en maakt denzeiven
vatbaar voor het fchurfc. lndlen men deeze
ziekte' by derzelver eerne verfchyning , niet
tegengaat, bederft zy de wol, en doet haar uitvallen. Jndien ni.:ts den \'Oortg:mg van ht!t
fchurft hinden, veroorzaakt helzelve zweeren
~n •c vleesch. in vreeting in èe bcenden:n, en
çioet het dier <Jmkomen. Ht:t hulpmi·.ldel te·

gen eene zoo menigvuldige en gevaarlyk~
kwaal is nog noodzaakelyker voor de kut\·
den , dan bet bloedlaaten, om dat de fchaapen meer onderhevig Z)'n aan de kwaal van
het fehurft, dan aan die van de hitte. De
waarneemiogen, welke ik omtrent deeze twee
hulpmiddelen gedaan l1eb, zyn het voorwerp
·van deeze Verhandeling!
Men tapt de fchaapen bloed af op verfchei.
den deelen van het lighaam, aan het voor-:
boofrl boven en onder de oogen, aan het oor,
àan de firot. ader , aan den l.laart , boven de
wade, en aan de poot.
Voor dat ik deeze verfchiliende foorten van
aderlaadogen gaa onderzoeken , zal het niet
ondienftig iyn, ecnige aanmerkingen te maa·
ken over de geneezing van de ziekten de~;
fchaapen. Dezelve moet evenredig zyn aan ·
de waarde van het dier, en aan de bekwaam.·;
heden , waar voor de herders vatbaar zyn;
met betrekking tot de Genees · en Heel· kunde•.
Een febaap, aangetaft door eene langduu.
~i~e ziekte, is Vl\n weinig waarde; t,nen moet
hetzelvç niet dan onkostbaare middelen toe.
~ienen. ln to~vallige ziekten, die door een fpoe•
dig hulpmiddel kunnen geneezen worden, ver· ·
Hest het febaap niets van zyne waatde, indien
bet middél gemakkelyk is, en indien het de
wol nierbederît.
'P..e a~erlaa~ing v~n de fchaapen moet dan.
fchie ·

gen
t
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fchielyk en door één mensch · gedaan kunnen
worden, en de ader, die door deeze bewer.
king geopend is, moet groot genoeg 7.yn 9
om eene genoegzaame hoeveelheid van bloed
te geeven, en gelegen op een gedeelte van
het lighaam, waa~ geen wol op is.
Ik geloot , dat, in de meeste ziekten der
fchaapen, htt niet noodzaakelyk is , het ge.
deelte van het lighaam uittekiezen , waar de
laa~ng het gun~igfte zou fchynen te wezen.
De bekwaamlle G~neesheeren komen niet over·
éen omtrent de onderfche\deo uitwerkingen
van de aderlaating, die gedaan word op de
verfchiliende deelen van het menlchelyk Jig.
~1aam, ichoo~ men ten deezen opzichte een
langduurige ondervinding heeft: wat 1ouden
de herders dan kunnen uitrichten met de ge·
brekkige kenÏ1is, die men hun zou kunnen
geeven omtrent een voorwerp, 't wel Ie niet
bekend is met betrekking tot de dieren? het
~s beter ben te onthdl~n van eene practyk,
waar in zy grove fouten zouden rnaaken , en
di~ voor de fchaapcn, in de meefie gevallen,
yan geen nut fchynt te wezen.
Maar wanneereene ziekte verfcheiden kudw
· den aantall 9 zig v~n de eene plaats tl)t de •m·
çiere uitllrekt, en zig in eenige provinden
verfpreid, is het een voorwerp van het uiter·
~e gewicht, het welk eene Uaats. ~élak word.

In zulke· ongelukkige omfiandigbeden, moet
men al, wat de Geneeskunde vermag, in 't
werk fiellen, en onder anderen de verfchiJlende
aderla:ttingen. De grootfte Geneesheeren moe·..
ten zorgvuldig nagaan è.e oorzaak en het hulp·
middel van eene kwaal, die den ondergang
dreigt aan dieren , welke nuttig zyn voor alle
volkeren, en voornamentlyk voor zoodanigen,
die de wol rot de fraaifie :handwerken weeten
te gebruiken.
Het is met dat oogmerk , dat de Konioglyke
Societeit van Genees-kunde eene altoosd uu·
rende onderlinge verflandhouding heeft opge·
richt met den eenvoudigen herder, ten einde he m
onderwys te geeven; Leden van het Genoot·
fchap zelve zullen, in dringende omflandigherlen, de hand van den herder gaan beftie·
ren 9 tot geneezing der l:udden. Myne aanmerkingen, omtrent de aderhating der fchaa.
pen , ftrekken zig niet uit tot zeldzaame en in·
gewikkelde gevallen. Ik denk, dat het , in
de gewoone gevallen , voor den herder ge.
noeg is, dat hy weet adertelaaten op een lighaams gedeelte van het febaap, 't welk te ge.
lyker tyd voldoet ten opzichte van de ruimte
van de ader, vaf1 de gemakkelykheid in de
bewerking , en van de bewaarïng van de wol.
Volgens deeze voorwaarden 9 ga~ ik onder·
zoeken de verfi:hillende ;tderlaatiogen , die
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-meb op ondetfcbeiden deelen van het lighaàin
der (chaapen in 't werk fielt.
·
De aders van het voorhoofd zyn klein , en
geeven gevolgelyk niet dan zeer weinig bloed,
zy kunnen met den vinger niet gevoeld wor·
den.
Men laat niet boven of onder het oog, of
tusfchen de beide oogen , dan op dat ge·
deelte van de hoek·ader, 't welk zig uitUrekt
van den hoek van 't gog tot het bovenne ge·
deelte van de wang. Dierhalven, hoewel dee·
ze drieerlei aderlaatingen drie benaamingen
llebben, kan men dezelve tot eene enkelde
brengen, welk verricht word op verfchillende
plaatsen van een gedeelte van de hoek ader ;
van omtrent anderhalven duim lengte, Deeze
laating geeft genoeg bloed ; om dat de ader
dik is, doch het is moeijelyk, dezelve, fchoon
opgezwollen, met den vinger te voelen , ge·
volglyk loopt men dikwyls gevaar van mis te
fieeken.
Men kan de aders van de 01apcn van 'c
hoofd niet drukken, om ze te doen opzwellen;
dezelve zyn veel te klein. DeOaap van 't hoofd
is, in veele rasfen van fchaapen , met wol be·
dekt; het valt moeijelyk op die plaats eene
aderlaating te doen aan fchaapen met hoornen.
Niettemin heb ik:verfcheiden daar doen laaten;
doch het bloed heeft neehts gelel:t ' en nie;;t
geloopen.

tJoot de Scbaapen.
Wanneer men bloed uit de . ooren aftapt,
moet men eene wond maaken , om dat de aders
zoo klein zyn, dat men 'er verfcbeiden te ge~
lyk moet openen. Men geeft een fneê in het
oor, en men klopt 'er op, om 'er bloed te
doen uitkomen : dit is een fiechte behandeling,
men kan dezelve niet dulden, dan in zeer
dringende gevallen , waar in men onmogelyk
be:er doen kan.
De laatingen aan de firot·ader , aan den
arm , en boven de wade zyn te moeijelyk
voor de meeste h~!rders, en één mensch al·
leen zou niet gemakkelyk de bewerking lam.
nen doen ; daarenboven zouden die aan den
hals en aan den arm de wol bederven.
Men laat, op tweederlei wyze , op den
fiaart van 't fcha<tp , of op het gedeelte , waar
geen wol opzit, of aan de punt. De eerfte
van deeze laatingen geeft maar weinig bloed.
Om bloed uit het uiterst eind van den
{taart afletappen , moet men ten minfien het
laatllc wervelbeentje affnyden ; deeze bewer•
king kan ni~t met eene lancet gefchieden. Men
neemt met een mes het uiterft eind van den
Haart weg, hier door fnyd men de aêren en Oagaèren met het been door; het vleesch krimpt op'
en laat het been bloot; daar blyft een wond.
Men laat op verreheiden plaatfen v;m de poot
van het fchaap; doch daar zyn, in die deelen,
niet dan kleine aderen. Daar en boven-heeft
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men te vreézen, dat de vuiligheid, die dik~
wyls in de laat· gaten komt, 'er eene ontflee·
king en ophooping van vogten zal veroorzaa·
ken , welke niet alleen het dier zullen doen
kreupel ga:m, maar 1.ig kunnen verfpreiden
tot in het hoorn van de voer. Dl!eze laatingen
hebben ook die zwaarigheid , dat zy niet gemakkelyk door een enkeld perfoon kunnen verricht
worden.
lk heb eene andere manier gevonden, om
de fchaapen adertelaaten , die my voorkomt
verkieslyk te wezen boven die geene, welke
in gebruik zyn, om dat dezelve niet onderhe ·
vig is aan een van de zwaarigheden, waar va u.
ik gewag gt:m:takt heb, en om dat zy gem:~k 
kelyker is. Ueze laating gelebied onder aan de
.wang van het rcbaap, op de plaat.; van den wortel
van de v1erd'! kies, die de diklle van allen is;
àeszelts wortel is ook de groot!le. De ruimte,
welke hy befiaat, is kenbaar op de bniten zy •
de van het been der bovenfle kaak , duor een
uidèeekfd, dat zeer gen1akkelyk met den vinger te voelen is, wanneer men het vel van de
wang betall-o Die uieneekfel is een zeer zekere
aanwyzing, om de hoek-ader, die daar onder
loopt, te vinden. Deeze ~der ihekt zig uit van
den beneden - rand· van het · onderitl! kaakebeen; digt by deszelfs hoek, tot onder bet uit.
ilet!klel, dat aan den wortel van de vierde
kies gevonden word. Verder neemt de aêr een
bo~~
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~dgt , en verlengt zig tot aan den hoek van 't:
oog.
Om de laating aan de wang te doen , begint de herder , met een open lancet tusfcheri
zyne tartden te neemen; vervolgens plaatst hy
het fchaap tusfchen zyne beenen , en houd
het op deczc wyzc vast ' om het te doet\ nu.:
Haan. t-ly houd zyn linker · knie wat meet·
naa vooren, dan de regter. Hy brengt zyri
linkerh<md onder dr.n kop van 't dier , en umv:!t het ondcrttc 1::1:11\l:bten , wo dat zyne
vingers zig bevinden aan de regterzyde \'an
de l<aak digt by het agtereind vun dezelve ,
om de i1oek. auer , die hier langs loopt, te
drukken ; en t~ doen zwellen. De herder
brengt lle andere \tand aan de regter · \vang
van het tl:haap op de plaats . die tt:n na:tsten
by even ver af is \'an het oog en van den bek.
Uy vin~l daar het ultncekfel, dat h~m den weg
1Met wy1.en; by knn ook J,. ge1.wollen hoekader voelen onder die uitflee!\fi:J. Verder
neemt hy het lancet , dat hy in zyn mond
heeft , in zyn regtcr - hand, en hy opent het
laat. gat' van beneden naa boven , op een hal•
ven vinger breedte onder het midden vun het
u.itfleekièl , dat hem de plaats aantoont.
lk kan , zonder grootfpraak , zeggen, dát
een blinde, op deeze wyze., in fiaar zou zyn,
een fchaap aderreinneen , om dat by met cet1
v:m zyne vin~ers kon voelen bet uitt\eekf~l, d'l~
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zyn leidsman zyn zou, terwyl hy Jllet het lan•
çet de opening maakte-.
De laatingaan de wang is, dierhalven, zoo
zeker als gemakkelyk , om dat men zig niet
kan vergisfen in de ligging van het bloedv:tt,
en om dat het dik genoeg is , om eene ge•
J:lOegzaame hoeveelheid van bloed te geeven;
want het ontfangt dat van qe aderen van 't
''oorhoofd ~ de wenkb~aauw , de neus, en de
bovenlip , enz. . Het bloed word daar in te• .
gengehouden door de- hand van den herder 1
die de uitwerking doet van een Iaatband
by den hoek van de kaak. Men loopt geen
gevaar van de flagader te openen , want ik
heb alteos eenigen aflland gevonden tuffeilen
de1.elvc en de ader op de plaats , waar de
laating gefehied. Een menseh alleen kan dee·
ze laating doen.
Alle deeze voordcelen hebben my deeze Ja a.
ting doen verkiezen boven alle andere, na dr...
zelve in de beoeffening met elkaêr te btbben
vergeleeken.
Opgegeeven hebbende . eene rnanier om
fehaapen adertetaaten , die zekerder en ge..
makkelyker is, dan die geene , welke in ge·
bruik zyn; blyfc my over, om een hulpmid·
del tegen het ièhurft aantewyzen, dat tt; ver•
l:iezen is boven die, welken men tegen deeze
ziekte in 't werk fielt.
Het fchurft der fchaapen maakt aanhouden-

de

de voortgangen ; het is 1.00 ve.el moeielyker
te geneezen , nur maate het langer geduurd
beeft· De lierder moet dan zeer oplettend
zyn , om 'er de eerfie tekenen va.n te ontdekken. Hy moet zyne kudde zorgvuldig waarneemen; om te zien , 9f eenig febaap zig krabt
inet de pooten of met de tanden, of dat bet
zig wryfc tegen de ruiven 1 de boomen, de
inuuren , enz.; of de wol met vuil befmeerd
is op de deelen van het lighaam, die bet dier
inet de pooten kan bereiken ; of 'er etnigè
wol· vlokken verplaltst zyn , die het fehaap
met zyne tanden getrokken of met de poot ge.;
wreeven beeft. Oeeze tekenen duiden jeukten aan , die veroorzàakt worden door luizen~
door het fchurfc , of andere ziekten. De her;
der moet het fehaap betien , door de wol.;
vlokken van een re felleiden op de vetJagte
plaatfen, om te zil!n of •er Wtzentlyke tekenen
van fehurfc zyn.
Dezelve befuan daar in , dat het vel harder is op de fchurfde plaatfen, dan op dean.;
dere ; men voelt , op het aanraaken met den
vinger , verheven korrels. Het vel is bedekt
met witte lèhubben , korften , <;>f kleine puis.
ten ; die in ' t eerst rood en ontCl-oken zyn ,
en die vervolgens eene witte of groene kleur
a:mneemcn. Alle deeze toevallen veroorzaaken
jeukte! ; doch 'er is een andere foort van
Q 2.
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fchurft , waar geen jeuking by is; dezelc,te
verfpreid zig fchielyk onder de wol , en in
plaats van dezelve te doen uitvallen, maakt
he: de wol los, en verward, als of zy in de
vol · mnlen geweest was.
vV:mneer men eenigen van deeze toevallen
ontdekt heeft , moet men terfiond het middel
t eg~n het fcburft gereed maaken. Ondertus·
ü:hcn , indien men vermoéd, dat deeze ziekte
voortkomt uit vermoeying of uit morffigheid ,
van de kwaade lucht of van de warmte der
fl:allen, van gebrek aan voedfel, of van derzelver llegte hoedanigheid. is het noodz:~ake·
lyk de. oorzaak van ~et kwaad te doen ophon·
den , om dat het de goede uitwerking van
het hulpmiddel zou v·erhinderen.
Indien het fcburft veroorzaakt word door
eene andere ziekte, moet men dczelvcn heide
te gelyker tyd zoeken te gencezen.
\r\';tnnecr het fchurfc niet verouderd noch
mt:t 'l.Weeren is, ka u men hetzelve geneczen
met uitwendige zonder inwendige middelen.
Mt:n heeft tegen deeze zielne zeer veelc verichiliende uitwendige middelen gebruikt ,
waar van de optelling in deeze Verhandeling
te ved tyd zou vereisfchen , en zeer onnm
zou zyn : ik zal alleen van de voornaamne
melding maaken.
De meest gebruikt wordende zyn de af·
trek·
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trekking van tabak , de (' ) ceder. oly , d~
entbinding van groene vitriool , van aluin ,
of v:tn keuken· zout, de bloem van zwavel,
de (.. ) kwik ·Zalf, enz. . Alle deeze midï.!e.
len kunnen hec fchurit gcncezen ; doch zy
hebben alle gr\lote zwaarigheden. Het tabal.:s·
water, de ceder- ol}', tn de ontbindir.g::n
van de zouten zyn nadeelig voor den toclbnd
van het fchurfJe vel, zy vermeerderen des·
zelfs verdikking , droogheid , hardhdd , en
doen dezelve voortdum~n , zy benadeelen
hier door den groei en dl! goede hoe<lar.i~~he·
den van de wol; daarcn boven g~eveu dl! ta•
bak en inzonderheid de ceder · oly n~ n de wol
rosfe en zwartachtige k1curen, die h;;ar bederven. De zwavel deelt ' er eenc o~aau?,e ·
naame reuk aan mede , welke in de vage
blyfc , na dat die is afgefchoorcn. D~ kwtk
vau rlc genoemde zalf kan aan de herder:; en
"an de f~.:hurf~ie fchaapen ecne kwyling ver.
oor·
t•) bilt dt cade. Dee.:o o!i' word , n3:ir men
meent, t;ctrokken uit c~:n fo:ort van C!!Jt:Jbo,>m, die
ook Ir. L:tn~;ucdoc tuc nigvuldi~ ~,;ru c:i t, c11 u~·· r d~n.
n~am, van code du~gc,
v, v.rc.
(*') ougutnt grit, ·Is ir. onze Apot he :! cm I:.~!·: end
c;\cn n.1Jm, lllllUt/1111111 rnerçurialt, of K w1,;. ~a.f.
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oorzaakcn, waar voGr men J!enoo~zaakt word
inwendige middelen te gebruiken , om de~
zelve te doen. ophouden : daarenboven moet
men voor de dieren , die voor den Oagtban~
gefchikt zyn , geen middelen gebruiken , die
eenige kwaad~ uitwerking zouden kunneQ
voortbiengen.
N~ dat ik op myne fcbaapen alle deezc en
veele andere hulpmiddelen gebruikt heb , zag
ik, dat !1et noodzaakelyk was, om 'er eert tè
vinden , dat beter , minder kostba~r, en ge.
makkelyk was , en geen Oegte hoedanigheic\
aan de wol , noch aan het vl~es('h van het dieç
~ededeelde. Een mengfel van fmeer of van
vet met terpcntyn • oly, voldoet aan alle dee·
ze vereischteo. Het vet is ~ in den winter,
beter dan bet fmeet, om dat het ~ig ~ op de
puid van 't febaap, beter uitfpreid ; maar het
fmeer is beter in den zomer , om dat het ZOQ
fchielyk niet, als bet vet ~ begint te fmelten~
Het gereedrnaaken van dit middel is zeer ge·
makkelyk.
Laat een pond fmeer of vet fmelten~
Neemt het van 't vuur , en mengt met het
f~eer of vet, een vierend~el pond te~pent)'n·
oly.
De~ze zalf kost weinig ; 1.y benadeelt de
wol in 't geheel niet, zy vcrzagt het vel van 't
fchaap, dat door het fchurfr Vl!rhard is, en
2-y geneest deeze ziekt~. l\l:!n ~an dczel~«;
.
. .
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nerker maaleen, door 'er meer terpentyn- oly
by te doen.
·
Men kilo ze geRlakkelyk gebruiken, zonder
de wol op de plaats van het lchurft aftefnyden • het is genoeg, dat men de vlokken van
een fcheid , om de fchurfde plek bloot te mna·
leen. Vervolgens wryft de herder het vel met
de krabber , alleenlyk om de kortten 'er afte·
ligten, en hy befmeert het met zalf, door ze
JllP.t zyn vinger uittefpreiden.
Het is een Oegte gewoonte, .als men bet vel
van de fchmfde ièha:apen met een pot· fcherf,
of een fiuk fieen, febrabt zoo lang tot dat •er
bloed komt; men maakt dus een kleine wond ,
dat een kwaad te meer is. lk heb aan myne
berders één enkeld werktuig gegeeven , •c
welk hun voor de bewerk.ingen, die zy op
de fchaapen venichten moeten, genoeg is ;
pet benaat in een foort van knip· mes, waa~
'!'an de punt twee fcherpe zyden heeft, en
voor een lancet dienç; het hegt heeft van on ·
deren een blad van be~n of van yvoor, da,t
men voor een krabber gebruikt.
Ellis, een yan de beste Engelfçhe Schry~
vers l die over de geneezing van de fchaapen
gehandeld hebb.en , heeft vc;>.or het fchur(t
vcrfelleiden middelen opgegeeven ' waar Î,ll
. de terpcAtyn · oly met bier vermengd is , of met
~en afkooklèl van tabak, zeep , pis , pekel ~
en~.·. Doch ik geloof niet, dat mem de rer-

.
