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ERRATUM
In het eerste deel van deze uitgave dient op p. XIII, 11e regel
van boven, i.p.v. '1855' te worden gelezen '1885'.

TER INLEIDING
Na alles wat in het eerste deel van deze uitgave is geschreven
over de 19e eeuwse landbouwkundige beschrijvingen ' kan ter inleiding van dit tweede deel met een enkel woord worden volstaan. De
opzet van dit tweede deel is gelijk aan die van het eerste deel. Ook
in het tweede deel zijn uitsluitend artikelen opgenomen, die in de
vorige eeuw in het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid zijn
verschenen. Voor landbouwkundige beschrijvingen die elders werden
gepubliceerd, zij verwezen naar de hieronderstaande literatuuropgave 2 ).
Evenals bij deel I (Groningen) heeft Dr. G.H. Kocks (Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de taalkundige toelichting verzorgd, terwijl Dr. J.M.G. van der Poel (Landbouwhogeschool, Vakgroep Agrarische Geschiedenis) de landbouwkundige toelichting voor zijn rekening nam.
Onder de auteurs van de landbouwkundige beschrijvingen die in
dit tweede deel zijn herdrukt, bevinden zich weer een aantal oud-leerlingen van de Landhuishoudkundige School te Groningen. De meesten
van hen hebben een vooraanstaande positie in landbouwkringen bekleed.
Van J. Boon, die zich in 1853 liet inschrijven aan de Landhuishoudkundige School, is echter niet meer bekend dan dat hij in Kockengen (U.) geboren zou zijn en dat hij in 1867 te Delft woonde '.
Over H. Grootegoed te Monster, die de akker- en tuinbouw van
het Westland beschreef, kon geen enkel gegeven worden achterhaald.
Uit de inleidingvan zijn artikel blijkt dat hij tuinder was.
H.M. Hartog (1834-1922) werd te Amsterdam geboren en bezocht
van 1852-1855 de Landhuishoudkundige School. Nadat hij zijn eindexamen met lof had behaald, werd hij landbouwer te Barneveld. Hij was
een trouw bezoeker van de Landhuishoudkundige Congressen en
schreef talloze gedegen artikelen in de landbouwpers over actuele onderwerpen, alsmede enige op de praktijk gerichte boekjes '. Bij de
strijd over de vraag of het landbouwonderwijs theoretisch dan wel van
theoretisch-praktische aard moest zijn, sloot hij zich als oud-leerling
van de Landhuishoudkundige School aan bij de verdedigers van het
laatstgenoemde stelsel >. In 1870 werd hij benoemd tot directeur van
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de genoemde school als opvolger van Prof. van Hall. Nauwelijks een
jaar later werd de Landhuishoudkundige School opgeheven en keerde
Hartog terug naar zijn boerderij 'Dennenbroek' te Barneveld '. In
1871 leidde hij in Harderwijk een landbouwcursus. Reeds eerder was
hij de animator van een landbouwerskring te Barneveld >.
E. Engelberts (t 1853), geboren in de Belgische plaats Bergen,
was eveneens leerlingvan de Landhuishoudkundige School (1845-1848).
Tijdens zijn studietijd liep hij een half jaar stage op het bedrijf van
F.L.W. baron van Brakell van den Eng te Lienden over wiens boerderij hij een uitstekend boekje schreef >. Na zijn studie werd hij opziener van de polder Nieuwland op Wieringen en kort daarop administrateur van het landgoed Biljoen te Velp. Zijn vroege dood (hij werd vermoedelijk niet ouder dan 27 jaar) betekende het einde van een veelbelovende carrière. In zijn laatste levensjaar publiceerde hij nog een
boekje over landbouwboekhouden >.
Prof.mr. G. Wttewaall (1776-1838) studeerde te Utrecht rechtswetenschappen. In 1803 werd hij schepen van deze stad, maar nam na
de inlijving van ons land ontslag uit deze functie omdat hij niet onder
vreemde heerschappij wilde dienen. Sindsdien hield hij zich op zijn
landgoed 'Wickenburgh' bij Houten (U.) bezig met de wetenschappelijke en 'praktische' beoefening van de landbouw.
In zijn hoedanigheid van lid van de Commissie van Landbouw had hij
de leiding bij de bestrijding van de veepest-epizoötie, die in december
1813 in Utrecht uitbrak. Dankzij zijn doortastend optreden werd de
epizoötie in de kiem gesmoord \ In 1814 sloeg hij een aanbod voor
het hoogleraarschap in de kruid- en landhuishoudkunde te Utrecht af,
waarop Jan Kops in deze functie werd benoemd. In 1822 accepteerde
hij echter wel een benoeming tot hoogleraar in de landhuishoudkunde
te Leiden. Jarenlang was hij lid van de redactie van het Tijdschrift van
nijverheid. Op landbouwgebied heeft hij weinig gepubliceerd. Zijn landbouwkundige beschrijving van het zuidelijk deel van Utrecht was de
eerste die in het Tijdschrift van nijverheid werd gepubliceerd en deze
heeft als voorbeeld voor latere beschrijvingen gediend '.
J. Bouman (1799-1877) werd geboren op de boerderij 'Vredebest'
in de Beemster. Na zijn huwelijk oefende hij het weidebedrijf uit op
verschillende Beemster pachtboerderijen. Naar aanleiding van de geboorte van een misvormd kalf in 1832 schreef hij een uitvoerige brief
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aan Prof.dr. A. Numan (1780-1852), de directeur van de Rijksveeartsenijschool te Utrecht. Op diens verzoek stelde Bouman een uitvoerig overzicht samen over de Noord-Hollandse schapenhouderij ten behoeve van Numan's Handleiding tot de inlandsche schaapsteelt (Haarlem, 1835-1836).
Zijn ontluikende wetenschappelijke belangstelling bracht hem daarna
weldra in contact met de hoogleraren in de landhuishoudkunde H.C.
van Hall te Groningen en CA. Bergsma (1835-1859) te Utrecht. In
1837 begon hij in landbouwbladen en couranten te publiceren over
landbouwkundige en historische onderwerpen. Ook schreef hij honderden gedichtjes, die betrekking hadden op plaatselijke gebeurtenissen
e.d. Gedurende enige jaren redigeerde hij een door hem in het leven
geroepen tijdschrift, Bijdragen tot de uaderlandsche landhuishoudkunde
(1844-1846). Van zijn boeken is Bedijking, opkomst en bloei van de
Beemster (Purmerend, 1857, repr. 1977) het meest bekend. De bibliografie van eigen werk, die hij samenstelde, bevat 314 titels, maar is
niet volledig. Al zijn publikaties werden geschreven in ëen afgesloten
gedeelte van de koestal, dat was ingericht als studeervertrek. Daarin
was ook zijn bibliotheek ondergebracht, die aan het eind van zijn leven
1000 banden telde.
Ondanks een maagkwaal, die hem veel last veroorzaakte, bewoog hij
zich ook op maatschappelijk terrein. Hij was één van de oprichters
van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en werd na de oprichting in 1847 lid van het hoofdbestuur. Voorts was hij voorzitter van
de afd. Beemster, Edam en Purmerend van deze maatschappij, hoofdingeland, gemeenteraadslid, president-kerkvoogd van de Hervormde
Kerk, bestuurslid van het Nutsdepartement en directeur van het door
hem opgerichte Beemster Veefonds '. Zijn nagelaten geschriften zijn
thans het eigendom van het Historisch Genootschap Leeghwater in De
Beemster.
J. van Hertum (1805-1849) werd geboren te Goes, waar zijn vader
hoefsmid was en ook, zoals vele van zijn beroepsgenoten, als ongeschoold veearts praktiseerde.
Omdat Van Hertum jr. een zwakke gezondheid had, kon hij zijn vader
niet opvolgen als hoefsmid en besloot daarom veeartsenijkunde te gaan
studeren. In 1826 slaagde hij voor een vergelijkend examen ter verkrijging van een studiebeurs aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht
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en behaalde in 1830 zijn einddiploma. Nog in hetzelfde jaar werd hij
veearts te Zierikzee. In zijn vrije tijd werkte hij daar samen met de
medicus H. Goemans om een beter koepokvaccin te verkrijgen. Hun
inspanning werd in 1836 beloond met een gouden medaille. In zijn
Zierikzeese jaren verschenen ook zijn eerste publikaties, o.a. in het
Veeartsenijkundig Magazijn. Hij hoopte daardoor de aandacht op zich
te vestigen in verband met een door hem begeerde benoeming tot provinciaal veearts te Middelburg, een functie die hem een vast inkomen
kon garanderen. Verschillende slordigheden in de tekst van zijn publikaties uit deze periode getuigen van de druk, waaronder hij werkte.
Nadat ten gevolge van zijn adviezen de zeer besmettelijke longziekte
onder het rundvee in Zeeland in de kiem werd gesmoord, ging zijn
wens in vervulling en kreeg hij in 1839 zijn aanstelling als provinciaal
veearts. Zijn methode om de longziekte te bestrijden vond onder de
gediplomeerde veeartsen geen algemene instemming en had een schriftelijke polemiek tot gevolg, o.a. met zijn Utrechtse leermeester Prof.
dr. A. Numan.
In totaal heeft hij een twintigtal publikaties op zijn naam staan '.
Prof.dr. H.C. van Hall (1801-1874) studeerde medicijnen te
Utrecht en volgde daar ook de colleges in de landhuishoudkunde van
Kops. Na zijn promotie (1823) vestigde hij zich als arts in zijn geboorteplaats Amsterdam. In 1826 werd hij benoemd tot hoogleraar in de
botanie en landhuishoudkunde te Groningen. Van 1842-1870 was hij
tevens directeur van de Landhuishoudkundige School te Groningen,
die op zijn initiatief met medewerking van het Departement Groningen
van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid
was opgericht. Door zijn fervente verdediging van het theoretischpraktisch landbouwonderwijs werd hij op den duur een enigszins omstreden figuur. Tussen Van Hall en de jongere generatie botanici gaapte op wetenschappelijk gebied weldra eveneens een onoverbrugbare
kloof, omdat Van Hall niet met zijn tijd meeging en in het tijdperk van
de teleologische natuurbeschouwing bleef steken. Hij was meer organisator en popularisator dan man van de wetenschap.
Vanaf 1847 tot aan zijn overlijden was hij onafgebroken directeur van
de Maatschappij van Nijverheid en vanaf 1859-1874 was hij lid van de
redactie van het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid. In vrijwel
iedere aflevering van dit tijdschrift zijn artikelen en mededelingen over
landbouwkundige onderwerpen van zijn hand verschenen '.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem
stelde ons andermaal originele overdrukken van de landbouwkundige
beschrijvingen uit haar Tijdschrift ter bevordering van nijverheid ter
beschikking ten behoeve van deze heruitgave '.

1)

2)

G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel (eds.), Landbouwkundige
beschrijvingen uit de negentiende eeuw, Een heruitgave, Wageningen, 1979, herdruk 1981 \ Agronomisch-Historische Bijdragen
9] ,p. VII e.v.
Overijssel
Von Bönninghausen, Die Trentische (lees: Twentische) Roggenwirthschaft, Berlin, 1820, 94 S. (Overdruk uit: Möglinsche Annalen der Landwirthschaft Ie Supplement Band, 1820, S. 185-263,
met een naschrift van A.D. Thaer, S. 264-269).
Gelderland
(I.A. Nijhoff), Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de Commissie van Landbouw in dat gewest, Arnhem,
1826, 551 pp.
Het hoofdstuk, waarin de landbouw wordt behandeld, zal opnieuw
worden gepubliceerd in de reeks Agronomisch-Historische Bijdragen door dr. H.K. Roessingh en dr. A.H.G. Schaars.
Noord-Holland
H. Bosker, De landbouw en veeteelt op het eiland Wieringen, BijbladLandbouwcourant 6 (1869), kol. 321-374.
Zuid-Holland
J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee
in Holland 6, Leiden, 1811, repr. Amsterdam, Ploegsma, 1975.
CE. van Koetsveld, Brieven over den vaderlandschen akkerbouw
geschreven aan een vriend in de stadt (Westmaas, 1835), Historia
agriculturae 4 (1957), pp. 120-204.
B.W. Wttewaall, Landbouwkundige beschrijving der boerderijen
langs den Rijn van Leiden tot en met Bodegraven, Landbouwcourant 6 (1852), nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32,
34, 37.
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Zeeland
T. Radcliff, A report on the agriculture of eastern and western
Flanders, 1819. Het gedeelte over de landbouw in het Land van
Cadzand is uitgegeven in een Nederlandse bewerking door J. de
Hullu, Thomas Radcliffs beschrijving van den landbouw in het
Land van Cadzand omstreeks 1819, Oostburg, 1934, 28 pp.
H.J.E. Gerlach, Landhuishoudkundige
beschrijving van Walcheren
ca., Haarlem, 1885, 94 pp.
Noord-Brabant

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

W.J.D. van Iterson, Schets van de landhuishouding der Meijerij,
Herinneringen, 's-Hertogenbosch, 1868, 155 pp.
(M.J.L.) T(ets) v(an) A(merongen), Schetsen van het landbouwbedrijf in de oostelijke Meijerij, Bijblad Landbouwcourant
10
(1873), kol. 17-22, 33-38, 127-128.
Deze gegevens werden ontleend aan H.C. van Hall en W.J.D. van
Iterson, De Landhuishoudkundige
School te Groningen, Herinneringen tot eene feestgave bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan
dezer inrigting, Groningen, 1867, p . 29. De heer J.G.M. Boon,
streekarchivaris 'Zuid-West-Utrecht', was zo vriendelijk ons mee
te delen, dat J. Boon niet voorkomt in de geboorteregisters van
Kockengen (wel Albertus Goswin Boon, geboren op 22 augustus
1835 als zoon van de predikant Cornelis Boon).
O.a. H.M. Hartog, Landbouw-verbeteringen
op
kleigronden,
Zwolle, 1867, 99 pp.; idem, Zuivelbereiding volgens het stelsel
van Swartz, vergeleken met de Nederlandsche
zuivelbereiding,
Zwolle, 1876, 37 pp.
H.M. Hartog, Landbouwonderwijs
voor Nederland, Repliek aan
Dr. M. Salverda, Barneveld, 1869, 46 pp.
De veldbode 3 (1905), p. 4 3 .
(H.M.) H(artog), Een landbouwerskring, Landbouwcourant
24
(1870), p p . 140-141.
E. Engelberts, Beschrijving van den landbouw op de hofstede
Den Eng en beknopte beschouwing der beginselen, waarvan men
hierbij is uitgegaan, Groningen, 1848, 58 pp.
E. Engelberts, Beschouwingen over de toepassing van het Italiaansch of dubbel boekhouden in den landbouw, Velp, 1853.
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10) (J. Scheltema), De runderpest, in de jaren 1813 en 1814, te
Utrecht ontstaan en gestuit, Geschied- en letterkundig mengelwerk III, 2 (1823), pp. 1-39. Het rapport van Wttewaall over zijn
werkzaamheden in dit verband is opgenomen in de Staat van den
Landbouw over 1814, 's-Gravenhage, 1816 en werd later herdrukt
in deNieuwe Boerengoudmijn 2 (1865), pp. 369-384.
11) Een levensschets van Wttewaall werd door J.R. Thorbecke gepubliceerd in de Algemeene Konst- en Letterbode 1838, dl. II, pp.
421-427, 434-442.
12) De gegevens werden ontleend aan G. Köhne, Jacobus Bouman
(1799-1877), Kruimels uit het levensboek van een geleerde boer,
West-Frieslands Oud en Nieuw 25 (1958), pp. 97-114; Jo Daan,
Bouman als taalman, in idem, pp. 115-119.
13) M. Luteyn Mazure, Levensschets van Jacobus van Hertum, Het
Repertorium 4 (1851), pp. 173-175. Zie verder De vriend van
den landman 12 (1848), pp. 519-521; Landbouwcourant 4 (1850),
nrs. 2 en 43 en 19 (1865), pp. 171-172.
14) Zie over Van Hall L. Mulder, Dr. H.C. van Hall, Tijdschrift ter
bevordering van nijverheid 37 (1874), pp. 372-373; Landbouwcourant 28 (1874), p. 13; Nederlandsch kruidkundig archief 2e
serie II, 1 (1875), pp. 17-21.
Van zijn grotere publikaties dienen te worden vermeld Flora van
Noord-Nederland, Amsterdam 2 dln, 1825-1840; Neêrland's
plantenschat of landhuishoudkundige flora, Leeuwarden, 1854,
333 pp. Als samenvatting van zijn colleges in de landhuishoudkunde publiceerde hij Grondbeginselen der wetenschappelijke landhuishoudkunde, Haarlem, 1864, 291 pp.
15) De Maatschappij heeft in de 19e eeuw een groot aandeel gehad in
de produktie van landbouwliteratuur. In het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid werd ruime aandacht besteed aan de
nieuwe ontwikkelingen op landbouwgebied. Door 'tussenkomst'
van de Maatschappij werden verschillende handboeken uitgegeven,
zoals A. Numan,Handleiding tot de inlandsche schaapsteelt (18351836); G.J. Hengeveld, Het rundvee, 2 dln. Haarlem, 1865 en
Van Hall's Grondbeginselen (zie noot 14). Bovendien verzorgde
de Maatschappij van 1829-1859 de jaarlijkse landbouwverslagen,
de z.g.Staten vanden landbouw.
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J. BOON,
Bijdrage tot de kennis van den akkerbouw in een gedeelte van Drenthe,
Tijdschrift ter bevordering van nijverheid 19 (2e R.4)(1856),pp.180-198.
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Bijdrage tot de hennis van (fait,Äkkerhoxno in een
gedeelte can Drenthe (1).

De liogge.
Do rogge is in Drenthe liet voornaamste landbouwgewas,
waarmede zeer. uitgestrekte velden om de dorpen en gehuchten zijn bezaaid.
Men teelt meest de gewone oi' de Her zoogenoemde korte
rogge, welke op zeer schralen grond, meest altijd nog wel
groeijen wil. De korrel i s , als zij op goeden grond geteeld i s ,
vrij zwaar, en fijn van bast, maar het stroo is doorgaans kort.
Gewoonlijk is het winterrogge, die men verbouwt ; doch
bij mislukking er van, zaait men soms zomer-rogge, maar
deze geeft dan meest weinig stroo en zeer weinig zaad. Men
(1) Do Heer J. BOON, leerling aan de Landhuishoudkundigc school
te Groningen, bij zijn verblijf te Zuidwolde, in het zuidelijk gedeelte
van Drenthe, tot eigene oefening eene schets van den akkerbouw in
de omstreken dier plaats opgemaakt en mij terhand gesteld hebbende,
meende ik daaraan eene plaats ia dit Tijdschrift te mogen vcrleenen,
omdat, zoo als meermalen door mij is opgemerkt, onze Nederlandscho
landbouw nog zeer weinig bekend is eu allo bijdragen alzoo tot zijne
regte kennis welkom moeten zijn; geldende dit vooral van de hier genoemde landstreek, waarover nog bijna niets in onze Iandbouw-lettcrkuiidc bestaat.
II. C. VAN HALL.
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zaait de rogge na boekweit, erwten, aardappelen enz, doch
meestal laat men de rogge zich zelve opvolgen, of na spurrie
en knollen.
Zoodra de vorige rogge van het veld i s , wordt het land
met den gewonen radploeg omgescheurd, dat dan zoo dun
mogelijk geschiedt. Het land, dat men niet dadelijk wil gebruiken, blijft tot het einde van Augustus liggen, maar hetgeen
men tot spurrie en tot knollen wil bezigen, laat men eenigen
tijd goed bezakken, waar na liet behoorlijk wordt bemest
en daarna geploegd, hetwelk men niet al te diep doet. Men
egt nu vervolgens het land, tot liet zeer lijn is, en zaaitdaarop de spurrie, ongeveer 1/i mud per bunder. Daarna rolt
men den akker over met ccne ligte rol, doch daar deze nog
niet veel in gebruik is, zoo neemt men meestal een plank,
waaraan men aan de beide uiteinden een touw vast bindt,
zoodat men dan aan het midden van liet touw, dat natuurlijk
veel langer dan de plank moet zijn, een span paarden kan
vast binden.
De bestuurder der paarden kan zelf op de plank blijven
staan, waardoor zij eenigzins dieper in den grond wordt gedrukt
Het land n u , dat men heeft laten liggen tot het einde van
Augustus of half September, en hetwelk zeer dun is omgeschild , wordt dan duchtig geëgd, of, zooals men liet daar
noemt, gesclirankelcl, dat is, men egt den akker niet regt,
maar schuins, beginnende aan denlinkerkant desakkers, zoodat men dan aan de andere gijde regt uitkomt; alsdan slaat
men altijd links om en gaat dan weder de geëgde zijde
langs. Zoo voortgaande wordt eindelijk de geheele akker in
een keer tweemaal geëgd. Als dit gedaan is, dan wordt hij
met runder- of varkenmest ruim gemest, welke mest in de
potstallen reeds goed door elkander was gewerkt; men brengt
ongeveer 60 voerophet bunder. Het bemesten geschiedt altijd
per as en men let daarbij naauwkeurig op, om de hoopjes
mest vooral regt, even groot, en op gelijke afstanden te leg-
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gen, het welk een zeer groot gemak geeft aan den strooijer
die het dadelijk tut elkander werpt.
Dit geschiedt zijnde, begint men eerst het land zeer diep
teploegen, zoodat de mest er goed onderkomt; daarop wordt
het land geëgd, en gezaaid. Men zaait meestal uit de hand;
slechts enkele zaaijen op rijen. Tot zaaizaad zoekt men het
zwaarste zaad door sterk draaijen van den kafmolen te verkrijgen. Men gebruikt ongeveer 1 tot li/ï mud per bunder
ofschoon er ook wel zijn die 2 tot 3 mud per bunder gebruiken. Hoevroeger men kan zaaijen, des te minder zaaizaad gebruikt men; men zaait daarom meest tusschen half September
en October. Sommige zaaijen later, zelfs tot Januarij toe; doch
de rogge is dan meestal van minder waarde, daar zij den tijd
niet had om genoeg uit te stoelen.
Na het zaaijen wordt het veld geëgd, meestal geschrankeld
en danlaat men het liggen tot de rogge begint rijp te worden.
Gedurende den winter laat elke boer zijne varkens tot half
Maart vrij op deakkers met rogge rondloopen, waar zij dan
zelvehun voedsel zoeken-, terwijl menvan meening is, dat dit
de rogge, gedurende dien tijd ,in het geheel niet schaadt. Met
het wieden der rogge heeft men daar niets te doen, ofschoon
er sommigeakkers zijn, waar het wel noodigis.
Tot de voornaamste onkruiden behooren daar voornamelijk, de doovenetel of hennep netel (Galeopsis versicolor)
en de Koombloemen (Ceutaurea Cyanus) doch verder is de
korte rogge bekend, als zeer weinig last te hebben van het
onkruid.
De roggeoogst begint meest tegen Augustus, als het strijpen (1) der rogge gedaan is, eer zij rijpende is.
Men maait ze met de zeis, nooit met de zicht of sikkel,
(1) Dit woord is afgeleid van het voorkomen van eenefijnestreep
op de korrel derrogge, als zy der rijpheid begint te naderen. Men
zegt hiervan de rogge:
Veertien dagen strijpen
Veertien dagenrijpen.
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ofschoon sommige landbouwers het zichten wel beter vinden, maar door gebrek aan bekwame arbeiders het niet
kunnen ten uitvoer brengen. Achter den maaijer loopt een
jongen, om met een welhaak het koren dadelijk te wellen,
dat is, aan schoven te leggen, en daar achter nog een om
te binden. Men laat de schoven dan soms een paar dagen
liggen, doch meestal worden zij dadelijk overeind gezet in
hokken of garsten (gasten) van 10 schoven of garven. Men
laat ze zoo meestal een week staan te droogen, staande in
regte lijnen, zoo veel mogelijk op éénen akker, terwijl men
het land, om de rijen hokken, dan dadelijk met een trekker
{togeof togtrief) zijnde een soort van hark met lange houten
tanden, die over den grond heen strijken, schoon trekt, opdat er niets op het land blijve liggen, waarop men het land
dan dadelijk met den ploeg omschilt. De schoven worden
altijd met twee banden gebonden en, wel gedroogd zijnde,
met den wagen naar huis gebragt. Men laadt ongeveer
1 3 , 1 5 , tot 17 hokken op een voer. Men bergt de rogge
nooit in vakken, maar altijd boven op de balken, welke
boven het deel gelegen zijn.
Men legt eerst eene schoof gebogen, waarop men dan in
't rond nog eenige andere schoven legt, met de koppen op
de omgebogen schoof, zoo dat er geen koren tusschen de
balken kan naar beneden vallen; alsdan legt men met
dubbele rijen de balken vol. Daar blijft het. koren liggen tot
den winter. Dan wordt het gedorscht met den stok, daar
men er den vlegel niet gebruikt, en zij, die den vlegel
kennen, zeggen algemeen, dat de stok voor dengenen die
er goed mede om kan gaan, veel ligter dorscht, dan de vlegel. Sommigen hebben dorschwerktuigen, welke door paarden in beweging worden gebragt, en welke nagenoeg overeen komen met het dorschtuig van EIJNBEKK afgebeeld en
beschreven in het Tijdschrift voor Nijverheid Deel "V, bl.
224—228. Deze bevallen zeer goed, voor al om dat zij het
stroo eenigzins kneuzen, hetwelk men bevonden heeft, een
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smaak er aante geven, als men liet tot voeder gebruikt voor
het vee, dat dit zeer gaarne, doch vooral het haverstroo,
uitpluist; verder gebruikt men het voor onderstrooijing, enz.
Als men met denstok dorscht en deleg goed uitgedorscht
is, dan ligt men er met een gaffel het bovenste stroo voorzigtig af; het zaad moet dan met een houten hark bij elkander gebragt worden, opdat het schoon worde gemaakt.
Dit geschiedt met de ronde zeef; enkelen slechts hebben
de langwerpig vierkante zeef. Als het koren hier zooveel
mogelijk door gezuiverd is, laat men het door den wanmolen
gaan, waardoor men er het kafverder uitkrijgt; daarop wordt
het met de wan door de knechten nog eens uitgewand,
waarop men het opden zolder brengt, zorgende dat het om
de 3 of 4 weken verschoten wordt.
Terwijl de rogge nog op het land staat, loopt de boer er
altijd eens door om te zien, waar de beste rogge staat, om
tot zaaizaad te gebruiken; hij maakt daareen teeken om het,
als het gemaaid is, niet met het andere koren te verwarren.
Deze rogge wordt het eerst gedorscht, en dan zeer sterk
door den wanmolen gejaagd opdat men het zwaarste zaad tot
zaaizaad kunne gebruiken. Het kaf van het zaad wordt bewaard en langzamerhand met kaf van haver äan de paarden
opgevoerd, als zij 'snachts op stal staan. Somtijds gebruikt
men wel rogge tot paardenvoeder, waardoor het echter wel
gebeurt, dat de paarden blind worden (1). Men rekent ongeveer 16, 18 tot 20 mudper bunder te verkrijgen en 2500
Ned. ffi stroo.
Behalve de veldmuis is er weinig schadelijk ongedierte.
Bij de zomerrogge krijgt men meestal 13 tot 14 mud per
bunder.
(1)Deveeartsen verklaren dit meest daaruit, dat derogge een te
krachtig voedsel is; waardoor volbloedigheid ontstaat en dien ten gevolge aanleg tot oogontstekingen, die dikwijls verduistering vanliet
hoornvlies en alzoo blindheidten gevolge hebben.
v.H.