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pentyn · oly ooit gebmikt heeft , zoo :~ls de·
zelve is in de zalf, die ik aanraa,\e, en üp
eene zoo gefchikte wyze voor allerlt!i o:n{hn·
dighedeo. De goede uit ·.verkin~ van dil! zalf"
is my gebleeken dopr eene lange proef'net ming
op myne fchaapen.; îk zal hier flechrs van ee.
ne van myne meest bellislènde ondervindi n~?,cn
gewag maaken. Men deed e..:n kudde rnmmen
en ooyen, voorleden wintt:r, buiten myn wee..
ten , in de ongQntliglte OHlftandighedcn naa
myne fchaaphoedery de reis aanncemen. Zy
had twee honderd mylcn afteleggen, de ooyen
waren bevrucht , het weêr was zeer ruuwen de
grond bedekt met fneeuw. Zoo dr:t ik bericht
had gekreegen van deeze reis, fchrecf ik, dat
men de kuqde niet verder moest baten gaan.
Dezelve bevond ûg toen op vyftig myll!n van
myne fchaap,hoedery ; de ooyen hadden, op
weg zynd~, gelamd ; de lammeren en ver.
fçheiden moeders waren gellorven ; èe ram•
:p1en en de ooyen badden hun wol byna geheel
verlporen; zy waren u~tgeteerd, en overde\\t
~net fchurft.
Men genas dezelven volkomentlyk met de
~lf (~), \V33f ~~ ilç zop even het voorfchrift
heb
Hoe zeer dit mlddel van rlcn H~er o A os t H·
van eenc goede uitwerking ~ewce: t is I en wc·
~~~ ~.e ~ep~oo,diC~.eid vao h~~ zelve alle mpry?iQg

gegeeven. Zy zyn thans in een zeer goe..
den {laat.
Deeze kudde is van groote waarde doJr
de uitmuntende hoedanigheden vnn haare vag·
ten. lk gebruik dezelve tot myne proeven
omtrent de verbetering der wol. De goede
gezondheid van de ooyen, en voornamentlyk
van de rammen , is daar in voll\rekt noodzaakelyk , het geen my naa middelen heeft
dot:n zoe~en , om dezelve te bewaaren, en
te hernellen , wanneer zy in verval is geVER.•

ver.lient 1 oordeelt men, niellemin, t;C'w~g te moeten
moaken van twee omlerfchcic.l.:n voor(chriften ter ge.
r.eezh1g van het Schurft cler Sch~aptn 1 welken de
Maat(chappy van cicn L:~ndhouw te Arnfierclam, In het
Derde Deels ~erftc (luk van h:~arc u!w:ccc\"en Verhnndclir.gcn , hiadz. Só tot 64, hetfc optnb~ar gemaakt,
en wtlkc mitlcielen hunne byzonc!ere nuctigh~id kun.
~en hebhen , war.r.eer 11it oc~;crr.:~k , In een fierken
graacl , orHier cle dikke vagt der (ch~3pen over hun
t;eheel lighaam verhorgen 'zit, ge!yk men ook, t~n
dt:ezen unzicn 1 van hc:t tn ldclel , 3ld:m op blaclt, 61
vermeld, de hellz:ramlle gevolgen gezien hc~f:. Ve J/cr.f.
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Over delf bestin Leef· regel voor dt Schaapen.
Geleezen in de Algeroeene Vergadering v.an
bet K.oninglyk Genootfellap der Ge..
necskunde, te Parys ; den 31 Au·
gustus 1779 : door den Heer
DAUBE N T ON.

E en goede l~ef• regel is. noodzaakelyk, om
de gezondheid der kudcten te he wanren; de·
zelve is ook een van de beste middelen, (J~
haare ziekten te geneezcn. l\1en moet oplet~
tencl zyn op. de keuze en de hoedanigheid
der voedfelen , die men aab de fchaapen in
de ruiven geefc , en op d i~ , wel.ke zy in •t;
veld zoeken , om dat zy , in het Oegte faifocn,
- g~en ander voedfel kunnen neemen, dan h~~
geen m~n l:lun voorlegt , en om dat de w~i-:

.
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pen , waar in de fappigfte k111idr:n gevonden
worden 1 de gevaatlykfte eyn. ·
De wilde kool, de klaver, de luzerne, het
gras van tarw, en alle , welke zoo fmaakelylç
voor de fcbaapen als vqord~elig voor hunne
gezondheid ~yn , kunnen doadelyk worden,
wanneer zy 'er te veel van gegeeten hebben.
De lucht , die zig daar pit ontlast, doet d~
gromfie van hunne maagen zeer fterk opzwel·
len; derzelver fpann\ng belet de herk:ulUwing,
en de vermeerdering van den omtrek van die
maag drukt de groote bloed · vaten , flremt den
loop van het bloed , en veroorzaakt den dood,
indien men hem niet voorkomt door fpoedige
hulp , die de loczing van de lucht door de
darmen , of den loop van 't bloed door de
sroCJte vnten kan bevorderen. .
.
Hoe meer de weiden overvloedige en fap•
pige kruiden opleveren voor de fchaapen ,
hoe meer de herders dezelve moeten mistrou·
wen. Men moet hen niet daar heen dryven ,
dan wanneer zy gedeeltclyk verzadigd zyn ,
en h~n Heellts voor we~nig tyd daar op l:laten
blyven.
De kruiden , die de fch:.apen, door hnnne
Oegte hoeJanigbeden , nadeelig zouden zyn,
behotft men veel minder te vreazen ; zy
ceteu daar niet van, zelfs wanueer zy door
~~o hqnger g~drongen worden : zie hier de
prae.

Z5)

OL·er den óestm

voor de Scboàptn:

Lif· rtgel

proeven, die ik ten dcczen opzichte genomen
heb.
Ik heb in een klein perk, met vier horden
omzet , twee fr.haapen geplaatst , want die
dieren zyn zoodanig gewoon om met hun vee·
lan by elkander te zyn, dat een fchaa p ~ het
welk zig alleen bevind, altyd on ruilig is, en
bezig , om naa anderen te zoeken. lk heb
van tyd tot tyd laaten geeven in een ruif aan
de twee fchaapen , die in het kleine perk op.
genooten waren , verfebeiden kruiden van eene
ilegte hoedanigheid, of die men ge1ooft, dat
fcbadelyk zyn, zoo als de
wolts·melk '(**)
de wilde wyngaard. ( t) het jeuk· kruid, (
·het St. Antoni's raapje, en meer anderen. De
tw~e eerstgepo~mde kruiden zyn in de ruif
gebiecven van 's morgens tot 's avos:~ds, zon•
der da.t de fchaapen 'er van geproefd hebben ;
in tegendeel ~e\,lben zy de twee laatfien , meE
graagte , gegeeten. Men heeft hun, agt dagen lang , niets dan van een der genoemde
kru~den g~gec;ven , en dagelyks heeft men
bun water a.angebooden , waar van zy maa:
ièer weinig gedronken hebbl!n , of h~t gee!l
zy

e)

~) aicbym4ltt,
(••) la bryonnt·,
<t) la renoncu/1 Jctlnclt '·
q.) la renmcu/1 cubew~.e.
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zy in 't geheel niet wilden drinken ; het welk
ren klaarfien bewyst , dat deeze planten de
fchaapen niet dorfiig.rnaaken, hoewel dezelve
zeer fcherp zyn , inzonderheid de uitwasfen
van het St. Antoni's raapje. Dt:eze proeven komen my beOisfende voor ; dewyl een febaap
den dag doorbrengt zonder eeten , by een
kruid , dat in zyn ruif is, zal hy nooit daar
van eeten in 'c veld , waar liy ,er anderen,
die m~cr n:lar zyn fmaak zyn , vinden kan.
Een kmid , dat ht:t t:enige voedfel geweest is
·van een fehaap. geduurende age dagen, zon•
der cenige merkbaare kwaade \lÏtwerking, is
nog minder in 'c veld te vreezen ; want daar
is gceile waarfehynelykheid , dat een febaap
hetzelve altoos verkiezen zal boven andere
l~ruidcn, die daar gevonden worden.
Het blykt, dat de herders niets te vreezen
hebben, voor den le;:frl!gel der fchaapen in
goede weiden , dan cene al te groote hoe•
veelheid van fappige kruiden, die zy met
gr;~agte zouden kunnen eecen: maar het voe·
der, 't welk men hun in de ruif geeft, vereisebt andere zorgen.
De fchaapen krygen een afkeer van hun
voeder , indien het een finaak of reuk heeft
gekreegen , die hun onaangenaam is. Dierhal·
·ven·, zyn het hooi, dat in áe weiden door het
vogt aangelloken , in de fchuuren gebroeid
of befehimmtld , aan de uitwaaslèming van
mest
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mest ölootgefreld is , en fuoo, dat de rottèn
bedorven hebben , Oegte voeders, die men
veel meer te vreezen heeft, niet wanneer zy'
toodanig bedorven zyn , dat zy de fchaapen
volfirekt tegenftaan, maar alleenlyk zoo veel ,
dat ay hen bell!tten , daar van eene genoegzaame hoeveelheid te neemen. In dit la:nfte
geval, acht men zig niet verplicht, om hun
beter voeder te geeven, hoewel men ziet dat
zy minder eeten , dan - indien het voeder' in
een behoorlyken {laat is. Men weet niet geJ
noeg , dat rle fchaapen fcbielyk afvallen en
aan veeterlei ziekren zyn bloOtgelleid , ~an.;
neer zy niet de hoeveelbeid van voeder neemen , die hun nodig is.
In dien toenand kwynt bet dier, het word
fchurfd , en de beste middelen tegen deezè
ziekte zyn zonder uitwerking , zoo lang de
oorzaak in wezen is. De wol groeit Oegt; do
bloedvaten, die, in den ftaat der gezondheid,
op het wit van het oog, helder rood zyn .
worden bleek; en voorfpellen zwaare en doo~
delyke ziekten, indien men dezelve niet voorkomt , door het febaap met best voed·er te
verfierken.
De overvloed van voedftl is nooàzaakelylt
voor de fchaapen, inzonderheid in de drie
eeril:e jaaren van hun leven, om niet alleen te
dienen tot hun onderboud, maar ook tot hlm•
tlen groei, en tot de voonbrengiug van het
wol.

voor tie Schaapen.

wol· fmeer, het welk die dieren in het byzonder eigen is , en veel toebrengt tot de goede
. hoedanigheid van de wol.
Wanneer de kruiden uit de weiden, het
voeder in de ruif in geene genoegzaame hoeveelheid zyn • om alle de fchaapen van eenè
kudde te voêren , zoo loopen de gezondfte in
't veld de zwakfren voorby, om het beste gras
te plukken, of flootten ze van de ruif, om het
voeder gulzig opteëeten. Dus kwynen de
fchaapen , die reeds verzwakt zyn, door eene
flegte Iigbaarns geneldheid , of door een beginfel van eene ziekte, van gebrek aan voeder; zy neemen dagelyks af; zy verliezen van
hunne wol , en zy ondervinden welhaast de
toevallen van verreheiden ziekten , inzonder·
beid van die, ~elke men het ongans noemt.
Men zou alle deeze kwaaien kunnen voor•
komen, door dagelyks eenig toevoêr te gee·
ven aan ièhaapen , die het nodig hadden.
Men kent ze s'avonds door den itaat van hun
buik, die zoo dik niet is, als hy wezen moest·:
doch uit t~ken is twyffelachtig ' wanneer zy
over dag maar een kleine hoeveelheid voeder
hebben moeten misfen. Ondertusfchen is ditgebrek genoegzaam, om de hoeveelheid van d~
melk der ooyen te 'verminderen, als mede-bet
groeyen van de lammeren ; het word zeer
fchadelyk, als het dikwyls gebeurt; het i.s by-
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na altoos te vreezen in landen , waar de wef•
den en de voeders niet overvloedi~ zyn.
Men moet dan het getal der fchaapen van
eene kudde weeten · te evenredigen naar de
hocveelbeid van voedCel , dat men hun kan
geeven: dit is een zaak van veel belang voor
den leefregel van die dieren. Maar welken
regel moet men volgen , om zig in die berekening niet te vergisfen , en om gevolgelyk
zoo veel fchaapen te houden , als men de kost
kan geeven 1 ....._
Ik heb getracht deeze vraage opteloffen·, die
rny van veel gewicht is voorgekomen voor de
Eigenaars van Janderyen, voor de Landbouwers, en in 't algemeen voor het welzyn van
de Fabrieken, en den Koophandel.
Ik heb in een klein perk laaten zetten twee
fchaapen , die omerent twintig duimen (•)
hoog~e hadden, van de fchoft gemeeten zyn ·
de( dJtisde grootte van de meefre fchaapen, cl ie
in Frankryk gevonden worden). De twee t<:haa.
pen, die men voor de proefneeming gcbrui~t
tleeft , hebben, agt dagen lang, geen ander
voeder gehad, dan vars ·gemaaid gras, 'c wcll{

men
"" e) Zie de ~~otekèning op Bladz. 2<:~9, aan~:~and(l

bet ''errchil tusrchcn de Franfche en An:ftc:rd:~:n(chc CJf
Dr Ym.
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ihen voor dat het in de rnif gelegd wierd ~
gewoogcn heeft. Men droeg zorg, van het
geen de fchaapen lieten vallen, opeetaapenen
'er weder io te frt!ekcn, als mede te weegen ;
het geen zy niet wilden eeten. <Jm dat het te
hard was, of om dat heteenige andere kw a~·
de hoedanigheid had. Uit deeze proef; d1e
men verreheiden keeren herhaald heeft, is ge.
blecken , dat een febaap van middelm2adge
grootte dagelyks omtrent agt ponden gras
eet.
Dezelfde proefneemingen • die met gelyke
tlaauwkeurigheid gedaan zyn op voecer van
hooi of van fi!oo, hebben getoond~ dat een
fèha:tp , insgelyks van rniddelmaatigc groutt~,
dngelyks twee ponden hooi eet 1 of twee en
een half pond firol).
Om te weeten , hoc veel gras men nodig
heeft om één pond hooi te maaken, heb ik
gras , zoo dra het gemaaid was. !.1:\ten wee.
gen ; vervolgens heeft .men het op klr.eden
blootgelegd voor de zon, om 'er 1:kts v:m te
verliezen en het zelve wel te dot!!) llroogen.
'
.
Dit gras d'lS in hooi v~ranèed zynde , heeft
tlrie vierde van deszelfs gewicbt verloorcn :
van agt ponden gras heeft men niet meer dan
twee punàen hooi gckreegen.
De Landlieden weeten, hoe veel karren· of
wauen~vrachten met hooi eene weide kan op.
'are~ gen ; by gevolg zullen zy in naac zyn '.1
I~
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o~ te oordcelen o~er het getal yan fchaapen,
d1c zy of mee ho01 of met gras kunnen voê.

ren. Zy zullen , dierhalven , eenen regel
hebben ~ om het getal van hunne fchaapen te
evenredigen naar de hoeveelheid van het gras
en van andere voeders , die zy hun zullen
kunnen gee ven.
Dus bepaald hebbende de hoeveelheid v3 n
vasce fpyz~ , die voor een goeden leefregel
cier fchaapen nodig was, heb ik andere proe·
ven omtrent die dieren genomen, om den tyd
te weeten , wanneer men dezelvcn drenken
moet.
Men weet, dat zy zelden drinken, als zy
varfche. kruiden eeten ; doch zy hebben Wil·
ter nod1g, wanueer zy niets anders dan droog
voêr krygen, ~aar zyn verfcheiden gebrui·
ken ' · rrntt opzicht tot den tyd , dat men ~e
laat drinken : in zommige landen drenkt tncn
ze een of tweemaal daags; in andere landen ,
flaat !'len een , twee, drie , of vier, zelfs tot
veemen dagen over, zonder ze te drinken te
geevèn. Wellee van alle deeze leefregels, die
zoo veel van elkander vèrfchillen, is de beste 'I
Ik heb getracht daar van kennis te verkrygcn ·
door de volgende proefneemiflgen.
'
.Ik heb in een ftal, in bet midden van den
wmrcr, eene kleine kudde opgefiooten , waar
van al!e de fchaapen gcnommcrd waren. De•
zelve IS dag en nacht daQr in gehouden, zon·
·
de

áû

•èr u\t te komen ; en gevoêrd met eeri
inengfd van hooi en 1hoo' zondèr eenig an·
der voedlèl. lede·ren dag ' nam een herdet
een ige fclaààpen ·het een na het and·er in zyn
àrmen uit den O:al, om hen , in mynë tegeri.
1\roordigheid, te doen drinken uit een vat, dat
op verfchillendt hoogte gepeild was' en bragt
~e weder naa den ltal 'n:i dat zy gedronken had·
tien, of niet hadd-en w11Jen drinken.
Door dit middel , heb ik geweeten ; hoè
veel watct decie fchaapen dronken' wanneet
fnen het hun, een, twee, of driemaal op een
tlag aanbood ' of neehts eèns in de twee' drie,
~ier, of vyf dagèn. .
..
.
Het groötfie gedèelte der fchailpen van dce~
ie kleine kudde bragt eèn maand in den ilal
aoor zonder te drinken : hun eetlust bleef
altcio; dezelfde , en iy hadden geen ander
bngemàk , dan dat van den dorst, waa~ va~
ty klaarhlykelyke tekenèn gaven ; ty hepen
naa de fchaapen , die zoo even gedronke~
badden ; en welken . me·n wede.r in den Ual
bragt; om hunne natte lipp.èn aftelikk~n: .
Het blykt uit deeze pweven , waar van ilc
hier niet alle de byionderhedén Ran opgee~
ven, dat fchaapén , die niets anders '~a!l drong
vé>edèr krygen; en di:e digt by het water zyn,
geheele dagen zonder drinken Jèunnen wezc:n ~
doch iy zouden , den ')ö\genden dag, een
troatere hoeveèlheid water naa 2ig neemen ~
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dan wanneer zy daags te vooren gedronken
h1dden ; deeze hoevet'lheid V!rm:.-erdert tot
een 'll~ken: n ~raad • indien zy, eenige dagen
agr~r tlka 'ti::r, geen water gehad hebben. In
di!t geval worden 1.y door den dorst geplaagd,
dewyl zy zig verha-asten , om eenige drop?c:h watc:r te kry~ en ; indien zy dit vogt
1n o,·ervlccd vonden ,
zouden zy •er te
veel van drinken voor hunne lighaamsge.n~:.ld~eid, di~ onderhevig is aan uitl~oningen
van weyaclmge vogten, welke in de herfens
doojelyke wate~blaar~n yoortbrengen , en
ouk Ol•r t~ak zyn van ae ztekte, die men het
ongans (*) noemt, en die niet min.:!er gevaar.
lyk.is.
De

{*J Dcwyl decze k\9331, in onze L:m.lrlreeken , z-ter
clikwyls de fcha~ren oantlst , en nog onl~nus n\!rlt
ondc:r de~clven geheerschd heeft, dur ft rnen naar te·
gen, met vol!e gcrusth~ld, aaopryzen rlie vuCirhehoc:d.
en geoeesrnlddclen , welke guvon.leo worJen fo het
T weede: Deels Eer1le Stuk der Verhandc:lingc:n, do11r
d: Maatfcbappy \'an den landhouw co Amfierd:un
uicgc~ec.:ven , hebtlenJe men, door nieuwe pwe:fnee·
m:"t;cn , het gchrulk van Zwavtl , Zjlu: 1 tut. , na:a
het vourf:hrlft van tien Heer V .1 sa,. c 1 In d:eze
ziekte zeer voordeellg.hevonden. Men beeft ook tegen dit on~;emak , met een ,t;ned
ge1•olg , l11svtr alleen 1 of mee zour of ~wavtl gemengd,
~a ;, de fchaapcn doc:n gehrutkcm,
Voom 1 in de underllellins, dat het on&ans veelaJ
ver~

. De beste leefregel is , dat men alle da~en
de kudde hy de drenkplaats brengt , en ze
llngza:1m daar langs heenen dryfr, -zonder ze
tl! doen Hilfiaan: hier ànllrzullen de fch:lê\pcn,
die van noden hebben te drinken , de ee1·1igHe
~yn, die bun dorst zullen lesfchen.
In Janden , waar het wat~r fcha~rs is, gebeurt het dikwyls , dat de drenkpluars zeer
afgeleegen is ; men kan •er de kuddl!n niet
naa toe dryven , zonder ze te vermoeien: in
dit geval kan men ze ~enige Jagen Z(JOdcr
drinken laaten ; doch men moet het niet te
lang uitl~ellen, als zy niets dan droog voeder
krygen.