De Boekweit.
De boekweit behoort mede tot de voornaamste producten
vanDrenthe, vooral omdat het zoo wel op zand als op veen,
waar aan Drenthe zoo rijk is, kan verbouwd worden. Het
wil ook op zeer schrale gronden groeijen, doch geeft op betere en zwaardere, maar altoos zandachtige, gronden veel
beter opbrengst. Men onderscheidt de boekweit in zand- en
veen-boekweit, doch die, welke op zand verbouwd wordt, is
veel beter dan de veenboekweit.
Men kan haar tot verschillende doeleinden verbouwen, als:
lste om het zaadzelf, 2de als voedinggewas, 3de als groene
bemesting. Ook levert zij voor de bijen zeer veel honig op.
Als men het boekweitstroo wil vervoeren, moet men
zorgen, dat de schapen het niet krijgen, als het nog versch
is. Deze toch krijgen er ligt eene huidziekte van, die zeer
besmettelijk is.
Het land dat reeds ontgonnen is, wordt tegen half Mei
geploegd. Dit geschiedt zeer diep, soms zoo, dat men het
met drie paarden moet doen, doch men houdt dit beter, dan
schol (ondiep) te ploegen en goed te mesten; het wordt na
het diep ploegen dun gemest, waar na het* nadat het eerst
nog eens goed is geploegd doch dan niet zoo diep, weder
wordt geëgd; daarop wordt de boekweit gezaaid; de meesten
doen dit uit de hand, andere op rijen, en deze dan op een
afstand van 3 à 4 palmen.
Voor het uit de hand zaaijen gebruikt men ongeveer 75
tot 80 koppen zaad per bunder; doch voor het op rijen zaaijen veel minder. Het is het best, om niet vroeger of lateidan van half Mei tot Junij te zaaijen, want als men het
vroeger doet, heeft het gewas dikwijls veel van de nachtvorsten te lijden.
Het zaaijen afgeloopen zijnde, wordt zij zoo spoedig mogelijk met de egge,- doch niet te diep, onder gebragt.
In het begin van September of het laatst van Augustus,
13
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begint men met de boekweit te oogsten. Dit geschiedt meest
als de korrel bruin of roodachtig groen wordt. Soms wacht
men er al te lang mede, door dien de boekweit dan weder op
nieuw begint te bloeijen, maar de ondervinding heeft geleerd,
dat de eerstbloeijende boekweit doorgaans de beste korrel
geeft. Men maait ze met de zeis, waaraan een opstaand raam
van twijgen met een' groven doek bekleed, om het te veel
vallen der korrels te beletten. Een weller gaat achter om de
boekweit tot schoven of bossen te wellen. Men bindt ze niet
vast, daar men ze toch op het land afdorscht, en zij los
beter droogt. Als zij begint te droogen, zet men haar aan
hokken van 20 bossen bij elkander. Als zij nu geheel
droog is en de groene korrels rijp zijn geworden, begint
men met dorschen. Men legt daartoe een zeer groot kleed op
het land, hetwelk met pennen in den grond wordt vastgeslagen, terwijl men onder de kanten van het kleed eenige
zoden legt, opdat de gedorschte boekweit er niet afspringe.
Men dorscht dan niet met den stok, maar met de gewone houten gaffel. Ook legt men dan geen bepaalde leg
aan, maar men gaat, 2 of 3 paren te gelijk, in twee rijen
staan. Er zijn altijd twee aandragers, die met een kleed den
ganschen tijd door 20 schoven of bossen tegelijk aandragen.
Deze worden voor de twee eerste dorschers nedergelegd, die
er dan telkens iets van afnemen, het zaad er los uitslaan
en de schoven aan den volgenden geven, die ze dan verder
uitslaan, terwijl deboerop het einde staat omtoetezienof het
erwelbehoorlijkuitkomt,terwijl hij het stroodanmet eenopeen
hoop werpt. Dit geschiedt altijd aan die zijde van het kleed,
waar de wind van daan komt, zoodat men dan spoedig door
dehoop stroo tegen den wind beschutwordt. Het overblijvende
zaad laat men dan meest stil liggen; daar men het dorschen
meest tegen den avond gedaan krijgt. Men trekt er, voorzigtigheidshalve, het dorschkleed overheen, enstelt ers'avonds
een paar goede wakers bij. Den volgenden ochtend begint
men dan dadelijk met het schoon maken.
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Dit geschiedt ook op het land, dewijl men dit daar even
goed als te huis kan verrigten. Het geschiedt het best als
er een weinig wind is. Men zet dan twee ladders in den
grond, waarop men twee stokken legt, die evenwijdig loopen en waarop de zeef kan rusten. Men gebruikt hiertoe
altijd een ronde zeef; als men er nu de boekweit met het
kaf in heeft gedaan, valt de boekweit, terwijl men de zeef
schudt, naar beneden, terwijl het kaf, dat er ook door komt,
door den wind wordt weggeblazen. Op deze wijze kan men
in zeer korten tijd eene zeer groote hoeveelheid boekweit
schoonmaken.
Schoongemaakt zijnde, wordt het zaad in huis gebragt,
waar het op de gewone wijze met de klompen getreden of,
zoo alsmenhier zegt, getreedwordt. Sommigen doen dit ook
in daar toe ingerigte werktuigen. Als dit gedaan is, brengt
men het zaad op den zaadzolder, waar het dikwijls verschoten wordt; het kaf wordt bewaard tot voeder voor de varkens
en paarden; het stroo eindelijk blijft soms een geruimen tijd
liggen, doch wordt eindelijk op debalken, als er nog ruimte
is, geborgen, enlater onder de varkens en paarden gestrooid.
De opbrengst is ongeveer 20 tot 30 mud van het bunder en
1500 à 2000 ffi stroo. De veenboekweit geeft altijd minder
opbrengst, en is ook ligter.
Als onkruiden vindt men in de boekweit de Rits {Polygonum Persicaria) de Herik [Sinapis arvensis) en de wilde
boekweit {Polygonum tartaricum).
De veenboekweit wordt zeer veel in Drenthe geteeld.
Men heeft onderscheidene soorten van veen, waarvan het
zwart bruine veen het beste is, voorts het zwarte veen en
verder nog eenige soorten, die minder van hoedanigheid zijn.
De landbouwer onderscheidt voordezeteelt het veen ook in
nieuw veen en nieuw gemaakt oud veen, het eerste is nog
nimmer gebruikt, en het laatste is al eens uitgeboekweit,
maar weder genoeg toegenomen, om op nieuw geboekweit
te worden.
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Men gebruikt dien grond om te branden,waar niet minder
dan 3 voet veen onder zit, terwijl men, als er meer dan 1 el
veen zit, het gebruikt tot het turfmaken, doch hierdoor lijdt
de grond veel, daar het slechtste veen dan woest overblijft,
hetwelk niet zeer goed is om verder ontgonnen te worden.
Men begint met van het veen de bovenste korst in het
najaar om te hakken, hetwelk men volhoudt tot de vorst,
hier ook wel hal genaamd. Is deze er in het voorjaar weder uit den grond, dan gaat men verder. Dit hakken geschiedt met een ijzeren hak, welke plat is en scherp puntig
uitloopt, waaraan een steel is, die met het ijzer iets minder
dan een regte hoek maakt.
Hier mede hakt men de zode los tot op een diepte van
ongeveer P/j palm.
De hakker begint meest aan eenen hoek van den akker, en
gaat zoo langzaam doch geregeld voort. Sommigen hakken
om zich heen in een cirkel, doch dit is minder goed.
De veenhakker moet altijd zorgen, dat hij de zode goed
lostrekt, daar zij zeer gemakkelijk weder op den grond vastgroeit en dan bij het veenbranden niet verbrandt wordt.
Als men het stuk op deze wijze geheel omgehakt heeft,
laat men het, tot het genoegzaam gedroogd is, liggen.
Voor dat men veen begint te hakken,moet men zorgen,dat
men goede greppels door het veen laat maken opdat het goed
droog ligge, zoodat het dan ook het beste is, om de akkers
niet te breed te maken.
De slooten hebben meest de diepte van 2 Ned. el, en zijn
ongeveer 2 tot 3 Ned. el breed, dewijl men het veen zeer
steil kan afgraven. De greppels, die er tusschen de akkers
gemaakt worden, hebben meest eene breedte van een steek,
en een diepte van 2 steek.
De akkers hebben meest allen eenbepaaldelengte enbreedte,
dewijl men het veenhakken doorgaans per akker uitbesteed.
Alshet veennu droog is, begint men met branden,tot welke
werkzaamheden men een vuurpot en een schop noodig heeft.
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De vuurpot bestaat uit een ijzeren, afgeknotte kegelvormige
pot, vanboven open, op zijde getralied, en van onderen plat
met eenige gaten ter grootte van een gulden, van boven is
er een langen houten steel aan bevestigd, die een regten hoek
met de vuurpot maakt (1).
De schop bestaat uit een platte, cirkelvormige plaat, met
schuins opstaande zijden, waaraan een steel is bevestigd, die
met de schop een grooten stompen hoek maakt.
Men legt nu ïn de vuurpot iets vuur, waarbij men
zeer droog veen doet. Dit nu houdt men, door de vuurpot
in de hoogte te steken, tegen den wind in, waardoor het
drooge veen eensklaps begint te branden.
Dan strooit men zoo spoedig mogelijk het vuur langs de
akkers rond; de vuurpot ledig zijnde, wordt op dezelfde wijze
weder gevuld. Een ander gaat met een schop er achteraan,
om het vuur gelijkmatig te verspreiden.
Men moet altijd tegen den wind inbranden, want als men
het voor denwindafdeed, zoudemen het doorhet rooken zeker
niet lang kunnen uithouden.
Dit veenbranden geschiedt meestal in April of Mei, doch
het zaaijen gebeurt altijd later dan voor de zandboekweit.
"Voor het zaaijen moet het land eerst gekleind worden, dat
is fijn gehakt met een 3-tandige vork, waardoor de asch
overalgelijkelijk verspreid wordt. Men gebruikt ongeveer even
veel zaaizaad, maar men krijgt veel minder zaad en stroo,
dan bij de zandboekweit. Zij wordt met de zeis gemaaid
en dan opgebonden. Men bergt ze op de boekweit balken,
zoodat men ze 'swinters eerst dorscht (2).
Het verhuren der hooge veenen voor boekweit geschiedt
(1) Zie deze ganschehandelwijze en gereedschappen beschreven en
afgebeeld onder anderen in STËMFOOKT Handboek voor veengraverij en
landontginning indehooge veenen. Assen, 1847.bl. 112—115plaat II.
v. H.
(2)Deze boekweit-balken zijn in het midden der schuur gelegen,
aan beide kanten van het vanggat, waar men het koren door naar
boven opsteekt.
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meest, doordien de pachter de helft of '/* aan den eigenaar
als huur betaalt. Soms verhuurt de eigenaar het alleen voor
de Vi of V3 aan zaad, meestal markt schoon, soms ook met
het stroo er bij.
De eigenaar geeft het eerste jaar van verhuring het zaad,
terwijl de huurder dan al het overige werk doet, doch de
volgende jaren doet de huurder alles alleen.
Men verhuurt het land meest voor 3 of 6 jaren, terwijl
als men den pachter de huur wil opzeggen, dit altijd voor
Nieuwjaar moet geschieden.
De Haver.
Men verbouwt hier de gewone haver, in ligte en zware
voerhaver onderscheiden, de troshaver en de veenhaver, die
bontachtig is. Zij is beter tegen het weder bestand, behoeft
niet eene zeer zorgvuldige bewerking, ofschoon zij toch altijd
een beter oogst geeft als men er goede zorg voor draagt.
Men zaait haar meest op gronden, waarop de rogge niet
wel zoude slagen; soms na aardappelen, knollen of op een
gescheurd grasland, doch dat gebeurt slechts zelden, daar
men de gewoonte heeft, om wat eens grasland is, grasland
te laten blijven, en van bouwland, als het laag genoeg gelegen is, grasland temaken ; of men zaait ze op veen; doch
dit geeft altijd een minder goede opbrengst.
Men begint met het haverland, dat reeds vóór den winter dun omgeschild is, en goed doodgevroren, hetwelk men
hier algemeen voor zeer belangrijk houdt, te eggen of te
schrankelen, hetwelk meest in April geschiedt; daarna wordt
het goed gemest, met runder- of schapenmest, welke men
uit de potstallen haalt, daar men den mest gedurende den
winter uit de groepen ingebragt heeft; daarop wordt het
land diep omgeploegd, en dan nog eens geëgd. Hiertoe gebruikt mende eg met vierkante ijzeren tanden, dieregt staan;
andere eggen, uitgezonderd de kweek-egge (met zeer lange
schuinsche ijzeren tanden) kent men er niet. Dit gedaan
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zijnde, wordt de haver tegen het einde van April gezaaid.
Dit geschiedt uit dehand, slechts eenenkele maalop rijen,
wanneer men de haver dan ook op de wintervore zaait. Men
gebruikt ongeveer 2 of 3 mudden haver voor zaaizaad ophet
bunder. Sommigen rollen de haver er in, terwijl men, als
de grond door een sterken regen toegeslagen i s , dezen nog
wel eens opegt, doch dit geschiedt slechts bij uitzondering.
Men begint met het inoogsten meest in de helft van Augustus , als de haverhalm begint te verkleuren.
Men maait ze met de zeis. Achter eiken maaijer loopt
weder een jongen, om te wellen, waartoe men meest jongens
neemt, die niet veel zwaarder werk kunnen doen. Deze leggen de schoven over dwars in een regte lijn op den akker.
De schoven worden niet dadelijk opgebonden, maar blijven
meestal 8, ja soms wel 14 dagen op het veld liggen, waardoor de haver zich wel beter laat dorsenen; maar zeer veel
haver gaat er bij het opbinden, dat dan eerst geschiedt,
verloren: ook hjdt zij dan veel van het wild en de roofdieren
die er spoedig hun val op krijgen.
Men bindt ze meest met een band, doch op eene geheel
andere wijze als in andere streken, men neemt namelijk den
bos onder den regter arm, en slaat er dan denlinker arm om,
waarmede men de koppen ombuigt, tot bijna tegen de ondereinde vanden bos aan. Dan neemt men uit de ondereinde
in iedere hand eenige halmen welke men kruisgewijze om
den bos heen bindt.
De haver nu gebonden zijnde blijft nog een paar dagen
op het veld staan, om te droogen. Men zet haar dan aan
hokken van 8 à 10 garven, op eene rij in de lengte over
den akker. Men brengt de haver met den wagen naar huis.
Ongeveer 15 à 20 hokken worden er op eenwagen geladen,
en terwijl de haver naar huis wordt gereden, moet de lader
het land met den trekker schoon trekken. (Zie bovenbl. 183.)
Men bergt de haver of boven op de balken, of men zet
er mijten van. De bosjes, die men later bij elkander gebonden
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heeft, worden op de zoogenaamde kilde (1) gelegd en bij
gelegenheid tot paardenvoeder gedorscht, of eigenlijk geklopt,
datis dat men debossenniet losmaakt, maar er zooop dorscht,
waardoor er wel is waarnog veel haver in blijft zitten, maar
deze, wordt met het stroo, hetwelk men dan los maakt, voor
de koeijen geworpen, die dat nog zeer gaarne napluizen,
waardoor dit in Drenthe een voornaam navoeder is.
Men zaait de zoogenaamde Veenhaver meest, tegen half
Mei, en gebruikt ongeveer even veel zaaizaad als voor de gewone haver. Sommigen hebben proeven genoemen met guano
die men van VAN BALEN te Meppel kreeg, hetwelk uitstekend beviel. Men gebruikte ongeveer 100 tot 150 Ned. ponden op het bunder, hetwelk men met 2/szand vermengd had,
goed zorg dragende dat de kluiten, die zeer veel in deGuano
voorkomen, stuk waren geslagen. Ook op grasland beviel dit
zeer goed. Nahet zaaijen wordt de haver ingeëgd, doch daar
men meestal met geen paarden op het veen kan komen, zoo
is men gedwongen, om dit door arbeiders te laten doen, hetwelk met eene zeer ligte hand-eg geschiedt.
Men maakt de haver met de zeef en wanmolen schoon, en
krijgt van zandhaver ongeveer 45 tot 55 mud per bunder en
£400à3000ffistroo, doch bij de veenhaver is dit minder.
Van wild gedierte heeft men veel last van den veenmol
(zooals menhier zegt, dat is degewone mol, enniethet insekt
van dien naam) en van de patrijzen,
Als onkruid kent men de muggepoot ÇAgrostisspicaven-'
tie {%) en de Kweek (Agropyrum repens.)
Men gebruikt er de haver meest tot menschen-enpaarden-voeder, terwijl men er weinig van verkoopt.
De Aardappelen.
Aardappelen worden er niet veel in deze streken geteeld,
(1) De hilde is een zolder boven, de koeijen, welke daar altijdmet
de koppen naar het deel staan.
(2) Zie VAN HALL, NeêrlandsPlantenschat bl.253 en 254,
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meest alleen tot eigen gebruik, ofschoon die aardappelen, welke men op een goeden zand- of lcemgrond teelt, toch veel
meelrijker en beter zijn dan die, welke op zwaardere gronden
geteeld zijn.
Men heeft er talrijke verscheidenheden, waarvan de 8- en
9-wekers zeer veel geteeld worden. Door poters van aardappels
uit andere streken telaten komen, verkrijgt men dikwijls zeer
goedeoogsten. Het land, bestemd omaardappelen opte verbouwen, wordt in het najaar zwart gemaakt.
Men neemt hiertoe meestal land, datveel lijdt door kweek
of andere onkruiden. Zwart gemaakt zijnde laat men het tot in
April liggen, wanneer het land geëgd wordt tot 2à3 maal
toe. Zoodra dit gedaan is, begint men met het poten; dit geschiedt gewoonlijk achter den ploeg. Sommigen zorgen dat dit
zeer geregeldgaat, en dat deaardappelen opeenen behoorlijken
afstand gelegd worden; doch velen gooijen de aardappelen zoo
maar in de geploegde voor, zoodat eenigezeer digt bij elkander
komen te liggen en daardoor minder goed groeijen.
Meestalpoot mengeheeleaardappelen;enkelen slechts snijden
de groote midden door. Men poot ze om de andere voor op
een afstand van 3palm van elkander. Na het poten wordt het
land geëgd. Als de planten eenigzins boven den grond komen,
worden zij, als er veel onkruid tusschen staat, soms stevig
over geëgd, hetwelk hun in het geheel geen nadeel doet.
Men begint met het rooijen alshet bloeijen gedaan is , het
blad verdord, en als de aardappelen zich zeer gemakkelijk van
den stronk laten afschudden ; men rooit ze nooit achter den
ploeg, maar altijd door middel van de drietandige platte vork,
waarbij er verschillende manden gereed staan, om de grootere , middelmatige en kleine, dadelijk te kunnen afscheiden.
Als opbrengst verkrijgt men ongeveer 180—200 mudden
van het bunder.
Elke avond worden de aardappelen welke men dien dag
gerooidheeft, van het land gehaald. Zij worden dan in kuilen
bewaard, welke meest om de boerderijen gelegen zijn. Deze
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kuilen worden ter diepte van ongeveer l'/j el in den grond
gegraven; zij hebben een breedte van 1 el, en een lengte van
2 el. Hier legt men de aardappelen i n , welke eerst eenigen
tijd uitzweten en dan met een zeer dikke laag stroo bedekt
worden, daaropweder aarde geworpen, welke van boven goed
gelijk wordt gemaakt en een weinig afhellend, zoodat men
haast geen onderscheid tusschen den vlakken grond en de kuilen kan bemerken. Men maakt eenige afzonderlijke gaten,
waarin men de gaafste en grootste aardappelen legt, om deze
tot poters voor een volgend jaar te houden.
Eenige dagen voor dat men wil poten, worden de aardappelen op eene drooge beschutte plaats gelegd, om eerst wat
uit te droogen.
Als onkruid heeft men zeer veel last van de kweek en
brandnetels, welke men, als zij zomers al te veel opwassen,
door den hak laat uitroeijen.
Is het land niet in zeer goeden staat, dan wordt het met
stroomest gemest, doch nooit doet men dit met zuiveren rundermest.
De Mestbereiding.
De mest is verre weg eene der voornaamste artikelen voor
de provincie Drenthe ; want de gronden zijn er algemeen zeer
schraal, zoodat de gewassen door zwaar mesten alleen' geteeld
kunnen worden, daarom legt ieder boer zich hier ook zeer
zorgvuldig op toe. Den meesten mest krijgt men door de
schapen, die over al gehouden worden, waar slechts eenigzins
groote heidevelden zijn. De schaapstallen bestaan uit zeer ligte
planken op zijde, vanboven met riet gedekt, doch zijn van
onder meest al een goed eind met steenen opgemetseld, voorts
zoo ingerigt, dat men er gemakkelijk in en uit kan rijden,
en er twee wagens tegelijk naast elkander kunnen staan. Gedurende den dag zijn de schapen meest altijd buiten op de
heidevelden, waar üij hun voedsel zelve zoeken.

195
Alleen 'snachts zijn zijopstal, waar zij metplaggen worden
droog gehouden en soms ook met zand , het welk minder goed
is, doch nimmer hebik schapen met rogge of ander stroo zien
droog houden. De plaggen worden gestoken van de marken
of gemeentegronden;vanwelker verdeelingmenthans veelwerk
maakt, daar ieder dan de vrijheid heeft, om zijn eigendom te
ontginnen.
De mest blijft gedurende een groot deelvan het jaar, meestal
tot het najaar, in de stallen. Als men begint te mesten wordt
hij geheel ledig gemaakt.
De runder-mest wordt somsonder den schapen-mest gewerkt,
doch soms heeft men nog afzonderlijke potstallen, waar in men
'snachts de jongebeestenlaat loopen, waar men dan den runder-, en varkens-mest, welke laatste altijd met stroo of plaggen doormengd i s , met aarde in brengt, en de jonge beesten
het 'snachts en ook sommige deelen van den dag, goed door
elkander en daardoor ook zeer vast trappen.
Mestvaalten in de open lucht worden er slechts zelden
gevonden.
Alshet weder regenachtig is, brengt men zeer dikwijls den
vloeibaren mest der runderen met water verdund op de graslanden, doch dit geschiedt nooit bij warm weder, dewijl
dan alles dadelijk verschroeijen zoude.
Als hulpmeststorFen gebruikt men zeer veel den stratendrek,
voor al op de boerderijen, die aan of in de nabijheid van
vaarten liggen. Men bezigt dezen mest op graslanden, waar
hij zeer goed op werkt.
Op sommige plaatsen gebruikt men kalk of puin, dat
echter niet zeer goed bevalt.
Men heeft er de gewoonte omzand in dekeukens te strooijen. Dit zand nu wordt zorgvuldig bewaard, en onder dien
mest gedaan. Men zégt dat dit den klavergroei zeer bevordert.
Verder gebruikt men de Guano, die er zeer goed bevalt,
daar zijmeer dadelijk werkt. Zij wordt eerst goed fijn gestampt
en dan met */« zand vermengd, en zoo uitgezaaid.
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Ook vermengt men de guano met water , zoo dat men ze
dan op het land kan gieten.
Voorts gebruikt men er de Brem, als groene bemesting,
doch ditgeschiedt meer in dekoloniën van weldadigheid (1).
Werktuigen en bijzonderegebruiken.
Men gebruikt hier overhet algemeen den gewonen radploeg,
enopsommige plaatsen den omsmijter, waar aan een verzetbare
schaar en kouter en strijkbord is, zoo dat men dan steeds
aan denzelfden kantkanblijvenploegen, terwijlmen anders altijd
met den ploeg moet omloopen, om weder aan dezelfde vore
te komen. Sommigen gebruiken den voetploeg en den grondwoelder, doch de eerste is er nog niet genoeg bekend en de
laatsten vreest men niet te zullen kunnen gebruiken, om de
menigte steenen, die hier in den grond zijn. De ploeg wordt
aan deenters(knuppels) bevestigd, door middel van een ijzeren
pen, die men door de enters, en door het voorstel van den
ploeg steekt.
Bij het ploegen loopt men niet zoo als bij den Groninger
radploeg in de vore, maar op den vasten grond; men houdt
den ploeg met de regter en stuurt de paarden met de linker
hand.
Van de eggen gebruikt men meest degewone vierkante egge
met regtstaande vierkante ijzeren tanden; soms, doch dan op
ligt zand, met houten tanden. Men maakt de enters of knuppels door middel van een ketting, aan een der zijden van de
eg vast. Minder algemeen gebruikt men de zware kweekegge,
maar legt meest bij het kweekeggen, een zwaar stuk hout op
de gewone eg, waar door zij er dieper ingaat. Dan heeft men
ten laatste ook nog dekleine handegge, die gebruikt wordt
bij zeer kleine stukjes land, of op het veen als men er nog
niet met de paarden op kan loopen, hetwelk zeer dikwijls
gebeurt.
(1) Zie hierover Tijdschrift voor Nijverheid VII bl. 635—638 en
X. bl. 444—446.
v. H.
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Om het ligte zaad onder te brengen, gebruikt men meest
een platte plank, aan welks beide einden een touw is bevestigd om de paarden aan vast te maken. Men kan dan naar
willekeur de zwaarte vermeerderen of verminderen door er iets
op te leggen of af te nemen, terwijl men zelf er ook op kan
staan. Minder algemeen gebruikt men de rol, en deze dan
nog van den ouden vorm.
Het zaaijen geschiedt meest uit de hand, zoodat men daar
geen werktuigen bij noodig heeft ; op enkele plaatsen slechts
gebruikt men de zaaihoorn om op rijen te zaaijen in sporen,
bij het ploegen door den bongel (even als in Groningen) gemaakt.
De greepen of vorken zijn meest met drie tanden, welke
plat zijn. Overigens zijn de vorken voorhet hooijen en oogsten
volgens gebruik.
Voor het opsteken van granen op het land, gebruikt men
een klein vorkje [schotvorJc).
Men heeft er onderscheiden soorten van schoppen, voor
het plaggensteken, het slootgravcn enz.; over allewelkekleine
bijzonderheden wij niet verder uitweiden willen.
Het uitbesteden van slooten geschiedt meest bij de roede
van 16 voet. Men betaalt ongeveer, als het zand niet te zwaar
is 25 cents per roede, doch is het zwaar zand, oer, of veen
zoo klimt het aanmerkelijk hooger. Men heeft bij het slooten
graven in zand veel hinder van welzand, zoodat men de sloten dan zeer schuins moet graven, meest zijn zij 2—6 voet
breed van onder, 7—8 voet breed van hoven en 5—6 voet
diep, doch op veengronden kan men de kanten zeer steil
afgraven, dewijl het veen zeer vast is.
Sommigenlatenhun landbebouwen engevenzelfhet zaaizaad,
terwijl zij dan, als het gewas rijp is, het op stam metstroo
en al verkoopen, hetwelk soms zeer goede rekening geeft.
Men gebruikt tot bouwland meestal de hoog gelegen deelen,
welke essen genoemd worden en welke doorgaans in akkers
van 10 tot 12 N. ellen in de breedte verdeeld zijn. Het bouw-
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land rekent men nooit per bunder maar per schepel. Een schepel land is V12 gedeeltevan een bunder, terwijl 4 schepelland
gelijk zijn aan lmudde land.
Het veen wordt verdeelt in akkers, waarvan elke akker zoo
groot is als een schepel land.