Dit voedfel verfchUt veel van versch gras,
door het verlies van de vogtigheid , dat het ·
geleeden heeft in het droogen : ondertusfchen
eeten de fchaapen dage\yks dezelfJc hoeveelheid van vastl! fpyze, het zy in gr;:s , het
· zy in hooi. Hun eetlust is evcnmaatig geweest
lllet het gewicht van het voeder , in de
pru ..~f.
veroorz~ak~ wMd

door het on~e<i ierce, 't welk ir. de
lever voorn:.mendyk zyn zicpla:us h'·efc. en onder -~en
na1:n van bouen bekenrl Is, kan men het n:l':nl;:cnli
tniddel aanbcvcclen; Men neemt een lepel Cw: v111
Terpt111'jtl , \'trmengd met twee lepels water, en gt efc dit
hct zieke fch~ap In , na atvoorons htt~clvc •·1 uuren
w h~'Jben la~ten vasten ; dit moet 01en 1 met een cws•.
(.çhenpoofln:; van o dagen, nog twtemacl hc:rhr~alen.
De Vue.
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proefneemingen , waar van ik melding h~b
gemaakt, dewyl zy gegeeten hebt>en agt pon•
den gras , of twee ponden hoo.i , die van agç.
ponden gras verkreegen worden, voigl!ns my·
ne wanrnec:ningen. De uitw"nsl~ming, wel·
ke geduurende het hooijen gc1èhi1!d , trekt
drie vierde uit van dë zelfibndigheiJ van 'c
gras, in vlo~ibaare deelen: dlls is het 1\:h:lap,
't welk twee ponden hooi eet, verflocken van
zes ponden vloeibaar voedfel, da~ hy gehad
zou hebben , door agt ponden gr:ts te ceten.
Hetvergoed d~t verlies gedcclt~lyk, door om·
trent drie ponden water te dri.nkcn, wannee.r
:Pet met hooi gevoêrd word ; doch dit water is
~n geene ·,.oo groöte hoeveelheid , en heeft
dezelfde hoedanigbeid niet, als het vogt vari
het gras , ·dat door het ~ooi jen word uit ge.·
trokken.
· Daar is geen twyffel aan, of dit verfchil it\
~en. l.eefregel breng't ze~r kwaade gevolgen
yoort, lk ~al 'er bewyien van geeven, die
niet dan al te klaaiblykelyk en al te menigvuldig zyn.
ln La.nden, waar de fneeuw, geduurende.
een of twee maanden , op den grond blyft
jiggen , krygt het vee niets dan droog voêr'~
~oo lang dit äuurt : dan kwynen en vermagc.'
ren de zwakfte fchaapen , inzonderheid de
'ammeren '· de tweejaarige rchaapen ' de draa~
gend~ en ·de zoogende ooyen. De berders
dntk. .\ .

drukken deezen flegten toeftand uit, wanneer
y zeggen , dat hun vet vetlinelt : in.!cr·
2
daad, zy worden mager , en zy Herven in
mt:nigte.
·
Ik heb dikwyls myne ged:\chten baten gaan
over de oorzaak van dat kwaad , en pvcr dt::
rr:iddelen om het zelve voortekomen. Na alle
bedenkelyl'e m.afpoorif1gen gerlaan te hebbt:n,
is het my voorgekomen, dat het ;\1\ce~ k_wa.ln
van cene verandering van leefregel, <he lch1e·
lyk van den ccnen rla~ tot den. anderen ~.e·
il:hied. De lèhaapP.n krygcn ntCt meer o.m
ten naasten by twee ponden droog voeder,
èn drie p0nden water, in plaats van age po:t·
ponden gras. Zy zyn dan eensklaps v~rll~
kcn van dr\e agd1~ van hun eeten, en die.'"\rt~:
agtl1e maakten de helfc uit van hec vloetl..>nar
gedeelte van hun voedfeL
Volgens myne proefneemtogen omtr~nt de
hoeveelheid van water , het welk de fchm1pen
drinken, blykt het, dat bun drank (\echts de
helft kan goed ma:i.ken van het vogt ~ dat het
•rras meêr dan het hooi in zig heeft. Het zou
~evaarlyk zyn 1 hen een grootere hoeveelheid
water te doen drin~en, om dat zy zeer onder~
hevig zyn aan zucht. gezwellen. l\'1en mo~t ..
lticrh:\lven, zyn best doen~ om hqn ten nnn·
iten eene kleine hoeveelheld versch vocdet·
dagdyks te gceven, om de kwaaqe .uit.WH•
~ingen \!an het drooge voeder te verbct.eten-.

. .

.

l\ '\

1)~

.

O::cr. den besten Leef- rt"Û

war de Scbaape11.

· De meesr merkbaare van ciceze kw,utde uit·
werkingen is re zien in de derde maa~ der
fchaapen, die mi! u . het boc!.c noemt, um dat
dezelve inwendig iszamcngctlèld uit Cl!n ~root
getal van vlidige , van elkander gcfciH:Lil·n
bl<~.dcn, hoewel zy niet meer dan ~gt \Jf tien
du1men omtrelc heeft, wanneer zy met lllcht
is opgevuld. Gednurende de herkaauwmg ,
gaat het voedfel uit de keel in dceze tlt:rde
maag, en verfpreid zig tufTehen alle derzelver
bladen. lk heb hetzelve zeer dil;:wyls daar in
zeer dor en byna uitgedroogd gevonden, in
~en zeer groot getal ièhaapen, die door my
ontleed zyn.
· Dit voedfel word, na dat het berk:t:lUwrl is,
in het boek van bet fchaap en van andere
herknauwende dieren voorbereid tot de wnee·
ring , welke alleenlyk getè:hied in de vi~rde
maag , dit den naam draagt van lebbe. Hl!t
voedfd is dor in het boek, niet alleen wan.
neer het dier niet dan droog voeder eet, dat
geen vogt genoeg heeft aangebragt, maaronk
wanneer het a:1ngetast word door eenige ziekte, welke te veel hitte veroor~ankt, en ge~
volglyk te veel uitwaasfeming van vogten, die
~ot de verteering noodzaakelyk zyn.
In die beide gevallen zou men de kwaade
yer:eeringen voorkomen , en de nadeelen. ,
Y(~~!~~D Z~ VOOrtbrengen , În.\ien men él;lO
9.~

de fchaapen, ten minften eenmaal daags, een
weinig niet gedroogd voedfel geeve~1 kon.
'fen allen tytien , waar in de grond niet
· met fneeuw bedekt is, vinden 'er de fchaapen
genoeg versch voedfel, zoo dat het niet nood·
:zaakelyk is , hun daar van, geduurende het
ongunfiig jaargetyde , met droog voêr in de
ruif te geeven. lk ben meerrnaalen by een~
kudde gebleeven in half met fneeuw bedekt~
vcldcm , waar voor my :;een gras te ziM was.
Ni~ucmin, vermits de fchaapen hunne oogen
digtcr by den grond hebben , zagen zy de
toppc:n van zommige blaèren) en krabden met
de poot, om 'er een groot er ge~eelte van te
ombluoten , greepen het met de tanden, en
trokken zonuyds de wonels uit met de blaê·
r-en. Doch wanneer de inecnw den grond ge.
hetl en al b'!dekt tot eene zekere dikte, heeft
men •Jeen toevlucht ml!er, als tot de planten~
die h~og genoeg zyn, om 'er de ineeuw,. die
dezdvc bc:rlekt, gemakkelyk te doen atvallt:n.
Daar zyn eenige foorten vnn fpruit !cool;
die zeer hoog zyn, die de vorst weê\lhlan, en
welker bla~ren veele fappen bevatten 'iy zou~
àen een fiegt voedfel rnaaken voor de tèh:tapen,
iu tyden, dat zy ·niet genoc·dzaakt zyn droog
\.oeder te eeten; doch wanneer zy nietauuers
nebben , zyn ecnige blaêren van die planten·
, .
:
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genoeg , om deszelfs kwa:dc uitwerkingen
voortekomen.
·
~et is moeielyk, eene geno.:gz~ame hoeveel~
he1d van .zulke kool te hebben, voor talryke
kudden: ~en mo.et dezelve zaayen, verplan.
ten , eemge ?agen met water begieten , en
deeze bewerk1ng moet alle jaaren op nieuw
verrir.hr worden: dezelve zou te lang en te
kostbaar zyn voor de ~amllieden. Hoe veel
voordeel men ook van de kool trekken kan
~ou ik niet aa.nraaden, deeze plant onder he~
getal van de voeders te fiellen, indien ik nie~
een foort van kool
gevonden had' die men
hebben kan, zonder deze! ve te zaay\!n , zon·
?er ze te verplanten, of te bevo~tigcn. Dezelve
lS zoo onbekend by de Nattturkundi~en, als by
de Landbouwers: zy weêrfiaat de vom, even
2ls de boeren · of f1mtit • kool, e:n is boven haar
te verkiezen voor htt vee , om dat de teelt
daar van zeer gemakkelyk is. Men kan dez~lvl!
vermenigvuldigen ~oor Uekk~n ; he: is ~a~ocg,
tlat men derzelver 1.y. takken ilt'ti1yd, c:ic z::çr
veele zyn, en ze in den gri"•nd zee, om wel·
haast nieuwe planren t.! hebben , in de ".ehee·
le uitgeltrcktheid van een welbebouwJen ak·

c·)

kc:.
(:lo) T)ceze kool is 1 ;!eer w~:~ri~h)'nt'lyk, dc.>zeliJe 1
"1-'aJr van O? b::h1z. 78 \'a~l óc \\\::t nldJing bC•
Dl3:lkt word.
v~ Fm. •·
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Haare blaêren zyn minder groot, dan
~ie van andere kooien , doch ha~r ft1p is even
9vervloedig : zy kunnen tot voedfel dienen'
zoo wel voor de herders, als voor de fchaa~
pen; eenige handen vol Van die bla~ren, aan
een febaap gegeeven , verbeteren de nadeelige uitwerkingen van het drooge voeder.
De lel!fregel der kudden is een van de ge•
"-'ichtigfie deel en van de Vee- A,nzeny. kun~e. Men kan omtrent c.leeze weetenfchap niet~
yaf\:flellen, dan door naauwkeurige proeven~
~n dil~wyls herhaalde waaçneemingen omtrent
de dieren. Men 010et dezelven wel kennen in
hunnen natuurlyken fiaat, eer dat men onder·
~eemt, hunne ziekten te genee:re~.
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' Over de Fran{cbe Wnl , in vergtlyking
mei de vreemde;
Geleezen in eene Vergadering van d~ Ko·
ninglyke Academie der Weetenlèhappen,
~e l'arys; den 13 Nt,vcmber 1777:
door den Heer D A u n E i'l T o N.

D e voordeeten van den Kooph:mdel zyn zoo
veel te grooter' naar rnaare men meêr kunde
heeft in die zaaken , die daar van het voor.
werp zyn : de begeerte naa winst Î'> een
krachtige prikkel , om de naarnigheid der
Kooplieden optewekken; doch dikwyls ~toeft
het fynfte vernuft neehts gebrekkige lwndigheden ' indien het zelve' niet neunt op ue
grondbeginreis d~r" weetenfchappen.
D11ar is, in de voonbrcngrèh!n der natuur,
een graad van volkomenhtid, die boven het
oe·reik v~n onze zinnen is , en welken wy nic~
i \!11•

Jmnnen gewaar. worden, zonder de ~u lp van
werktuigen , dte om.e oogen doordnngendtr
rnaaken; deeze middt'len zyn volnrekt nood·
zaakelyk , om met naauwkeurigheid de ver·
fchillen te endericheiden, die tufl'chen de wol·
leA gevonden worJen, met betrekking tot
haare fyme. ·
De Koopman , die de beste oogen heefr,
en die het meest geoeffend is in de keuze der
wollen , kan niet ontdekkt n , of de draaden
van eene fupra.fyne wol dunner zyn, dan die
van eene andere, als ·~r neehts een klein ver.
fchil tufi'chen dezelven plaats heeft: ondercus·
fchen heeft dit gering verlèbil veel invloed
op de prys van die koopwaar, en op de hoe.
danigbeid van de il:offen , die 'er van gemaakt
worden.
Zoo lang men geen zeker middel heeft, om
de verfchillende graaden v:m de f ynte der wollen
te onderfcbeiden , zal men aan groote misflagen bloot !laan , omtrt>nt de geene , die
men verkoopt , die men koopt, en die men
gebruikt. Men zal , mee groote kosten ,
vreemde wollen laaten overkomen, die dik·
wyls minder zyn , dan die van 7.yn eigen
Land: de prys daar van zal altoos willekeurig
zyn. De Fabrikeü:- zal, op de kans af, wollen koepen , waar van by de waarde niet zal
kennen , dan na dat dezelve verwerkt zyn;
de
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de hoedanigheid van de ftoffen z.al niet everi~
rèdig zyn aan den prys van de wol.
Deeie groote zwaarigheden in den Koop.
~andel zyn de eenigfte niet, die uit het ge·
brek van kundigheid; omtrent den graad van
öe fynte der wollen , voortfpruiren ; daar is
eene andere , die van geen minder gevolg is.
Uit hoofde van onkunde omtrent de verfchei.
denheden , die 'er tuiÏ'chen de allerfynfie wol·
ien is, kan men niet dan in bet blinde werken,
tot verbetering of tot inftandhouding van dit
voortbrengfel der kudden: men weet niet of
dt wol der rammen; welken men aan de fchaa~
pen geeft, dezelve zal doen ontaarden , of tot
meerdere volkomenbeid brengen;
Deeze onzekerheid zou my belet hebben.;
om aan de proeven J die ik omtrent de voort~
brenging der wollen heb genomen; zoo veel
naauwkemigheid te geeven, als ik w~nschte :
ik ben genoodtaakt geweest , om de d1kte dt>r
draad en van de wol te meeten; ten einde haa·
re verfchillende guaden van fynte te kenrren
en te vergelylcen. Ik heb deeze afmèeting ge.:
daan , door middel van een microrcoop en van
een ·micrometer•
Een microscoop is e~n foott van verrek·yker,
zamengefteld uit verreheiden glafen , welke
de kleine voorwerpen aanmerkelyk :vergroot• .
Een micrometer verbeeld een klem netwerk~
Dit werktuig in een microscoop geplaatst zynde;

t7i

de, oordeelt men vin de dikte van bet kleine
voorwerp, 't welk men waarneemt , door de
ruimte , die dit voorwerp in de micrometer
fchynt te beOaan , om dat men weet, welke
de grootte is van de maafen of kleine vierkan·
ten van de micrometer, en hoe veele maaien
een microscoop het voorwerp vergroot , ~t
welk men daar in ziet. Ik heb met voordage, om
de dikte der draaden van de wol te meeten ,
een micrometer laaten fnyden op een dun fi:uk
berg . kristal , door middel van het verdee·
ling. werktuig , uitgevonden door den Heer
Megnié, enz . •
Na dat ik met deeze micrometer , in de
microfcoop gepl4atst ·zyndc , alle de {balen
wol , die ik heb kunnen bekomen , niet al!een
in Frankryk - m~ar ook uit vreemde Landen ,
heb waargenomen , heb ik gezien , dat 'er
geen wollen zyn , zelfs van de groffie, waar
in geen zeer fyne draaden gevonden wierden,
welker dikte neehts een vyf honderd zestigne
gedeelte van eene l*) linie van een konings voet
uicmaakt.
Ik heb terzelver tyd befpeurd , dat de fyn·
fie wollen eeuige draaden hebben , waar van
de dikte tot het honderd veenigne gedeelte
van

t•>

Een linie is een mulrde gecleclte van eén
duim.
De Ym.
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eene linie ga!t. lk heb van dit punt af dtn
eerllen graad van de fupra-fyne wol bepaald~
om dat ik geen wol ~eb kunnen vindt!n, waar
van alle de dra:1den fyner war~n, of die gee"'
ne zulke grove draaden had.
Dewyl alle foorten van wol zeer fyne draa·
den hebben, kan men de verfchillende graaden
van fyntl! en grofcc van de wol niet onder·
felleiden , dan door de grofrte draaden. Men
vind de1.e\ven gemakkelyk, want zy zyn altoos
aan de uiterite einden van de vlokken van d~
vagt.
Daar is niet meer dan een tiende van een
linie tuffchen de evenwydige zy ~ len van de
vierkanten van de mieromeeer, èic ik gcbnli!i
om de dikte van de draaden der wollen te mee•
tco; dezelve is geplaatst in het brandpunt van
het oogglas van het microscoop; de lens ver·
groot veertien rnaalen, by gevolg is de dikte
van een draadje wol , dat in het bran,ipunt
van dat bolronde glas gelegd word , en 't welk
in zyn bre~dte een geheel vierkant van de
micrometer fchynt te beOaan, niet meer dan
een honderd veertigfie gedeelte van t:cne li·
nie.
Allerlei wol, waar van de grome clraaden
in hunne breedte Oechts een vierkant van de
micrometer beflaan, is dierbalven fupra · fync
wol in den eerfi:en graad , dat is te zeggen ,
eene van de allerfynfie wollen, die ik heb kun-

hen bekomen. l·lier van onderrichting verkreegen liebbcndc, heb ~k dezelfde waarneei:ningeri gedaan op de gronte foorten van wol,
en ik heb gezien , ebt de breedte van haare
groflle dr;uden tOt zes ~ierkanten van de miCrOmeter betloeg ~ die et'n dr.ie en twintigne
gedeelte van eene linie: uilmaaken.
. lk tiloer hier doen opmerken , dat hier 01.!ieen gelprool;en word van de oprecht!! wol.;
Çn niet van die .groflb! foort, ~ve\ke niets d.a~
hard h:tir is , met wol v~rmengd;
.
>
• de g,rohrc•
van dit: haii··dra:Hh!ll bellaan tot dl Vlerkamen
V:l!l Oe! niicfi.HilClCf; en llunne ,\iKlC i:; by ge·
volg het twaalf,\!! gedeelte yan eene linie: daai·
is minder grof hair, en zelfs l:lair zoo f yn . al~
draallen van de l'upi·a. fyne wol; doch wan~
neer men maar een weinig geoell'cnd is in het
onderzoek ~èr wollen, kán men het hair ligce.;
iyk kennen.
.
. .
Het was niet genoeg, de mterile grenzen
van de fynfic en van de grafie wol te kennen. ik moest nog tuffcben die beide bepaaling;ll maaken , olll verl'chil\end.e fooreen van
wol te onderichciden , ten opztchte v:ln vet·
fchillende graadcn van haare grol'ce en .rynte ,
voor het gebruik, 'c v/elk men daar van maalct
in de Fabrieken. ·
Men is gewoon ueèze verfchillende foorten
aanterluiden door de benaamingen van fuprafüne · fyne half fyne; middellag 'J. half grove :i
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en grove wol; doch men heeft geen vasten
regel! om dezelve te onderfcheiden. Die be.
naarmngen veranderen zeer dikwyls; dezelf.
~e wol op denzelfden graad Vln fynte word
m het eene Land aangezien als fyne , en in
het ander als fupra • fyne. Deeze onzekerheid
veroorzaakt veele miffiagen in den koophandel
door onkunde of door bedriegery.
Ik heb getracht; alle die ben:lamingen vast
te fielle n , door aantewyzen de graaden v:ln
f~rnte van de wol , waar toe men de:.r.c\ve
bu·~gen kat~. Deeze verdeeliQg van de wol·
len m verfclullende fooreen is wiUekeurig; zy
~ :zl~een uitgedacht voor het gemak van de
l'llbrikeurs. De natuur brengt dit: verlèhillendt:
foorten van wol niet voort , geheel afwndcrlyk van elkander; in tegendeel vir.d m~n
· 'er ·verfcheiden onder elkander vermengd iu
dezelfde vagt , en in dezelfde vlok. 'Men
moet de wollen uitzoeken , om fupra • fyne ,
fyne, en andere ~foorten te h~bben, die men
tot de verfchiliende gebruiken in de Fabrieken
nodig heeft.
De verdeeling der wollen in onderfelleiden
fom·ren willekeurig zynde , h~b ik ondern(l.
men, 'er eene te rnaaken, die, zeo veel mo.
ge_lyk, overeenkwam met de aangenomen be·
gnppen onder de Kooplieden , en die hen
in hunne cqderhandelingen zou kunnen beftieren.