E. ENGELBERTS,
Schets der landhuishouding in een gedeelte van Maasen Waal,
Tijdschrift terbevordering van nijverheid 11(1847), pp. 402-421.
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Schets der Landhuishouding in een gedeelte van
Maas en IVaal (1).

l i e sfreek, walker landhuishouding ik zal trachten te
beschrijven, is gelegen tusschen de rivieren de Maas en
de Waal en bevat de gemeenten Leur, Wichen en Hernen, benevens de buurt de Vurmer. Hiervan ligt Leur
ongeveer in het midden, > uur van Wichen en Hernen,
1\ uur van Nijmegen (de voornaamste graanmarkt) en 1
uur van de stadjes Batenburg en Ravenstein verwijderd,
waarheen vrij goede grindwegen leiden.
(1) Meermalen, en onder anderen in het Tijdschrift voor Nijverheid VIII. bl. 222—229, aangedrongen hebbende op bel nut van eene
algemeene beschrijving van onzen Landbouw, was het mij aangenaam
de hierbijgaande schets van den Heer E. ENGELBERTS, leerling der
Landhtiishoud/cundige
School Ie Groningen, te ontvangen. Daar dit
stuk, dat oorspronkelijk bij een verblijf in die streken alleen tot eigene
oefening, op mijn raad, opgesteld was, echter handelt over den landbouw van een in dit opzigt nog weinig- bekend gedeelle van ons Vaderland, en het zich, naar mijn inzien, door beknoptheid en duidelijkheid aanbeveelt, heb ik gemeend wèl te doen, met de plaatsing
daarvan in dit Tijdschrift te bezorgen , en er een paar aanteckeningen
bij te voegen, die ik, 1er onderscheiding, met de letters v. H. heb geteekend.

H. C. VAN HALL.
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Aanmerkelijke hoogten of uitgestrekte bosschen treft
men er niet a a n , doch wel overvloedig houtgewas langs
wegen en slooten, dikwijls tot groot nadeel der kantakkers.
Van alle g r a n e n , peulvruchten, boekweit en vlas, dieop den a k k e r wassen , moeten tienden opgebragt worden
(de 12e en 13 e garf, alzoo eigentlijk slechts 8 ten 100),
alsmede op sommige plaatsen van het koolzaad, de varkens , lammeren en bijen.
De boerenplaatsen zijn onder W i c h e n en Hernen weinig
grooter dan 30 bunders bouw- en weiland; onder L e u r en
de Vurmer vindt men er verscheidene van omstreeks 50 b.;
zij worden zoowel in eigendom als in pacht bezeten. Het
wei- en hooiland neemt doorgaans de grootste helft der
plaats i n , en hoewel nu en dan gescheurd wordende voor
haver (eenige lage hooilanden b. v. veel om het anderej a a r , zonder andere bemesting dan die van het na eene
overstrooming overblijvende vlotgras), zoo is het g r a s l a n d ,
op weinige uitzonderingen na, te laag om geregeld met
het bouwland verwisseld te kunnen worden.
H e t woonhuis heeft slechts ééne verdieping en bevat
eene k e u k e n , die tevens tot eet- en woonkamer d i e n t ,
daar achter is doorgaans de oven om brood tot eigen gebruik te bakken en een fornuis met groote ijzeren pot tot
het koken van varkensvoedcr; tevens is aldaar eene plaats
om te karnen en de ingang tot den boterkelder. Sommigen hebben een op zich zelf staand b a k h u i s , hetwelk
in vele opzigten verkieslijk i s , vooral wat het gevaar voor
brand betreft. Verder biedt het huis meestal nog één of
twee slaapvertrekken aan, behalve eene kamer, die bijna
uitsluitend dient tot het ontvangen van bezoeken. Boven
deze vertrekken heeft men den graanzolder, terwijl het
achterhuis den zoogenaamden deel bevat, alwaar ter wederzijde eene rij hoornvee en paarden met de koppen naac
het midden gekeerd staan, zonder mestgreppel.
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Bij kleine boeren of bij hen, die géén' schuur bezitten,
wordt hier gedorscht. Boven den deel komt het hooi op
balken te liggen en in de op zich zelve staande schuur
wordt het graan geborgen en afgedorscht, behalve de haver, waarvan in goede jaren 1—3 mijten (ieder van omtrent 50 vim of 5000 garven) worden gezet, waardoor zij
bij eene geschikte behandeling niets in hoedanigheid verliest. De varkenshokken hebben meest een eigen dak,
terwijl de houders van schapen nog van eene ruime loods
voor deze veesoort voorzien zijn.
Het aantal inwonende mannelijke dienstboden bedraagt
doorgaans 1—3 op plaatsen van 2—6 werkpaarden, behalve eenen herder bij houders van schapen; dat der vrouwelijke 1—2. Hierbij moet echter in aanmerking genomen worden, dat er veelal zonen des huizes zijn, die
mede eenig werk, vooral met de paarden, verrigten. Echter heeft men in sommige jaargetijden, zoo als bij den
hooi- en koornbouw, het zichten en dorschen van koolzaad
op klei- en van boekweit op zandgrond, nog een. vrij aanmerkelijk aantal buitenarbeiders noodig.
De gesteldheid van den grond wisselt op verschillende
plaatsen zeer af. Onder Leur treft men meest ligten kleigrond aan, die onderscheiden kan worden in vruchtbare
en schrale, mestgierige klei. De ondergrond is hier gelijkvormig aan den bovengrond of de akkerkruim (met uitzondering van de humus die in den laatsten aanwezig
is), hetgeen wel het meest gevvenscht wordt; of zandig,
hetwelk in drooge zomers aan het verflensen der daarop
staande gewassen zigtbaar i s ; of sterk ijzerhoudend, zoodat eene onvoorzigtig gedane diepe bouwing den akker
voor vele jaren zoude bederven; slechts enkele lage plaatsen hebben eenen veenondergrond. Onder Hernen en
Wichen is de grond meest zavelig en zandig, of ook langer of korter ontgonnen heidegrond. Hier blijft de ondergrond meest tot op eene vrij aanmerkelijke diepte gelijk-
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vorraig aan den bovengrond; enkele leembanken uitgenomen. Schelp- of mergelbanken zijn hier niet voorhanden.
Bij eenen hoogen stand der rivieren, en derhalve bijna
iederen winter, loopen een groot gedeelte van het kleibouwland en verreweg het meeste grasland onder water,
zoodat het zandig bouwland bijna uitsluitend watervrij is.
Daarentegen vindt men des zomers slechts op zeer lage
plaatsen water in de slooten. Voor het overige heeft de
grond eene vrij sterke helling van het O. naar het W .
Het stelsel van waterlozing laat veel te wenschen over.
Wichen en Leur lozen hun water in de Maas, gedeeltelijk door eene duikersluis te Nifterik, gedeeltelijk door
2 diergelijke sluizen verder benedenwaarts de rivier af bij
Appeltern, waar tevens al het water van Hernen geloosd
wordt. De wetering, welke bij Nifterik in de 3Iaas valt
is zeer bogtig, even als de togt- en verdere slooten, die
daarop uitloopen, al hetwelk onmisbaar eënen nadeeligen,
invloed op den waterafloop moet uitoefenen. De andere
wetering, vallende in de Maas bij Appeltern, is wel minder bogtig, doch hier wordt de afloop weder vertraagd
door den grooten toevoer van water uit de veel hooger
gelegene Hooge- en Teersche broeken, welke vroeger derzelver water hooger op door de Nifleriksche en Ba/goijensehe sluizen loosden, hetgeen zeker veel doelmatiger en
billijker was, vooral met opzigt tot het lager gelegene
Leur, hetwelk buitendien reeds, door ingeslopen misbruik,
veel van het Wichensche water te lijden heeft.
De radploeg met hoogen galg op het voorstel en gebogen ijzeren strijkbord is hier algemeen in gebruik, doorgaans voorzien van een kouter(mes), hetwelk slechts bij
het scheuren van grasland door eene flraaijende schijf vervangen wordt; bij ondiep ploegen van hard, kluiterig land
bezigt men noch schijf noch kouter.
Bouwt men dieper dan 5 R. duimen, zoo wordt de ploeg
gemeenlijk door 3 paarden getrokken, anders door 2.
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Het tweevurgcn wordt niet dikwijls in praktijk gebragt;
daarentegen rioolt (1) ioen op zandgrond dikwijls voor
boekweit en gele peenen, hetwelk veel tot derzelver gedijen bijdraagt; vooral kan boekweit, waarvoor gerioold
i s , veel beter de droogte verdragen, dan wanneer zulks
niet geschied is.
Het land wordt geëgd,.hetzij met eene koppelegge, hetzij
met eene zware 6-balksche kweek- of puinegge. De eerste bestaat uit twee deelen in de gedaante van geschoven
vierkanten, te zamen voorzien van 52 schuinsstaande kantige tanden en verbonden door eenen lossen ijzeren beugel, op zoodanige wijze, dat als het eene deel, waaraan
de trekhaak bevestigd is, voortbewogen wordt, het andere
eenigzins achterna sleept. De koppelegge wordt meestal
door 2; de kweekegge, welke 26 tanden heeft als die
van de koppelegge, maar veel zwaarder, wordt door 3 en
ook enkel wel door 4 paarden getrokken.
De rol is slechts bij enkele landlieden in gebruik en
wel op kleigrond, alwaar men hare werking in drooge
zomers hoog roemt. Op zandgrond, waar dit werktuig
zooveel nut zoude kunnen aanbrengen door het, op zijn'
tijd, doen sluiten van den bodem enz., is zij nog geheel
vreemd. Eén paard is voldoende om de rol met genoegzame snelheid voort te trekken. Zijn er op den akker
zeer groote onhandelbare kluiten, dan worden deze
soms vergruisd met den kluithamer, zijnde een zware
houten hamer met langen steel. — Het molbord is hier
geheel onbekend.
(1) Onder liet woord riolen verslaaf men Lier de handelwijze om
bij het ploegen een aantal arbeiders over de lengte der vore te verdeelen. die de aarde nog een spit dieper uitdelven en op de omgebouwde
vurg werpen. (Het-is de vraag, ol in zulke gevallen de grondwoelder
niet uitnemend te pas zoude komen en veel tol bespoediging yan den
arbeid zoude toebrengen, hoewel liet hierdoor verriglte werk eenigzins
verschillend i s , daar de grondwoelder de aarde in de diepte wel
breekt en los maakt, maar niet boven brengt, (r. II.)
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Bij de braak (hier somervoo?' genoemd) wordt naar omstandigheden 4 , 5 of meermalen geploegd en verscheidene
malen gepuinegd, waarbij men echter zorg draagt den
grond in den aanvang niet te zeer te verkruimelen, maar
eenigzins ruw en kluiterig te houden, daar de grond
hierdoor later mul en zeer geschikt wordt tot het zaaijen
van koolzaad, hetwelk meest omstreeks 15 Aug. geschiedt.
Voor tarwe wordt meest 2 malen gebouwd, na aardappelen 1 maal; voor gerst 4—5 maal, waarvan 2 maal vóór
den winter (wintergerst wordt hier niet verbouwd); voor
rogge 3 malen ; voor haver 1 maal vóór en 1 maal na den
winter, klaverland of grasland slechts éénmaal na den
winter ter diepte van 4—5 R. duimen; overigens is de
laatste of zaaibouwing voor winterkoorn hier de diepste
van allen.
Voor boekweit, erwten en aardappelen is het land doorgaans vóór den winter reeds 1 of 2 malen gebouwd, hetwelk daarna naar omstandigheden nog 1—3malen herhaald
wordt. Voor stoppelknollen (hier eigentlijk lange rapen)
houwt men 2 malen en zaait ze in de 2« helft van Aug.
Op kleigrond hebhen de akkers eene flaauwe ronding
en eene breedte van 10—12 Ned. el en meer, welke volgens deskundigen echter ook veel te groot is. De wendakkers , welke doorgaans 1 llh. voet lager liggen dan de
akkers zelve, hetgeen de afwatering zeer bevordert ( l ) ,
(1) Ik meen de vrijheid Ie hebben, bij deze gelegenheid een uittreksel te plaatsen uit eenen brief van den bekenden landbouwer W.VAN
PEÏMA te ïernaard in Friesland, hetwelk met de hier vermeide zaak
in naauvv verband slaat, en welks mededeeling zijn nut hebben kan.
»De wendakkers," schrijft TAN I'EÏMA, »zijn hier in Friesland bij de
meeste naauwleltende landbouwers, alle teer laag, groen begroeid en
hebben niet boven de 2 à 22 Ireden breedte met den wal er bij gerekend. Dit heeft het voordeel, dat /.ij volstrekt geene belemmering aan
de afwatering van het land veroorzaken, (en allen tijde een groot gemak bij het ploegen geven en voor den fijneren akkerbouw, met al-
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blijven hier ongeploegd en leveren eene goede sehaapsweide op. Op zandgrond zijn de akkers vlak en meestal
nog breeder.
De mest van paarden, hoornvee en varkens wordt op
eenen gerneenschappelijken vaalt vereenigd, waartoe men
den grond ter diepte van 1—2 voet uitgraaft en op den
bodem eene dunne laag zand brengt; men geeft den vaalt
niet gaarne eene hoogte van meer dan 6 voet. Bij deze
inrigting van den mesthoop bedenkt men niet genoeg, dat
er bij aanhoudenden regen veel van de beste sappen van
den mest als een donkerbruin vocht ginds en herwaarts
wegvloeit en aldus geheel verloren gaat! Met den schapenmest wordt iets beter gehandeld. Daar de kudden gedurende den zomer des daags meest op stoppellanden en
langs de wegen geweid worden , zoo gaan hare uitwerpselen alsdan nagenoeg verloren ; doch des nachts en gedurende den winter worden zij op stal gehouden en goed
onderstrooid; zoodat zij dan veel en goeden mest maken,
die men hier ook zeer hoog schat. Van aarde wordt tot
onderstrooijing geen gebruik gemaakt, doch wel van heidelerlei soort van werktuigen nog racer voordeel geven (bij hel in en uit
de rijen brengen van aanaardploegen of schoffelwerl tuigen en/., bij de
kunstmatige rijenleelt). Eenmaal 'sjaars, zoo als op greidland, wordt
het gras er van lot hooi gemaaid, terwijl zij in het najaar nog dikwerf
eenige weide aan het vee geven. Somwijlen turen kleine landbouwers
er schapen op. Daar hier weinig greidland is, heeft dit in alle opzigten zijn voordeel, doch builen dat schijnt het bebouwen der keer- of
wendakkers mij toe, met vele nadeden gepaard te moeien gaan. Een
dezer nadeelen is, dat de einden van den akker nimmer zoo goed met
den ploeg geraakt of zoo goed Iosgeploegd kunnen worden ; voorts dat
het geheele veld veel moeijelijkcr bearbeid wordt; dat het tijdig zich
ontlasten van het water er door belemmerd wordt enz. Waar de wendakkers alzoo nog aanwezig zijn, behoort men die tot de diepte onder de
voren van het land af te graven, met graszaad in le zaaijen en zoo te
laten liggen. In onze vochtige luchtstreek zal men daar voordeel van
ondervinden."
v. IK
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plaggen en pollen bentgras (Aira caespitosa), een slecht,
hard gras, hetwelk door geen vee aangeroerd wordt.
Op den kleigrond wordt het grootste gedeelte van den
mest naar de braaklanden gevoerd en wel ter hoeveelheid
van 60—70 éenspannige voeren op het bunder; verder
mest men voor aveelzaad, tarwe, gerst, erwten en aardappelen, wanneer de toestand van den grond zulks vereischt; — voor rogge, haver en boekweit wordt op genoemde grondsoort niet gemest. De slechtste kleigrond
wordt gewoonlijk om de 3 jaren , de beste om de 4 of 5
jaren gemest. Op zandgrond mest men veelal om het andere jaar vrij sterk, meestal voor rogge en aardappelen. —•
Ofschoon kalk en asch er bij gedane proefnemingen eene
uitmuntende werking te weeg Lragten, welke van de kalk
verscheidene jaren lang zigtbaar was, zoo blijft men omtrent het aanwenden dezer stollen altijd nog eene onbegrijpelijke onverschilligheid koesteren. Andere, min gewone meststoffen komen niet eenmaal ter sprake. — Ook
de groene bemesting en het opvangen en gebruik maken
van de gier zijn er ten eenenmale onbekend, hoewel de
laatste handelwijze, vooral op liet zandig gedeelte dezer
landstreek, zulk een groot nut zoude kunnen aanbrengen.
Ten aanzien van het zaaizaad neemt men de volgende
voorzorgen in acht: men zaait dikwijls Bovenlandsche
(Pruissische?) tarwe, Zeeuwsclie rogge en ook, hoewel
zeldzamer, Guliksche boekweit met goed gevolg uit en
kalkt de tarwe in water doch zonder bijvoeging van zout.
Alle zaad wordt er met de hand gezaaid. Het winterkoorn en koolzaad brengt men met de koppelegge, de zomergewassen met deze en de rol onder, ook wel met de
omgekeerde egge doorvlochten met doornen takken. Hiermede bewerkt men het land niet alleen in de lengte, maar
ook in de breedte en schuinschte en is aldus instaat eenen
zeer voldoenden arbeid te leveren.
De granen, boekweit en erwten worden door zorgvuldige
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(derhîilve niet door alle) landlieden van wiedbare o n k r u i den gezuiverd, zoo als de herik of krodde (Sinapis
arvensis),
de wilde radijs of kiek (Raphanus
Raphanistrurn) de wilde haver (Avena fatua) en andere, zoo
dikwijls zij zich vertoonen, doch niet op geregelde tijden.
Het eggen van wintergranen in het voorjaar heeft niet
algemeen p l a a t s , hoewel het vooral op kleigrond dikwijls
eene uitmuntende w e r k i n g doet; het rollen dezer granen
is in het geheel niet in gebruik, doch wel van de h a v e r ,
wanneer dezeeene hand breed hoog boven den grond s t a a t ,
en deze te nat was om onmiddelijk na de zaaijing te rollen, waardoor zich eene zeer nadeelige korst aan de oppervlakte zoude vormen. Het overweiden met schapen heeft
geene plaats.
Onder de voornaamste onkruiden, welke de landman
hier te bestrijden heeft, kunnen geteld worden, het aldaar zoogenoemde Paddekruid
(Anhemis
Coluld) vooral
op vochtig kleibouvvland zeer menigvuldig; het Honds- of
Kraai/ook (Allium vineale), hetwelk aan het daar t u s schen staand koorn eenen onaangenamen reuk mededeelt;
het algemeen verspreide kweek- of puingras
(Agropyrum repens); verder de wilde haver (Avena faiua) ; de
%achle dravik (Bromus wollis), vooral tusschen de t a r w e ;
de vogelwikke (Vicia Crueca) en akkerwinde
(Convolvulus arvensis)
op zandgrond; de smalbladige
IVeegbree
(Plantago lanceolata) tusschen de roode klaver en haar
zaad daardoor ook niet zelden in liet klaverzaad.
Behalve het wieden in den zomer en het puineggen in
het najaar en op de b r a a k , worden er geene bijzondere
hulpmiddelen tot derzelver verdelging in het werk gesteld.
De mollen, en op enkele plaatsen de waterrotten, zijn
het eenige ongedierte in gewone j a r e n , en op verre na zoo
schadelijk niet als het talrijk gevogelte, dat zich hier. in
het houtgewas ophoudt en op de akkers nederstrijkt.
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Het oogsten geschiedt over het algemeen met zorgvuldigheid; echter hebben sommige landlieden de schadelijke
gewoonte het koorn steeds overrijp te laten worden, ten
nadeele der kwantiteit en kwaliteit hunner produkten.
Het maaijen van het graan geschiedt algemeen met de
zigt; de garven maakt men opzettelijk eer klein dan groot,
waardoor zij ligter droog worden en zuiverder uit te dorsenen zijn. De rogge wordt met twee banden gebonden
en aan ronde hoopen (hokken) van acht garven gezet, die
weder met eenen gemeensehappelijken band vereenigd zijn,
zoodat zij in dezen toestand niet ligt omwaaijen. Men
bindt de andere granen slechts met eenen band en zet ze
aan langwerpige hoopen van acht tot tien garven. Koolen aveelzaad, boekweit, erwten en klaverzaad blijven ongebonden; de boekweit en het klaverzaad worden soms,
ter betere drooging, ook wel aan hoopjes van 4 garven gezet en het laatste bij zonneschijn ééns of tweemaal gewend,
om het moeijelijke dorschen eenigzins te verligten. Het
kool- en aveelzaad, alsmede de boekweit worden terstond
na het binnenhalen (1) afgedorscht en wel met den vlegel, zijnde er in deze geheele streek geen dorschblok
(dorschrol) of ander dorschwerktuig voorhanden.
Het schoonen wordt verder door wannen (de wanmolens
zijn nog voor verbetering vatbaar) en ziften met ronde (2)
zeven, die kringvormig geschud worden, bewerkstelligd.
De granen, welke er geteeld worden, zijn: witte tar-