Ik

lk bc~ do~n 1.:en. dateene wol fupra· fyn
is in den eerHen graad , wanneer de dihc van
h:tare rrrofi\:e draaJen niet meer is dan eea
honderd veertig!lc: gt:dc:elte van een linie ;
deeze eerfre bepaaling i3 zeker dovr de bewy~en , die ik daar van heb gegeeven. Doen
welke is de laatfie bepaaling van de fllpra fy.
ne wol ~ Op welken graad van fynte, moet
zy d~n naam van fupra . fyne vcrliezen, en dien
v:t>l fyne aanneemen '?
011; dcezc vraagc optelelfen , heb ih negen
en twiulig fraaleu wol befchouwd , di! uit
magazynen en fabrieken kwamen, waar zy
als fupra. fyne wierden aangt:zien. Door
1.orgvuldig herhaalde waameemingen befpeurd
hebbende , dat de · grove draaden van die
wollen zélden met!r dan t\'?ee vierkanten van
· de micrometer befioegen, ho!b ik de laadle bepan\ing van de fupra-fyne wollen gelyk gefield
met die , wa:lr van de groflte draaden een
vierkant van de! micrometer in de breedte beHaan , en welker diam~tc:r of middellyn is van
een zl!ventig!le gl!deehe eener linie.
Na de fupra . fyne wollen, maak ik eene
onderfelleiding van vierandere foorten,ondcrde
bcnaamingen van fyne, middelnag, grove, en
zeer grove wollen ; het geen in 't geheel vyf
iborten .van wol uitmaakt, van de fynfie tot
de groffte.
-Dccze .vcrdccling is .gcmakkelykrr en
S z
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naauwkeuriger, dan die , welke tot hief toe
1.1itgedacht zyn. Dezelve verdeelt in vyf ge·
. lyke deelen het verfchil, dat tuiTchen de fynfie en de groflle wollen gevonden word.
Hoewel de benMmingen van half· fyn en
half. grof in gebruik zyn, heb ik dezelve agtergelaaten, om Giat ik, na verfcheUen proe·
vc:1 , gezien heb ; dat die menigvuhHgheid
van 11aamen derzelver betekenis dubbelzinnig
1m:1kte. De vyf i oorten van wollen , die ik
onderfchdde , komen over een met den voort·
gang der natuur in de voortbrenging \der WllllP. n,
met betrekking tot haare fyme ~n rot !ware
grofte. Die geene, welke ik middc:hbg noem,
zyn het wezenrlyk, dewyl dczl!be overeen·
komen met de middeiOe bepaaling tuOI.:hen de
twee uiterften van fup:a- fyne en v:m l'llpr~ ·
grove. De fyne en grove wollen 1.yn ~ClJiaatst
op gelyke afnandcn tulfchcn het middtltbg en
de li.1pra grc)vc en i\1pra • fyne wollen. Zie
daar , dtLO , een naam- regi~ter, dat eenv()Udig,
mauwkeurig, en tocpa~lelyk is op wollen vn:l
allc!r\ei Lauden , zonder dar het zelve veran·
deren kan , naar de belangen der Eigenaars,
der Kooplieden 1 en der Fabrikeurs.
De Wûllen van elke foort h~bben verfchi\·
lende graad en van. fynte of grofce, dewyl de
groften der draadeu. die haare benaamingen
aanduiden , een honderd veertigfle gedeel~
'Yin eene linia onder elkander verfchillen. 1:3oe·

wel

~7'!

wel dit verfchi\ zeer onaanmerkclyk fchynt te
wezen, is hecz:lve van 1.>e\.1n; teil op1.k:ne
van de waarde en den prys der wollen: men
moet noodzaakt:lyk , in it\lere foorc , wol·
Jen v:m twee verfchi\lenàe hocdanigheden ond~!rlcheiden, die van de eerfie zyn de fynltc ,
en die van de tweede: zyn de groftle.
Dceze onderfi:he i-iln~ is noodzaakelykcr voor
de fupra . fyne en voor de fyne woll::n dan
voor ,ie andl!re , om dat 'I.Y van een hoogerprys zyn, en om dat men 't:r werk v:m maakt,
waar in de verf~.:hillende graadcn van fynte
van meer belang zyn.
Door een grootcr getal f.Jorten van wol
aanteneemcn , zoude ik do on,ltrü:heiJing
van twee hocdanigheden in elke li>urt h::hben
kunnen ageerbaten; mi\ar dan zou ik in eenc
~route zw~~rig;heid vervallen zyn : ik zuu de
l<~.:llnis do.!r wollen 'l.ec:r twyffd achtig , veel
mncyelyke r, en milrchien onmogclyk gl!m11ar. c
hehl>l!n V•>.or de Herders , en anderr Landlicllcn , en voor het groutlte g~ueelte der
Knoplil!dcn.
· MeR kan het lJIÏÇ~oscoop. of vergroet. gl:t$
~iet misfen, \~atmee~ {Den t:11et naauwkemigheid bepaalcn wil ~ lle de graadeQ van de fyn ·
tç dc:r wol, door de verfchiliende dikte van
haue dr\laden , ten einrle de ondcrfcheit\en.
j~)Ort<'n van w11l va:-t te rtellcn , de1.elve in·.
h.~:tren tcgenwoordi·gen toeHand te doen ket~.·
$ 3.
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nen, en aan rle nakomelingfchap de verande..
ringen aantetoonen , die zy by vervolg van
tyJ ondergaan hebben. Doch het is ,er
zeer "er van daan, dat ik aan alle Kooplie.len,
aan alle Eigenaars van fchaapen , en aan de
Herders zou aanrnaden , om microscoopen te
hebben , ten einde de onderfchei.ten foonen
der wollen te kennen. Het zyn alleen de
voornaame Koopliede!l en de groote ll'ûbri·
keurs, die zig van dat werktuig moeten be·
dienen. Het zal hun z~er nuttig zyn en zelfs
voHhekt noodzaakelyk , zoo dikwyls als zy
den graad der fynte · van hunne wol naauwkeurig moeten kennen , in gewichtige geval.
len voor hunnen koopb:mdel of voor hunne
fabrieken.
Voor ~1et gewoone ~ebruik, zou het ge;.oeg
zyn om fiaalen te hebben van vyf fuonen wol,
die in het microscoop nagezien waren , en
waar by men de wollen verge)yken zou, waar
van men den graad der fynte of der grofte
wilde kennen. Een enkeld n;ensch zou , in
korten tyd , door het microscoop , een groot
getal van die fiaalen kunnen uitkiezen en bellroeven , om dezelven over al, waar het no·
dig was, uittedeelen. Kleine vlokken va11 die
wollen uitgefpreid , en gelegd zyncle op een
bp zwart Hu weel of laken, kan men derz~l·
ver overeenkomflen m~t de woll~n , waar van
men de fynte ot de grofce kenaen wil, cntd~!:,ken,

1\len

Men zou ook tot een voorwerp van verge.
lyking kunnen neemen zilo.•er- draadtn v:m
gèlyke dikte als de draaden van de vyf foor.
tén van wol : het metaal zou welbárut 2\'U
.J_uister verliezen , en een kleur , die van èle
wol nabykomende , aanneemen. Ik geloof~
dat ,er zulk fyn zilverdraad gtmaakt word,
als de draadem van de fupra-fyne wol in den
eerflen graad, want de Heer Tillet , tegenwoordig Di~eaeur van de Academie, heeft
my een nukje gouddraad gegeeven, dat neehts
een zeventig {te gedeelte van eene linie dik is,
. en ,t welk, by gevolg, gelyke dikte heeft met
die van de fupra. fyne wol van de il~gdlc
hoedanigheid. Men zou buiren tw\·fld dunner zilverdraad kunnen maak en, en· dnl\r van
fiuk jes houden , die met de verfchiliende
iilort~n van wollen ovcn:enkomilig w>trcn.
Dceze llukjes draad zouden niet onde rhevig
z yn aan dl! toevnlll!n, dit: de wol b~derven ;
dud1 ik hèb ze niet beproefd; ik weet niet
.
'
ot ze :Jan myne oogmerk~n voldoen zouden.
U.lar 1.ou nog een ander middc!l zyn um de
Vt!rfchillende foorten van wollen te kennen ,
dat veel een'Joudiger voor de Landlil!den ~yn
zou~ e . ; men zou hun kunnen nanwyzeu, op
v~rlchllle~de deelen van ,t lighaam van eeu
d1er, dat 111 alle Landen gevonden wizrd , hair,
't welk ten naasren by dt!zelfde dikte bad , als de
draallen van idt:rë foort v:m wol. Het dons
van de bunfing is 200 fyn a\s de fupra -fy11e
S 4
wol
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wol in den c~rfien ~raad, her ~1\Wc \nir ü.
ten naasten by van det.tll"dc d1ktc al., ue :tilcr:
grofilc wol. )k hl'!) ook cwcrccnkumlh·n ge.
vonden tuO'chen het h:lir. 'c wc· Ii: op and~:re
decten van 't li~ha:1m Villl dat . .i 1·r l!:!\' O!IJ::n
word, en c.le a1~dere IÎ'l\)rtcll v:ltl ,~·~i; dn.ch
deeze waarneemingen zyn nkt gc :11.>·1.! bc\'~S
tigd. lk houde my , 'mnr het te:{l' llW~HJr ,1i~c,
aan de wezemlyke lbak!n der vrt luûrtt::n vJn
W1Jl1C!.

Deeze ftaalen, met ecne tusrchenwvJre van
twee duimen van elkander, Vil~1~c::1;t:1 kt 1.yn .
~e op een fiuk zwart Hof , in een hel,\er dag.
licht geplaatst, legt n:en de wol, die men vergelyken wil , tuffchen de twee 1\a:tkn , ctic
met den eerfien opOag van het oog; da1r mede de meeste overeenkomst fchyncn te hcbl.Jen. Onderneld zynde , dat zy tulli:hen hec
f~'nc ~n fupra • fyne w~s; ·duur naauwkeurig
dtc dne .voo~we.r.pen te pefchouwen , 'Vord
111en gcw~ar, of de wol, op de proef gdegd ,
1.11eer ~elykt naar de fi:nl van de fynt!, dan
uaar d1e v~n de fi1~ra • fyne; in dit geval is
'fY fyn vao de eerfie hoedanigheid: in tegen~
deel , zo dezelve meer overeenkom.st heefc
met de fraai van ge fupra-fyne, dan met die
van de fyne , i~ zy. fnpra · fyn van de t>veede
~oeclanigheiJ .

Duo~ l.lit middel zal men l~eren kennen , van
'tvelke loon de wollen zyn, en van wclltc hoe.
V~,fli~nei~ Ï:Rel~.e fC.C !t; ffi~ll z~l 'er tle Waar~
~n

çn den prys beter van weeten. l\îen zal de
bekwaamfte rammen uitkiezen , om de w<>llen
vr.n eene kudde te verheteren door hunne
paaringcn m:t de ooyen , of ten minfien, om
dt: ontaaning van dezdve voonekomen, ge.
ly~ zulks maar al te dikwyls gebeurt, ·uit gebrek van kundigheid in de keuze der rammen.
l )eezc voorwerpen waren de eenigfte niet,
die ik bl!oogde, toen ik naa mi.Jdelen gezogt·
IH:b, om de vyf l'onncn van wollen vameltel·
lcn, en d~zelve te doen kennen. lk lml ook
voorgenomen , om de Franfche woll\!n , inzonderheid de fynfte, te vergelyl\cn mcr die
van vreemde Landen , en te onderzoeken ,
tot welken trap van volmaaktheid ik gt:komeri
was , door myne proefneemin gen , tot verbe·
tering der wollen.
·
lk h~h de vcrt!elyking der wollen gc:maakt
in alle de uhgefirl!ktheiJ , die my mogelyk
was; ik heb aan de fircnt?,e proef van het microscoop onderworpen een. zeer groot a:uH:tl
van verlè:hillende ii>orten , waar anJer 'er uit
zulke vreemde Land!!n waren. dat ik dezelve
nooit zoude hebben kunnen .báomcn zonder
de bt:fcherming v.an de Hegcering, welke my ..
ne naafpooringt:n altoos · begunfiigd heeft.
i_)eeze wollen met de grootHe oplettendhei~
befchouwd hebbende, heb ik ontdekt , dat d~
fynHc uit Spanjen kwamen.
·. .
s5 .
lk

in vergûyking met m:tiue.
Ik heb een groot getal naaien van fllprn.fy·
ne wollen, die van buiten 's l:lnds hier inko·
men , onderzocht , en heb ze niet v:m den
eerHen graad van fyme bevonden.
lk heb wollen gezien van Rou$fillon , in den
eerllen graad van d~ tweed~ hoedanighdd van
fupra- fync , en wollen van Herry en A uxois
in den l:tatfle.: gr:~ad.
Hoewel de \1iku! der drnaden van de fupraiyne wollen in den eerHen en in den laatHen
graad, neehts een hondt:rd veerrigfle gedeelte van eene iinie vet fellillen, is dit verfchil zeer
merkbaar in de fioffen , die van dceze wol·
Jen gewerkt :zyn. ûndenufil:hen ku nnen noch
de Koopman noch de Fabrikeur het zt'lve in
zyne onderfchei<.len graall~n üp de wollen ont·
dekken : ouk gcb~:urc her 7.(lllltyd5 , dat de
Fabrikeur de beHe Hotlen maakt met de fupra- fyne wollen , die hem het min:ït gl·kost
hebben, om dat alle de wollen, welke t·en zekeren graad van fyme hebben , bllndelings
verkogt en gekogt worden,
lk was in dezelfde <JnzekerheiJ ten op7.ichte van de wollen van myne ~:chaaphoedtry ,.
eer dat ik bet middel gevonden had, om haare verfchiJlende graad en van fyme me~ na:~uw
keurigheid re bepaalen ; myne oo&cn ~~1!5 ~
met behulp van een vcrArourgl<~~ , dkn~lcn m:r
ilegr. vVllnneer ik Je best~ k~nnt!rs, die ik
\'Î!ldcn ko11 > raadpleegde > b~vond ik :z.e ~er
twyf..

twyffelachtig, en dik wyls fpraken zy elkand~r
van het eene oogenblik toe het ander tegen.
Eindelyk heb ik aan de onveranderlyke
prüef van het microscoop O)tder~orpen de
wollen , die door myne proefneemmgen verbeterd zyn, en ik heb met veel genoegen ge·
:den, dat zy tot d ~n eerfien graad van fupra·
fync gekomen waren.
.

By voorbeeld , de wol van een ram van dne
jaaren is op dien hoogen graad van fynte ,
llo~w\!1 hy gebooren is van een ram en van een
O'Ji , beidt! basterden van een ras uit Rousfillon en J\ uxois , wiens wol neehts de tweede
hoedanigheid van ihpra • fyne had ; decze ram
en dat ooy waren zelve g~boorcn van rammen uit Rouslilion met fupra · fyne wol van de
tweede hoedanigheid , en van ooyen van Auxois met middelfoortige wol,
Door de! eerne voortteeling , heeft de fuprafyne wol van den ram de middell'oortigt wol
van het ooy veranderd in fupra · fyne wol van
tle twe~de hoedanigheid in het lam, dat zy
voortgebragt hebben ; deeze verbetering is
zoo waarfchynelyk , en ik heb dezelve zoo
dikwyls g~zien , dat ik 'er niets buitengemeens in vinde : doch ik ben altoos verwonderd, dat', in de twel!de voomeeling ,het lam
e~ne fupra. fyne wol in den ecrflen graad gehad
bee!"t, hoewel de vadtr en de moeder Oechts
eene fupu - fyne wol badden van de tweede
hoo-

hoedr1ni;~heid.

11.: heb rc:.::is jikw\'ls dce7.e
gebeurtenis, in dt:n loop van myile prr,~f•k·e
t-ningen, ondervond"n ; ik kan ht:c niet roe·
fchryven aan dtn i:wl .•ed van Jc:1 ram of van
het l10Y vp hun lam, dtwyl dar. lam hen over·
treh Îll fyme Vlll ~ie w. ,j: de1.::Jv~ ln•J:.:t nnoj ·
z.îakelyk, dour eene vreemde o"rzaal\, h.rm~
volmaaktheid \'- rl-re··~;(·•• nebi•.:!n.
Het 1S niet d~: kt:ut:e v:~n he• vocdfd, t\':lnt
alle de ba~.tC!rden Vlln myne Schi\llphtJ~dery
won!~ n mecstcmyci.c: p.cvotrd met thoo : ik
heb altoos tot een gwndbeginiè\ a:ui~\:lwmen,
dat men nouic diergelyke proeven nl'.JCt bc~
gunfHgen, maar de7.elve met alle gc tl:rcnghd·J
citvocrcn.
J.\1yne kw\clen loopen '!.werven over kkinc
bcr{!tl\ en drooge en dorre ht:u v·.:ll.!ll: ho.:~ is
zeker, dat zoodanige wci·.lcn zeer r.;o~r.! ;ryn rr:'.:
\~orrhrer:gmg van fym: wo\lcu; è'>·: h hr~~:wd
,er, in :~lle berg:.lclnig.c L~llidtn, '''t:L\en zyn·
van tiien Uilrt , l.'fll de wnlle1t 'er r.iet b~\l!i'
gewordeo, zr!O ab in ~!·~y tll! ~~:i1:J:.ph•'>f" ,: : : P;.
lk <i.:n~· , dat de open iucht, \\';;ar :1 :\i: '~'Y·
JllC kud.dcn,nacht 1.!!1 ·.b;::,~en ::;it::1 ~y::k:1 1. yn
hlooq;elldd, v~·:. i in ~·l:.o.;;.i ;.;l.!1:": :h··;: :'c li~) de::
\!Crbttcring van h:~ar.: w;;:l1::1; di'Jt:h i ~~ 1• ,~0 'ei'
grene ovenni!!rrHi·:.- blyke;: v;;n; ik miót de.
zeivc te verkry=.:en door prn~ven , ·:i!c !~, l'lp·
:.ettelyk mt:t ,:·:n uo~ n~':r~, b~zi:; ben te nel!A

Het \s altoos zeer moeieiyk en dikwyb on~
mo~elyk ~ om de verfchillenàe oorzaaken re
onderfcheidcn, die op de voortbrengfclcn der
namur invloed hebben ; nuar wy kutmeri dezelve, zonder vervee1ing, na;lfpooren, wanueer zy goede uitwerkingen voortbrengen.
H~t is zeker, dat men in Frankryk fupra-fyne
wollen van de ced~e hoed:wigheid, en zelfs
in den hoot;lten graad hebben kan.
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v-an iedere Plaat hebben ook ha_are nommers,
Fig. I, Fig. 2, enz.

i/. Op hoedanige wyze vcrklaart men ·eene

VEER TIENDE LES.

Ptrklaaring der Afbeeldingen, als mede V01l
de Perhandelingen en Uiltrekfels 'flan
?erbandelingen over de Schaapen en
over d~ JYullen.

V. Waarom zyn 'er Afbeeldingen in het
Onderw)'S voor de Herders 'l
A. Men heeft van zommige zaaken eene
vertooning gegeeven, op dat de Herders die
beter zouden begrypen , als zy derzelver
beeldtenis zagen , na bet gemelde Onder·
wys te hebben geleezen, of hooren leezen.
Men geeft den naam van Plaat aan het blad ,
op 't welk een of meêr Afbeeldingen geplaatst
zyn. De Plaaten zyn genommerd , Pl. I ,
Pl. 11, enz, en de Afbeeldingen of Figuuren

vau

Afbeelding ~
A. Men verklaart het onderwerp van de
Afbeelding in fchrift, men toont haare meest
opmerkelyl<c dcelen aan, door letters _A, ~,
C, L) , en~. , welke in de Verklaanng mt·
gedru\a, en up de .t\fbeelJing herhaald zyn.
))oor deeze overeenl<omst, word het gezicht
bdl:lerd , om te ontdekken al hl!: geen in de
lilaaten moet opgemerkt worden.
J/. Waarom zyn de Plaaten met derzelver
verklaaring , aan het einde van het Werk geplaatst?
·
A. Om de verklaaring der Afbeeklingen
gemakl•clyker te ma-aken, door dezelve naast
iedere Plaat te p\aat7.t:n. Men zal del'elve, met
minder moeite , aan de Herders doen begrypen , of zy zullen u\t zig zelvw haar beter
vcr!l:aan , dan wanneer zy in verrc~ül\ende
b\ólJzyden van het boek vcrfprei-:i was , en
men by elke aanwyzi ng -letter de Plaat moest
zoeken, om 'er de Afbeelding op te zien.
f/. \Vat r.yn V~rhanddingcn over cle Schaa.;
pen en over de Wollen, en Uimeklels van
Verhaurlelit1 gen ?