(1) Tot liet binnen brengen van kool- en aveelzaad, voorziet men de
borden der gewone kar van eenigzins naar buiten gerigte opzetstukken,
ter breedte van ongeveer % R. voet en belegt verder het geheel met
een zoogenaamd zaadkleed.
*
(2) De langwerpige zeven, zoo als die in de prov. Groningen algemeen in gebruik zijn, schijnen verkieslijk, omdat het werk hiermede
meer onafgebroken voortgaat; terwijl de ronde telkens weder afzonderlijk ontledigd moeten worden.
v. H.
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we, spelt, rogge, zomergerst (vierrijige of gewone), witte
voerhaver.
Men zaait op het bunder: tarwe ruim 1J-.N. M., spelt
omstreeks 3 M., rogge lf M., gerst 2 M., haver 2» M.
De middelbare opbrengst dezer gewassen zoude, vooral op
het kleijig gedeelte dezer streek, zeer voldoende zijn,
indien de hooge waterstand 's landmans hoop op eenen
goeden oogst niet zoo dikwijls te leur stelde, daar deszelfs schadelijke invloed zich niet alleen tot het winterkoorn en koolzaad, maar zelfs tot de daarna verbouwde
zomergewassen uitstrekt.
De middelbare opbrengst van de tarwe kan dus niet hooger gesteld worden dan 18 M. van het bunder, van de
spelt 28 M., rogge 20 M. (op vele plaatsen echter aanmerkelijk minder), gerst 25 M., haver op het bouwland
30 M., op gescheurd grasland 50—60 M.
De spelt, waarvan het verbouw echter niet zeer uitgebreid is (1), wordt hier op denzelfden tijd ongeveer als de
wintertarwe uitgezaaid en ingeoogst en het produkt daarvan meest aan de bierbrouwers verkocht.
Van boekweit zaait men omstreeks 0,75 M. per bander. Velen houden het voor voordeeliger de boekweit nog
dunner te zaaijen, daar de meeste vrucht zich aan de zijtakken en niet aan het einde van den hoofdstengel zet.
De middelbare opbrengst is moeijelijk te bepalen, daar
dit gewas zoo wisselvallig i s , dat de opbrengst het eene
jaar soms geen 8, het andere 28 mudden en meer van
het bunder bedraagt.
(1) Volgens de Mededeelingen van de Geldersche Maatschappij
van Landbouw 1846 n°. 5 , werden in 1845 in geheel Gelderland niet
meer dan 15,33 bunders met spelt beteeld, waarvan 1 onder Balgoy
en Keent, 0,70 onder Appeltern, 3 onder Batenburg, 2 onder Burgharen, 3 onder Horssen, 0,28 onder Driel, 1,55 onder Kerkwijk,
2,80 onder Nederhmeert en 1 onder Bemmel, welke Ie zamen 489
N. mudden in 1845 zouden hebben opgeleverd.
V. H.
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De erwten zijn de eenigste peulvruchten, die hier op
den akker geteeld worden; men verbouwt daarvan: 1°. de
groene, 2°. de graauwe, heiden tot menschenvoedsel, 3°.
de kleine gele (hier tijd-erwt en genoemd) voor het vee.
Tot zaaizaad bezigt men 2 M. meer of minder op het
bunder. Ook dit gewas mislukt dikwijls, zoodat de middelbare opbrengst op niet meer dan 12 M. per bunder kan
geschat worden.
De hier verbouwde voeder- en wortelgewassen zijn: de
roode of Brabandsche klaver; de spurrie, die men tot
zaadwinning doorgaans reeds in het voorjaar zaait, volgt
als 2e vrucht na rogge, wanneer zij tot veevoeder bestemd
i s ; op kleigrond wordt zij afgemaaid en op stal vervoederd; op zandgrond, waar dit voortreffelijk voedergewas
meer opbrengt, wordt het hoornvee daarop getuijerd.
De aardappelen worden hier algemeen met de spade gepoot, waarbij men zegt minder poters te behoeven dan
bij het onderploegen ; verder worden zij met den handhak
aangeaard en brengen dan gemiddeld 250 M. van het bunder op. Men voedert ze bij voorkeur raauw aan de melkkoeijen, doch gekookt aan het mestvee en de varkens.
Mangelwortelen worden slechts in zeer geringe hoeveelheid verbouwd, daar men het voordeeliger acht, in plaats
daarvan aardappelen aan te kweeken.
Knollen (witte) en lange rapen worden meest als stoppelvrucht na rogge geteeld; haar opbrengst is moeijelijk op te
geven, daar deze wortelgewassen tot veevoeder bestemd
zijnde, zelden of nooit gemeten of gewogen worden en
men de opbrengst dus slechts naar gissing begroot; hetzelfde geldt voor klaver en spurrie in den groenen toestand vervoederd. Daar de landlieden niet gewoon zijn
boek te houden, zoo is het hun ten eenenmale onbekend
hoeveel die gewassen per bunder juist opbrengen.
Op goeden zandgrond worden de knollen en rapen zeer
voordeelig vervangen door gele penen, die, in het voor-
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jaar tusschen de te veld staande rogge uitgezaaid, nog
eenen goeden tweeden oogst in hetzelfde jaar geven, doch
tevens ook veel arbeid vereischen, daar alle stoppelen afgeë'gd, het onkruid uitgewied en beide van het land verwijderd moeten worden, terwijl zorgvuldige landbouwers
niet nalaten de wortelen in dezen toestand nog eens te
behakken, voor welke moeite een ruimer oogst hen rijkelijk beloont.
Kool wordt er niet meer dan tot eigen gebruik geteeld
en geene handelsgewassen als kool- en aveelzaad ; zijnde
de vlasbouw er niet noemenswaardig.
Tot zaaizaad bezigt men voor het kool- en aveelzaad
5—6 N. koppen op het bunder, soms meer, b. v. wanneer men veel onkruid te vreezen heeft. De middelbare
opbrengst van het koolzaad kan op 20 M., die van het
aveelzaad op 16 M. van het bunder geschat worden. Het
stroo dezer oliegewassen wordt als brandstof in den oven
aangewend, terwijl de doppen een goed veevoeder opleveren.
De vlasbouw is hier van zoo weinig belang, dat ik
daarvan geene voldoende opgaven leveren kan. De reden
hiervan is grootendeels gelegen in de omstandigheid, dat
het vlas niet, even als het koolzaad op vele plaatsen, tiendvrij is.
Hoewel men zich bij het verbouwen dezer gewassen aan
geene bepaalde orde bindt, zoo komen de volgende echter
dikwijls voor op kleigrond:
1. Gemeste braak (60—70 éénspannige voeren mest
op het bunder).
2. Koolzaad.
3. Tarwe.
4. Rogge met klaver.
5. Klaver.
6. Haver en nog eens haver, wanneer de klaver goed
gestaan heeft.
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Of:
1. Aardappelen gemest.
2. Tarwe.
3. Rogge of gerst (dikwijls gemest).
4. Klaver.
5. Haver.
Op zandgrond heeft men:
1. Rogge gemest.
2. Aardappelen gemest.
3. Roekvveit.
Of:

1. Rogge,

"J

2. Rogge,
> met knollen of spurrie daarna.
3. Boekweit, J
Ofschoon men op boerderijen van 20—70 B. ieder jaar
1—4 B. braak heeft liggen, waarin doorgaans koolzaad
gezaaid wordt, zoo komt de braak niet na eene» zekeren
tijd geregeld op denzelfden akker terug, daar men dikwijls ook den toestand van het land als anderzins in aanmerking neemt. Echter stemmen de landlieden toe, dat
hun grond niet zoude behoeven gebraakt te worden, indien zij slechts qenoeg konden mesten. (Zoude deze daadzaak geen gebrek in hun bouwstelsel aanduiden?)
De behandeling der graslanden laat mijns bedunkens
wel wat te wenschen overig. Dezelve liggen meestal niet
zeer vlak, worden niet geregeld gegreppeld en, op weinige
uitzonderingen na, nooit gemest. Slechts enkele landlieden
brengen op een gedeelte van hun weiland eene soort van
compost, bestaande uit kaf en ander afval uit de schuur
besproeid met inestwater. Ook de modder uit de slooten,
wanneer deze opgemaakt worden, bezigt men met goed
gevolg tot hetzelfde einde, vooral wanneer zij doorvroren.
is geweest.
In den regel worden de laagste graslanden hier jaarlijks
éénmaal gehooid en het etgroen of nagras (hier eimet ge28
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noemd) afgeweid. Dit hooi, ter onderscheiding van het
waardenhooi binnenveldsch geheeten, moet voor het eerste
verre onderdoen, zoowel in hoedanigheid, als in hoeveelheid van eene bepaalde oppervlakte, waarbij nog komt,
dat men genoemde binnenveldsche hooilanden nu en dan
scheurt voor haver, en dit alles zonder ooit te mesten.
Het is dus zeer natuurlijk dat zij zich meestal in eenen
vrij schralen toestand bevinden en doorgaans niet meer
dan 4J—6 voer (van 500 N. ffi) per bunder opbrengen.
Ook is het binnenveldsch hooi meestal op verre na niet
toereikend om in de behoefte van den veestapel te voorzien, zoodat men gewoon is ieder jaar eene zekere oppervlakte uiterwaard te pachten, zoowel om te hooijen, als
voor het etgroen. — Volgens de bevinding der landlieden
in deze streek, is het voederen van waardenhooi meestal
veel voordeeliger dan van het veldhooi; mögt het eerste
soms al wat kostbaar zijn, zoo wordt dit toch door zijne
uitstekende hoedanigheid opgewogen.
De schadelijke onkruiden in de graslanden bepalen zich
meestal tot de distels en op de slechtste en laagste gronden de hermoes of kwadenaard (Equisetum
palustre).
De mollen zijn, voor zooverre mij bekend is, in gewone
jaren het eenige ongedierte in de graslanden.
Het aanleggen van nieuwe graslanden wordt nagenoeg
aan de natuur overgelaten ; wanneer het koorn van het
veld is, laat men het toekomstig grasland eenvoudig liggen
en echter levert het dikwijls in den nazomer reeds eene tamelijke weide voor het hoornvee op.
Het Hemen, de hooiegge en andere middelen om het
hooi spoediger dan op de gewone wijze te bewerken, zijn
er onbekend.
De eerste snede der roode of Brabandsche klaver wordt
gedeeltelijk gehooid (gewoonlijk in de 2e helft van Junij,
of het begin van Julij), gedeeltelijk groen aan de paarden
vervoederd» De tweede blijft, vooral ia drooge zomers ter
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zaadwinning staan en kan alsdan 5 M. en meer van het
bunder opleveren (voor eene geldelijke waarde van f 200
en meer), doch mislukt dikwijls.
Het dorschen en schoonen van dit zaad vereischt, vooral
bij natte zomers, veel arbeid en overleg. Eerst worden
de knoppen van het stroo gedorscht, daarna verwijdert
men dit en scheidt door den wanmolen het uitgevallene
zaad van de knoppen en andere bijmengsels ; vervolgens
worden deze weder gedorscht, daarna gewand, enz., tot
het zaad van alle bijmengsels en stof bevrijd is (1).
Het rundvee wordt alleen des winters op stal gehouden;
des zomers gaat het dag en nacht in de weide; de zomerstalvoedering is er dus geheel vreemd en onder de tegenwoordige omstandigheden (het onderloopen van hooi- en
weiland) op vele plaatsen ook onuitvoerbaar.
De zuivelbewerking bepaalt zich tot het maken van.
boter.
De verkoop van jong vee geschiedt op 2 of 2]jarigen
leeftijd, weinige weken voor het eerste afkalven (onder
den naam van dragende maal) of op 3jarigen leeftijd
(gutste vaars); ook de ossen worden op 2 en 3jarigen ouderdom verkocht.
Op vele boerenplaatsen heeft men eenen paardenkarnmolen; op andere wordt een op- en nedergaande pols met
de hand door eenen zwengel bewogen, slechts weinigen
maken gebruik van eenen hondenkarnmolen.
De versch gemolkene melk wordt door eene teems gedaan en in eene ondiepe ronde houten vloot gegoten. Al(1) Op onderscheidene plaatsen in de prov. Groningen Iieeft men,
voor het dorsehen van rood klaverzaad met goed gevolg de klaverpeulen vermengd met gerst en dit Ie /amen gedorscht, waardoor het klaverzaad gemakkelijker uit de peul komt en daarna zonder veel moeite
door zeving van de gcrslkorrels kan worden gezuiverd. Ook voor het,
in dit Gewest veel gewonnen wordend, zaad van de witte klaver is het
hier en daar in gebruik.
v> H.
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dus laat men haar staan tot men een karnsel heeft en
karnt de goor gewordene melk, waarbij men des zomers
nog eene aanzienlijke hoeveelheid koud en heet water (b.
v^ 2 emmers koud en 1 emmer heet water op een karnsel
van circa 120 Ned. kannen), en des winters alleen heet
water bijvoegt. De verdere behandeling geschiedt op de
gewone; wijze (1).
Op boerenplaatsen van 30 B. bouw-en grasland houdt men
gemeenlijk 2 karrenpaarden (wagens zijn er niet in gehruik) en 2 jonge paarden van 2 en 3 jaar, op welken
leeftijd zij reeds vrij sterk voor ploeg en egge gebruikt
worden; ja met 3 jaren begint men ze reeds in de kar te
spannen. Plaatsen van 50—60 B. hebben 6—8 paarden,
naar gelang van derzelver sterkte en ouderdom.
Het fokken van jonge paarden wordt hier vrij sterk gedreven ; de verkoop heeft meest op l^jarigen leeftijd plaats.
De meeste landbouwers op plaatsen van 40 of meer
bunders houden eene kudde schapen van 80—120 stuks,
behoorende tot het alhier zoogenaamde inlandsche ras, middelmatig groot, met niet zeer fijne wol en langen staart. De
scheertijd valtmeest in de eerste helft van Julij, nadatdeschapen eenigen tijd te voren in loopend water gewasschen zijn.
De wolopbrengst bedraagt in de verschillende kudden
gemiddeld 2—2£ N. 'S per stuk.
(1) Het gebeurt bij warm weder niet zelden, dat de botcrdcelljes
zich niet dan met de grootste moeite laten afscheiden; dit had vooral
in den afgeloopen zomer weder plaats en gaf aanleiding, dat de landbouwer, ten wiens huize ik mij bevond, op mijn aanraden gebruik
maakte van de handelwijze om telkens eenige koolstofsure soda in
water opgelost bij de versch gemolkene melk te voegen, hetgeen met
het beste gevolg bekroond werd. Mögt hij daarmede voortgaan zoo
zoude dit ook anderen tot navolging kunnen wekken. — Over het gebruik van de koolstofsure soda ter bevordering der roomafscheiding,
verdient vooral nagelezen te worden, C. TKOMMER, das
Molkenwesen,
Berlin 184G.
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Schapen-kaas en boter zijn hier beide evenzeer onbekend. Het verkoopen van lammeren heeft slechts bij uitzondering plaats; dat der zoogenaamde vette (eigenlijk
halfvette) schapen geschiedt op 1£- en 2|jarigen leeftijd
(één en tweegeschoren); deze worden dan vervolgens op
beteren grond b. v. in de Betuwe of aan den Waalkant
vetgeweid.
Het aankvveeken en vetmesten van varkens heeft bier
ook veel plaats. Het laatste, op verre na niet altijd voordeelig, als men de waarde van het gegeven voeder naauwkeurig in rekening brengt, geschiedt doorgaans met karnemelk of afgeroomde melk, aardappelen, gersten-, erwtenen boekweitenmeel. Chineesche of zwarte varkens treft
men hier niet aan.
Ganzen en eenden worden hier niet gehouden, ook zoude
hun des zomers het water op vele plaatsen ontbreken;
hoenders meestal slechts tot eigen gerijf.
De bijenteelt is er niet vreemd, doch wordt meest door
kleine boeren en arbeiders bedreven. Men kweekt niet
meer .moesgewassen dan tot eigen gebruik vereischt worden; zelfs zijn er velen, die niet eens het voor zich benoodigde tuinzaad winnen, maar zulks in de steden aankoopen.
De ooftboomteelt is hier niet belangrijk: meestal heeft
men in eenen kleinen boomgaard bij huis eenige kersen-,
appelen-, peeren-, pruimen- of notenboomen ; ook staan
zij dikwijls in den moestuin verspreid; dit laatste echter
niet altijd zonder nadeel voor de daaronder groeijende
moesgewassen, vooral, wanneer men de boomen niet pyramidaalsgewijze opsnoeit. De uitvoer van ooft kan dus
niet anders dan onbeduidend zijn.
Houtgewas is hier daarentegen in overvloed voorhanden.
Op den klei- en goeden zandgrond worden eik en els het
meeste aangetroffen en slagen er vrij goed, evenals de-ijp
en esch; de lagere streken leveren Kanadasche populier
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ren en wilgen op, welke eerste vooral zeer welig tieren;
de hooge zand- en heidegrond dennen en sparren. De
eiken houdt men als opgaande boomen, knoteiken en slaghout; de wilg wordt doorgaans als knotwilg, de els als
slaghout, de populier, esch en ijp als opgaande boomen
gehouden. Van het slaghout dient een gedeelte tot eigen
gebruik, het andere, voornamelijk het eiken, wordt bij
bossen verkocht, nadat hetzelve alvorens van deszelfs
bast ontdaan i s , die weder door looijers, enz. gebezigd
wordt; de opgaande boomen worden tot timmerhout verkocht.
Ook levert de streek turf en steen op, zijnde er te
Wychen veenderij en eneene steenbakkerij.
Nopens de geschiedenis der veranderingen, die hier in
de laatste jaren hebben plaats gehad valt het volgende te
zeggen: over het algemeen heeft men, vooral met het stijgen der graanprijzen, het bouwland ten koste van het
grasland uitgebreid; ook gaan de ontginningen, vooral op
de Wychensche heide, jaarlijks voort.
De prijs der landerijen is op vele plaatsen gedurende
de laatste 25 jaren bijna verdubbeld; de huur der pachthoeven is mede algemeen opgeslagen, hoewel niet voor
zulk een aanzienlijk bedrag. Ook kan als eene bijzonderheid vermeld worden, dat vóór genoemd aantal jaren hier
weinig meer aardappelen verbouwd werden dan tot eigen
gebruik, terwijl de teelt van dit nuttige gewas zich nu jaarlijks meer uitbreidt.
Behalve het afkoopbaarstellen van het zoo nadeelige regt
van tiendheffing, zoude het eene allergewigtigste verbetering voor de landstreek zijn, wanneer men dezelve door
eene stoommachine ten allen tijde van haar overtollig
water konde ontdoen, gelijk zulks reeds aanvankelijk geschied is in den nog lager gelegen polder bevattende de
gemeenten Leeuwen, Wamel en JJreumel, volgens ontwerp en onder toezigt van den Heer Ingenieur FINJE.
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Hoe onvolledig deze schets ook zijn moge, vlei ik mij
echter, dat men uit dezelve zal kunnen opmaken, dat de
landhuishouding-van bovengenoemd gedeelte der prov.jGelderland wel is waar voor groole verbeteringen vatbaar i s ,
doch daarentegen ook veel goeds bevat, met name de zorgvuldige bearbeiding, welke den akker bijna allerwege ten
deel valt ; de keuze van eene gepaste vruchtopvolging,
waarin de uitputtende gewassen nu en dan door roode
klaver vervangen worden, enz.

H.M. HARTOG,
Landhuishoudkundige beschrijving der Geldersche Vallei, gelegen in de
provinciën Gelderland en Utrecht,
Tijdschriftterbevordering van nijverheid29 (3e R. 7)(1866), pp. 73-160.

Inleiding
Grenzen
Grondsgesteldheid
Waterlossing
Klimaat

75- 76
76-77
77- 87
87- 91
92

Landhuishoudelijke stelsels

93

Inrichting der boerderij
Grootte
Vruchtopvolging
Bemesting
Hulpmeststoffen
Sterkte der bemesting
Bewerking vanden grond
Roggeteelt
Teelt van herfstspurrie en herfstknollen
Boekweitteelt
Aardappelenteelt
Haverteelt
Klaverteelt
Tarwe-en garstteelt
Mangelwortelen- en koolrapenteelt
Hennipteelt
Tabaksteelt
Graslanden
Veeteelt
Schapenteelt
Paardenfokkerij

94-141
94- 96
96- 98
98-102
102
102-103
103-105
105-106
107
108-109
109-110
110-111
111-112
112
113
113-114
114-116
116-121
121-126
126-128
128-129

Varkensteelt en mesterij
Bijenteelt
Houtteelt
Tuinbouw
Gebouwen
Staathuishoudkundig gedeelte der beschrijving
Grondbezit enpacht
Tienden
Middelen vangemeenschap en markten
Arbeid
Besluit

Inhetalgemeenregisterisditartikelaangeduid metdelettersGV.

129-131
131-133
133-136
136-137
137-141
141-160
141-144
144-150
150-152
152-157
157-160

LANDHUISHOUDKUNDIGE BESCHRIJVING
DER GELDERSCHE VALLEI,
GELEGEN IN DE PROVINCIËN GELDEBLAND EN UTRECHT.

H. M. H A E, T O G. ')
„Agriculture."

Bij hel beschrijven der (andhuishouding in de Geldersche vallei, hebben wij gemeend de prijsvraag waarbij de
landhuishoudkundige beschrijving eener provincie of een
belangrijk gedeelte derzelve gevraagd is, in eenigszins
ruimeren zin te moeten opvatten, zonder aan aardrijkskundige verdeeling of grenzen te veel gewicht te hechten,
daar de landhuishouding eener streek, zich meer naar den
aard der gronden dan naar de staatkundige indeeling regelt.
Zoo hebben wij dan ook een gedeelte van twee provinciën, nl. van Utrecht en Gelderland, in onze beschrijving
bijeengevat, eene streek uitmakende die bijna geheel door
groote heidevlakten of bosschen van de andere bouwgron') Bekroond met.deTweede Gouden Medaille e n / 1 0 0 , indeAlgemeene
Vergadering der Nederlandsehe Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid, gehouden te Leiden, deu 1111™ Julij 1865.

1866.
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den afgezonderd is. Alleen de rivierkleigronden aan de
zuidelijke grens en de zeeklei en zavelgronden aan de noordelijke grens, vormen ah het ware een overgang tot andere
landbouwdistricten, en hebben wij de landhuishouding dier
gronden slechts kort behandeld, in zooverre die met het
overige gedeelte der Geldersehe vallei in verband staat, daar
deze gronden zich ver builen de Geldersche vallei uitstrekken en hunne meer uitgebreide beschrijving eerder te huis
behoort bij de landhuishoudkundiqe beschrijvingder Betuwe,
en bij die der Zuiderzee-kleigronden, dan wel bij de Geldersche vallei. De zand- en veengronden, het uitgebreidste
gedeelte en centrum der Geldersche vallei, maken derhalve
het hoofdonderwerp der volgende beschrijving uit.

Inleiding.

Gehebt, waardelezer, weleensvanUtrechtnaarArnhem
niet den spoortrein gereisd. Als ge dan de kleigronden
van Utrecht voorbij waart gestoomd, vertoonde zich bij
Driebergen een zandgrond, die al woester en woester,
zich langzamerhand geheel in dennenbosschen oploste. De
grond werd heuvelachtig, ongemerkt steegt gij langzaam,
totdat het uitzicht u geheel en al benomen werd, daar de
spoorweg dwars ..door e e n heuvel is gegraven; zand en
niets dan zand vertoonde zich aan uwen blik.
Plotseling treedt gij bij Maarn van tusschen de heuvelen
te voorschijn en het landschap dat zich voor u ontrolt,
boeit u in hooge mate.
Op den voorgrond eene lage heide met schamele hutten
bedekt en enkele stukjes bouwland daartusschen, door de
hutbewoners ontgonnen. Uwe reis voortzettende, wordt
allengs de heidevlakte beperkter en het bouwland menigvuldiger. De berken die het eenigste houtgewas uitmaakten, ruimen hunne plaats in voor eiken, esschen en elzen
hakhout. Deplantengroei toont u verandering in denbodem
aan, de dijk die gij doorsnijdt doet u aan een rivier denken, doch uw oog zoekt te vergeefs naar het water, dat
door dien dijk binnen zijne grenzen moetgehoudenworden.
Gij behoeft niet te wachten totdat een omgeploegde
akker door zijne zwarte kleur of eenige stapels turf u den
veengrond verraden, gij hebt hetreedslangvermoed. Maar
voort, de stoom laat u geen tijd tot bespiegelingen over,
de veengronden maken weer plaats voor zandgronden, die
zandgronden worden weder heuvelachtig, hoe langer hoe
woester tot gij eindelijk u weder tusschen omringende
hoogten bevindt, die u het uitzicht belemmeren.
De landstreek door u zoo even doorkliefd is utebelang6*
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rijk om er slechts eene vluchtige herinnering van mede te
nemen, er bestaat geen twijfel of het is een reusachtig
dal. Om de ligging nader te leeren kennen, bestijgt gij
een der hoogste heuveltoppen om hetzelve te overzien.
Een prachtig tafereel ontvouwt zich voor uwe oogen. Ten
oosten en westen door heuvelenreeksen ingesloten, die
naar het zuiden zich naderen en naar het noorden van
elkander verwijderen, heeft dit dal eene trechtervormige
gedaante, waarvan de rand door de zee en de hals door
den Rhijn gevormd wordt.
Steden en dorpen vertoonen zich als oasen in de groote
heidevlakten. Een tapijt met de heerlijkste kleurenschakeeringen ligt voor uwevoeten,enal zoekendichterenschilder
trotschere natuurtooneelen voor hunne kunst, delandbouwbeoefenaar verlaat diestreekniet onvoldaanoverzijnbezoek.
Uw oog schijnt nog iets te zoeken, maar te vergeefs.
Het is de zilveren streep die zoovele valleien doorkronkelt, die vruchtbaarheid en welvaart, maar ook dood en
verwoesting kan aanbrengen.

Grenzen.
Het dal dat wij zooeven doorsneden hebben en thans
zich aan onze voeten uitstrekt, is bekend onder den naam
van de Geldersche vallei.
Iedere landhuishoudkundige beschrijving begint meteene
opgave der grenzen van het landschap dat men wil beschrijven. Het is echter zeer moeilijk, juist op te geven,
wat wel en wat niet tot de Geldersche vallei behoort,
aangezien sommigen het geheele noordelijkegedeelte, dat
wij er bij beschreven hebben, niet tot de Gelderschevallei
rekenen en die dan ten noorden door eene lijn van Lunteren naar Amersfoort doen begrenzen, waardoor een gedeelte, behoorende tot het Eemland en de Neder-Veluwe,
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afgescheiden zouden zijn van de vallei. Daar het hier
evenwel eene landhuishoudkundige beschrijving en geene
staatkundige waterkwestie betreft, zullen wij onder de
Geldersche vallei de landstreek begrijpen, gelegen aan de
westzijde der Veluwe, binnen eene lijngetrokken alsoostelijke grens van Wageningen langs den voet der heuvelen
te Bennekom, Ede en Lunteren om den Lunterschen berg,
verder'de grens der Wekeromsche en Otterlosche Hartskamper, Kootwijksche en Garderensche zandverstuivingen
volgende tot de heuvelenreeks van Garderen naar Putten
en vandaar naar de Zuiderzee.
De westelijke grens bestaat uit eene lijngetrokken langs
de Utrechtsche heuvelen, bestaande uit de Grebsche,
Rhenensche, Amerongsche, Leersumsche, Darthuizer en
Doornsche bergen door Maarn en Leusden tot Amersfoort,
alwaar de rivier de Eem, de verdere westelijke grens tot
de Zuiderzee uitmaakt.
De hoogte der omringende heuvelen kan op 40 tot 50
Ned. ellen gerekend worden, met eene zeer flauwe helling
naar de zijde der vallei diesoms' 2—•'»uurgaansbeslaat,
terwijl de grootte der geheele Gelderschevallei, volgensde
opgegevene grenzen, met inbegrip der aandeZuiderzeegelegen kleigronden op 80000 bunders gerekend wordt.
Eene juiste bepaling der grootte is moeilijk op te
geven, daar alleen de grens langs de westelijke of
Utrechtsche heuvelen, eene onafgebroken heuvelenreeks
vertoont, doch de oostelijke of Geldersche heuvelen soms
kommen of dalen vormen, die zich verder of minder ver
in de Veluwe uitstrekken.
Grondsgesteldheid.
De oudste gronden die in de Geldersche vallei aangetroffen worden, behooren tot het diluvium of de vloedvorming.
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Dat diluvium is echter in drie duidelijk te onderscheiden
afdeelingen of tijdvakken, naar den ouderdom van hun
ontstaan te rekenen, waar te nemen.
De oudste dier afdeelingen, waarvan de beide latere
afkomstig zijn, is het zoogenaamde grinddiluvium, dat
de bodem uitmaakt der Geldersche en Utrechtsche heuvelen, die de vallei ten oosten en westen begrenzen.
Door de werking van watervloeden en ijsgang, met een
geweld dat alle verbeeldingskracht te boven gaat en die
eeuwen achtereen moeten plaats gehad hebben, zijn die
gronden uit andere vergelegene landen aangevoerd, groote
en kleinere rotsblokken en gruisstukken mede voerende,
die door wrijving en schuring den afgerolden vorm ontvingen der groote en kleine rolsteenen, die dat grinddiluvium kenschetsen.
Wanneer men die rolsteenen der Geldersche en Utrechtsche heuvelen vergelijkt met de rotsen waarvan zij
afgebrokkeld zouden zijn, vindt men die oorspronkelijke
gesteenten zoowel in Zweden en Noorwegen als aan de
Rijnkanten terug, en moeten er dus vloeden uit verschillende richtingen afkomstig, plaatsgehadhebben, waardoor
zoowel uit het noorden als van het zuiden het zand en
de rolsteenen dier heuvelen zijn aangevoerd, van daar
dat men het diluvium dezer streken tot het zoogenaamd
gemengd diluvium (d. i. uit Rijn- en Skandinavisch
diluvium bestaande) rangschikt, ofschoon de karakteristieke versteeningen in kalksteenen van het Skandinavisch
diluvium, die hier te lande zoo menigvuldig in de noordelijke provinciën voorkomen, in de heuvelen der Geldersche vallei ontbreken.
Hoewel nu beide heuvelreeksen door de samenstelling
der rolsteenen, hoofdzakelijk uit graniet, syeniet, porfier,
zandsteen, en psammiet of micazandsteen bestaande, tot
het zooeven genoemd gemengd diluvium behooren, kan
men toch eenig verschil tusschen de Veluwsche enUtrecht-
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sehe heuvelen waarnemen, waaruit men zoude opmaken,
dat bij het ontstaan der Veluwsclie heuvelen het Skandinavisch en bij de Utrechtsche heuvelen het Rijndiluvium,
de overhand heeft gehad.
Ten eerste hebben de Veluwsche heuvelreeksen meer
de richting, die het Skandinavisch diluviumkenschetstn. 1.
van het noord-oosten naar het zuid-westen, terwijl de
Utrechtsche heuvelen de richting van het noord-westen
naar het zuid-oosten vertoonen, die meer algemeen bij
de heuvelen van het Rijndiluvium wordt aangetroffen.
Ten tweede is de grond der Veluwsche heuvelen meer
met leem vermengd dan die der Utrechtsche, niet alleen
wat het voorkomen vanzuivere leembanken op de hoogten
zelve, maar vooral wat het leemhoudende der daarvan
afgespoelden gronden betreft >), waaraan het ontspringen
van bronnen, aan de voet der Veluwsche hoogten moet
toegeschreven worden en een viertal beken, die devallei
doorsnijden, allen van de Veluwsche zijde afkomende,
hun bestaan te danken hebben. Ofschoon nu die gronden
van het grinddiluvium geen deel uitmaken der Geldersche
vallei zelve, met een enkele uitzondering, n.1. den Emminkhuizer berg bij Venendaal, een geheel alleenstaande
heuvel midden in de vallei, doch tot het Utrechtsche
diluvium, dat meer zulke alleenstaande heuvelen bevat,
behoorende, — moesten wij bij datgrinddiluvium tochstilstaan, omdat de overige zandgronden der vallei, van
dat grinddiluvium afkomstig zijn en hunne samenstelling
onderling in nauw verband staat.
De tweede afdeeling der gronden van de vloedvorming
zijn bekend onder den naam van het zanddiluvium.
Eveneens door de werking van het water aangevoerd,
maar niet met zulk een ontzettend geweld en van zoo
l
) De heidegrond van een der Veluwsche heuvelen leverde bij
slibbing 4,75 pCt. afslibbare doelen op. De ondergrond op 5 palm
diepte 7,50 pCt.
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verren afstand als de gronden van het grinddiluvium,
heeft het van de zoo even genoemde heuvelruggen afstroomende water, het zand dat nog door geen plantengroei
bevestigd was naar de lagere plekken afgevoerd, zonder
dat die stroom sterk genoeg was het grove grind en de
rolsteenen mede te slepen.
Waarschijnlijk heeft de wind tot die verplaatsing mede
gewerkt, ofschoon geene opgewaaide heuvels aan de oppervlakte thans meer zichtbaar zijn, daar het laatste
diluviale tijdvak dat wij nader zullen beschrijven, de
tegenwoordige vlakke ligging van het zanddiluvium door
aanvulling der laagten, veroorzaakt heeft.
Tot de gronden dier tweede afdeeling of het zanddiluvium, rekenen wij de hoogere zandgronden der vallei, die
woestliggende als hooge heidegronden voor schapenvoeding,
en plaggenveld of als bouwlanden, meestal onder den
naam van Engen, tot rogge- spurrie- en boekweitteelt
worden aangewend, waarbij zij niet zelden door eene
eeuwenoude plaggen-bemesting somtijds meer dan eene el
boven het peil van hun natuurlijk ontstaan zijn opgehoogd.
Tot de derde en jongste afdeeling der diluviale gronden, min of meer een overgangstijdperk tot de hedendaagsche gronden uitmakende, rekenen wij de broekgronden.
Ofschoon niet overal eene scherpe grens tusschen het
oudere zanddiluvium en de broekgronden getrokken kan
worden, moet men toch verschillende tijdperken van ontstaan aannemen, daar niet alleen in de ligging maar ook
in de samenstelling dier gronden verschil bestaat, hetgeen op
de landhuishouding der zandgronden veel invloed uitoefent.
Tot die broekgronden rekent men in de eerste plaats
de zoogenaamde broeken, zijnde vlakke lage meestal kernachtige zandgronden, dikwerf met grootere en kleinere
banken ijzeroer, kort onder hunne oppervlakte vermengd.
Meestal treft men die broeken op ongeveer % uur
afstands van de voeten der heuvelen, inzonderheid der
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Veluwsche hoogten verwijderd aan, en kan men van af
die broeken, dezelfde grondsgesteldheid in smallere en
breedere streepen tussçhen de zooevenbeschrevenehoogere
zandgronden doorloopende, volgen tot in het midden en
laagste gedeelte der geheele vallei, waar zij onder den
naam van zavelgronden, gele gronden en ten onrechte
ook wel kleigronden bekend zijn.
Hun ontstaan moet men zich voorstellen, m een later
tijdvak dan dat der gronden van het zanddiluvium,echter
op dezelfde wijze door de kracht van het afstroomende
water gevormd; maar met minder geweld dan bij het
zanddiluvium en lichtere bestanddeelen, zooalsfijnzanden
leemdeelen, medevoerende.
Er had als het ware eene overstrooming aan den voet
der heuvelen plaats, waardoor men vermoedt dat er
zoetwatermeren ontstaan zijn, wier bodem den grondslag
der tegenwoordige broeken uitmaakt. Het is niet onwaarschijnlijk dat het water van de heuvelen afstroomende,
aan hun' voet kommen uitgehold heeft, dieaanleiding tot
het ontstaan der genoemde meren gegeven hebben. Van
uit die meren zocht hetwater zicheenenuitweg, doorkronkelend tusschen de hoogere gronden van het zanddiluvium en onderweg de bezinkselen achterlatende, die vermeerderd werden met het slib, dat van de omringende
hoogere gronden zelf afstroomde; van daar het ontstaan
dier leemachtige gronden, die de diepten aangevuld hebben en in het lagere gedeelte der vallei als grootere en
kleinere vlakten aangetroffen worden, die aan weerszijden door de hoogere gronden van het vroegere zanddiluvium begrensd zijn.
Op meerdere of mindere diepte, meestal onmiddelijk
beneden eene laag ijzeroer, vindt men met eene duidelijke afscheiding het zanddiluvium onder de broekgronden
terug in den vorm van wit of geel gekleurd zand.
In lateren tijd, toen die lage gronden langzamerhand
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door de bezinksels opgehoogd waren, werd de afloop van
het water tot eene kleinere oppervlakte beperkt, waardoor de stroom sterker werd en er zich bepaalde waterlossingen in den bodem uitgroefderi, die vooral ook tot
afloop van het water der bronnen moesten dienen en
waardoor allengs beken ontstonden.
Bij tijdelijken grooten waterafvoer, overstroomden de
oevers dier beken, waardoor delageleemachtigegronden,
die men aan de oevers dier beken vindt, ontstonden. Deze
gronden zijn nog sterker leemhoudend dan de vroegere
broekgronden, omdat liet water dat binnen eene kleinere
ruimte beperkt werd, grootere hoeveelheden slib kon aftetten, zooals ook duidelijk uit de beddingen van vroegere beken kan waargenomen worden, waar zelfs leem
net zeer weinig zand vermengd, wordt aangetroffen.
De grootere en kleinere stukken hardeijzeroer, diemen
in de leemachtige zandgronden van vroegere en latere
dagteekening aantreft, zijn door middel van scheikundige
werking van dampkringslucht, plantengroei enz. op de
plaats zelve waar zij gevonden worden ontstaan, door afscheiding uit water dat die ijzerdeelen opgelost hield.
Op dezelfde wijze kan men ook het ontstaan van het
zachte zandoer, ook roodgrond of roodzand genaamd,dat
in de hoogere zandgronden gevonden wordt, verklaren,
zonder dat wij hier in verdere scheikundige bijzonderheden
omtrent het voor den plantengroei vergiftige zandoer en
het onschadelijke ijzeroer zullen treden.
De hier beschrevene zandgronden dezerlaatstevorming,
worden in woesten staat onder den naam van gagelvelden, koedriesten, enz. van de hoogere veldgronden onderscheiden, terwijl de bebouwde gronden als grasland
of wel als bouwland voor klaver, haver, wortelgewassen
en in enkele gevallen tot de teelt van tarwe, garst en
andere gewassen, dieeen meergebondengrondvereischen,
gebezigd worden.
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De hoogere gronden van het zanddiluvium en de lagere
broekgronden liggen als hot ware overal dooreen en kan
men ze, onder den algemeenen naam van zandgronden
bijeen vattende, beschouwen als het grootste gedeelte der
Geldersche vallei, in het centrum gelegen, uit te maken.
De gemeenten Hoogland, Amersfoort, Hoevelaken,
Leusden en Stoutenburg, Nijkerk, Barneveld met Voorthuizen en Achteveld; Ede met Lunteren, Bennekom en
Geldersch Venendaal; Renswoude, Stichts Venendaal,
Scherpenzeel, Woudenberg, Rhenen en Wageningen zijn
geheel of gedeeltelijk in die zandstreken gelegen.
Tot de hedendaagsche gronden overgaande, treffen wij
aangeslibde of alluviale gronden uit zeeklei bestaande, in
het noordelijk gedeelte der Geldersche vallei aan, die allen
aan de Zuiderzee hun ontstaan te danken hebben. Deze
klei maakt grootendeels de grondslag uit der Polders te
Bunschoten, Spakenburg en der zoogenaamde Mheen of
Arkemheen te Nijkerk. Gedeeltelijk ingedijkt, gedeeltelijk
buitendijks, onder den naam van maten bekend, liggen
die kleigronden in grasland en leveren zij aan de Geldersche vallei het grootste gedeelte van het daar benoodigde hooi. De kleigronden gaan nabij de gemeente
Hoogland in veengrond over, terwijl bij Nijkerk meer
een overgang in zavel- en zandgrond plaats heeft waar
de bekende welige tabaksgronden worden aangetroffen.
Die zavelgrond, welke zich tot Amersfoort uitstrekt, is van
diluvialen en van alluvialen oorsprong, daar men zich herinneren zal dat dit gedeelte de laagst gelegene streek der
vallei is, waarheen bij de vloeden die het zanddiluvium
en de broekgronden deden ontstaan, het water, dat reeds
dichter bij de heuvelen het zwaardere zand liet bezinken,
heengevloeid is en de leemdeelen naar de verder afgelegene lage plekken wegvoerde, gelijk wij hierboven beschreven hebben.
De tweede soort der alluviale gronden in de Geldersche
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vallei, bestaan uit rivierklei, aangevoerd door den Rijn.
Zij beslaan de smalle streep grond genaamd de Nude langs
den Rijn tusschen Wageningen en de Grebbe. Deze kleistreep gaat aan het hoogere gedeelte in de richting van
Bennekom spoedig in zavelgrond en aan het benedeneinde, in de richting naar Venendaal, in derrie en veengrond over.
De veengronden, uitmakende de derde kategorie der
hedendaagsche gronden van de Greldersche vallei, zijn
door de geheele vallei zoodanig in grootere en kleinere
uitgestrektheden verspreid, en van zoo verschillende dagteekening, dat het beschrijven van alle plekken waar
veen gevonden wordt ons te ver zoude leiden en wij hier
alleen de uitgebreidste, en in de wijze van ontstaan, de
merkwaardigste, zullen beschrijven.
Wij moeten ons in den tijd terug denken, toen het water
ongestoord zijnen vrijen loop had. De rivier de Rijn werd
door'geene dijken tegengehouden om bij hoog water een
uitweg naar de Zuiderzee, of destijds het meer Flevo, te
zoeken en al het water van de omringende heuvelen afstroomende zocht de laagste plekken op.
Waar nu dat water zijnen weg kon vervolgen, nam
het hier en daar grond mede en liet die verderop weder
bezinken, waardoor een vrij goede leemige zandgrond
ontstond, zooals hierboven bij de broekgronden reeds verklaard is, maar op de plaatsen, waar het water door
omringende hooge gronden in zijnen loop gestuit werd,
kwam het tot stilstand, vormde grootere en kleinere
meren, moerassen en plassen en ziedaar den oorsprong
van de veenwording.
Struikgewassen van elzen en esschen, eeuwenoude
bosschen van opgaande boomen, door de natuur zelve
voortgeplant en wier overblijfselen de aanwezigheid van
het vele kienhout in die venen verklaren, vormden een
donker bladergewelf dat de zonnestralen belette tot den
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grond door te dringen en dien te verwarmen, waardoor
de verdamping belet werd en een koude verzuurde toestand van den grond ontstond, die krachtig medegewerkt
moet hebben tot de veenvorming in die moerassen en
kommen.
Men heeft echter tot geene bloote veronderstellingen de
toevlucht te nemen, om tot de verklaring vanhetontstaan
der venen te komen en deze ligt gedeeltelijk binnen bet
bereik der geschiedenis, ja somwijlen kan men als het
ware van schrede tot schrede den loopderwaterenvolgen,
tot de plek waar die gestuit werd.
Wanneer men den uitweg volgt die het overstroomende
Rijnwater naar de Eem en verder naar de Zuiderzee
moet genomen hebben, nagenoeg in dezelfde richting als
de overstrooming van 1855 ons aanwijst, danontmoetmen
nabij Venendaal eene rondom door hoogere gronden afgesloten kom, waarin dat water bleef stilstaan, even als
ook het jaar 1855 aantoonde. Men vindt in 950 gewag
gemaakt van een groot meer, het Agilmare, vanwaarmisschien het thans in die streken bestaande Engelenmeertje
zijnen naam ontleend heeft.
De oorzaak van het ontstaan der lage venen en moerasvenen, dier geheele lage streek, reeds een aanvang
nemende bij het einde der Wageningsche kleigronden nabij
de Bisschop Davidsgrift, en dengrondslag uitmakendeder
verscheidene venen, zooals de Manensche, Rhenensche,
Amerongsche, Ginkelsche en andere venen, die zich rondom Venendaal uitstrekken, en verder oostelijk door het
Ederveen tot Lunteren en westelijk in de richting naar
Maarsbergen uitstrekkende, ligt als het ware voor de
hand, en is ook nogthansdemoerassigeenoverstroomende
toestand dier gronden in regenachtige jaargetijden aan te
toonen, al zijn het ook numenschenhanden,diedenatuur
gedeeltelijk vervangen hebben, om den afloop van het
water te verhinderen.
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Verder vindt men een groot meer beschreven >)dat zich
in 1006 bij de Abdij van St.Paulus (nabij Amersfoort)
zou bevonden hebben, terwijl in 1132 gewag gemaakt
wordt van een meer, dat na 777 in moeras overging en
de Grauwe venen genaamd was, waarmede men waarschijnlijk deuitgebreideveenstreek bedoeldetusschenHoevelaken, het Zwarte Broek, Nijkerk en Hoogland gelegen.
Van het ontstaan der uitgestrekte lage venen tusschen
Hoogland en Bunschoten, die langzamerhand in zeeklei
overgaan, behoeven wij geene verklaring te geven. Even
als de lage venen in Holland en Friesland vindt men
ze op de plek, waar de gronden der vloedvorming voor
de zeebezinkingen plaats maken en worden zij juist daar
aangetroffen, waar de basis van de helling der Geldersche
vallei van het oosten naar het westen samenkomt met de
basis der helling van het zuiden naar het noorden.
Ook op het hoogere gedeelte der Geldersche vallei vindt
men veengronden, zonder dat men aan kan nemen, dat
het water uit den Rijn daar ooit geweest is om, bij hoog
water, plassen te doen ontstaan en aldus tot deveenvorming mede te werken. Zoo heeft b. v.' de Valksche
asch, meer in de nabijheid der Veluwsche heuvelen
gelegen, zijn ontstaan aan een verhinderden waterafloop
van die heuvelen, te danken. Het van de Veluwsche
hoogten afkomende water, heeft ookdaarplassenenmeren
gevormd, die tot veenvorming aanleiding hebben gegeven.
Nudeomringende hoogten die de kom vormden, voor ontginningen, marktverdeelingen als anderzins, allerwege tot
afwatering doorgegraven zijn, kan men in de sloten en
uitgeveende plekken sedert 15 jaren eene daling van den
waterspiegel waarnemen, die reeds meer dan eene el
bedraagt.
Laatstgenoemde lage venen, alsmede die te Venen•') Zie Bondam, Charterboek van Gelderland, 2 e St. p. 180.
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daal, worden door de eigenaars geregeld verveend op de
wijze, zooals dit bij de lage venen gebruikelijk is. Het
is echter alleen voor het gebruik in de omliggende dorpen
der Geldersche vallei zelve, daar het gemis van waterwegen hetvervoer voordenuitvoerhandeltekostbaar maakt.
Eindelijk moeten wij nog met een enkel woord dezandverstuivingen vermelden. In de vallei zelve worden zij
zeer weinig aangetroffen en zijn veelal met hout bepoot,
doch op de grenzen der vallei aan den voet der heuvelen,
vooral aan de Veluwsche zijde, beslaan zij eene uitgebreide vlakte. Men kan aannemen dat zij zich niet verder
uitbreiden, daar zij door eene goedgeslaagde houtkultuur
beteugeld zijn.
Wederlossing.
Wanneer men de ligging en richting van den grond
nagaat, zal men zien, dat er eene aanzienlijke hellingin
de richting van het zuiden naar het noorden en van het
oosten naar het westen bestaat. Tusschen de Geldersche
vallei bij de Grebbe als zuidelijkst punt en de kusten der
Zuiderzee, bestaat een verval van 6'/2 el, de helling van
het oosten naar het westen is zelfs nog grooter. Welk
eene heerlijke gelegenheid tot waterlossing, zult ge misschien zeggen. Dit is inderdaad het geval. Al heeft de
natuur de Geldersche vallei met weinig vruchtbaren grond
bedeeld, van goede waterafleidingen, enallevoorwaarden
om die te kunnen daarstellen, is zij voorzien, ware het
niet dat dijken, schotbalken, dammen, ministerie van
oorlog en provincialismus samenwerkten om de natuur
tegen te werken.
Uw eerste aanblik in de Geldersche vallei, toen gij in
den spoorwagen waart, toonde u een dijk, terwijl gij vergeefs gezocht hebt naar het water, dat door dien dijk
tegengehouden moet worden. Welnu, die dijk, de slaper-
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dijk genaamd, heeft eene andere beteekenis. Gewoonlijk
dienen de dijken om het water binnen zijne oevers te
houden en zijnen natuurlijken afloop te regelen. Deze dijk
dient echter om den afloop van het water te belemmeren,
de omliggende landerijen te doen verzuren en allerwege
schade aan te richten.
Zie hier de geschiedenis van dien dijk.
In het jaar 1650 brak de Rijndijk, Grebbedijk genaamd, door, en overstroomde de Geldersche vallei tot
Amersfoort. Om de gronden in de provincie Utrecht gelegen voor dergelijk onheil te behoeden, werd dwars door
de Geldersche vallei een tweede dijk gelegd, die Utrecht
zoude beschermen, waardoor de toestand van Gelderlands
gedeelte der vallei niet alleen bij doorbraak van den
Grebbedijk, maar bij ieder regenachtig jaargetijde zeer
verergerd werd. Eeuwigdurende twisten en vechtpartijen
door het doorsteken van dien dijk veroorzaakt, gaven tot
allerlei convention tusschen de provinciën Utrecht en Gelderland aanleiding. Volgens reglement van 20 December
1653 moesten de Schouten niet het noodige volk, gewapend met bijl, schop en roer op den dijkkomen,omdezen
tegen het water enhetdoorsteken tebeveiligen.Diemannen
met bijl, schop en roer zijn door infanterietroepen vervangen, die misschien wel tegen geweld, maar niet tegen
doorbraak kunnen beveiligen, immers de doorbraak van
den Grebbedijk in 1855heeft geleerddatdezandigeSlaperdijk niet bestand is tegen het geweld van water, waarvoor een veel sterkeren kleiachtigen Grebbedijk is bezweken.
Nu is niet alleen de waterafloop van het zuiden naar
het noorden, maar ook die van het oosten naarhetwesten
eenigszins door menschenhanden belemmerd. DeBarneveldsche en Esveldsche beken, de grootste der waterlossingen
ba die richting,wordente Amersfoort, waar dezevereenigde
beken zich in den Eem uitstorten, door 3 schotbalken op-
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gehouden en dus in die beken een hooger pijl gehouden
dan de natuur dat gevormd heeft.
Hetgeen wij hier in het groot door den Slaperdijk en
de schotbalken te Amersfoort zien, van nl. het water op
te houden tusschen de eene provincie en de andere, zien
wij in het klein tusschen de eene gemeenteende andere,
en bijna overal tusschen den eenen grondeigenaar en den
anderen gebeuren.
Het art. van het burgerlijke wetboek dat gebiedt: „de
benedenligger moet het water van den bovenleqger doorlaten," wordt in de Veluwsehe taal vertaald met:„dien
water deert, die waterkeert.
De afwatering der Geldersche vallei bestaat, zij behoeft
slechts onderhouden en niet tegengewerkt te worden, en
bestond er slechts een waterbestuur, onafhankelijk van
provinciën, gemeenten of andere staatsrechtelijke indeelingen, dan konden die duizende bunders verzuurde gagelvelden in goede wei- of hooilanden veranderd worden.
Uwe gedachten gaan misschien verder -en spiegelen u
een kanaal voor, dat den Rijn aan de Zuiderzee verbindende, niét alleen welvaart voor de nijverheid zoude verspreiden, maar ook den landbouw eene verbeterde waterlossing schenken, vloeiweiden doen aanleggen, meststoffen
aanvoeren, enz.
Gelukkig denkbeeld, indien het mogelijk ware dit te
verwezentlijken. Het is echter niet nieuw. Sedert 700jaren
bestaat dit denkbeeld. Het eerste projekt in 1165 opgemaakt, het laatste in 1855, zal het misschiennogwel 700
jaren duren eer het kanaal aanwezig is, want de moeilijkheid om alle belangen te vereenigen, schijnt wel de
oorzaak van het herhaald mislukken te zijn.
Wij zullen den lezer niet vermoeien met de projekten
op te geven, die in die 700jaren gemaakt zijn en alleen
vermelden, dat men die plannen in twee groote afdeelingen kan splitsen, nl. 1°.eene vaart door het westelijke of
1866.
7
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lagere gedeelte der Geldersche vallei, dus van de G-rebbe
naar Amersfoort en 2°. eene vaart langs de hoogere oostelijke streken van Wageningeu langs Barneveld naar
Mjkerk.
Bij het eerstgenoemde kanaalhebbendeoostelijke streken
volstrekt geen belang door den grooten afstand, waarop
zij van het kanaal verwijderd zullen zijn, terwijl de afwatering eerder verergeren dan verbeteren zal, omdat
wegens het groote verval van af den Rijn naar de Zuiderzee het water door sluizen in het kanaal op een zekerpeil
zal moeten gehouden worden, ten einde de scheepvaart
niet te belemmeren. De beken die op die vaart uitloöpen,
zullen natuurlijk in dit hoogere peil moeten deelen, vandaar eene slechtere afwatering der oostelijke landen, tenzij
deze beken door heulen onder het kanaal doorgeleid worden. Dat nu die oostelijke streken niet zullen bijdragen
tot de kosten van een kanaal dat als vervoermiddel te
ver verwijderd is en bovendien eene slechtere afwatering
geeft dan zij nu kosteloos hebben, spreekt wel van zelve.
Twee middelen zijn er te vinden om het scheepvaartkanaal te graven, zonder de afwatering der beken, die
dit kanaal moeten doorsnijden, te belemmeren. Het eene
middel, zoo even genoemd, bestaat in'het plaatsen van
heulen onder het kanaal door, doch het is te voorzien,
dat in droge jaargetijden de beken tot voeding van het
kanaal zouden moeten bijdragen, hetgeen dan niet kan
geschieden zoo de heulen dwars onder den bodem van
het kanaal doorloopen.
Het tweede middel bestaat in het doen uitloöpen der
beken in het kanaal, juist beneden de plaatsen waar de
schutsluizen zich bevinden, daar men zich herinneren zal
dat het verschil tusschen den Rijn en de Zuiderzee 6
ellen bedraagt en het water voor de scheepvaart kunstmatig in het kanaal op zeker peil gehouden moet worden.
Nu zal het moeilijk zijn om die schutsluizen juist altijd
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te plaatsen even boven de plek waar de beken in het
kanaal uitloopen, omdat men de belling van den grond
in aanmerking moet nemen. In geval dan de beek het
kanaal boven de schutsluis ontmoet, kam men die door
eene evenwijdig loopende waterleiding, zoo er geen kortere weg is, naar een lager gelegen vak beneden de
sluis brengen.
De tweede reeks van ontwerpen van nl. een kanaal
langs de oostelijke heuvelen, dus van Wageningen over
Barneveld naar Mjkerk, geeft aan de westelijke landen
geen voordeel, noch als scheepvaartkanaal noch als afwatering en belemmert dit laatste ook van de oostelijke
landen zelve, wegens het verhoogen van het peil, zooals
hierboven is vermeld.J)
Het is dus moeilijk de belangen van landbouw en
scheepvaart samen te doen gaan, en als gij waarde lezer,
verzuurde gagelvelden, moerassen en koude gronden ontmoet, wensch dan eerder aan de Geldersche vallei een
waterbestuur dan wel een scheepvaartkanaal toe. Wij hebben misschien te lang bij het water stilgestaan en ons in
beschouwingen verdiept die met de landhuishoudkundige
beschrijving niets gemeens hebben. maar men bedenke dat
waterstand en goede landbouw ten zeerste aan elkander
verbonden zijn, dat niet zoozeer het water dat men ziet,
als wel het water dat men niet ziet de. groote vijand
van den plantengroei is en dus de goede waterlossing
eener streek van het hoogste belang voor den landbouw
kan genoemd worden.