A· Men geeft den uaam van Verhandeling
aan verlèht>iden i~>orten van fèhrifren : die
gcent: , wa.u van hier gelproeken wotd, be·
vat-

V I E R T I EN D Z L E ~.

vatten waarneemingen en .proeven, die gedaait
iyn met oogmerk,om deSebaapen eo de 'Volle~1
te verbeteren. Het Uittrekfel v~n eene Ver~.
handeling, is daar van de korte inhoud.

Ycri./aoritlg tier Plooun.

VERKLAARING
DER PLAATEN~

PLAAT

I.

. Deeie Plaat verbèeld het timmer ·werf~
yan een overdekte Loots , om de Schaapen
met de minne kosten , tégen den regen
befchutten.
Het dak van dèere Loots; Fig. i , word
onderneund door nylen A B C D E • welké
rusten op fieene neuten F G H 1 K.
. De Hylen A B C D E zyn verbonden door
balken L M; en door muurplaaten N 0, wel.
ke een dak dnagen P Q R S.
.
. Een klein afda_k· T T, aan weerzyden van
~et gebouw gepi'aatst z9nde , geeft daar in
ineer ruimte zonder dat het nodig is, zwaar·
~er en langer hout te gebruiken.
-T
D~

t•

:Pl. I.

ll

,;.. .; ;•i• ·

!2.90
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d~r

Plaaten,

De kromme flylen V V, die met de ftylet1
en Je drumpels verbor.de:t zyn, houden het
timmerwerk by elkanà;;:r. ·
In het midden van de loots is een dubbelde
ruif X, en twee enkelde ruiven Y Y, aan de
kamen tegen de flylen van de afdaken.
Men ziet, fig. !2 , op de maat A B, die
onder de loots geplaatst is, de lengte en dikte
van die fiukken hom , die tot de oprichting
van dit · gebotlW nodig zyn. De cyflerletters
I , 2 , S , 4, 5, 6 , welke de helft van de
maat A in zes gelyke deelen affr:-heiden, toonen ieder de lengte van een voet aan. l:1 het
roidden van elk vak is een punt, dat het in
twee halve voeten verdeelt.
Door middel van deeze figuur, welke men
een maat of voet· n~aat noemt, weet men Je
grootte van de loots, en kan men het nodige
hout , om dezelve daar van te maaken) uit·
zoeken,
Men heefr, in de derde Les, blad-;:, 2.5 en
rqolg1nde, gezegd, dat deeze loots alleen J.:on
dienen voor febgapen van een rniddelmaatige
gefialte , en dat m~n dezelve ruimer moest
Jnaaken , indien men 'er grooter fcllaapcn jg
wilde plaatzen,

p L .•. AT

II.

/'1. IJ.

1'trklaaring àtr

Plaaun~

mi·

0

'·

" \.-

~-~l

.• '

-

I

..-L
-·:!?:- \ "~,l
: IJ

.!i

.

i.
'

. ~1en ziet. op d~eze Plaat, fJg. I , de
nier. op wdke een Herder een febaap tus.;
fchen zyne beenen houd, en het met beido
d~ handt'n den bek openmaakt, om deiielfs
agt fhyranden naatezit!n. Zy zyn alleenlylè
aan bet onderne kaakebeen; men kent, door.
de gedaante van deeze tanden , de vier of
vy f eer He levens . ja aren van het Wol· Vee.
. ltt het eerlte Jaar, zyn de agt lhytand&n;
fig. ~ -' fmal en puntig. .
In her tweede jaar, fig. 3, vallen de ~wee
miodc:tllle tanden uit; en worden weJer in ge~
vuld door twee nieuwe tanden, die bieeder
iyn dan de ies overigen •
. In het der .ie jaar, fig. 4, worden twee an·
dere punttge tanden, een aan weerzyden van:
de twee middcnlte , verwisfeld voor twee
nie"uwe breede tanden •
. . ln het vierde j~ar ; fig. 5 , zyn 'er zes.
breede tanden; daar blyven maár twee fmalli
tanden o'ver' eè'n aan ieder eind van dè rei.
In het vyf\te jaar, zyn alle de puntige tanden
verw!~felJ vooragt breede tanden' Jïi· 6. ,.

T 8

in

a,~

?trlt:laPrin~

a" Plaaun:

In het zesde jaar, beginnen de kiezen !tomp
te \Vorden , dat is te zeggen ; dat zy flyten
door tegen elkander te wryven.
In het zevende of agt!te jaar, en zorntyds
vroeger, vallen 'er van de voor!te tanden uit
of breek en af, gelyk men ziet fi~. 7.
Zie verder de vierde Les, bladz. 36 en 37.
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Men heeft , in deeze Plaat , vertoond de
1111nier , welke een Hçrder (fig. 1; moet in
acht nc;!men, om de ader van het oog van een
fchaa p te b.!zien. Hy houd het vast tufT<.: hen
zync beenen, hy omvat den kop met beide de
handen, hy ligt, met den duim van de reg.
terhand, het bovenl\·e ooglid op , en , rne.t
den l!uim van de linkerhand, drukt hy het un·
derlte ooglid naa beneden; en hy be!èhüuwt
de aêren van het wit van 't oog.
Wanneer die aders zeer roCJd zyn, en dat
~a \'eele ge1.ien worden, ten mutsten lly gely~
men dèzelvt! ziet in fig. 'l, is dit een teken,
dat het niet aangetast is door de kwaal, die
l.ncn het ongans noemt, noch door andere
h;ynende zkkten .
.Het knobbeltie A, en de inwendige zydcn
\an de oogleden moeten zoo rood zyn, a1sde
aêren , die up het wit van 'toog te voorfClryn
komen.
i\Jaar wanneer het knobueltje A , fig. 3,
er. de inwendige zyden van de oogleden eene.
bleek· roode kleur hebben"· en dat de aêren
T. "0,
van
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van het wit van 't oog niet daJ:l in een klein
getal zigtbaar, en bleek of blaauwachtig zyn,
is het fchaap zwak' kwynende, of loopt gevaar van ongans te worden. Wanneer deeze
a~ren van ,_t oog' zelfs door eene \>laauwag·
tige kleur, niet onderfcheiden kunnen worden,
en dat ·zy verdweenen zyn, is dit een zeke~
~eken , dat het fchaap ziek is.
·

1'1. IE

,- - - - - -- -

J~rUaaring

l'LAhT

der P/aaun.

~95

IV.

1\'len ziet, op deeze Plaat, vier lammeren
in onderfcheiden liggingen op de n::~geboorre
A AAr\, f.g 1 , !l, 3 en. 4, zoo nls zy zig
voordoen, om uit de legger te komen , wanneer de ooyen in arbeid zyn, om te werpen.
Het lam van figuur 1 , heeft eene goede
ligging , om dat de twee voorpoeten onder
en een '"einig voor den bek geplaatst zyn, eu
dat de navel- Hreng ll vry is.
Het lam , van figuur !J , beefc de twee
voorpoeten kwaalyk geplaatst; de linkerpoot
I3 is boven den kop uitgeilrekt; men moet de•
zelve onder den be~ zoeken te brengt'n. De
regterpoot C is agterwaards \lÏtgefirekt; men
moet trachten, om ze naa vooren te ha alen ,
om de twee voorpoeten dezelfde ligging te
doen hebben, als àie van 't lam , van figuur I.
Het lam, van fiiguur 3 , komt met het bo ..
venfl:e van den kop het eerst uit; zyn bek C
is agterwaards gekeerd; men moet èenzelvcn
voorwaards doen komen, om hem in eene lig·
ging te brengen, zoo als de bek van het hmt
van f,guur 1.
l l..... ..,,~
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Het lam, van figuur 4, .word de regter·
voorpoot B te rug gehouden door de na veHheng
C, die over de buiging van den elleboog B
heengaat ; men moet de fireng breeken ;
vervolgens de regterpoot ~aa vooren haalen,
en dezelve leggen naast de linkerpoot E, op
dat ze beide even eens geplaatst zyn als die.

van 't lam van figuur

1.

·

:ti:oAATV.
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V.

'Men ziet, op deeze Plaat, hoe dat men dtii
yier pooten van een làm. ~ fig. 1 , moet b~
elk!nder brengen en vastbinden, om het, op:
eene gemakkelyke wyze' te kunnen lubben.
De Herder, fig. 2 , houd het Jam A, dat
hy fnyden wil , op zyne knieën , terwyl de
jonge, fig. 3, mee de eene hand de pooten
van het lam omvat , en de andere hand op d~
buik van het zelfde lam legt, om te beleteen,
dat het zig beweege, wanneer cle Herder, fig. 2,
twee infnydingen maakt, A, B, fig. 4, van
onderen aan de zakjes, op de plaatten, waar
hy de twee b:tllen voelt, Vervolgens · doet
hy ze naa buiren uitkomen met de zaad. vaten
of 11rengen, die nakomen.
De figuur 5 vertoont de twee infnydingen
A, 13, met de !heng C, en de bal D, die
tiit de infnyding A gekomen is. 1\'len moet
de fl:rengen op de plaats C affnyden, en niet
nl fcheuren.
·
· l\len ziet, fig. 6, de flreng met haare be.
~lccdfels, en fig. 7, de !heng van de bekleed~
'· · ·
T 5 ·
ftls

l9l
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fels A ontbloot, die het zaa!i ·afvoerend vat
B, en de bloed ·~aten C bevatten. Men moet
op de plaats B C de fireng affnyden , om het
dier de voortteeling te beletten.
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VI.

l\len heeft, op deez~ Plaat, vertoo~d ee~
4' jij,. I ' die een mes B in de hand
~oud, en die- de bewerkingbegint va~ de lu~
bing, op een vrouwelyk lam Ç. Dit lam is
\titgeflrekt op de regterzyde·, by de kant van·
een tafel D E, zoodan i~ dat de kop F van de.
~afel afhangt. Een tweede Herder G is ge:.:
plaatst by den ko'p F van het lam, en omvat
I.net de rt>gterhand de twee VOOrpoOten, en de
regter agterpoot·H. Een derde Herder 1 houd,
met beide de handen, de linker ageerpoot l{'
van het lam vast , en Ürekt dc7.tlve ageer~
waards uit. De Herder A ligt het vel op van
de linkerzyde met den duim en de voorite vinvan de linkerhand, l!n maakt een vouw L~
op gelyken aflhnd van het hoogHe gedeelte'
van het heupbeen , en de na vel !Vl. De Herder
C verlengt de vouw L, met de linkerhand,
t.ot op de plaats N van de korte ribben. De'
Heráer A fnyci die vouw door 111~t het mes.
~ , en maakt cene int'nyJing, die niet langet:
dan 'anderhalf duim zyn moet.
'
1\len heeft, fig. z, vertoond het zelfde lam~
.
3i1
H~rder

ger

$oe
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in dezelfde ligging , waar in het gehouden
w~rd door de Herders in figuur r.
Men ziet op dit lam de infnyding A, welke
:~an het zelve gedaan, en geplaatst is op ge·
lyken aflbnd van het bovenne gedeelte B van
het heupbee~ en van de na vel C, en op de·
zelfde lyn.
· De fig. 3 vertoont de hand A. van een Her·
der, die den vinger neekt in de infnyuing B ,
de eyernesten van het lam te zoeken. Zoo.
dra hy dezelven gevonden heeft, haalt hy z~
~agtjes naa zi& m~t de deelen , waar aan zy
vastgebegt zyn; de Herder fnyd de eyernes·
ten af, eu do.et ·de andere deelen weer binnen
de buik gaan. Eindelyk naait hy de infny\iing
toe, zoo als gezegd is in de elfde Les, blod:t_;
l37·
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Men ziet op deeze Plaat ; een goot A ;
welke gedraagen word door een fl:eunfel n.
Zy leid het water C D, 't \Velk valt op ee~
fchaap E, dat geplaatst is in een kuip F G.
Twee Herd('rs H I houden me.t de eene hand
het fchaap vast by de hoornen, of by de oo.
ren , · zo het geen hoornen heeft ; en met de
andere hand wasebt een van de Herders dè
wol, die boven op het lyf van 't fchaap zit,
en de andere Herder wascht de wol van onde.
ren.
Het water D, dat in de kuip F G valt,
komt daar uit door een kleine goot K L, die
geplaatst is voor aan de kuip in eene uitfnyding van haar bovenne rand K. Het water
l\1 valt uit de klei~e goot L in een beek N ~
welke met fieenen belegd is, om de doorwee·
kitJg en wegvoering van den grond door het
water te verhinderen. Daar is ook eene befiraating 0 P, onder de kuip en onder de
voeten van de .twee Herders, om het zelfde
ongemak voorrekomen , en op dat de fchaa•
pen , die men naa de kuip brengt en daar
weêr uitneemt, niet in het flyk liggen.

Wam..

go!l

Perlclaaring der Plaatm.

Wanneer het water, 't wel~ in de kuip is,
en tot de warrehing gediend beef:-, vuil word,
trel<r men de tpond Q uit, om het water naa
buiten te doen wegloopen. Dan neemen de
twee Herders het gewasfcben fenaap uit dè
kuip. Vervolgt!nS vatten zy een ander aan,
orenten bet op, en ?.etten het in de kuip~ Zy
fieek c.n de fpomt weèr in het gat, en weldr~
is de kuip met water ievuld, om op ni~uw te
waffcnen.
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Deeze Plaat vertoont eenige Herders, diè
bezig zyn , met de fchaapen te fcheeren; zy
zitten rondom cene taft:\ A, De fchaapen
zyn uitgenrekt op deeze tafel, en vastgemaakt
met touwen; die door de tafel heen gaan, en
de poot~n B B il B of de hoornen C op ééne
plaats houden , om de fchaapen te doen fiil
liggen, zonder ze zoo zeer te bem1auwen, dat
zy pis of drek ontlasten, gelyk dit gebeurt;
wanneer men de vier pooten by elkander ge·
bonden heeft.
De Herders fcheeren de wol met fchaaren
D D D, zy zyn gemakkelyk genoeg geplaatst,
om digt by het vel te fchecren, zonder het
febaap te kwetzen.
De vagt E. is opgevouwen , en gebonden
door vlokken van deszelfs wol , wellee men
verlengt, en met elkander vastknoopt·.
Men heeft onder aan de Plaat, eene afbeet.
ding gegeeven van de fcheerders-fchaaren F.
. De luizen G H van de fchaapen. De 'luis G
1s een wezentlyke luis; de andere H i~ een
teek,

Dt
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De nacht • vlinder, genaamd _de mot K, diè
op de vagten en op wolle fi:offen baare eycren
legt. ,
.
·
Uit het ei van de mot komt een worm Ii
voort, die de wol afknaagt, en zig daar van
eene fcheede maakt : men heeft ook den naam
van mot gegeeven aan dien worm , als hy met
~yne fcheede bekleed is.
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lVJcn ziet, op èeeze Plaat,
Eenruif,
fig.
. Een b:\1.:,
fig.
Een hon~e heining,
fig.
Een nm,
fig.
Een houre h:!mer 1
fig.
Twee pinnen,
fig.
Een tl ~ utel,
fig.

A
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3·
4·
5·
6.

7.

· De ngtfle figuiJr is verdeeld in agt gelyke
df.elen, do:n· Jynen , die omlaag genommerd ..
t.yn met 1 , 12, 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8 ; elk van
deezc agt declen wyst de lengte aan van één
voet op de zevm figuuren, die in de Pbat
zyn afgebeeld. Dus heeft de îchutting of heining' fig. 3 ' ant voeten lengte' om dat de7.elve even lang is, als de agdle figuur~ De
voêr ·bak ,fig. 2, is neehts zeven voeten lang,
om dat haar leng-re niet meer dat1 zeven dee·
len van de agtlte figum b'war~ Men geeft aan
deeze agtfte figilur den naan1 van voet· maat.
Het eerHe deel jaar van is gefcheiden door de
lyn, die boven aan gerekend is met de cytfet
6 , in twee gelyk e deelen, die elk eenen hal ..

·
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ven voet op de zeven overige figuuren van de
Plaat aanwyzen.
De duimen van ierleren halven voet zyn getekend met flippen ., welker getal op het eind
van den eertten h1lven voet aangeweezen
word door de cyffer 6, en aan het eind van
den heelen voet door de cyffer 1 !2 , om dat
een voet IZ duimen bevat. Dus hebben de
ilylen AAAA van de heining, fig. 3, maar
één duim áan elke zyde, om dat· de breedte
van hunne zyden niet meêr dan de ruimte van
één duim op de voet-maat beOaat.
De bak, fig. 2, is in twee gefcheiden door
een midJenfchot A B, om de planken van de
twee lang~ zyden zamentehouden, en de bale
in twee dcelen C D te fcheiden, waar in meu
dan verfchiJlende voeders kan leggen.
De fiuc , fig. 4 , is mee twee gaten A
doorboord, digt aan zyn boven . eind , tJm
twee pinnen, jig. 6, doortelaaten, en me: een
groot gat I3 aan het onder ·eind , om den llcu·
tel, fig. 7, intelaaten, welken men door het
gat in den grond werkt, tot aan deo kop A.

PLAAT
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Op deete Plaat, word, fif!.. ·y , de rn:tnier
aangeweezen, hoe dat een Herder een· h···nte
heining moet draagen, door zyn arm tusîchen
de viede en vyfde plank te il:eeken, om de
heining op 1.yn febouder te leggen.
De {i[!. 2 vertoont een perk~ dat voor eeri
p;edeeitc: opgezet is. De twee heiningen A,
àie den hoek Ç uitmanken, zyn aan elkander
gebonden door een kldn ftuk touw n' het
welk om den eerO:en fiyl van d~ heining A ::11
om dien ván de heining B gen~ gen i:.. Dec ze
twee itylt:n, E F, rrio~ten met een van hunne
1.ycten op ell<anch~r Odten.
.
l\len heeft, fig ~ , eene afbeelding gegee.:.
t;en van het onderüe gedt:elce der h':i•·tirgen,
zoo als hetzelve op den grond g~.·plaatst is;

u,

· m:: n zi~t d.=n fbnd. van de tWeeHylen E; F,
die een h•_:~ek C van het perk uitmaak<'n.
De laatHe fl:yl van de heinin?; E (; gaat over
de heining H I heen , zoodanig dat de eerlle
fiyl H van de heining H 1 geplaatst is ageer
den laatflcn Hyl. G van de heining ~ G, eri
dat 'er gt-noeg cuslèhenwydte ovtrbtyfc rusfehen de rwee O:ylen , um 'er den lhlt K L
c! i:>ortefteek.en.

. t,oS
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Men ziet de pin K, die dezelve belet, om
naa binnen van het perk te vallen. de pin M,
die ze van buiten tegenhoud, en den fieutel N,
die door den flut ·heen gaat, en in den grond
gefiagen is, om dien flut vast te zetten.
De figuur 2 vertoont de opgezette heinin·
gen , welke door de flutten overeind worden
gehouden, ·

l Ll.hT.
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Het bovenne gedeelte van deeze Plaat VC'f~
toont een perk , fig. t, A B C D, 't welk
geheel opgezet is , e11 waar in îchanpen b::·
flooten zyn.
.
De hut, fig. 2, van den Herder is geplaatst
aan een van de hoeken van het perk, en het
hok, fig. 3, van den hond aan de tegenoverHaande zyde. De deur van de hut en die van
het hok zyn open aan de kant van het perk,
op dat de Herder en de hond te beter hocren
en zien, wat daar in voorvalt.
Het onderfie gedeelte van de Plaat vertoont,
meêr in 't groot , de hut, fig. 1, voor den
Herder, en het hok, fig. 2, voor den hond.
Men ziet den Herder in zyn hut , en den
hond in zyn hok. Daar is een haak aan ie·
der eind A B C van de twee dr~agboomen
van de hut: men maakt il:rengen vast aan de
twee voorfte ~a aken A B, .of aan de agterfte ,- wanneer men genoodzaakt is • om de
bl,lç door een paard te laaten voomrekl•en ;
. V $.
o1n

3TQ

.
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om dat de grond niet toelaat, dat een of twee
mansperibonen dezelve verkruyen.
De VOtt. malt, /(f!,. 3' zal ~ armeetingen
van lle hut en van het bok doen kennen, om
'e.t
.. foortgelyl;:e naar te kunnen laaten mnaken•
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Xll.