') Na de inzending der prijsvraag is door het ministerie van Oorlog
een nieuw projekt gemaakt, van een kanaal, dat hoogstwaarschijnlijk
tot uitvoering zal komen; nl. een inundatie-kanaal van Wageningen
naar de Grebbelinie, om die spoediger te kunnen onder water zetten.
Dns alweder aanvoer maar geen afvoer van water.
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Kliniaal.
Ofschoon het klimaat der Geldersche vallei nietverschilt
van de omringende streken, schijnt in de Gelderschevallei
zelve toch eenigszins verschil van klimaat te bestaan, wat
met de landhuishouding in nauw verband staat. Het is
nl. betreffende den tijd waarin de gewassen gezaaid en
geoogst worden.
In het zuidelijke gedeelte der Geldersche vallei b.v. in
de omstreken van Bennekom, wordt de rogge in denregel
twee weken vroeger dan in de meer noordelijke deelen,
b.v. te Amersfoort en Nijkerk gezaaid en geoogst en zal
de reiziger, die zich van Wageningen naar Nijkerk of
Amersfoort begeeft, de rogge te Bennekomreeds zien binnenhalen, terwijl men teNijkerk nauwelijks is begonnen te
maaien. De boekweit daarentegen die in de kouderestreek
langer tijd noodig heeft om te groeien, wordt aan de
Zuiderzeekanten eene week vroeger gezaaid.

Landhuishoudelijke stelsels.
Reeds hierboven zeiden wij dat de gronden der Geldersche vallei in drie groote afdeelingen gesplitst worden
en daar de landhuishouding zich overal naar de samenstelling van den grond regelt, vindt men ook 3 verschillende landhuishoudkundige stelsels in de Gelderschevallei.
Het landbouwstelsel dat men op de rivierkleigronden
bij Wageningen vindt, is hetzelfde dat in de Betuwe in
zwang is, nl. het zesjarige met zomervaag en gemeste
braak. Ie. jaar winterkoolzaad, 2'. jaar tarwe, 3e. jaar
rogge, 4ejaar klaver, be jaar tarwe, 6e jaar haver of
paardenboonen en ook soms het 6e jaar haver, het
7e jaar boonen, waarop dan weder de braak volgt. De
fruitboomgaarden, uiterwaarden, binnendijksche graslanden,
kortom allesisnagenoeghetzelfde alsbijdelandhuishouding
in de Betuwe en kan de beschrijving dezer streek beter
gevoegd worden bij eene landhuishoudkundige beschrijving
der Betuwe dan bij die der Geldersche vallei, waar de
rivierkleigronden dan ook door slechts een half dozijn
boerderijen vertegenwoordigd worden.
Nagenoeg ditzelfde kan gezegd worden van dezeekleigronden in het noorden der Geldersche vallei. Die Heigronden en bijgevolg ook de landhuishouding dezer streek,
strekken zich verder uit dan de Geldersche vallei envindt
men denzelfden landbouw in de zavelenkleigronden langs
de Zuiderzee gelegen.
De beschrijving dezer landhuishouding vindt beter hare
plaats in de beschrijving der landhuishouding aan deoevers
der Zuiderzee en zullen wij haar slechts in zooverre aanstippen, als wij er in aanrakingmedekomenbijonseigentlijk onderwerp, zijnde de beschrijving der landhuishouding
op de verschillende zandgronden der Geldersche vallei.
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Inrichting der Boerderij.
Grootte.
Behalve de daghuurdersplaatsjes kan men de boerderijen in de Geldersche vallei naar hunne grootte in vijf
kategoriën indeelen.
I e Ossekar plaatsjes.
2e Karpaards plaatsen.
3 e Tweepaards plaatsen.
4e Driepaards plaatsen.
5e Vier- en vijfpaards plaatsen.
De kleinste of ossekar plaatsjes dienen bijna geheel en
al tot voeding van het gezin. Op zulk een plaatsje met
4 tot 5 bunders bouw- en weidegrond metmeerofminder
heideveld wordt 1 tot 1% bunder winterrogge enevenveel
boekweit verbouwd, de rest dient tot aardappelen, wortelgewassen, weide, klaverland en vooral niet te vergeten een plekje hennep.
De rogge dient tot voeding van het huisgezin, de
boekweit grootendeels voor de varkens, die weder op
hunne beurt door het huisgezin opgegeten worden. Behalve die varkens bestaat de veestapel uit Kees of Hans
den os en twee of drie koeien, welke laatste de rol van
thesaurier van het gezin bekleeden, daar de winkelwaren
en verdere dagelijksche uitgaven meestal uit den opbrengst
der kalveren en van het zuivel bestreden worden.
Het is licht te begrijpen dat de pacht zich regelt naar
de meerdere of mindere deugdzaamheid van den grond.
Een grond die 20 mud rogge per bunder kan opbrengen
wordt gewoonlijk tegen f 20.— tot /' 30.— per bunder
verhuurd, zulk een plaatsje zoude dus voor f 80.— tot
f 120.— verhuurd worden. Eenige mudden boekweit en
1 of 2 vette varkens die men meer gemest heeft, dan
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voor het huisgezin noodig waren, soms eene gefokte koe,
leveren het geld voor de pacht en het aan te koopenhooi.

Hooger in rangstaatdekar-paards plaats, met 12 tot 15
hunders bouw- en weiland, waarvan 3tot4 bunders winterrogge en evenveel boekweitland, soms een klein stukje
haverband, klaver, aardappelen en spurrie. De veestapel
bestaat uit 4 tot 5 koeien ') eenige varkens, hangende
het getal daarvan geheel van de omstandigheid af, of de
boer kalveren vet maakt of niet. Doet hij dit, dan krijgt
hij natuurlijk weinig karnemelk en mest geene andere
varkens dan tot eigen gebruik; maakt hij echter geene
kalveren vet (weteren genaamd) dan worden eenige varkens tot verkoop gemest. De pacht vanzulkeeneboerderij
bedraagt f 140.— tot fl 80.— afhangende van degrootte
en deugdzaamheid der gronden vooral ook der weilanden.
De twee-paards boerderijen met 18 tot 25 bunders
bouw- en weiland, waarvan 6 bunders winterrogge, ongeveer eene gelijke hoeveelheid boekweit en haverland
hebben een' veestapel van 7 tot 8 koeien (volwassen
runderen of het aequivalent daarvan, zie onderstaande
noot) en eenige varkens. Op zulk eene plaats wordt omstreeks / 300.— pacht betaald.
Vele twee-paards boerderijen maken geen groot verschil
met de drie-paards plaatsen uit. Immers er bestaan vele
boerderijen die gedurende den boekweitsbouw,hetgeheele
voorjaar of soms een gedeelte van denzomer tijdelijk met

') Wij kunnen niet juist het aantal melkkoeien bij ^deze en de
nader te beschrijven boerderijen opgeven , doch bedoelen metditgetal
koeien eigentlijk de volwassen runderen, rekenende een a-jarig' en
I-jarig te zamen op 1 volwassen of 3 tweejarige op 2volwassen,enz.
Men vatte het woord koeien dus niet in den eigentlijken zin des
woords op.
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drie paarden bebouwd worden, zoodat er geene scherpe lijn
tusschen twee- en drie-paards plaatsen te trekken is.
Eene volstandige drie-paards boerderij beeft 30 tot 35
bunders bouw- en weiland, waarvan ongeveer 8 bunders
winterrogge en evenveel of meer boekweit, hangende de
verhouding tusschen de hoeveelheid rogge- en boekweitsland, even als bij de een- en twee-paards boerderijen, af
van de hoogere of lagere ligging der bouwlanden. Op
plaatsen waar de hoeveelheid der lage bouwlanden die
der hooge bouwlanden overtreft, wordt meer boekweit
dan rogge verbouwd.
Zulk eene drie-paards boerderij wordt veelal voor
ƒ450.— tot ƒ550.— verpacht.
De vier- en vijf-paards boerderijen zijn behoudens enkele
uitzonderingen almede de grootste plaatsen die in de Geldersche vallei op de zandgronden worden aangetroffen.
Grondeigenaren die meer land in gebruik hebben, dan
op zulk eene plaats kan bewerkt worden, verkiezen twee
of meer boerderijen daarop te stellen, hetgeen wegens den
verren afstand der landerijen verkieslijk is, ofschoon
wat het toezicht betreft daarbij zich zwarigheden opdoen.
Op eene vier paards boerderij bedraagt de huurprijs
meestal ƒ550.— of ƒ650.— Het winterkoren bestaat uit
ongeveer 10 bunders winterrogge en in enkele gevallen
indien er geschikt land aanwezig is 1 bunder wintertarwe. Twaalf à veertien koeien maken den veestapel uit.
Yruchlopvolging.
Ofschoon slechts tot weinige gewassen zich bepalende,
vindt men toch in de Geldersche vallei meer dan één
landbouwstelsel en onderscheidene vruchtopvolgingen.
Wat de landbouwstelsels betreft, zoo vindt men wisselbouwerij op de gronden die wegens hunne ligging daartoe geschikt zijn, een gescheiden bouw- en weiland stelsel
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op de gronden waar de bouwlanden te hoog ofte zanderig
zijn voor weiland en de weiden te laag voor bouwland.
Wat de vruchtopvolging betreft, zoo heeft men bij deze
laatste gronden de volgende:
I e Jaar gemeste winterrogge met lierfstspurrie.
2e Jaar boekweit met eene halve bemesting.
of I e Jaar gemeste winterrogge en herfstknollen met
eene halve bemesting.
2e Jaar boekweit.
of I e Jaar gemeste winterrogge met herfstspurrie.
2e Jaar winterrogge met eene halve bemesting en herfstknollen.
3 e Jaar boekweit met halve bemesting, of wel men
geeft de rogge in het 2e jaar eene volle bemesting en
bemest dan de boekweit niet.
Op meer gebonden gronden heeft men
I e Jaar aardappelen sterk gemest.
2'* Jaar gemeste of ongemeste rogge.
3 e Jaar boekweit.
of bij wisselbouwerij,
e
I Jaar aardappelen.
2 e Jaar gemeste rogge.
3 e Jaar haver met klaver.
4 e Jaar klaver, blijft in grasland leggen.
Na 9 jaren of langer wordt het grasland gescheurd,
liefst vóór den winter met mest bedekt en dan ondiep
omgeploegd, om dan in het voorjaar gespit, getweevoord,
of achter den ploeg met een spit uitgegraven te worden
en dan op nieuw met aardappelen bepoot.
Op enkele leemige en voor die teelt geschikte gronden,
treft men in plaats van winterrogge, wintertarwe aan en
in plaats van haver zomergerst. Doch dit komt te weinig
voor om het eene bepaalde plaats in de vruchtopvolging
te geven.
Zomerspurrie treft men op vele plaatsen aan, zoowel
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tot veevoeder als ook voor een klein gedeelte tot zaadwinning. Dit gewas wordt dan in de vruchtopvolging in
land gezaaid, dat liet vorige jaar herfstknollen of boekweit opgeleverd heeft, doch nooit na rogge in wier stoppels het vorige jaar ook spurrie geteeld is.
De overige gewassen die men op de zandgronden der
Geldersche vallei aantreft, zijn: hennip tot bereiding van
linnen voor eigen gebruik, wikken met gerst of haver
tot groenvoeder, snijrogge, mangelwortels, koolrapen en
gele wortels tot veevoeder, doch al deze gewassen treft
men niet in de groote teelt aan, slechts op kleine stukjes
of in den hof, waarom zij ook geene plaats in devruchtopvolging innemen.
Bemesting.
Wanneer het spreekwoord waarheid is: dat de bemesting de spil is, waarop de geheele landbouw draait, dan
is dit inzonderheid op de zandgronden der Geldersche
vallei Van toepassing.
Keeds bij de vruchtopvolging zagen wij welke rol de
bemesting speelt, vele gronden die ieder jaar, sommigen
die zelfs twee malen in hetzelfde jaar gemest worden.
Die duizende bunders woeste gronden, aan wier ontginning nog niet te denken valt zonder mest, die gagelvelden van uitmuntende leemige samenstelling, die slechts
op mest wachten om in goede weilanden te veranderen,
kortom iedere akker, ieder gewas schijnt u toe te roepen
„geeft ons mest"! Het is dan ook geen wonder, dat in
eene streek, waar de mest zulk eene levenskwestie isgeworden, men zich op alle mogelijke wijzenheeft toegelegd
op de mestbereiding.
Het verzamelen en bewerken van den mest heeft dan
ook in de Geldersche vallei eene zekere hoogte bereikt,
en ware het dat men eene beschuldiging tegen de mest-
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makerij bij vele landbouwers kon inbrengen, dan zou het
niet zijn, dat zij, even als in Holland, de gier of andere
krachtige bestanddeelen lieten verloren gaan, en dus van
de uitwerpselen der dieren niet genoeg mest maakten,
maar integendeel dat zij daarvan te veel mest maakten.
De zandige gesteldheid van den grond brengt mede
dat het bemesten met enkele stroomest niet zoo voordeelig
is als met aardmest die de ammonia meer bindt. Nu
passen sommigen dat binden der ammonia op zulk eene
reusachtige schaal toe, dat het wel eens gebeurt, dat de aldus
bereide mest of liever aarde niet veel vruchtbaarder is
dan het land zelve waarop men die mest brengt.
Wat de mest zelve betreft, zoo heeft men volgens den
oorsprong en de bereiding onderscheidene soorten:
I e Zuivere stroomest,
2e Plaggenmest,
3 e Aardmest,
4 e Schapenmest,
5e Bladmest.
De zuivere stroomest, alléén uit stroo en uitwerpselen
der runderen en varkens bestaande, wordt gemaakt om
naderhand te dienen bij de bereiding der schapenmest.
Het bedekken der jonge klaver daarmede in den winter, waarbij het stroo in het voorjaar afgeharkt wordt,
en eenig gebruik in den moestuin is de eenige aanwending die daarvan gemaakt wordt.
De plaggenmest, daargesteld door het strooien van
heide-plaggen in de stallen en varkenshokken, wordt ter
bemesting van rogge- en aardappelenland en daarentegen de kantplaggen of grasplaggen afkomstig van de
graskanten der akkers of wegen, ter bemesting van het
boekweitsland gebezigd. De beste heideplaggen zijn die,
welke zeer dun afgeplagd en met een vaste zode van
struikheide bezet zijn.
De aardmest is een mengsel van aarde en stroomest
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waarvan de vermenging of in de stallen of in een hoop
op het land plaats heeft. In de stallen heeft de vermenging beter plaats, doordien dan alles door het vee beter
dooreengetrapt wordt; op het land vervaardigd, vormen
er zich meer afzonderlijke lagen van aarde en van stroomest, waartoe het dienstig is om zulk een hoop ter betere
vermenging 1 of 2 malen om te zetten. Meestal wordt
de aardmest ter bemesting van weilanden aangewend, in
enkele gevallen voor bouwlanden, doch dan gebeurt het
dikwijls, dat de stallen beurtelings met plaggen en beurtelings met aarde gestrooid worden. De ontzaglijke hoeveelheden zand en aarde, die soms bij de bereiding van
aardmest aangewend worden, hebben de boeren wel eens
doen uitroepen, dat het land wijzer (d. i. vruchtbaarder)
is dan de mest die er op gebracht wordt.
De schapenmest eindelijk is geheel iets anders dan men
wel uit de beteekenis van het woord zelve zou opmaken.
Immers de uitwerpselen der schapen maken het geringste der
bestanddeelen uit, hoofdzakelijk bestaat die mest uit aarde
of plaggen, koemest en stroo. Men brengtin het schapenhok eene laag stroomest van liet vee, daarover eene laag
aarde of plaggen en laat de schapen 1 of meer nachten
daarop, om dan weder op nieuw lagen aarde en mest er
in te brengen. De vaste en vloeibare uitwerpselen der
schapen dringen dan in die mest, deelen er eene eigenaardige reuk aan mede, en — ziedaar de schapenmest.
Wanneer de schapenmest voor roggeland of boekweitsland vervaardigd wordt, en men er niet te veel aarde
tegenwerkt om ze behoorlijk te doen werken, brengt men
in het schapenhok van 60 tot 90 schapen, 2 karren stroomest en 6 tot 8 karren aarde of 4 tot 5karren plaggen.
Dit onderstrooien wordt dan 3 tot 4 malen per week of 7
malen in twee weken herhaald, zoodat de schapen
2 nachten op de mest staan.
Om de mest voor graslanden te maken, brengt men
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1 kar stroomest tegen 4 tot 5 karren aarde en strooit
alle dagen, of wel 2 karren stroomest tegen 8 tot 10
karren aarde, en brengt dan twee lagen te gelijk in het
schapenhok.
Men ziet dus dat de bereiding der scliapenmest zeer
veel werk veroorzaakt ') en deze mest behalve de aanzienlijke kosten van haar ontstaan ook nog veel kosten
aan handenardeid en paardenwerk veroorzaakt.
Vele landbouwers die zelve geene schapen in eigendom
bezitten en toch gaarne schapenmest willen maken, sluiten eene overeenkomst met eenen driftherder.
Zulk een driftherder, veelal een oude boerenknecht
die eenige honderde guldens opgespaard heeft, koopteene
schapenkudde en begeeft zich daarmede bij één of beurtelings bij twee of drie landbouwers, alwaar hij dan de
schapen op de mest heeft, zooals zulks genoemd wordt.
Als voorbeeld van zulk eene overeenkomst, halen wij
hier eene kudde van GOschapen aan. Hierbij levert de
landbouwer het zomervoeder, bestaande in een bunder
weidegrond, 85 roeden (1 morgen) zomerspurrie, 130
roeden herfstspurrie, alle weiden gedurende den winter,
de stoppels, wegen, heidegronden, enz. die op de boerderij gevonden worden. Verder levert de landbouwer het
lichte koren en eenige gesneden korengarven om te vermengen met de koeken, welke laatsten door den herder
even als het hooi (geheel of gedeeltelijk) betaald worden.