Deeze Plaat vertoont de vier tmage\'l van
een fchaap, · aun een gebegt en m~t é\kander.
vereenigd door onderfcheiden zamenvoegingen, zoo als in den natuurlyken Haat. IJeeze
vier maagen worden gezien van onderen ,
fig. J , en van boven fig. ~, ondcril:dd zyn·
dl!, dat het dier overeind Haat op zyn vier
pooten. Deeze maagen zyn opgezwalkn, .up1
da: men dezelve met wind gevuld heeft, na
dat alle de fioffl!n, die zy inhielden , daar uit
genomen zyn.
Men ziet, in fig r, een geqeelte A.van den
. flokdarm, de muts B" de pens C 0 E. F, het:
boek G, de lebbe H, en een gedeelte 1 van
den eerll:en darm.
Men ontdekt, ~oor de b~kleedfels van de
)_11\ltS B heen, de manfen van het netwerk, dat
binnen in die maag gevonden word. Men ziet
aan het uiterlle van de pens, derze\ver twee
ronde verheyenheden D ., E , waar van de
regter E dikker ~n ronder is, dan de ·Jiï;kt:rp. M~n onderfelleid op de bekleedii~ls van

V 4.

t!~

de lebbe .de. tekenen v1n haare inwendige
.
vouwen.
De vier ma~gen zyn duidelyker te zien in
figuur a, om dat men dezelve daar van haare
bovenne kant onder 't oog heeft. De inplanting A van den Ookdarm tl , in de pens C, is
zigtbaar. De twee ronde verhevenheden, D
E, van de pens zyn meer blykbaar. I-kt bock
F komt geheel te voorfchyn. Voor het overige
ontdekt men het netwerk van de muts G, en
de vouwen van de lebbe H, gelyk op figuur r.
Fig. 3 vertoont den ilokdarm A van een
lam, de pens B C D, de muts E , het boek
F, de lebbe G, en een gedeelte H van den
eerften darm. Men ontdekt ook een lik· bal
I, in de lebbe by rlen darm.
Indien · men deeze figuur g vergelykt met
figuur ~ , · zal men zien, dat het boek in een
tam naar evenredigheid grooter is·, dim ee.n
yolwasfen fcbaap.
~
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!\Jen ziet, op deeze Plaat, een flrook van
<.Wart lakc:n · of tluwed A B C D, vastgchegt
op een mum by een venHer, op dat 'er meer
licht op valle. l\len heeft op deeze ilrook., ·
geplaatst !'taah!n ii.lpra ·grove wol E, grove F,
J;liddenfoort G , fyne l-1 , en fupra- fyne L
Een Herder beziet deeze Haalen met een ver.
grout · ghs , wa01r doQr de voorwerpen veel .
dui,1eiyk ér, dan methetbluotcoog,befchouwd
kunnen worden.
\.Van neer men weeten wil, of eene wol fyn
nf l'upra . fyn is , zet men ze op de plaats L.
1\Jen O!iderwekt dezelve alleen op 'c gezicht,
of rr.et het vergroot· g~ns; men vergelykt ze
met de naaien H en I. Indien de Haal rneêr
overeenkomst heeft met de wol H , dan
met de wol I, is zy fyne van de eerHe foort.
Doch zu zy meèr gelykt naar de wol I dan
na:tr de wol li, is zy fupra- fyne van de twee•
de loorr. Indien de Haal L fyner is dan do
·\v0l I, is zy fllpra · 'fyne van de eerUe foon.
Onderfit!ld zynde , dat men wil weeten ,
çf een wol grof of fyn is, legt rucn een HaaJ
.. . V s
o.?
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op de plaats M, men berehouwt ze , en vergelykt dezelve met de middenfborüge w_ol G,
en met de fyne wol H ; indien de flaal !:VI
maêr overeenkomt met de wol G, dan met
de wol H , is zy middelGag van de eer!le
foort, maar indien zy meêr gelykt naar de
wol I-I, dan naar de wol G, is zy fyne van de
eerfie foort.
Men mor.t even eens te werk gaan , om te
weeten , of een wol grof of middelnag, fu·
pra • grof of grof is; doch het is zeer gemak~
kelyk deeze verrebillende graaden van grofte
te onderfcheiden , en zy zyn van zoo veel· be~
lang niet, al$ de verrebillende graaden van
fynte.
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Deeze Plaat vcrtoont een Herder,. die. een.
fchaap a.ierlaat, de aêr , welke 1~en opent,
om bloed aftetappen, en het werktuig , da~
voor een faneet, fny ·mes, en ktabber dient.
De Herder, fig. ·I , houd een febaap A B
msfchen zyne beenen, en zet het ngterfte ge .
deelte A van dat febaap tegen een mum, om
te beletten, dat het agter uitloopc. Hy legt
de linkerhand onder den kop van 't febaap,
en hy omvat het onderfte kaakebeen ' zooda-·
nig dat _zyne vingers zig hevinden onder de
regterzycie van dit kaakebeen , digt by des·
zelfs agterlle uiteinde, om Je aêr, welke op
die plaats ligt, te drukken. De Ht:rder houd
het lancet met de regterhand , en opent de
ader onder het tiitfleekfel, 't welk or.dt:r aan
de wang van het fehaap gemaakt word, door
den wortel van de vierde kies , die de groot•
fie is van de bovenkaak. Dit uhfteekfel wyst
de plaats van de ader aan , en zelfs kan de
Herdt:r haar voelen, eer dat hy ze opent , de·
wyl hy , door de diukkiug , dezelve 'beeft
~oen opzwellen,
\

De

! t6
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De fig. 3 vertoont het uitneekfel A, en de
2der B, op den kop van een fchaap. Men
ziet dezelve deelen A en B op den kop. vm
een lam, fig. ~, en op een gevilden kop ,
fig. 4·
Het werktuig, fig. 5, is aan weerzyden van
zyn punt A fcherp gemaakt, om voor een lan. eet gebruikt te worden. Men kan zig van
dit werktuig bedienen als een mes, door des,
zelfs fneede A B. Het ondereind C van het
b~cht is plat, en dient voo~ een ~rabbcr. ·
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Men ziet op fig. 1 van deeze Plaat, een
Herder, die een febaap krabt , om het ver·
vole-ens te fmeeren met de zalf tegen het
fchurft. De zalf· doos word afgebeeld, fig.
a ,, en de krabber ,fig. 3·
De Henier, fig. I, fieekt den kop van het
fchaap tuffchen zyne beenen, om het te doen
fiiHhan, door het aan den bals vast te houden.
Indien het fchaa p onrustig is, moet men hec
tegen een muur of tegen een boom zetten,
om htt agteruitloopen te beletten. "Vanneer
een Herder het febaap , op deeze wyze , in
zyn macht heeft , beeft hy de twee handen
vry, om de· draad en wol van elkander te fcheiden op de plaats A , waar hy tekenen van
fchurft ziet. De puisten, welke dit ongemak
veroorzuken, bloot liggende , neemt de Her·
der de korll:en weg , door middel van den
krabber B. Vervolgens neemt hy uit de doos,
fig. ~, met den vinger .een weinig zalf, om die
te brengen op de plaats van de korllen, en ze
rondom dezelve uittefmeeren. Het tineer, dat
in d~cze ialf komt, wanneer zy in den zomer
moet
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moet gebruikt worden , geeft haar vastheid
gelfoeg; om te beletten , dat 'ZY n1ët vereter
loope, dan op dé ichurfde plekken. Het vet,
dat men 'er 's winters in doet, geeft haar vast·
beid genoeg, om ze gemakkclyk uittefmeeren.
Zie de zamenfielling van deeze zalf, bladz.
!l46·
Het werktuig, fig. 3, dient a\leenlyk voor
een krabber door het onderfie eind A van des•
zelfs hecht A GC; het lemmer D E , dat het
tot ·een fny ·mes en een lancet maakt, is op
het hecht toegevouwen.

V Y F T I E N D E L E S.
'Over de manier, om in het OnderwyJ voor d1
Schaapbtrders de zaaken te vitJden, tvel~:
~y rlfwr t'n zullen willen opzoelcen.
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V. Een Schaapherder, die weet te leezen ;
~•ttll.~
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r.=.l :\ie, in zyn Onderwys , de zaaken kun·
nen vinden , welke hy nodig heefc, zonder
het Boek langen tyd te doorbladeren?
A. Om de Herders dat gemak te geeven,
is het no::Hg , dat zy weeten , ep welke plaats
ieder lt:tter van het a, b, {laan moet, in de
volgende orde : a , b , c, d, e, f, g, b , i;
.i , k , / , m , tJ , o, p , q , r , s , t , u , tJ ,
w'
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Zy moeren ook weeten, dat een Register,
volgens het a , b , gemaakt , is een lyst van
woorden , die gefchikt zyn, naar de orde van
de letters, waar uit de woorden zvn za men•
gefteld. lly voorbeeld, het woord Herder zal
geplaatst zyn voor het woord &baap·, om ·dat
, de

Over het Ondlftvyl der

de b, die de eer!te letter is van het woor.!
Herder, ·in het a , h, vóór de letter f gaat ,
die de eer!te letter is van het woord Schaap.
Wanneer twee woorden tn!t dezelfde letter
beginnen' is het oe tweede letter vàn elk van
die w~orden , die hunne plaatfen aanwyst; hy
voorbeeld • het woord Hat•er moet geplaatst
worden vóór het woord He,:nip, om dat de
t weede letter van het eer !te een a is, en die
van het tweede een e.
Wanneer de twee ecr!te ]etters van twee
woorden dezelfde zyn, is het de derde, welke den ung beflist) die zy op de lysr beOaan
moeten; by voorbeeld, het woord Ham zal
geplaatst zyn voor ht:t woorJ Ra.rjen , om
dat, in 'c a , b , de m voor de f g:1:1t. Mt:n
volgt dezelfde orde vvor alle de letters van elk
woord.
Indien de letters van een woord , zoo als
KofJI dezelfde zyn en geplaacst in de:zelfJe or·
de als de eer!te letters van een ander woord ,
zoo als Kool · zaad, 't welk met andere letters
eindigt, moet het eerste woord voor het twee·
de gaan.
P. Op welke wyze kan een lyst van woor•
den, di.: gelehikt zyn naar orde van 't a, b, in
het O:ïderwys voor de Schaapherders , gemakkelyk doen vinden ~ie dingen, welke zy
nodig zullen hebbeo?
d . Onderfield zynde, dat een Herder, in
'l'JU.
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z)•n Onderwys , die plaatfen wil vindet:~ '· waar
van de na Hen gefproken word·; zal hy pP _de
Jyst de woorden zoeken, die met een f~egm•
nen. \Vanneer hy dezelve van 't ~egin tot
un 't end nanziet, zal tiy ondèr d~ laatften
het woord Stol vinden, om dat d~ I, die de
tweede letter is van dit woord , een van de
laat!te is van 't a , h. Agter het woord Stat
r.yn cyfferletters, welke de nommers v~n de
bladzyden van het Onderwys aandu1de? '
waar op van de Hallen in 't gemeen meldlAg
gemaakt word. Vervolgenà 1.al de Herder;
op de lyst, vindt:n de woorden Stallen (ge·
f/ofltell), dat .!oo veel zeggen wi\, als geOoote~
Hallen , Stallen (open) , open futHen, met cyf.
fers , welke de plaatfen aanwyzen , waar van
oeeze !tallen in 'c byzonder gefproo'Ken word.
Door dit niiddel, zullen de He~ders fchielyk
äe zaak en vinden , die zy nodig hebben.
f/. \Vel ken naam geeft men aan die lysten,
die naar de fchikking v11n de letters a, Ó)
inz. gemaakt zyn , en waar worden dezelve
~epl:latsc?

A. Men noemt ze Regi~ters van zaaken ;
om dat daar in de verfchil\enàe zariken, dnt
is te zeggen ; de v~rfchillende _onderwerpen,
die in een boek verhandeld worden, zyn aan·
~etekend. Men plaatst deeze ~egist;rs aati
l.let eind van de Boeken , om dat zy met kun~
bèn vervaardigd word~n, dan na dat het Boe~

w

~,.
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gecindigd is, uit hoofde van de cyflèrs, die
daer by gefield zyn, om de nommers van de
bladzyden aantewyzen. Hierom worä het Re·
gister van het o.nderwys voor de Schaopberders
ag~erdeeze vyfuenqe en laatfie Les gevonden.

REGISTER
DER

ZAAK E ·N

D·IE IN DIT JPERK PERPAT Z1'N.

...

·..

A.
A" n. nAPreL eN , kunnen , In den winter;
tot· "oedfd dienen voor de fchaapen, h/atl·
zyde 66. Hoe veel een febaap daar van, ili
één maal , opeet, bladz. 79~
Ader/aaiing. \\'elke de veifchillcnde foorten
van adcrlaatingen zyn '·die men gewoon iS
aan de fchaapen te qoen, bi. !135· Zwaa~
ri gh~dcn; waar aan dezelve onderhevig zyn;
2 8 en volgende. Nieuw~ manier, om de
3
fchaapen te baten, beter dán allè de andt·
re. 240 en w,!g••
Aders fJOIJ •t wil VOIJ 't Mg. op welkè wyte
dezelve de goede of fiegte gezondbeid der
fchaapen aanduiden, 47 •
.d{rlolr.m. Wat daar door verflaan wotd, en
of zy eene goede huisve~titlg iyn voor de
fchaapen, 22 •
.Afch. Manier , ó:n dezelve te gebruiken ,
voor de fchaapen , by gebrek van gemeen
:·

W!l

'B.

$ Z4'
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B.
BAK x! N, ( v o ê R·). Hoe men die plaatzen
moet in het huis· perk , en op welke wyze
dezelve gemaakt worden, 3S·
Barometer of IJitêr -glar. I<one befchryving
van dat werktuig, benevens de wyze, om
het zelve te gebruiken, J 5 t.
Beboutuine, va11 den grond. Hoe die verricht
moet worden voor het perken, 176.
Bemesting door per/ten. Derzelver duurzaam·
heid, 177·
Berken. blad , goed .voor de khaapen , 70.
JJeuke!! ·blad, kan men aan de fchaapen gceven, 70.
JJie:~en, geeven flegt hooi voor de fchaapen,
;o.
Blad van boomtn, ft welk men aan de fcha"pen
te eete:1 geeft, wat het is, 6!). Welk het
beste is, 7ó.
ntoedlaating, zie Aderlaasint •
11oelc (bel). Een van de Rlaagen der .fchaapen,
1 8~. De kwaade uitwerking van het droo.
ge voeder is zigtbaar in het boek, ~64. .
Boom. fchors. Men geeft die aan de fchaapeh
te eeten , 74• Manier om ze te bereiden, 74•
· !Joonen. Goed voor de mesting met droog
voêr, 143•

dien.en tot voedfel voor d:t
lchaapen, 60.
··
B?onm (tuiue). Men kan 'er de fchnapen me~
· v.o~ren , 63. Men maakt hun daar v~n
nroo-boffen , 69.
Braak!ar.dtn. Of het voordceliger zou zyn,
·deze! ven re bezaayen, dan wel ze te laaten
rusten , 178.
JJrem ·zaad , dient tot winter • voêr voor de
fchaapen, 61. Hoe dat men het zelve wint,
en gereed maakt, 67.
Buik •/(Jop. Middel , om de lammeren· daaf
voor te bewaaren, 127.
BuiIe- pyn. Hul?midde! daar tege·1. 5~.
E lirmen (Paarde.),

p,
D huw. ls fchadelyker voor de fchaapcn ,
dan den regen, en de avond-lucht, 50.
Dwneboom. Men geeft de bast d~ar van ~an
c!e (chaat>en ~~ eelen ~ 7 4·
.
/)ragt. Ho~ ve~\ lammeren een 001 tt: e.e11er
dragc geefc, 117.
Dronk. Is fchadelyk voor de fcbaapen • wan·

peer zy te dikwyls daar van ncemen, 191.
De fchaapen kunnen denzeiven nog langer
mHfchen , dan c\e kan.1eelen , 1 9~. .Op
welken tyd men de fchaapen moet dren-.
\{en, ~su. Proeven h~er om.n·em g.el\P~en,
.. . ' 2:58.
.
~

D E R.

E.
E 1 ~ ~ L s. Dienen me le tot voedfel voor de
· fchaapeo , geduur.!nde dc:n winter , 66,
Welke uitwerking zy doen , 6 7.
Elfen· 6/od, zeer goed voor de fchaapen , 70.
.Ertolcn. Men zou de fèhaapen daar van kun·
·. nen laaten e~ten, 6R. Men maakt hun daar
van ~roo . boffen, 69. De blaauwe erwten
zyn zeeç goed, om de lammeren te voeden,
I 2.7. Gebruik van de erwten voor de mes·
tingopfial, 143.
·
$-stloorn· hlarJ , zeer goed voor de fchaapen ,
.
.
. 70· .

?lfon· blad,,

goed voor de fchaapen, 70.

G,

~ARs~· Dient , om de fchaapen 's winters

'·

meê te voêren, 65. Het fuoo van de ge;
baarde garst kan hun fchadelyk zyn, 7 5.
Zy eeten het kaf daar van niet, 76.. De
garst in korrels of gemaaien kan tot voed(el dienen voor de lammeren ~ I 28. Men
gebruikt dezelve ook voor de mesting op
fral, 143·
· ·. . · · ·
·
·
··
Çe11eesmiädelen (uitwendige) tegen het fchurft
···der fchaapen, !l45·" Welke··het méesc in·
· gcbruik ' zyn tegen die kwaal, 2·l5· Qnge.
makken van die middelen, 245. Voorlèbrift
. t... ..

•

z
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een miJdel , dat boven alle ancteren te v~:
kiezen is, 246. l\Ianier om hcc te ge~rw .
ken , !l+7. Aanmerkelyk voorbeeld van
deszelfs uitwerking, Q4U.
G~ftalte (liubaams'-) der fchaopen. Op welke
wyze m:n de verlèbillende grootten daar
van meet, g8. Het geen men doen moec,
om dezelve grootct te rnaaken, 97 •
Gefieldbeid (lighaams·) ~er _fobrl(lpe~J, . \Vaar·
neemingen en ondervmdmgen h1er toe be·
trekkelyk, 1 8~ t11 vol~ ..
(,'cz.rmdheid van •t tooi· vu. Aan welke t~enen
men weeten kan , dat dezelve fiegc Js, 43.
Kentekenen van de goede gezondheid der
{èhaapen 1 46. Gevolgen , di~ ~it de her. l<aau \Ving voortkomen, ten :1anz1en van de
gezondheid van 't wol· vee·, 1::; en volg_.•
Gros (/-Javet• ) . Men geeft het een plaats 1n
de kunst . weiden, 7i. Des'zelfs· hoedanig·
heden , 7!l• Het kan dien~n tot J'l1esting der
fchaapen, 1 42.
Gras . plamm. Haare onderfcheidende k~nte
kenen , 72. Het gebruik daar van m de
· kunst- weiden , 7 2 .
.
Gras (Rogge· ) . Men gebruikt het zelve vo?r de
kunst· weiden , 7z. Deszelfs hoedanJghe~
rlen , 7 3· I<ai1 dienen vool' m~sting tk::
ü:haapen , q2.
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MCll maakt 'er kunst· weiden van , 7'J.•
Deszelfs hoedanigheden , 74· Men kan daar
yan aan de lammeren geeven , 1 z8. Is
het beste kruid , otn fchaapen te mesten ,

14'J.·

llair. \Vat het is, 42 tn !l2l . Middelen, om
hot uit de vagten te dQen verdwynen, 224
en votg•• Maat van de middellyn van deszelfi
dtaaden, ~J.73·
]~air· of Lilt· bp/. 'Nat het is, en hoe zeer
het de lammeren benadeelt, I 14 en 2 1 1.
Jlamels. Waarom en op. welke wyze men ha·
· · mels maakt , t !3 1n volg•• Aan welke teke·
nen men de goede bamels kent , 44· Op
we~ken o.uderd9m 111en dezelven by eene
~udde doet komen, 46. Welke de beste gron.
den voor hun zyn , 138. Wanneer mea
ve.tte. hamels in eene kudde vind , 1 39·
y erfch~llende manieren , om hamel~ te mesten , I 40 en .volg.• Aan 1 welke tekenen meu
ziet , da.t een hamel vet is, r 45· Of de .vet.
te hamels lang kunnen leeven , 146. Op
Welken '1Uderdom men dezelven moet ·meS•
t·en , 146." · ·
lj.~ver. Die~t tot voedfd voor de fchaapct1
!D den Wl.n~cr, 66. Men geefc 'er hun ooi~
!\ro~·.

~.

ftroo -bosfen van, 69. Men kan van die
{lruo· bosfen ook aan de lamrner~n g~even ·,
n8. Het haver- firoo is het allerbes.t , om
llet wol· vee te voeden, 68. Het eet ook
het kaf daar vao, 76. De haver belet, dat
de fchaapen in den winter afvallen , · 8o.
Haver- mec:l is zeer goed, om de b~me~èti
te voeden , I z7. Men geeft hun oók he"elc
haver, t !18. Dezelve dient voor de mesting
op Hal, 143· .
·
Bennep - ~aad. Men geeft daar van aan de
tèhaapel'l, geduurendt dtn winter, 66.•
'vVelke deszelfs uitwerking is, 67: Meti
mnakt 'er toeken van, 67.
'
1J11der. Up welken ouderdom men hem moet
aanneemen, 1. Kundigheçien, die hy moet
bezitten , !2.· Welke zaaken hy van noden
heeft, om zyne kudde te hoeden, 4• Höe
dat hy gekleed moet zyn, 4·
·
lferkaaut:;if,g der jcbaapen. 'vVat dezelve 1s .
54 en I tl:2. Hoe dat men weet , wanneer
het dkr herkaauwc , 54· Invloed van de
hel kaauwing op de lighaams • gefteldheid
van 't wol· vee, tB!· Dezelve fchynt van
den wil van 't dier aftehangen, t 86, Wcrktuiglyke b~weegingen, waar door de~elve gè:
fchied, 186. G:!volgen, getrokken uit de he~:
k:lauwiog, met betrekking tot de lighaamsgclh:ldhcid van het wol· vee , 1 U9 en volg.•
Jijm. ls meer te vreezen voor de fchaapen .
vV 5
wan.
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wanneer die Clerk is, dan de hevige koude
. van den eland,'
5 t en 2~3· Gt>vaarlykhtJd
dien de fchaapen uit hun zeiven neemen
om zig tegen de Hcrke hitte te bcfdl'Jttcn:

sz.

liifle (de). Ziekte c.ler fchaapen; haare ver·
fchillende kentekenen , 2 :J3· Men fiuit de.
7•.elve

in haaren voortgang door de. aderlaa·
ung, 234.
llolt (Honden-), t 74·
Eonden (Herders-). Of zy noodzaakelyk zyn,
om fchaapen te hoeden, 9· Welke die Landii.reeken zyn , waar men dezel ven kan misfen,
9· Welk kwaad zy aan de fchaapen kunnen
~eroorzaakçn , en hoe dat men het belet,
lo, Hoe dat zy dieoen, om den gang van
eene kudde te befiieren, 1 r. Manier om ze
te lee.ren, JI m vnlg. . \\'elk ras van hon·
den men neemen mqet , tot gebruik voor
de ~udden , en ho7 veel men 'er nodig
1
heef'.'. I~. \\elke
d1e geene 2.yn , die men
verk1çst 10 Landfireeken , waar men weinig
voor de wulven te vreezen heeft, en welke
de beste zyn. voor ui~ plaatfen , waar de
wolven v~el fchade kunnen aanrechten '· 1 7.
\Velke voorzorgen men moet gebruiken als
men verpligt is,. ~ig van een onbedree~en
hond te bt:dienen, die de fchanpen bez~:err
~7·, HcJe dat men de fltrdcrs. hunden mu~:~
!Jiluo!thouden , 1.7. Hoe dat de H~rder zig

.
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!7~draagen moet, als hv geen honden 'heefr~
en 6~• .13cichryving van het He~ders~~on•
denhok, I 7 4·
Honger. Veele lammeren fierven van ~1onger,

:8

124.

Hooi. \Velk het beste hooi is voor de fchaapen , 70. Walk het allerOegtCte is , ·. 7?-~
Welke de omfiandigheJen zyn , waar m
het hooi het meeste nadeel doet aan de
tèh:~apen, zs~. Hoe veel hooi men aan .de
ièhaapen geevcn moet , fl I· Verg~~~·klllg
vnn de hoeveelheid van gras met die van.
hooi, welke een febaap, in een d~·g. • op.
eet , 2 57 ctJ z6 1. Het fynfle hool lS een
goed voedfel voor de lammeren, zz.8.
f!IJrdcn of heiningenvan unperk. l\1amer, om
ze te m1aken, 165. Hoe dat men Jezelve
opricht , 1 ó6.
_
}fuisuwing 'fW1T de Jèhaapen. Hoe veele foor• .
ten men van dezelve heeft uitgedagt; wel·
kc die geene is, die mfln den voorkeur gee·
ven moet, 2 I en volg..
·
!fut (Herders-). Refchryving daar van, I7!2·
· Derzelver plaatring , 17:l.

I.
f~ SEC T t N of Q N G ! D 1 F. R. TEN, die de
wol bederven. Defchr~·ving .daar van, 159
t. !J t1o/g. • Middelen, om de wollen grooten ·
deels
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daar tegen te bewaaren, 162.
lr.flrumem ( Heelmeemrs·), noodzaakelyk voor
een Herder. Deszelfs befchryving en ge·
bruiken, !147.
Jeuk ·kruid. Waarneemingen omtrent fchaapen
die 'er van gegeeten h~~ben l zonder e~ni~

s

p~deel, !1 1.

K.
KAr VAN Koon.N. Welk gebruik men
·daar van voor de fcbaapen rnaaken moet ,
76.
Kamp~ er. Of d~ reuk daar van een behoed.
middel is voor de wol tegen de motten, 163.
Karfien(!,tn ( wi/Je Öf paarden·). Men voed •er
de fchaapen mede, 75• Hóe veel men daar
vän aan eik febaap op een ma~~ ge~fc ' 79.
Klaver. 'Nord ook onder de kunst - weiden.
· g~brqikt , 7~· Deçzelver boedanigheden,
73.• Me~ ~:m de d~ooge klaver aan de lat;n·
meren geeven , 122. De klaver dient tot
mesting der fchaapen, I 41. Zy kan fchaap,; n, die ~er te ved van eeten, doen Her•

ven,

•

•

•

•

•

•

f

~s~·

Jf.leeding vfJor den Herqer. Waar ie dezelve
befiaat, 4·
]Çoeken, van Raap • Lyn • He11nep • en andt1'
· zaad. Van welk gebruik die zyn voor de··
~e~ting op ftal, 66 etJ 1 ~3~
·
,

•

•·

I

Kool. Of zy aari de fcbaapen nadeel käiJ toe·

brengen , 65· Hoe veel men daar van aan
een febaap , voor een maal, g~even moet,
7a. Zy kan dienen voor de mesung op ftal,
144 en volg••
Kool ({pruil~). Zou goed zyn, om de kwaade uitwerkingen van het drooge voeder
voortekomen, 265. Moeyelykheid , om
dezelve aantekweeken , 266.
/{IJOI (/lek.). Een foort van kool, die t~t hier
toe de Natuurkundigen en Landbouwers
onbtkend is, welke gemakkelyk word aange·
kweekt, en waar van men , tot voeding van
de fchaapen , groote voordcelen kan trekken, 266.
/Wol (wild~). Dezelve kan doodelyk zyn
voor fchaapen , die 'er te veel van eeten ,
!51·

.

Koot-znad. Of het de fcl11apen kan benadee·
· · . len, 65. Men maakt 'er hun koeken van,
en -wat die zyn, 66 en 67.
Koorn.'''Nelke de foorten daar van zyn, die
men de fchaapen in den winter geeft, 66.
Het belet dat de fcbaapen vem1ageren ,

ac.

Koppeling. 'A'elke de gefchik!le "tyd i~ , om
ze de fcbaapen toetetaaten , 92 en tJO/g•;
lnsgelyks , 21 3· Welke zorg men voor
de ooyen draagen moet ~ ua de k-oppeling i
110·

&ou-.

1

S34

.

R.EGIST&R

Koude. Hoe dat de berder de verkleumdheid ,
die door eene h~!vige koude kan veroor·
zaakt worden , moet verhelpen. 5· Hoe dat
cle fchaapen de deelen van hun lig haam,· waar
geen wol op is. tegen de koude weeeen te
bewaaren, 28. Proeven genomen • om te
· bewyzen , dat de fchaapen , in de open
lucht, de winter- koude kunnen weèrflaan , ·
.2~, l')S, en 23!2. Middelen, om lamme·
.ren • die door de koude verkleumd zyn,
weêr by te brengen, I !2 5 en 2 I 4·
Kreupelheid. (Van dit ongemak der fchaapen
word , in het Wi!rk van den · Heer D"' u·
B 1!. N ,. oN geen gewag gemaakt; daar ech·
ter deer.e kwaal nog onlangs, in ons Land ,
veel nadeel heeft veroorza:.ü:t. kar. me::n clil!
geenen, welke na1 hulpmiJde!en daar te gen verlangen , het fiericht , dat de Maat•
fcnappy ter bevordering van den Land·
bouw te AmHerdam dieswegens h~efc uit•
gegeeven. en 't welk in het tweede fluk van
het Zevende Deel haarer Verhandelingen
te vinden is, ter leezing aanbeveelen. De
Peri.)
/(rok van hooi. Men voed 'er de f~:haapen me.
de in den winter, 66.
Kruiden. Of de ·fchaapen de kruiden , die
voor hun fchadelyk zyn, eeten , ~6, Proeven, genomen ten aanzien van de buiJen,
die de fch:1apen nadeelig zyn, of waar aa11
men
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men twytfelt, 25 !l· Welke de goede krni •
den zyn , die aan de fchaapen nadeel kunnen doen , . 56. Middel, om het kwaad
vooreekomen , 57 en 58. In welken fuat
de kruiden moeten zyn, om de beste we~·
den te rnaaken, 6.~. Hoe dat men het gebrek van gras in de weiden vervult , 64·
Welke de hoeveelheid van gras is, die een
febaap, in een dag, opeet,"8g. Vergelyking
van da hoeveelheid van versch gras, met
die van hooi, welke een fchaap op een dag
gebruikt, 257 .en 26r. Mesting in •c land,
140. Hoe veel tyd men tot die mesting nodig
heeft. I 40. Welke zorgen, ten op1.ichte van
de fchaapen 1 dezelve vereischt, I 4 t. vVelke
de verfchillende kruiden zyn,. die tot die
mesting kunnen dienen, z,p en volg•• Hoe
behendig de fchaapen zyn , om het gras,
dat byna geheel onder de fneeuw verbor·
g-en is, te ontdekken, !!65.
Kryt. Bewaart de bromeren tegen de buik·
loop, 1!17.
Kunst- tueiden. Wat die zyn , en welke d~
fooreen van krulden zyn , waar men ze
van maakt. 72. Hoe zeer bet perken aao
~ezelve voordeelig. is, l 8o.

L.
LAM, Hood2nig hetzelve in de buik \'an de moe•
.
der,

l'f'
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der, by de verlo,ûn~, moet geplaatst iyh"
om de geboorte gemakkelyk te maak en, [ 1 ~.
\Velke àe meest gewoone k.waade liggingèn
~yn, die de lammeren beletten, uit de bàár.
moeder te komen, en de middelen • om
?aar in te! v0orzic!l, t t4 en fJ(./g .. Het geen
men doen mnet, om het ooy haar lam te
doen zuigen' en \•ei-zorgen' I I 6. Hoe veel
lammeren een ooy te etner dragt vooft·
brengt; 11 7. Middel, om een boy een laiu,
dat haar eigen niet is' te doen' aanneemen '
IZ2· Middel, o·m zelve eeil Jam optebren·
gen, by gebrek van een ooi of geit om
.
'
het te zuigen) 1 ~2 en volg.: Het geén een
H~rder tè doen ~eeft, wanneer h"y bèmerkr
~at een lam treurig, zwak, of mager is, 12 3~
De\vyzen , dat veele lamm~ren van honger
fie~ven, I i4. Middelen, o'm ie weê·r byte
brengen' wanneer zy doof de koude ver•
kleumd zyn , I 2 6. '..Vat men met de lammeren
áoeri moet , die laat gebooien zyn, 1 :z6.
Hoe dat men de lammeren mest, I ~6. Op
welken ouderdom de lammeren ander voed..:
felkunnen t1eemen, iN pta·ats v:xn melk, 127.
Op welk~n ouderdO'rri zy goed zyn , om te
eeten, 128. Welke v0órzorgen men voor
de lammeren neemen moet , tot dat zy &e·
fpeend zyn, I 'lB. Wanneer men 1.e fpeenen
moet, 1~9 tvlanier om zt te fpeenen, 1 so.
Of men hun den !taart moet kor:en' ; xgo.·

Ho·t

l Ioe dat men hun dien afii1yd, I 31. Op wel·
ken ouderdom men dezelven ~ubt, t 33·
Verfchiliende manieren, om die bewerking
te doen, 134 en volg. • 9f men alle de lamme•
ren fcheeren moet, I 52.. De jong· geboo·
ren lammeren kunnen eene zeer hevige kou.
de weerilaan , en worden telfs daar door
te nerker' 2.07 en volg••
Lebbe, Een van de maagen der fchaapen ,
1 81. Derzelver verrichtingen in de vertèe•
ring, z64 •
.l.tt/· reg<!~. Hocdanig die geene is , welke
voor de kudden het noodzaakelykHe ge.
houden word , !150 tn volg•• Hoe veel de
fchiely\\e verandering van leef· regel de
fchaapeo nadeel doet, 26~. ·Middelen; om
dit kwaad te ve.rhelpen, 263.
Lik· bal, zie Hair·bol.
Linfln. l\·len ZQU ie de fchaapen kunnerl:latcn eeten , 68. Men geeft hun dezelve in
nroo. boffen ' 69·
L Jfis. Meo gebruikt dit kruid voor de kunst~
weiden , 7 z. Deszelfs hoedanigheden 9
73· Het kan tot mesting der fchupen dienen, 142.
l. llc•IS· Wat men daar door vernaat; en of de·
zelve de bè~te huisvesting is voor de fçbaa..
pen, 23 ·en !16. De minst. kostbaare.wy~e , om dezelve te bouwen , !13· . H.aa,re
vcrlèhillende áfmeetinsen , naar het gêtai

x
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n

der fchaapen , die men. daar in wil huis·
25.
loóbing de, lammeren. Op welken ouderdom
dezelve gefchied , 1 s3· Verfchiliende
manieren, om dezelve te verrichten , 234
tn OQ/g••
Lut!tsgtlitldhûd. Hoe voordeelig die van
f rankryk is, tot verberering van de wol·
Jen, 21 5·
lupimn. Of Je fchaapen die eeten, 68.
LuztrrJe of Rups. klaver. Men maakt 'er
v~ten,

kunst· weiden vän, 7'2. Derzelver hoedanigheden, 73· Is goed, om de fchaapen
fchielyk te mesten, 141, Zy kan hen doen
fterven , wanneer zy 'er te veel van gegce •
ten hebben, 251.
Lyn · t:nad. I{oe ken daar van , waar mede men
de tèhaapen voed, 67. Zy eeten de fcheeven v~n h~t vlas , doch het is het allertlegt{le fhoo. ï6.

M.
MA AO, Verfcheiden maagen van 't wol- vee,
I

8!2.

Melk. Hoe men de moeder· ooyen melk doet
geeven, die 'er niet genoeg van hebben ,
r t U. Op welken tyd men de ooyen melken
kan, u8. \\7 elke de ooyen zyn , die men
k;n melken, 1 1 9· Gebruiken van de fchaapen-
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pen • melk • 120. Middel , om te weeten ,
of de melk goed is , I 1 r. Welken drank

men, .by gebrek aan melk , aan de lammeren
kan g.eeven, tl'3.
.
/11es (Herders-). Hoe het gemaakt lS, en waar
toe het dieot. 7.
.
.
!11es (kuip. of (ny· ). ~efchry~mg van ;en tn•
firument of werktu1g van dten aart, t geen
een Herlier, voor alle zyne verrichtingen,
alleen ·genoegzaam is, ?47 •
.
Mes I. Of die vnn een hUlS· perk zoo goed lS,
als die van een fial, 34·
Mesting of vctmaoking der (chaapc11. Hoe veele
foon en c\aar van zyn , I 40.
/11esl-iR[!, in 's land, zie Kruidt~~:
.
Ivfming op {lol, 140. Hoedamg dezelve ge·
fchied, 14 ~. Wêlke de ~este voeders zyn
voor deeze foort van mesung, 143·
Micrommr. Wat dezelve is en van welke
nuttigheid, om het onderfelleid der fynte van
de verfchillcnde foorten van wollen naauw.
keurig te meeten, z7o erz !17 I.
!IJicro!cnop. Desaelfs gebruik , om de wollen
te befchouwen. ZïO·
Misdragt. Middelen, om rle toevallen voorte·
komen, die dezelve aan de ooyen kan veroorzaaken, 11 f.
M nt (kapt!!-) Befchryving van ~ezelve, 159:
Verandering van de n1ps-mot m kapel-mot,
j(i 1.

.
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Mot (rups ). Befcbryving van dezelve,
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Schade, die zy aan de wol veroor~aakt ,
16o en volg. • Haare verandering in kapel·
mot , 1 ö 1. Middel, om 'er de wol grooten·
deels voor te bewaaren, 16z·
Muflek · inflr:..menten, die voor een Herder gefchikt zyn, 6 2. De fchaapen hooren ganme
het geluid daar van, 62.
'k!tJts. Een van de vier maagen, welke men
de herkaauwende dierên toekent , 183.
Derzelver werkingen in de herkaauwing ;
J84·

N.
NA G tnooRT E. Wat die is, en derzelver
verrichtingen,

1 J 5.

;Vave/· flreng. ·In welk geval de Herder trachten moet, dezelve te breeken, 115.
N~()ten. Koeken van nooten, die men aan de

fchaapen geeft, 67.

0.

o l\ N s. Midde1en, om deeze 7iekte vc-or·
rekomen en te geneezen, 26o.
Ongediertm, zie lnfi.flen.
Olli, Welke de evenredigheden van het lig.
haam zyn, waar aan men de goede ooye·n
kan onderfcheiden, 43· Op welken ouderelom men dezelve neemenmoet,wanneermcn
0

~

N.

34t

~ene kudde daar van wil ma:..ken , ~6. Hoe
veele ooyen men aan een ram moet geeven,
9 s. Op welken ouderdom men ze n~oet Ia a.
ten befpringen, 96. Voorzorgen, die men
omtrent de koppeling moet in acht neemen ,
1 ·~· Hoe lang zy draagen, 111. \Vaar aan
men ontdekt, dat een ooi haast werpen zal,
I 1 r. Verfelleiden h.ulpmiddclen, welken de
Herder aan de ooyen moet toebrengen ,
wanneer zy in arbeid zyn, 111 . vVat men
aan e~n ooy do~n moet , al$ zy gelaml~
heeft, I I 6. Hoe dat men dezelve haar lam
doet zuigen en verzorgen, 116. Hoe veel
lammeren een ooi, in cene drat,t, geeft. t 17.
\Nat men doen moet, als.een ooi meêr dan
een lam, te een er dragt, werpt, Ir 7.
Oo~)'UI (g~fneeden} vV elke de fchaapen zyn ,
waar aan men dien naam geeft, t 35· \Vaar-.
om en op welken ouderdom men dezelven
maakt , 136.
O:ldlrdom du fr.:baapf.ll. i\liddelcn , 01~1 denzeiven te k~n:1~n , SS en volg. •
·
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zie Kol>Ptr,INC:.
I!:: co of bet febaap vo1~ Peru. Kan, geduu·
rende vier of vyf dagen, zonder drinken blr·.
~~.n , niettegenftaande de l}itte en de ver.·
X 3
rpo~~:,·.
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moeying , waar aan het blootgefield is ,
I9~.

Pens. Derzelver werkingen in de herkaauwing,
t8g.
Perlt, Wat het is, 165. Hoe groot de uitgefirekthtid daar van z.yn moet, J 67, l'tJ.anier,
om voor het 1.elve de horden of heiningen
te rnaaken, en die opcerichten , 166. Hoe
dat een Herder een perk maakt , 169. Hoe
dat hy het een na het ander maakt, 1 7o.