»)Alseigenaardigebijzonderheid vermelden wijhier, datereenplaatselijkgebruik inde Geldersche vallei bestaai, dat bij-aldien, een knechtdie
van 16 Oktober (verhuisdag der dienstboden) tot 16 Oktober verhuurd is en vóór Maart uit zijne dienst vertrekt, slechts aanspraak
kan maken op de helft van het loon, berekend in evenredigheid van
den tijd dat hij in dienst geweest is; heeft evenwel deboer schapen,
dan moet hem het volle loon berekend worden, voor zoo lang hij in
dienst was.
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Dé herder krijgt geen loon doch wel vrijen kost en inwoning voor zich en den hond.
Het hoeden en voederen der schapen rust geheei op
den herder, doch niets wat de mestmakerij betreft. Soms
wordt bedongen dat de herder des morgens moet helpen
dorsenen, doch overigens behoeft hij geen werk in de
boerderij te verrigten.
Van de opbrengst der schapen komen de lammeren, of
de winst door vetwor'ding en de wol ten voordeele van
den herder, de mest voor den landbouwer. In vele gevallen bedingt de landbouwer eene vluis wol.
Wij hebben hier van eene groote boerderij van 50 tot
60 bunders gesproken. Is de plaats klein dan geniet de
herder ditzelfde op 2 of meer plaatsen en trekt dan rond,
bij ieder zijner boeren beurtelings 6 weken blijvende en
natuurlijk overal evenveel dagen des winters doorbrengende als hij er in den zomer is geweest.
Hulpmeststojf'en.
Van de hulpmeststoffen is de duivenmest de eenige,
die in de Geldersche vallei wordt aangewend en wel ter
overbemesting van boekweit. De vervalsching waaraan die
duivenmest is blootgesteld, werkt wel eenigszins de uitbreiding van zijn gebruik tegen, zoodat dit eerder af dan
toeneemt. Gewoonlijk wordt die mest te Amersfoort gekocht. Eoet en guano worden slechts bij enkelen aangewend. Het gebruik der laatste meststof begint zeer toe te
nemen.
Sterkte der Bemesting.
Eene der grootste moeilijkheden is het, om in cijfers
op te geven, hoeveel voer mest een boer op het land
brengt, en wel omdat een voer geen voer, en de mest
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geene mest is. Wanneer hij u vertelt 150 voer mest op
een bunder gereden te hebben, kunt gij, —voor wien 60
voer wel de sterkste bemesting is, u er geen denkbeeld
van maken, en toch hebt gij niet uwe 60 voer misschien
beter gemest, dan die boer met 150 voer. — Omtrent
de samenstelling hebben wij reeds gesproken en is het' v
dus duidelijk waarom de hoeveelheid /oovermeerderdmoet
worden, als de hoedanigheid zoo verminderd is, maar
men hechte ook niet te veel aan het woord voer. Doorgaans
wordt de mest naar het land gereden met kleine wipkarren, waarop dan hoogstens '„kub. elgeladenwordt,welke
kleine lading veroorzaakt wordt: 1°. Uit traagheid of gewoonte; 2°. door de zwaarte van al het zand dat met
de mest vermengd is; 3°. omdat de paarden zooveel niet
verrichten kunnen als wel een goed gevoerd paard doen
moet, daar de paarden in den regel slecht gevoederd
worden en zelden haver krijgen. Het hoofdvoedsel der
paarden bestaat in gesneden rogge- en boekweitsgarven,
waarover, alleen gedurende den tijd dat zij hard werken
moeten, eenig meel gestrooid wordt.
Bewerking van den grond.
De bewerking van den grond bestaat in ploegen en
spitten. Alleen voor aardappelenteelt wordt het bouwland
gespit, hetgeen bij aanneming voor 5 centendeRijnl.roede
geschiedt, waaronder het strooien en onderspitten dermest
begrepen is.
In enkele gevallen wordt het aardappelenlandgeploegd,
en achter« den ploeg nog een spit uit de voor met de
spade genomen, waartoe een groot aantal arbeiders op
gelijken afstand, aan weerszijden van het teploegenland,
gesteld worden, en dan ieder zoodra de ploeg voorbij is
zijn eind moet uitspitten. Gewoonlijk worden, bijzulkeene
gelegenheid, de buren met hunne knechts verzocht om te
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helpen spitten, die dau wederkeerig op liunne beurt ook
weder geholpen worden.
Wanneer eene gescheurde weide met aardappelen bepoot wordt, scheurt men doorgaans in den herfst dit land,
waarbij dan tevens de mest ondergeploegd wordt. In het
voorjaar wordt dan het land gespit.
Even als elders wordt het roggeland ondiep en het
boekweitsland diep geploegd. Ook hier geldt de regel
dat hoe beter boer, hoe dieper het land geploegd is, behoudens eenige uitzonderingen van plaatselijken aard,
waar de samenstelling van den ondergrond het verdiepen
der bouwvoor belet. Het boekweitsland wordt veelal 25
tot 27 duim (lossen grond) diep geploegd, waartoe men
3 paarden voor den Gelderschen radploeg spant.
De breedte der akkers verschilt zeer, al naar dat het
land hoog of laag, gunstig of ongunstig voor de afwatering gelegen is. Voor zomerkoren bouwt men in den regel
breede akkers van 20 ellen en meer, voor winterkoren
smalle akkers van 6tot 8 ellen, waarbij men zorg draagt
nadat het zaad ingeëgd is, de watervoren op nieuw goed
op te halen en het sneeuwwater gelegenheid te geven
goed te kunnen afloopen.
Zooals vroeger reeds vermeld is, koopen de boeren die
slechts . 2 paarden hebben, vóór den boekweitsbouw een
ouden knol, (bouwer genaamd), die zij na den bouw op
eene paardenmarkt te Amersfoort of Bunschoten weder
verkoopen. Andere boeren daarentegen leenen elkander
gedurende dien tijd wederkeerig hunne paarden.
Met uitzondering van eenige enkele arendploegen is de
G-eldersche radploeg de algemeene ploeg. Die ploeg is te
algemeen bekend om er verder over uit te weiden, ofom
over zijne ondoelmatigheid in bespiegelingen te treden.
Wat de eggen betreft, heeft men hier overal span- of
koppeleggen, waarvan men op iedere boerderij een span
met houten en een span met ijzeren tanden aantreft. De
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houten eggen bezigt men om het geploegde land voor het
tweede ploegen gelijk te eggen en om winterkoren onder
te eggen. De ijzeren gebruikt men om kweek en wortelonkruiden te vernielen en boekweit in te eggen.
Hakploegen worden door zeer weinige landbouwers gebruikt, doch hunne nuttige werking doet ze meer en meer
in zwang komen; vooral de nieuwere geheel ijzeren, met
één of twee hefboomen. Men gebruikt ze om vuil en
kweekerigland van onkruid te bevrijden en soms om het
land voor het zaaien van herfstspurrie los te maken. Ook
de rollen beginnen langzamerhand meer in gebruik te
komen, doch meestal in den verouderden 'vorm van een'
afgeronden boomstam. Daar waar men ze met het beste
gevolg kon aanwenden, b. v. om gezaaid klaverzaad in
de haver of het spurriezaad in te rollen gebruikt men algemeen eene plank of sleep, die hoogst onvolmaakt werk
oplevert.
RoqyetceH.
Na hetgeen hierboven reeds gezegd is omtrent de vruchtopvolging, bemesting en bewerking, kunnen wij omtrent
de roggeteelt zelve kort zijn.
Wij herinneren dat de rogge gezaaid wordt:
a. in aardappelenland;
b. in zomerspurriestoppels;
c. in boekweitstoppels;
d. in roggestoppels.
Zaait men de rogge in aardappelenland dan heeft er
geene of wel eene zeer geringe bemesting plaats.
In stoppels van zomerspurrie geeft men eene volle bebemesting, d. i. 100 tot 150 karren (ziebl. 103 v.b.) plaggen
of schapenmest. Doorgaans worden de spurriestoppels omgeschild vóór dat het land bemest en voor de zaaiing geploegd wordt.
1866.
8
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Zaait men de rogge in boekweitstoppels, dan heeft er
dezelfde volle bemesting' plaats, het land wordt dan slechts
éénmaal geploegd.
In roggestoppels gezaaid is de bemesting minder sterk
dan in boekweitstoppels, in enkele gevallen ploegt men
dan wel de herfstspurie, die op dat land groeit tot groene
bemesting, onder.
In het algemeen wordt er winterrogge verbouwd, slechts
in enkele gevallen zonierrogge, wanneer ni. de invallende
vorst het zaaien der wiuterrogge belet of deze geheel
mislukt is.
De beste zaaitijd rekent men omstreeks 16 Oktober.
Men begint echter reeds in de laatste dagen van September en gaat daarmede zoolang voort, totdat men de mest
voor al zijn roggeland verzameld heeft.
Men zaait ongeveer 2 tot 21;', mud per bunder, al
naarmate de korrel grover of kleiner is, en het zaaien
vroeg of laat plaats vindt. Soms heeft bij de rogge eene
overbemesting in den winter plaats met roet of met gier.
Verdwijnt er des winters veel rogge, dan gaat men er toch
zelden toe over de rogge onder te bouwen, daar de ondervinding geleerd heeft, liet opvolgend gewas van boekweit
in den regel slecht is.
De voornaamste onkruiden die in de rogge voorkomen,
zijn: bolderik (Agrostemmaijilhaijo),blauwbloem(Centauria
cyanus), klaprozen (Papaver rhoeas), ringelwikken (Vicia
cracca), dauwknoppen (Galcopsis versicolor, Tetrahit en
Ochroleca), doch deze onkruiden worden niet zoo menigvuldig aangetroffen, dat zij eene afzonderlijke behandeling vereischen.
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Teelt van herfsts/iurric en licrfstknoHcn.
Doorgaans worden in de roggestoppels herfstspurrie of
lierfstknollen gezaaid. De stoppels worden voor spurrie
zeer ondiep geschild, geé'gd, gezaaid, nogmaals geëgd en
gesleept, of wat beter is, gerold: zeer enkelen ploegen
de stoppels voor de vroegste spurrie in het geheel niet
om, maar eggen den grond met eeue ijzeren egge eenigszins ruw op en zaaien daarin dan de spurrie. Men zaait
de spurrie op onderscheidene tijdstippen om zoodoende
vroege en late spurrie te verkrijgen. Als de spurrie rijp
is wordt die gemaaid, of wel, wat meestal gebruikelijk
is, door de koeien afgetuurd.
De herfstknollen omstreeks 10 Augustus gezaaid, worden al dan niet bemest. Indien zij bemest worden, heeft
dit plaats met eene halve bemesting en dient deze tevens
voor de boekweit, die het volgend jaar op dat land gezaaid zal worden. Men zaait wel eens eenige enkele knollen in de te veld staande aardappelen, boekweit ofhaver, die
dan zeer groote voedzame knollen opleveren, en onder den
naam van stoppelknollen bekend zijn, die tegelijk met de
aardappelen of van het stoppelland tegen den winter geoogst worden. Zij bedekken éditer nooit het geheele veld,
maar zijn. slechts hier en daar in de stoppels gezaaid.
Men kiest bij voorkeur voor knollen de lagere en voor
spurrie de hoogere gronden.
In de omstreken van Bennekom en die gedeelten der Geldersche vallei, die meer aan de rivier-kleigronden grenzen,
poot men wel koolrapen in de roggestoppels, hetgeen zeer
spoedig geschiedt door de planten achter den ploeg tegen
de vurg te leggen, die dan door de volgende vurg op
de wortels met aarde bedekt worden.
Op weligen grond kunnen de koolrapen dan nog eene
redelijke opbrengst geven, vooral indien vochtige weersgesteldheid tot het spoedig aanslaan medewerkt.
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Boelcweillev.il.
Men teelt in de Geldersdie vallei, grauwe of zwarte
boekweit, afzonderlijk of gemengd. Het land daartoe gebezigd, is meestal roggeland, dat met herfstspurrie of
herfstknollen bezaaid was. Is het land met onkruid bewassen, dan ploegt men liet voor den winter om; is dit
niet het geval, dan ploegt men het eerst in de lente zeer
ondiep. Heeft er eene bemesting plaats, dan wordt het
land nog eens 'geploegd om de mest onder te ploegen,
totdat eindelijk de zoogenaamde bouw plaats heeft, wat
door 3 paarden op eene diepte van 18 tot 25duimlossen
grond plaats heeft.
Het herhaalde ploegen acht men zeer voordeelig, het
eggen daarentegen zeer nadeelig, omdat men danindroge
jaren zeer ligt gevaar loopt in plaats boekweit den gansenen akker met vogelgras (Paiiicumcrusgallt)bezet te
vinden, zooals bewezen wordt door de wendakkers, waar
men dit onkruid het meeste vindt, omdat daar de grond
fijn verkruimeld is, ten gevolge van het omwenden van
den ploeg en de eggen.') Ook om het bevriezen der jonge
boekweit te voorkomen, heeft men het land gaarne kluiterig, waarom de boekweit slechts luchtig met eene egge
met ijzeren tanden wordt ingeëgd.
Na het vogelgras is de wilde en tamme spurrie het
onkruid dat aan de boekweit het meeste nadeel doet.
Vooral bij aanhoudenden regen na het zaaien heeft men
dikwerf last van spurrie, die niet alleen nadeelig werkt
door de vaag die zij aan den grond onttrekt, en daar-

') Het is niet bewezen op welke wijze de groei van dit onkruid
bevorderd wordt door de fijne verdeeling van den grond. Kan het zijn
dat de zaden binnen in de kluiten bevat zijn, en door het verbreken dier kluiten, aan de voorwaarden van ontkieming blootgesteld
worden?
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door de boekweit half doet mislukken, maar ook omdat
bij nat weder tijdens de inoogsting deze zeer bemoeielijkt
wordt en de boekweit vaak doet uitloopen of ontkiemen.
Verder treft men in de boekweit de herik (Raphams raphanislrum), en de dauwkoppen (Gnleopsis versicolor), als
onkruid aan, die door wieden verwijderd worden, daar
de rijenteelt in de Geldersehe vallei onbekend is.
De boekweit wordt niet op het land afgedorscht, maar
met bandjes van roggestroo gebonden, gegast en even als
ander koren binnengehaald.
De boekweit wordt te Amersfoort altijd naar het gewicht
verkocht en wel op de volgende wijze:
Men presenteert het monster en bedingt een zekeren
prijs, doch dit is niet de prijs voor de boekweit, die
men vertoond heeft, maar voor boekweit die 120 pond
poolsch, (142 halve kilo) weegt. Als men nu de partij aan
den zolder brengt, wordt de boekweit gewogen en voor
ieder poolsch pond (6 ons) die het mud boekweit meer of
minder dan 120 pond weegt, krijgt men 10 centen bijgevoegd of afgekort. B. v. de prijs der boekweit is f 6,—
en zij weegt bij de aflevering 124pond poolsch (146,4 halve
kilo) dan krijgt men / 6,40 uitbetaald. Zoodoende is er
te Amersfoort slechts ééne marktnoteering voor de 120
ponds boekweit, en wordt die meest altijd bij de opkoopers aan huis bezorgd zonder te markten.
Het grootste gedeelte van den boekweitoogst wordt in
den regel aan de varkens opgevoerd.
Aardappelentcell.
Alleen in die gedeelten der Geldersche vallei, die in de
nabijheid van waterwegen liggen, zooals bij Wageningen,
Nijkerk en Amersfoort treft men de aardappelenteelt meer
in het groot aan.
In het midden der Geldersche vallei teelt men ze meer
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tot eigen gebruik, omdat de handelswaarde in verhouding
tot hunnen omvang te gering is om de vervoerkosten per
as te dekken. In den omtrek van Amersfoort treft men
vele aardappelboeren aan, die hooge pachtsommen voor
het land, vooral voor oud tabaksland, betalen. Over de
bewerking van het aardappelenland spraken wij reeds
vroeger, even als over de bemesting en de plaats in dè
vruchtopvolging, waarom wij hier niet verder over de
aardappelen zullen uitwijden. Alleendient hiervermelding,
dat op zeer lage gronden de aardappelen opsmallebedden
worden verbouwd, die men daarstelt door, als de aardappelen voor de laatste maal op den vlakken grond gehakt zijn, om de 4de of 5l,ü rei, eene greppel te maken,
1 steek diep, en de daaruit komende grond tusschen de
rijen te verdeden.
Slechts zelden worden de hooge engen voor aardappelenteelt gebezigd, men kiest bij voorkeur stukken van
eene meer leemige samenstelling en lagere ligging.
IIa verf eelt.

De haver wordt op meer gebondene en lagere landen
geteeld. Men zaait ze over het algemeen niet vroeg, maar
meestal m het begin van Mei, even vóór den boekweitsbouw en als men klaver in de haver zaait, wordt deze
na het eggen, gerold of met eene plank ingesleept.
Ofschoon voor de zandgronden meestal de voerhaver
het verkieselijkste ware, wordt meer algemeen de dikke
haver gezaaid.
De haver maakt geen handelsgewas uit, maar wordt
meestal voor eigen gebruik verbouwd, alsdan wordt zij
niet gedorscht maar gesneden als haksel aan de paarden
)toegediend »). De haver volgt veelal op aardappelen, op
') Vele landbouwers zaaien te dien einde haver en boekweit onder
elkander, om die als snijgarven aan. de paarden op te voeren, eene
handelwijze die geene aanbeveling verdient wegens ongelijke rijpwor-
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rogge, of wordt wel in eene gescheurde weide gezaaid.
In veïè gevallen zaait men ook wel haver, om daarop
klaver te doen volgen en zoodoende het land in weide
te laten liggen, daar, zooalswij zeiden, de wisselbouwerij
in de Geldersche vallei algemeen in zwang is.
Klaverleelt.
Zoo als hierboven gezegd is, zaait men zeer. algemeen
de klaver in de haver, zelden in rogge, in enkele gevallen in zomergerst. Gewoonlijk wordt de klaver dan
gezaaid nadat de haver ingeëgd is, terwijl de klaver
daarna evenzeer ingeëgd en het land met eene plank
gesleept, of wat beter is, soms gerold wordt. In den
eersten winter bedekt men de jonge klaver met langen
stroomest, met het dubbele doel van bemesting en bedekking tegen den vorst, daar op deze zandgronden bij
feilen naakten vorst de klaver veelmeer aan bevriezen is
blootgesteld dan op kleigrond. In het voorjaar wordt dan
het droge stroo afgeharkt en heeft somtijds nog eene
overmesting met asch plaats.
De klaver mag eerst na verloop van vele jaren weer
op denzelfden grond wederkeeren, met veel langer tusschenpozingen dan op de klei zulks gebruikelijk is '). Op
ontgonnen heidegronden die voor klaverteelt geschikt zijn,
krijgt men veelal een' klaveroogst van 3 tot 4 sneden,
die met die der beste kleigronden kan wedijveren, doch
het tweede jaar bekruipt het gansche land met muur
(Alsine media) en later heeft men nooit weder zulk een'
klaveroogst verkregen.
ding der haver en boekweit. Men verkrijgt overrijpe haver en goede
boekweit, of rijpe haver en groene boekweit.
') Wat hiervan de oorzaak moge zijn is onbekend. De laatste onderzoekingen van Lawes en Gilbert in Engeland hebben aan hetlieht
gebragt, dat de kalk hierbij geene hoofdrol speelt.

112
De klarer wordt in het eerste jaar zeer zelden weder
ondergeploegd, men laat het land 2 of 3 jaren klaver
voortbrengen, en ploegt het dan wel eens om, of hetgeen
meestal gebeurt, laat men het land in weide leggen, ten
minste indien men de verzameling onkruiden zoo noemen
mag, daar het zaaien van grassoorten in de Geldersche
vallei niet gebruikelijk is.
Tarwe- en. garstteelt.
Over deze beide teelten kunnen wij kort zijn, daar zij
niet in de groote kuituur zijn opgenomen. Detarwewordt
alleen tot eigen gebruik op een klein vruchtbaar leemig
akkertje verbouwd, doch niet op de hooge bouwgronden.
Bijna nooit vindt men meer dan 1 bunder met tarwe beteeld, zelfs niet op de grootste boerderijen. De tarwe
wordt dan in afwisseling met aardappelen, hennip, koolrapen of mangelwortelen verbouwd, en keert dikwerf op
denzelfden akker weder.
De garst treft men ook zelden aan, endannogmeestal
op de zavelgronden, ter plaatse waar de zandgronden der
Geldersche vallei overgaan in de kleigronden der Zuiderzee. Wintergarst wordt slechts bij uitzondering doch meer
algemeen de zomergarst uitgezaaid, deze laatste veelal
bij mislukking der winterrogge.
Op de zandgronden wordt wel eens de zomergarst,
vermengd met wikken, uitgezaaid voor groenvoeder. Men
zaait die dan vrij laat, om eenig groenvoeder te hebben
in de maand Augustus, als de weiden kaal zijn, en het
etgroen en de herfstspurrie nog niet ver genoeg zijn om
voor voedsel te dienen.
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Mangelwortelen- en koolrapenleelt.
De mangelwortelen waarvan men hier de lange roode
en gele heeft, worden zelden in het groot geteeld. In
den tuin worden zij op alle ledige plekken gepoot, vooral
tusschen de wortelen bij mislukking daarvan, ook wel
rondom de aardappelakkers, doch geheele velden met
mangelwortelen treft men hier niet aan, en zijn dus niet
in de groote kuituur opgenomen.
Hetzelfde is met de koolrapen (in de Geldersche vallei
Arabische knollen genaamd) het geval. Het algemeene
denkbeeld is, dat deze, hoewel op zandgronden meer te
huis behoorende dan de mangelwortelen, te veel bemesting vereischen om met voordeel verbouwd te kunnen
worden. Zooals hierboven gezegd is, worden zij in de
omstreken van Bennekom veelal in de roggestoppels als
tweede vrucht verbouwd, ook wel na vroege aardappelen
en vroege tuinvruchten, en schijnen alzoo beter rekening
te geven, dan als eerste vrucht, hoewel zij dan veel
kleiner bruto opbrengst geven.
Hennipleell.
Op bijna iedere boerderij, zelf het kleinste plaatsje,
vindt men een welig hoekje afgezonderd om eenige hennip te teelen. De afkeer dien de boer in de Geldersche
vallei heeft, om geld uit te geven, is misschien de oorzaak dat hij hennip verbouwt, een gewas dat op zijne
gronden niet te huis behoort, van wier teelt hij niet het
minste verstand heeft, en waarvan de produkten hem
oneindig duurder komen bij den eigen verbouw, dan hij
ze had kunnen koopen.
De hennip wordt gezaaid, de gelling en zaailing te
gelijk uitgetrokken, als het zaad nog niet half rijp is. Is
dit bij toeval rijp, dan wordt het toch niet gedorscht,

[U

maar gaat bij de roting verloren. Men behoudt alleen
de hennip (vezels) die gesponnen en bij den dorpswever
tot grof linnen, voor eigen gebruik, geweven wordt,
of wel gebruikt men liet tot touwbereiding, door dit aan
een touwslager toe te vertrouwen, of maakt wel de
(verkeerd) zuinige boer dit touw in den winter zelf met een
hoogst gebrekkig werktuig, ook door hem zelve vervaardigd, en vervaardigt daarmede eene soort touw voor
strengen, lijnen, enz. van zeer ongelijke dikte, waarvan
hij de halve hoeveelheid touw verkrijgt, die een touwslager,
zelfs na den tiend er afgenomen te hebben, van die hoeveelheid hennip zoude gemaakt hebben. Eindelijk betaalt
hij aan slijtagie, ongelukken en schade, door zijn eigen
gemaakt touw veroorzaakt, wel tienmalen de kosten die
hij aan eenen touwslager zoude betalen.
Als de boer eens narekende, hoeveel aardappelen of
koren hij met den mest op het hennipland had kunnen
verbouwen, deze produkten verkocht en voor dat geld
linnen en touw kocht, gelooven wij dat de uitkomst hem
het hennipteelen zoude doen verlaten. Maar een boer
rekent niet dan op zijn boersch, d.i. met klinkende munt.
Tabaksteelt.
Het eenige gewas, dat als eigentlijk handelsgewas in
de Geldersche vallei geteeld wordt, is de tabak. Men
vindt die tabaksplantages aan de beide uiterste grenzen
der Geldersche vallei, ni. in de nabijheid der Zuiderzee
en Amersfoort en nabij den Rijn bij Bennekom, Wageningen en Rhenen (achterberg). Maar in het midden der
Geldersche vallei vindt men, niet uitzondering van Woudenberg geene tabaksteelt, maar wel overblijfselen ervan
(nl. oude droogschuren) die bewijzen dat in vroeger tijd
aldaar tabak verbouwd is. De grond is bijna op alle
goede gronden der Geldersche vallei voor tabaksbouw
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geschikt en wil daar dus zeer goed groeien, maar de
sterke bemesting, voor den tabaksbouw vereischt, is de
oorzaak dat in die centrale streken bij gemis aan een
kanaal om dien mest aan te voeren, vooreerst nog niet te
denken valt, om in het groot tabak te verbouwen, immers kan men op de boerderijen geenen mest voor tabaksland afzonderen, zonder die aan de bouw- en weilanden
te onttrekken, waar die zoo hoog noodig is en altijd nog
in onvoldoende hoeveelheid gewonnen wordt 1 ) .
In de plaatsen aan den Rijn en de Zuiderzee gelegen,
wordt de schapenmest met scheepsgelegenheid uit de noordelijke provinciën aangevoerd, en is de tabaksteelt daar
in vollen bloei.
Het zoude ons hier te ver leiden, indien wij eene volledige beschrijving van den tabaksbouw moesten geven,
bovendien kan men die vinden in het Tijdschrift der
Maatschappij van Nijverheid, 1859 dl. XXII. Alleen zullen wij hier opgeven, waarin de tabaksteelt van het noordelijke deel der Geldersche vallei aan de Zuiderzee, verschilt van de tabaksteelt in liet zuidelijke gedeelte aan
den Rijn.
Zoo als bekend is, is het tabaksland voor de beschutting der winden, in vakken of kwartieren verdeeld. Aan
de Zuiderzee, waar de zeewind heerscht, heeft men vroegere en sterkere beschutting noodig, wat geschiedt door
levende elzen heggen van aanmerkelijke hoogte. De
kwartieren zijn daar veel grooter dan in de tabakstreken
aan den Rijn; zij zijn van %—1 bunder groot en dan
behalve de elzen heggen, soms nog over dwars met doode
boonen heggen verdeeld.
Aan de Rijnstreken is het land in kleinere kwartieren
») In vroegere jaren, toen zooveel land niet ontgonnen was als
thans, verbouwde men in die centrale gedeeltenj <}entabakopdemest
die thans aangewend wordt, om het land te ontginnen en het voor
jaren ontgonnen land in goeden staat te houden.
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(30 tot 36 op een bunder) verdeeld, en heeft de windschutting, door doode heggen met boonen beplant plaats.
Het spreekt van zelve dat door hetverschil derheggen,
ook eene verschillende bouwwijze der droogschuren ontstaat. Waar de hooge elzen-heggen zijn, hebben de
schuren ook hooger zijwanden en een platter dak, omdat
de droogluiken in den zijwand der schuur, boven de
elzen-heggen moeten uitsteken, om aan denwind toegang
te verleenen. In de nabijheid van den Rijn is de zijwand veel kleiner, en begint het dak reeds op minder
dan 2 ellen van den grond af, welk dak dan veel stijler
is, dan aan de schuren aan de Zuiderzee kanten.
Ook in de bewerking van den grond heeft er verschil
plaats in de beide streken der vallei, waar de tabak
verbouwd wordt.
Gelijk men weet verbouwt men den tabak op opgehoogde bedden of rillen, waarbij twee rijen tabaksplanten
op ieder bed komen, die dan door eene diepe greppel
van het volgende bed gescheiden is. Aan de Rijnkanten'
waar de grond hooger is, zijn die bedden niet zoo sterk
opgehoogd, als aan de lagere Zuiderzee streken, dus
in deze laatste zijn de greppels veel dieper, ja hebben
soms de dubbele diepte van die aan den Rijn. In de
Zuiderzee streken brengt men om dezelfde redenen de
mest slechts 1 spit diep onder de oppervlakte, aan de
Rijnkanten V/2 spit.
Omtrent de verdere behandeling van den tabak, verwijzen wij naar de hierboven aangehaalde verhandeling
in het Tijdschrift van Nijverheid.
Graslanden.
De graslanden der Geldersche vallei, onder de verschillende benamingen van weiden, koedriesten, hooikampen, schaapsdriesten enz. zijn even verschillend in samen-
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stelling, ligging en hoedanigheid, als in hunne benaming.
Men moet in de Geldersche vallei niet te veel aanden
naam van weide hechten, want deze kunnen zoo uiteenloopend zijn, van af het schrale zure gagelveld, tot aan
de waarlijk goede weide, waarop men wel is waargeene,
beesten kan vetweiden, maar die voor jong vee enmelkvee, rijkelijk voedsel in den zomer opleveren.
Het zijn natuurlijk de laagstgelegene stukken, dievoor
grasland aangewend worden, en deze bevatten in den
regel de grootste hoeveelheid leemdeelen, ja sommigen
kunnen met de vruchtbaarste leemgronden wedijveren.
Wanneer men de graslanden der Geldersche vallei in
kategoriën verdeelt, vindt men op den laagsten trap de
zoogenaamde koe- en schaapdriesten, die weinig van de
gagelvelden verschillen en grootendeels als heide beschouwd moeten worden.
Op denzelfden trap staan de veenachtige hooilanden
die gedeeltelijk tot turfbereiding, gedeeltelijk als hooilanden aangewend worden. In de grootste hoeveelheden
treft men deze hooilanden in de lage streken langs den
Slaperdijk bij Venendaal aan. Zij worden nooit bemest,
nooit beweid, en eenmaal 's jaars gehooid, waarbij zij
dan een schraal blauwachtig hooi, voornamelijk uit rietgrassen bestaande, opleveren, dat doorvee, hetwelkbeter
voedsel gewoonis, geweigerd wordt. Bijverpachtingbrengt
zulk een bunder hooigras ƒ20,— tot ƒ35,— op, al naar
gelang van minder of meer slechte kwaliteit, met de
kurieuse bepaling, dat het hooi voor 1 Januari van het
land moet zijn, wat eigentlijk beduidt, dat de kooper
het land gedurende het geheele jaar, tot zijne beschikking kan houden. En toch zijn die gronden zoo slecht
niet. Ontwatering en bemesting, ziedaar wat hun ontbreekt, en mocht ér ooit, al is het over 700 jaar, een
kanaal van den Rijn naar de Zuiderzee tot standkomen,
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dan waren die hooilanden uitmuntend gelegen om door
het vruchtbare Rijnwater bevloeid te worden.
Reeds vroeger zeiden wij, dat in de Geldersche vallei
de wisselbouwerij algemeen plaats heeft. Hiertoe bezigt
men de hooger gelegene weidegronden, dochniet delagere
die meer onder den naam van hooikampen bekend, altijd
gehooid en niet anders dan als naweide beweid worden.
Eene scherpe lijn tusschen hooikampen en koeweiden is
niet te trekken, daar de weiden ook welgehooidworden,
doch eene geregelde omwisseling tusschen hooien en
weiden, zooals elders gebruikelijk is, heeft hier geen
plaats.
De grassoorten die op de graslanden de hoofdrol spelen, zijn: meelraai (Holcuslanatus), kamgras (Cynosurus
crystatus), reukgras (Anlhoxantumodoralum) waarbij dan
niet zelden de kweek (Agropyntm repens) en de dravik
zoowel de zachte (Bromus mollis) als de onvruchtbare
(Bromus stenlis) op schrale gronden in groote hoeveelheid voorkomen. Verder struisgrassen (Agroslis), op zure
gronden de rietgrassen (Carex) en biezen (Yuncus).
Het Italiaansch en Engelsch raaigras, groeit op de
leemige zandgronden der Geldersche vallei bij zaaiing,
zeer weelderig, en geeft een zeer vroeg voeder, wat
in deze schrale streken zeer welkom is, daar de weiden
veel later dan die der kleigronden kunnen beweid worden.
Deze grassoorten worden echter weinig gezaaid. Na 1of
2 jaren zijn zij ook uit de weiden verdwenen, en zijn
niet tegen strenge wintervorst bestand.
Vele weiden zijn bekend als meerige weiden, d. i.
waarin het vee aan het meer of bloedpissen onderhevig
is. Even als elders wordt dit veroorzaakt door zure planten, zooals hennoes, zuring, rietgras enz. Het vee dat
aan die weide gewoon is, ondervindt minder nadeeldaarvan dan vreemd vee, doch het zekerste middel is, om
door ontwatering en bemesting die zure planten te ver-