Puit (Huis•), Wathetis, 'l7 en !202. Deszelfs befchryving , 201. Is de huisves.
ring, die men voor de fchaapen verkiezen
moet, 27 en 202. ·welke uitgefirektheid
llet zelve hebben moet, go. Welke de beste plaatzing daar van is, g 1. Welk~ hoogte
men aan deszelfs omheining geeven rnm:c, 3. t.
l'erken. Wat het is , 165. Hoe dat men de
fchaapen doet perken, J 65. Hoe lang zy in
een perk blyven moeten, 168, Tyd, dien
de fchaapen 's nagcs in het perk blyven ,
17 2· Op welke uuren men , in de nagt
en in den morgennood , het perk verandert, I73· Of men de fchaapen 's winters
kan laaten perken I 74· J3ckwaarne tyd , om
~en akker gronds, door perken , vrugtbaar
te rnaaken , 175· Welk het minne getal
fchaàpen is , dat men kan laaten perken,
176. · Wyze , om den grond te bebonwen
yoo! de perking , I 76. Hoe vecle ja aren d!
be·
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hernesting van het·pakenuuurt. 1 ï7· Ht;c.
danig men voor de helft perkt., 17ft. Of
het perken voor de weiden fiienllig is , t·3o.
Hoe dat men de wei -landen perken moet,
1 Sr. 'Welke de foorten van kunst· w.ekkn
zyn , waar op men het perken beproefd
heeft , 1 fl r, Perking van de fchaapen , g~
duurendl! het geheele iaar; voordeeten, d1e
daar uit ondlaan, 200 en wlg. •
Perken voor dt bet(l. Hoe dat het zelve gefchied , I 78.
Peul. vrucbun. Welke die geene zyn , die
mei1 aan de fchaapen geeft, 6G. Men maa-kt
'er hun ftroo · hoifen van, 69.
Pimptr.nel. Word ook voor de kuns:- weiJen
gebruikt , 7!1. Derzelver hoedan1gheden ,
74·

Pf)p oan de ·ru.ps-mot, 16~.
Pupu!ier . bladr Zeer goeó voor de f<:haapeR ,
70. l\'len geeft blln de fchors van dien
boom, 74·
Fot· ascb. Kan aan de fch,aapen gegeeven worA
den, by gebrek v.an zee· zout , 8 9·

R.
R A,.. p, N· Zyn eén tamelyk goed voedrei v.oor
de fchaapen in den winter, 66. Hoe veeL.
' aan de fchaapen , op c(én
lf.;! n daar van
~ 4~

m~a}.~
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maal , geeft, 79· Kunnen dienen voor de
mesting op fial , 1 ~ 4·
Raapje ( S;. Anioni's ). Waarneemin gen om·
:rent fchaapen • die ,er roet graagte van
gegeeten hebben , zonder ecnig nadeel ,
ll52·

RaajJ ·zaad. Men maakt 'er koeken van
· voor de fchaapen, en wat het is, 66 en 67 •
~am. Welke de lighaarus · evenredigheden
,., zyn , ·\vaar aan men een goeden ram kar~
kennen, 43· Op welken tyd men den ram
by de ooyen moet brengen , 9z. Of de
rammen , die geen hoornen hebben , zoo
goed zyn , als die , welke dezelven heb.
ben , 94· Op welken ouderdom men de
rammen moet neemen , om ze onder ee•
ne kudde te brengen , 46. Op welken
ouderdom zy in fiaat zyn, om goede lam·
meren voometeelen, 95· Hoe veele ooyen
men aan een ram moet geeven, 95· Wel·
ke rammen men verkiezen moet, om de ras·
fen te verbeteren , 11 o.
~aflèn. V~rfcbillende ralfen van. fchaapcq,,
. 37·
J?eifen van '; wol· vee. Op welken ouderdom,
en in welk jaargetyde men hetzelve moet
·taaten reizen , 107. Hoe dat men de fchaa~
pen op die reifen befiieren moet, I 07.
Riez. · 1& een zeer fiegt hooi voor de (chaap?n

. 70·
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Rogge. Het firoo daar van is beter dan dat
van tarw , tot voedfel voor öe fchaapen,
7 5· Zy eeteR ook het kaf van rogge, 76.
Ruif voor de fcbaapen. Derielver befchryving
3 2. Haare plaatzing in het huis · perk, 33·
Zy moet zeer laag gezet worden, I!15~
Middel, om het gebrek daar van te vervullen,
op de reifen, welke men aan de fchaapen laat
doen , to8.
Rups ·lclaver, zie Luzerne.
Ryp. Is fchadelyk voor de fchaapen, die daar
van eeten, 87.

.s.
ScHA" P E N. Welke de voornaamfie ve.r-

ièheidenheden zyn ~ die men onder dezeiven befpeurt, 36. Hoe dat men hun ouderdom kent, 36 en volg•• Hunne verfchiUen·
de rasfen, 37· Verfcheidenheden in hunne
geHalte, 38. Middelen. om deze\ ve grooter
te rnaaken , 97 en !lZ6, Verrebillende hoedanighed~n van hunne wol, 39 en volg .. Te
kenen, om hunne fiegte gezondheid aan te kennen, 43· llefchryving van hunne gewoon·
lykfie ziekten, benevens de middelen, om
die te geneezen, 2 33 en volg. . Aanmerkin·
gen over de geneezing van die ziekten, 235..
Welke de verfchillende foorten van aderlaa.
tingen zyn , die men aan de (èha'apen doet;
~n. welke van die geene de voorkeur vcrXs
dient,

•'
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dient , 135 en volg.. Welke keuze men doen
moet , om goed wol · vee te hebben 44
Of men i~ alle Landen de grootfle r~ffe~
moet verktezen, 45· Op welken ouderdom
men de fchaapen moet neemen , om 'er ee..
lte. kud~e van te rnaaken, 45·· Oplettend·
betd, d1e men hebben moet ten aanzien van
den g~ond , wanneer men de febaap en van
het eeoe Land naa het ander doet overkot,nen, 47 •. Regels, di~ men heeft in acht
te uee~.e n, om ze r; doen weiden , 48 m Vl)/g.
~oppehngen van t wo~ • vee ; middelen ,
Oll_l. 'er veel voordeel van te hebben , 92.
en volg•• Op welken ouderdom , en in welk
jurgetyde men de fchaapen moet Jaaren
~eizen, 107. Voorzorgen, die men ge.
bruiken moet, wanneer men dezelven ove!.
brengt in een Land • dat voor hun vreemd
is , I oS. Op welken tyd men het wol- vee
Îcheert , 147. Hoe dat men hetzelve
wasch~, eer da~ men het febeert, 149· Hoe.
~at de fcbeenng gefchieden moet , 1 51.
\ Velke zorgen de fchaapen, na de fcheering , vereisfchen , I 53 en volg. • Het
perken van de fchaapen • 165 en t~olg • •
Derzelver her~aau~ing, 181 m volg .•
•Schaapherder , zte ll!rdtr.
·
Schw·en tJan de n•ot Op welken tyd hetze!.
ve gefchieden moet, 147· Welke de best~
rr~anicr is, om J1c te verriChten, l5 '. Of

men

Z A A 1: E N.

's47

men alle de lammucn fcheeren moet .,
I .~ !2.

Schors , zie Boom · fchors.
Sr:bur/1. Ziekte der fchaapen, cg4 tiJ volg••
Oplettendheid , die een Herder hebben
moet , om te weeten of zyoe kudde da.ài
van aangetast is, 243. Uitorlyke tekenen van
die ziekte , !l43· Welke de meest gewoone
uicwendigè mlddelen zyn , om dezelve te
g~neezen , Z44· Ongemakken van die mid:
delen, 245 en volg. • Voorfchrift van een
midàel, dat boven alle de overigen te ver·
kiezen is, ~~6. Maniet, om het te gebrui•
ken , Z47· Merkwaardig voorbeeld van 0es·
'l.elfs goede uitwl!rkingen , ~48. Befchry·
ving van eene nieuwe foort ván werktuig 9
{\at gedeeltelyk dient, om den huid dei
fchmfde fchaapen te krabben, 247.
Slok. darm. Deszelfs werkingen in de herkaau.
wing , 1tl3 en vólg .•
Smulen , zie lfnver · gras.
Sm:u of Oty van de tvol. Wat bet is , en
van wc\ke nuttigheid voor de fchaapen ,
!:q.

Smeuw. Of de fheeuw, die de fchaapeo ee·

ten, hun oaeleelig is, 06.
Spctt . tyd , zie Koppeling•
Speenen (het) der /amtmrw. Op welken tyd
dit gefchieden moet , 129. Hoe dat men
daiU om trem te werk gaat, 1 so.
Staart.

R.ECISTER

Staan. Of men de Jammeren den ftaart moet

korten,

1 gI.

Hoe dat men hun· dien afînyd,

Igr.
Jlof (Herders·). Deszelfs maaktel en gebrui.

ken, 6.
~tollen (geflootln). Zyn de Oegtfie huisvestingen, die men aan de fchaapen kan geeven >
~~ en 194·
Stollen (open). ·welk goed en wulk kwaad zy

aan de fchaapen veroorzaaken,

den; als dat van rogge, 75· ~y eeten ook
het kaf daar van , 76. .
.
Strco ( erwlen ·, boonen· > liRfm • , wilclcen:)
\Vat dit is, 75· .
.
Strooying. Of men die altoos aan de fchaaJ?en
in het huis ·perk geeven moet, 34·
Suikery. wortelen, Zyn goed , om de fcbaa~
pen 's \linters meê te voêren, 66.

!2.2.

T.

Steeluis of Spooren vàn de Rogge. Wat die zyn,

75·
Stoppelen. Kunnen, in zommige landtn, tot
. mesting der fchaapen dienen, 1 4.2.
·stroo. Wat het beste firoo is tot voedfel van
d~ fchaapen , 7S· Hoe veel men hun d:~ar
· van geeven moet , So. In hoe verre dit
voedfel voor hun genoegzaam is, th. Stroo,
dat tweemaal gedorscht is, kan men aan de.
lammerengeeven, 1~8.
Stroo van ptul-vrucbtm. \Vat men da:tr door
verfiaat, 7 5·
. Stroo • boffon. Men geeft die aan de fclm1pen
in den winter , 68. Welke de bi!Me VOO!~
hun zyn, 63. Deeze Hroo • boffen komen
voor , dat de fchaapen , ged uurende dtn
winter, vermageren, So. ·
··
Stroc;. hr1Jt!n va11 larw. Zouden de allerbeste
zyn voor de fcbaapen , 69, Dit Hrco is
I."V~~we! zoo

goed.nie::, om dezelv~n te voe.
den~
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verfellillende groeying, gedaante, bederf,
en uitval , 36. Tekenen, die dur aan gevonden worden , om den ouderdom der
fchaapen te doen kennen, 36. .
Terpentyn- Oty. Of de reuk daar van dè wol
voor de motten bewaart, 163. Derzelver
gebruik , om de fcbaapen van het fchurft t•
geneezen, ~46.
.
Toveryen. Wat men in 't aliemeen mo~t de~~
ken van toveryen, die men op rekemng Villl
de Herders fielt, 7·

V.
V E R sE rE tu No n Ea \VoL , zie Wo t·.
Plokkm V{lfl de tvol. Welke derzelver verfcbil.._
Jen lengten z~·n, 39·
·
l/ocdcrs. ln welke maand men hegint de fchaa.:

reo

D

aso
pen voeder te geeven , 77. Op w'e~èn tyd
van den dag men hun dur van geeven
moet, 77· ln welk jaargétyde men ophoud,
met hun hetzelve te geeven, 31.
!7oedtrs (drooge). De beste doen de fchaapen
afvallen, 64· Middel, otn de kw<lnde uit·
werking daar van voonekomen, 6§. Welke
zorgen men omtrent de drooge voeders iu
acht irioet neemen, 253 en volg .•
Poedftt der fchaapen; Welk voedfel, in 'tal·
gemeen, het beste voor hu'n is; en welke
de eigenfellappen van de verfchiliende foor·
ten van kruiden zyn , waar van het is Z:\·
mengefield , 63 m volg. • Welk het ver"
fche voedfel is, 't geen men voor de fchaa·
pen;
den winter, krygen kan, 65. In
welken tyd men genoodzaakt is, van hun
voedfel te geeven, 77. Waar in dat voedfel
beftaan moet, wanneer de fneeuw de fchaa.
pen belet buiten te komen, 78. W dke de
verfchiliende foorten van voedfel Z)'O, die
inen de fchaapen, in één maal, geeft, 78
èn volg. • Welk het eerfte voedfd i3 , d01 i
men aan de fchaapen geeven moet, als zy
beginnen bet fial. voeder nodig te hebbc11,
8o. ·welken· reg.el men volgen moet, om
niet meer fcbaapen te houden , dan men
voeden kan, 256. Pró'eveu; dien aangaande
genomen, 256 en volg.•
Pogtigheld. Is nadeeUg voor de fchaapen , 50.
W·
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Hoe dat dezelve tot een teken verfirekt, om de goede of {legte gezondheid
der rcbaapen te kennen J 47.
Waffthen van de {chaapeTJ. Hoe dat hetielve
gefchied, I 49·
Waf!chen va.? de wol. Hoe dat men daar om·
trent te werk gaat, 155 en f.Jolg••
/Pater. Wat good en wat fiegt ''nter is voor
de fchaapen, 83. Hoe veel water zy drinken, 84. vVanneer men hen laat drinken,
as en 253.
Jfl'attr ( beJ) der ooyen. Wat het is , en hoe
lang het zelve duurt, r r I .
J?attr-hlaafen. Soort van ziekte van het wol·
vee, 193.
Weêr ·glas, zie Barometer.
lf/eiden. Regels, die men volgen moet, als
men de fchaapen daar heen dryfc , 48 m
volg.. Waar derzelver waarde in befiaat,
63 en volg.. Of men weiden kan hebben,
in den winter, na de vorst, 64. Hoe men
het gebrek aan weiden vcn•ult, 64 m volg .•
Middelen, om alle mogelyke voordeelen te
trekken van de. weiden , tot mesting v:m
de fchaapen, I39·
IJicidm ( l~unll· ). Wat die zyn , en welke de
kruiden, daar zy van gemaakt worden, (2.

Hoe
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Hoe voordeelig het perken voor dezelve is
.
'
1 0o.
Wei· landen. Het hooi van brakke wei -landen
~s net allerbeste voor de fchaapen, 70. Dàt
van drooge ~ei -landen is ook zeer goed •
70, Het ho01 van laage en moeralTI ge wei·
landen is het allerOegt!le, 70. Het perken
~p vogtig wei ·l:lnd zou zeer goed zyn voor
äen grond , maar nadeclig vool' de!ebaapen
18q. Bet per~en. op droog wei -land is , 1~
alle op2ichten , voordeclig, I 8o.
IYerveJ (de), zie de Hitte.
JJiilgen ·blad. Is zeer goed voor de fch·aapen
~( o.
'
Wiklt.en. Mèn geett diè a1n de fchàapen tot
hun voedfd,. 68. Mèn maakt 'er bun firoo•
hoffen van, 69.
Wol. Welk nut de fchaapen daar van hebben,
o!" hen tegen de ongemakken van het weêr
te befchutten, z7. Welke de voornaamfre
verfcheidenheden daar van zyn, 39· Vlok
ken van de wol ; wat die zyn en welke
derzelver verfchiliende lengten ,' 39· Hoe
'leele foorten van wol men optelt, 40 en
222. Noodzaakelykheid, om een middel te
hebben, dat zeker gaat, om derzelver verfchiliende graaden van fynte te onderfchei·
den, 269. Zw:~arigheden, die uit de geringe kennis, welke men tot nu toe ten dee·
~en aanzien gehad heeft , voonfpruften ,

o.6§
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269 e11 w/g.. Middel, om deeze verfchil·
lende foorten te kennen, voor het gewoon
gebruik 40 en volg. , 'l77· Middelen, ()ffi
die zelfde foorten te bep:~alen , met alle mo·
gelyke naauwkeurigheid , !17l tr1 volg.·
Verfchil der draaden tan opzichte van de
fynte, in een en dezelfde wol, Z7J. Supra·
fyn~ wol. Mièdel , om den diameter of
middellyn daar van naauwkeurig te bepaa~
Ien, ~7 !!. Fyne wol, :17 5· Middenfoonig~
wol, 27 5· Grove wol. Breedte van derzel·
ver draaden, a75. Supra-grove wol, !175•
Hairige wol. Wat die is , en tot welk ge·
bruik dienfiig, 43 en !2U. Middelen, om
de wol te verbeteren , of in lengte of in
fynte, 97 en volg. , !1 17 m volg~. Mtdde·
len , om de fchaa pen me~r wol te ~o~n
geeven, 100 en zz7. Middelen, om voor~
te komen, dat de haitige hoedanigheid van_
de wol niet van de moeders op de lammeren oveïgaa , 101 en ~24. Hoe dat men
de verbetering fch\elyker en voordeeliger
kan maak~n, tot w volg.. Middelen, om de
verbetering van het een genacbt tot het ander te doen voonduuren, xos. Miàdel _,
0m de verbetering tot derzelver hoognen m.p
fiaande te houden, 105. Middel, om de
verbetering tot de nabuurige Landnreeken ·
uittebreiden, 1o6. Franfche wollen, vergeleekeu by de vreemde , !16 8 en vola·. De fyn ..

Y
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fie wollen komen uit Spanjen , 281. 1\Ien
heeft in Frnnkryk fupra. fyne wollen weeten
voorttebrengen , ~8 3· Zonderling voor·
beeld van verbetering in de Pranfche wol·
Jen , !133 e1J V IJ!g • • De wol, welke de lam .
meren inOikken , is dikwyls oorzaak van
hunnen dood, I 24. Middel, om het kwaad
voorrekomen , I 24. Op welken tyd men de
wol moet ièheeren, 14 7. llc:t wasfchen van
da wol voor de fchcering, 149. Voorzor·
gen , die men na de wasfching gebruiken
moet , I[;o. Manier van de fcbaapen te
fcheeren , die te verkiezen is voor de gewoonlyke , :t 5 I. Behandeling , die op de
fcheering volsen moet, I5S· Voorzorgen
die men voor de fch:~apen te neemen heefc'
na de felleering , 154. In welken tyd e~
op welke wyze men de wol der vagten
wascht, I 55· Manier , om de wol geheel en
al van fmeerigheid te zuiveren, r s6. Verfchil·
lende hoedaniglaeden van wollen in een en
dezelfde vagt, I sS. Infeeten of on gedierten
diC: de wol het meest bederven, 1 59· ttJ volg:
:Middelen , om ten minficn gedeelrelyk de
fchade, die zy veroorzaaken , vooneko~en
162 en volg..
•
Wolfs· melk. De fchaapen weigeren dit kruid
te ceten, 25~,
/Pol- vu, zie &haapm.
Jl'olvM, Welke voorzorgen men tegen dezeiven
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ven neemen moet. I 9· Vvat eea Herder te
doen heeft , wanneer een van deeze diezen
by eene kudde komt, of reeds een febaap
gevat heeft , !lO.
Jflortelen (peen• ), Zyn, in den winter, beter
voor de fchaapen, dan het lof van kool-zaad
en de kool, 66. Hoe veel men elk febaap
daar van, in één maal, geeft, 79·
J.Yortelen ( verftbeiden foorten van), die men,
's winters, de fchaapen tot voedfel geeven
kan, 66.
Wyngaard (wilde ). De fchaapen willen dit
kruid niet eeten, !l52·
Wynjleen ·zout, Kan men , in plaats van ge~
meen zout , voor d~ fchaapen gebruiken,
89~

z A A.D F. N.

z.

Welke die ge1zne zyn , die, in den
winter, tot voedfel voor de fchaapen ge·
bruikt wo\'den, 66.
Znk (knap- of reis-). Wat die is, en waar toe
dezdve dient, 6.
Zalf , die voor de fchaapen diennig is , na
de fcheering, t 53.
Zemelen (larttJe· ). Men geeft die aan de fchaapen tot hun voedfel, in den winter, 66.
'7-iekten der fcbaopetl· Wnt men met de zieke
of zwakke fchaapen doet, die zig onder
eene kudd'e bevinden , welke altyd in de open
~ ~
lucht

ss6
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lucht gehouden word , 30. 13efcJuyving van
de meest gewoonlyke van die ziekten, be.
nevens de middelen, om dezelven te genee.
zen , !l33 en volg•• Aanmerkingen over derzelver behandeling, !l3S en volg.•
Zout. Of men de fcbaapen daat van geeven
moet , 87. Uitwerkingen, die het op hen
voortbrengt , 3;. Wanneer, hoeveel, en
op welke wyze men het zout aan de fchaa·
pen geeft , 88 6n 89.
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