119
drijven, of wel de beesten dikwerf te verkampen, daar
zij die schadelijke planten van zelf niet eten, zoolang zij
voldoende ander voedsel vinden.
De weilanden zijn door slooten met of zonder wallen
van elkander gescheiden, doch dit is niet voldoende om
het uit de weide loopen der hoesten te voorkomen, wijl
vele dier slooten des zomers zeer ondiep, of wel geheel
droog zijn. In de afsluiting wordt dus voorzien dooreene
vree, d. i. eene omheining van elzen, esschen of dennen
slieten, de beide eerste soorten gevild (van de bast gedeeltelijk ontdaan, wat met een trekmes geschiedt) die
aan tuinstaken (in den grond geslagen stokken) door
middel van wilgen teenen gebonden worden, of wel aan
het dikke einde der sliet waarin een gat geboord is, door
middel van pen en gat bevestigd zijn. Zulk eene vree
houdt gewoonlijk 4 jaren stand, wordende de tuinstokken en slieten allengs vernieuwd. De hekken die dedammen afsluiten, worden ook op zeer eenvoudige wijze door
den landbouwer zelf vervaardigd, en komen aan arbeidsloon en hout op 60 cent het stuk te st^an.
Bij de bemesting, hebhen wij reeds over het bemesten
van het hooi- en weiland gesproken.
De hoeveelheid van die bemesting, even als de hoedanigheid loopen zeer uiteen, doch in het algemeen is
die veel te gering en daardoor de hoofdoorzaak van den
achterlijken toestand der graslanden in de Geldersche
vallei.
De beste grond bezitten de graslanden dieaandebeken
grenzen, of op plaatsen waar vroeger beken stroomden,
vandaar ook de leemige samenstelling van den grond.
De meeste boerderijen winnen geene genoegzame hoeveelheid hooi voor eigen gebruik, enmoetendooraankoop
daarin voorzien.
In het zuidelijk gedeelte der Geldersché vallei begeeft
men zich te dien einde naar de uiterwaarden langs den
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Rijn, alwaar ieder jaar publieke verkoopingen van heelgras (te veld staand gras om te hooien) plaats hebben
in perceelen van circa %bunder. Van het oogenblik van
verkoop is het gras voor risico van den kooper, die het
moet maaien, hooien en te huis halen, terwijl 10 pCt.
opgeld betaald moet worden en de kooper 1 jaar krediet
heeft met de betaling.
Zij, die in het meer noordelijk gedeelte derG-eldersche
vallei wonen, koopen het benoodigde hooi in den polder
van Nijkerk, Bunschoten, Spakenburg of wel Eemnes,
eene reusachtige vlakte van veen en zeeklei, uitsluitend
uit graslanden bestaande, en de Mheenof Arkemheen genaamd, in tegenoverstelling van de buitendijksche graslanden, maten genaamd. Het koopen vandithooigeschiedt
op geheel andere wijze dan dat der uiterwaarden.
De kooper begeeft zich op een' zekeren dag naar den
verkooper, meestal op Bunschoter paardenmarkt (begin
Juni) en bezichtigt het gras. Na bieden en loven komen
zij over den prijs per dämmet (deimat 4% bunder) ')
overeen, waarbij als stilzwijgende conditie wordt aangenomen, dat de verkooper voor het maaien en hooien,
voor zijne rekening zorgen moet en het hooi droog aan
den opper leveren.
Is het hooi bedorven of beschadigd, dan behoeft de
kooper het niet te ontvangen, doch heeft hij er reedsiets
van weggehaald, al is het slechts eene enkele opper,
dan wordt het als aangenomen beschouwd en staat voor
rekening van den kooper.
De betaling heeft 1" Januari plaats.
') De kooper kau, als de prijs per deimat betaald is, het land niet
opmeten en naar de hoeveelheid oppervlakte betalen, maar moet de
kamp nemen voor de maat die de verkooper opgeeft, kunnende hij
zich echter vódr den koop van de grootte vergewissen, en daarnaar
het bod regelen. In den regel worden de kampen grooter opgegeven
dan ze werkelijk zijn.
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De verkoopers van het hooi zijn niet altijd eigenaren
van den grond, maar hebben die ook dikwerf in pacht,
wanneer dan het land om het andere jaar gehooid wordt.

Veeteelt.
De veeteelt staat in de Geldevsche valleiopeenlageren
trap dan in vele andere gedeelten in Nederland.
Als hoofdoorzaken daarvan komen in aanmerking:
1° Verkeerde keus der fokdieren, vooral der stieren.
2° Slechte toestand der weilanden.
3o Slechte voedering van het jonge vee,
van welke zaken hoofdzakelijk eene te ver gedrevene
zuinigheid tot grondslag ligt.
Het denkbeeld, dat het voordeel van het houden van
eenen springstier, in de verbetering van het vee zelve
gelegen is en niet in de opbrengst der springgelden, wil
nog maar geen ingang vinden. Gewoonlijk wordt 10 tot
15 centen spririggeld betaald; daar de boer niet licht te
bewegen is om 25 centen of meer te betalen, waarvan
het gevolg is, dat de stier een veel grooter aantal sprongen moet doen dan wenschelijk is. Bovendien worden zij
reeds op éénjarigen leeftijd gebruikt, zoodat als de stier
op zijnen besten leeftijd komt, hij de noodige kracht niet
meer bezit en vele koeien niet opnemen. Er zijn meermalen goede stieren uit Holland en elders aangevoerd,
doch het groote verschil tusschen den breeden Hollandschen stier en de spitse Veluwsche koe, veroorzaaktevele
moeilijke verlossingen, waaraan meestal het kalf en in
enkele gevallen ook de koe stierf.
Men diene duseenenmeerlangzamen overgangtotbreede
koeien daar te stellen, om met goed gevolg van Hollandsche of andere goede stieren gebruik te maken, doch
daartoe is het noodig om bij het veredelen een bepaald
1866.
9
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doel of stelsel voor oogen te houden, wat evenmin als
ergens anders in Nederland tot nog toe geschied is.
Durhamvee wordt in de Geldersche vallei niet gevonden, want men vindt daar de welige weiden niet, die
voor dat vee benoodigd zijn, en bovendien behooren zij
op de zandgronden der Geldersche vallei, waar boterbereiding en geene vetmesting de hoofdzaak der veehouderij
is, niet te huis.
Er is echter in de laatste jaren veel vooruitgang in de
veeteelt der Geldersche vallei te bespeuren, door dehooge
prijzen, die voor goed vee besteedwerden. Velenlaten dan
ook thans zooweljong alsmelkveeuitHollandkomen, doch
daar de behandeling van dit vee niet naar eisch geschiedt,
heeft de invoering van vreemd vee die gunstige uitkomsten
nog niet opgeleverd, als bij betere behandeling het geval
zoude geweest zijn.
Niet alleen de stieren maar ook de koeien worden te
vroeg tot voortteeling gebruikt, daar men ze reeds op
2-jarigen leeftijd doet kalven, wat voor deze dieren minstens */sJ a a r te vroeg is.
De dwaze vooroordeelen om bij de voortteeling meer te
letten op de teekenen en kleur van het haar, dan wel
op goeden bouw, melkrijkheid en andere hoofdeigenschappen, brengen het hunne tot den achterlijken toestand der
veeteelt in de Geldersche vallei er toe bij.
Vraagt men aan den boer: wat zijn dehoofdeigenschappen vaneenengoedenstier?dan antwoordt hiju: eenbreede
bles voor den kop en witte pooten.
In de nabijheid der zee- en rivierklei in het noorden
en zuiden der Geldersche vallei, alwaar betere weiden
gevonden worden, treft men ook betere stieren en beter
vee aan en levert de veehouderij daar voordeden op, die
in het midden der vallei niet verkregen worden.
Met de teelt staat de voeding in het nauwste verband.
Het kalf dat tot aanhouding bestemdis,wordttespoedig

123
van de melk onthouden en krijgt de karnemelk ook niet
langen tijd. Het goede hooi krijgt het evenmin, want de
boer verbeeldt zich dit met meer voordeel aan de melkkoeien op te voeren. Komt het jonge dier den tweeden
zomer van zijn leven voor het eerst in de weide, dan
breekt een betere tijd voor hem aan, indien namelijk de
boer niet met een pinkenveld gezegend is, d.i. eeneweide
of heide, die te slecht is, om er de koeien met goed
fatsoen heen te sturen.
In de zandstreken der Geldersche vallei treft men geen
vollen weidegang van het vee aan. Zij blijven des nachts
en een gedeelte van den dag op stal, soms met stalvoedering (rujen genaamd) van klaver of gras gepaard.
Tegen Mei als er gras genoeg in de weide is, gaat
het vee twee malen per dag naar de weide, en wordt
dan gedurende het warmste gedeelte van den dag op stal
gehaald, alwaar ieder beest dadelijk zijne eigene plaats
opzoekt. In den regel zijn zij van 5 tot 10 uur des morgens en des avonds van 4 tot 8 ure in de weide. In den
herfst gaat het vee slechts éénmaal naar de weide,
wat midden op den dag, b. v. van 10 tot 3 ure plaats
heeft.
Is de herfstspurrie rijp, dan wordt het vee daarop getuurd, door middel van tuurboomen en pennen, welke
laatste verslagen worden, zoodra de kring is afgeweid.
Tegen November als de spurrie afgeweid of bevroren
is, wordt het vee op stal gevoerd met stoppelknollen, die
tot half December en Januari dienen, waarbij, indien men
een overvloed van knollen heeft, deze van het loof afgesneden en ingekuild worden, om na Januari op te voederen, terwijl het loof vóór dien tijd opgegeten wordt.
Alsdan begint de wintervoedering, waarbij het boekweitstroo eene veel te groote rol speelt. Daar het vee dit
gaarne eet, verbeeldt de boer zich ten onrechte, dat het
eene groote voederwaarde bezit, en spaart het hooi, uit9*
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rekenende hoeveel geld liet hooi hem wel kost, terwijl
hij het hoekweitenstroo voor niets ontvangt!
Het gehruik van raapkoeken is meer algemeen dan dat
van lijnkoeken, ook worden van de eerste vrij grootehoeveelheden opgevoederd, hetzij aan stukjes gebroken,hetzij
in water opgelost als eenen koekendrank, die dan over
kaf en haksel uitgegoten, wordt toegedeeld,' (soppen).
Ten opzichte van liet hooivoederen, bewaart men het
eigengewonnen hooi voor de lente, en voert het zware,
met zoutdeelen bezwangerde hooi, dat menvan deZuiderzee-weilanden gehaald heeft, liet eerste op, om het vele
drinken van het vee in de lente tegen te gaan.
De Geldersche vallei en de oevers der Zuiderzee, zijn
de streken, waar het vetmesten van nuchtere kalven
(weteren), te huis behoort, en treft menenkele boerderijen
aan, waar een zeer groot aantal, soms wel 20 nuchtere
kalven te gelijk, vetgemest worden.
In hoeverre de boterbereiding en daaraan verbondene
veefokkerij of varkensmesterij met de karnemelk, meer
voordeel geeft, dan het mesten vannuchterekalven,hangt
te zeer van plaatselijke omstandigheden, ligging en de
prijzen af die besteed worden, om dadelijk hierover een
afdoend oordeel te kunnen vellen.
In den regel vindt men meer algemeen het vetmesten
van kalven in de streken, die te ver van de markt verwijderd zijn, om de versehe boter daar iedere week heen
te brengen, en waar het voordeeliger is, dereiskostenvoor
een kalf, dat grooter waarde heeft, te betalen.
Wij laten hiernevens eene tabel volgen van de hoeveelheid melk, die eenige kalven opgedronken hebben, de
waarde van het nuchtere kalf, en den prijs die voor het
vette kalf bedongen is, waaruit men ziet, dat de voordeden zeer uiteenloopend zijn, daar er zeer groot verschil
bestaat tusschen het eene en het andere, van wege den
groei in verhouding tot de gedronkene melk:
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Als gemiddelde opgaaf, indien men nl. bij zoo uiteenloopende uitkomsten een gemiddeld durft daarstellen, is
de volgende, vergeleken met de opbrengst in boter van
dezelfde hoeveelheid melk verkregen:
Boter:
Vet kalf:
600 kan melk geven
het vette kalf verkocht
(30 kan 1 ffi), 20 ffi
voor
/ 32,hieraf
!
boter, à / 1 , — . . . . / 20,—
het nuchtere kalf
» 8,— ' 600kankarnem.,àlet. « 6,-—
dus voor 600 kanzoete
melk

f 24,-

derhalve opbrengst van
600 kan zoete melk. / 26,—

Behalve het meerdere voordeel dat debotermakerij geeft,
is deze ook uit een ander oogpunt voor de Geldersche
vallei nog te verkiezen. De karnemelk dient tot voedsel
voor varkens of fokvee, die eene bron van mest voor de
mestbehoevende gronden in die streek opleveren, terwijl
het vet maken dier kalveren slechts zeer weinig mest oplevert.
Schapenteelt.
De Greldersche vallei is even als het overige gedeelte
der Veluwe, bij uitnemendheid het land der heideschapen.
Men behoeft ook slechts het harige Drentscheschaap ofde
Moffen ') schapen,tevergelijken methetVeluwscheschaap,
en men zal verwonderd zijn, tusschenheideschaapenheideschaap,zulkeenonderscheid tevinden.Wijgeloovennietdat
er een werkelijk groot onderscheid tusschen het Drentsche
en Veluwsche rasbestaat, maar datveelaanbeterevoeding
en oppassing moet toegeschreven worden. Men heeft dan
') Op de.Veluwe bestempelt meu alles wat verder dan Apeldoorn
ligt, met den naam van Moffenland. Inzonderheid wordt Deventer en
Twenthe onder dien naam begrepen.
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ook in Drenthe en Overijsel niet het minste begrip, wat
aan een schaap toekomt, en wij twijfelen niet, indien
men in Drenthe enz., de schapen evenzoo behandelde als
in Gelderland, zij na eenige geslachten zich geheel anders
zouden voordoen. Wij waren ooggetuigen, dat Overijselsche schapen, die door eene domme spekulatie in de Geldersche vallei ingevoerd waren, weigerden de raapkoeken
te eten, zijnde eene hun geheel onbekende zaak.
De schapenkudden worden in de Geldersche vallei verdeeld in:
1°. vetweiders, bestaande uit hamels of guste ooien;
2". fokkers, bestaande uit ooien en germen;')
3°. guste schapen, bestemdomlatervetgeweidteworden.
Keeds vroeger, (blz. 101) spraken wij van driftherders,
en hebben daarbij de mestmakerij, die eigentlijk het doel
van de schapenteelt op de Veluwe is, behandeld. Evenzeer
hebben wij daar ter plaatse de hoeveelheid zomervoeder
opgegeven, die voor een' trop(eenekudde) van60schapen
bestemd is. Wat het wintervoeder betreft, hiervoor is
moeilijk eene bepaalde hoeveelheid op te geven, daar
dit natuurlijk van de meerdere of mindere strengheid van
den winter afhangt, als ook van de soort van schapen
die men er op nahoudt.
Zoo worden natuurlijk de vette schapen het sterkste,
de ooien iets minder en de jonge of guste schapen het
minst gevoederd. Om een voorbeeld voordrachtigeooischapen aan te halen,wordendezwaarstendaarvangevoederd,
vanaf 7», opklimmende tot een "2 raapkoek per schaap,
dagelijks. In het najaar en voorjaar, als er op de weiden
en de stoppels eenig groenvoeder groeit, is de voedering
aan hooi en raapkoeken veel minder, dan midden in den
winter, als de grond hard bevroren is en er sneeuw ligt.
Zeer zware ooien ontfangen tegen het einde der dracht
') Germen noemt men jonge ooien, die 1 maal geschoren zijn.
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1

/Î koek, minder zware 1js koek, deze fijngesneden en
vermengd met haksel en licht koren. Voor het hooi bezigt
men liefst zeer zwaar kleihooi, afkomstig van de polders
en maten (uiterwaarden), aan de Zuiderzee gelegen, of
wel uit Npord-Holland per schip aangevoerd.
De hoeveelheid hooi die de schapen verbruiken, regelt
zich evenzeer naar de weersgesteldheid in den winter.
Gewoonlijk doet men voor ieder schaap 80 kilo op.
Het gebeurt ook wel, dat enkele schapen ter medevoedering bij eene kudde aanbesteed worden. Alsdan betaalt
men voor wintervoeder ƒ 5 , — , en voor zomervoeder niets.
De mest komt hier in de eerste plaats bij de betaling in
aanmerking, terwijl de herder 25 centen voor het hoeden
van ieder schaap ontvangt. De wolopbrengst der Veluwsche schapen, staat met hunne voedering in nauw verband. Zoo leveren de hamels ruim 3 Ned. tö wol, welk
cijfer voor ooien en jonge schapen, tot 2*/t en 2 Ned.ffi
afdaalt. Twee weken vóór het scheren, worden de schapen
in eene der beken gewasschen, en de wol te Venendaal,
waar een uitgebreide wolhandel plaats heeft, ter markt
gebracht.
De afwisselende prijzen veroorlooven hier geen cijfer te
vermelden, alleen verschilt de prijs der wol 25 centen
per Ned S', met die van de schapen der kleigronden, ten
gunste van deze laatsten, ofschoon zij tot hetzelfde ras
behooren.
Paardenfokkerij.
Het fokken van veulens heeft in de Geldersche vallei
weinig te beteekenen. Gedurende den Krimoorlog in 1855,
toen de paarden zeer hoog in prijs gestegen waren, hebben zich vele landbouwers op de paardenfokkerij toegelegd, zonder echter de rechte kennis daarvan te bezitten,
en is het waarlijk aan hun verstand niet toe te schrijven
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dat er goede veulens zijn voortgebracht, maar veeleer is
dit de schuld van de hengstenhouders, omdatdehengsten
in den regel zeer deugdzaam waren.
Het gemis aan goede weiden om de veulens goedkoop
dóór hun tweeden en derden zomer op te leiden, is wel
de voornaamste oorzaak dat de paardenfokkerij in de
Geldersche vallei, weinig te beteekenen heeft. Het fokken
staat ook nog met de landhuishouding eener streek in
nauw verband. In kleistreken moet men een groot aantal paarden er op nahouden, om gedurende een gunstig
jaargetijde spoedig het werk te kunnen verrichten, zoodat
men de drachtige merriën, beter tegen het einde der dracht
rust kan gunnen.
Op de zandgronden der Geldersche vallei, is dit geheel
anders het geval. Daar houdt men niet meer paarden ér
op na dan hoog noodig is, welke paarden dangedurende
het gansche jaar ingespannen zijn, van wege demeerdere
werkzaamheden aan de mestmakerij verbonden.
Varkensteell enmesterij.
Het teelen van varkens in de Geldersche vallei is zeer
afwisselend. Soms is het zeer algemeen, in andere tijden
behoort het tot de uitzonderingen, en kan men door die
ongedurigheid niet zeggen dat het fokken van biggen een'
bepaalden tak van landbouw uitmaakt, zooals dit in vele
kleistreken het geval is. In geenen enkelen tak van
den landbouw, heeft zulk eene afwisseling der prijzen
plaats, als wel bij de biggen. Men betaalt soms ƒ8,— tot
f9,— voor een zesweeks biggetje, dat kort daarna voor
ƒ2,50 te koop is. Zijn de prijzen hoog, dan leggen zich
vele landbouwers op het fokken toe, die daarmedeweder
uitscheiden zoodra de prijzen dalen. Zie hier dus de oorzaak waarom het fokken van varkens in de Geldersche
vallei op zoo ongelijke wijze plaats heeft
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De beste verdeeling der varkens heeft plaats, wanneer
men slechts twee rassen aanneemt, ni. de grove of het
inlandsche varken met zijne hooge grove pooten, lange
haren, grooten kop, groote ooren, enz. in tegenstelling
der fijne varkens, afkomstig van allerlei Engelsche rassen. Bij de eerste invoering der Engelsche varkens in
Nederland, was het mogelijk van bepaalde rassen te
spreken, doch de oneindige kruisingen die er sedert
hebben plaats gevonden, zoowel van Engelsche met Geldersche als van de Engelsche onderling, hebben allerlei
bastaarden in het leven geroepen, die geene kenmerkende
eigenschappen bezitten, om ze onder het eene of andere
ras te rangschikken.
Voor de vetmesting verkiest men veelal grove varkens,
zoo die tot eigen gebruik dienen moeten, omdat men in
den waan verkeert, dat deze varkens zwaarder worden.
Of nu dit zwaarder gewicht verkregen wordt ten koste
van eene hoeveelheid voedsel, die nooit door dat grooter
aantal ponden betaald wordt, hieraan denkt men niet.
Daar de fijnere varkens door de kooplieden duurder
betaald worden, vindt men die ook veelal bij de landbouwers, die zich bepaald op het mesten der varkens ter
verkoop toeleggen, vooral bij hen, die binnen 6 tot 8
maanden het varken tot eene zwaarte van 125 tot 150
kilo's gemest hebben.
De varkens afkomstig van zeer kleineEngelscherassen,
worden zelden verkozen, daar de meeste varkens die in
de Gelderschè vallei gemest worden, voor de markten te
Amsterdam en Rotterdam bestemd zijn, alwaar mengroote
zware varkens verkiest, in tegenstelling van de Engelsche
markt, waar men aan kleine varkens de voorkeur geeft.
In de laatste tijden worden evenwel veel kleine varkens
tot eene zwaarte van hoogstens 75 kilo, voor de Engelsche markt gemest en in verhouding tot de zwaardere
varkens duur betaald. De jonge varkens verkrijgen het
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erf of eene weide tot wandelplaats, later worden zij opgesloten en met karnemelk, groenvoeder enwortelgewassen
gevoederd en ten laatste met boekweit of rijstemeel, soms
met beiden vetgemest.
Bij de aflevering begint algemeen het gebruik ingevoerd
te worden, dat men in plaats van de varkens 24 uur voor
het wegen te laten vasten, ze met vollen maag weegt en
6 Ned. S per varken kort.
Deze handelwijze is zeer rechtvaardig, indien het varken dadelijk uit zijn hok op de schaal komt, maar zoohet
vóór de weging nog eenige uren ver geredenmoetworden,
verliest de verkooper daardoor dikwerf 2 tot 3 Ned. ffi.
Bijenteelt.
In de Geldersche vallei wordt de bijenteelt zoo algemeen en dikwerf zoo in het groot gedreven, dat men
gerust zeggen kan die teelt daar te huis behoort.
Gedeeltelijk is de uitbreiding die de bijenteelt in de
laatste jaren in de Geldersche vallei onderging, aan verschillende oorzaken toe te schrijven, nl. 1°. de groote
voordeden die (behalve in de laatste twee jaren) door
de bijenhouders vroeger behaald zijn.
2°. Het gebrek aan boerenplaatsen, voor de vestiging
van jonge landbouwers, en over het algemeen de vermeerderde bevolking die middelen van bestaan zoekt. Dit
wordt nog bevorderd door het geringe kapitaal, dat in
verhouding tot de groote opbrengst voor de bijenteelt benoodigd is, welk kapitaal zelfs gaarne door de honingzemers aan bekwame eerlijke bijenhouders wordt voorgeschoten.
3°. De instelling eener bijenmarkt, nabij het station de
Klomp, eene markt die éénig in Nederland, en zoover
ons bekend is, ook niet in het buitenland gevonden
wordt, welke markt ieder jaar in belangrijkheid toeneemt.
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Drie tot vierhonderd bijenkorven in denzelfden stal te
vinden, is in de Geldersche vallei geene zeldzaamheid,
men vindt er veel grootere, ja somtijds tot 700 korven.
Het is eigenaardig dat het houden van bijen aan familien eigen is, en zoo als met vele zaken het geval is,
verkrijgt de nieuweling niet zulke goede resultaten als
hij, die het van jongs af bijgewoond heeft. Huisgezinnen
met vele kinderen, leggen er zich inzonderheid op toe en
vindt men veelal, dat de bijenteelt dan later door de
zoons welke niet getrouwd zijn, wordt aangehouden.
Het is ook moeielijk voor hem, die zich eenigszins in
het groot op de bijenteelt toelegt, tevens den landbouw
uit te oefenen, daar hij het grootste gedeelte van zijnen
tijd, soms weken achtereen aan de bijen dient te wijden.
Zooals op andere plaatsen in Nederland, is ook de
bijenteelt der Geldersche vallei ambulant.
Vroeg in het voorjaar brengt de bijenhouder zijne korven naar de klei, hetzij in de Betuwe of Maaswaal om
langs de oevers der rivieren, op het bloeiende rijswaardenhout en later op het koolzaad, honing te winnen en
te fokken.
De bijenhouder betaalt aan den kleiboer, waar hij zijne
korven plaatst / 25,— tot /"30,— en heeft daarvoor de
kost en huisvesting, wanneer hij in den beginne eenmaal
per week zijne bijen komt nazien, en tijdens het zwermen gewoonlijk drie weken achtereen aldaar zijn verblijf
houdt.
Als de boekweit begint te bloeien, haalt hij de bijen
naar huis, plaatst aldaar zooveel hij gelooft er kost kunnen winnen, en brengt de overigen naar vrienden, buren
of bloedverwanten, die zelve geene bijen houden en geeft
deze daarvoor een geschenk in honing, gewoonlijk overeenkomende met eene waarde van 5 centen per korf.
Als de boekweit uitgebloeid heeft, worden de bijen
gedreven en de honing verzameld, terwijl de korven die
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des winters opgezet worden, nog eerst een reisje maken
naar heide-boerderijen, d. i. boerenplaatsen, gelegen in
of nabij onafzienbare heidevelden die de Geldersche vallei
omringen, om daar op de bloeiende heidestruiken nog
voor den winter de kost te winnen.
Als de bijen gedreven zijn, wordt in de Geldersche
vallei de ruwe honing, zooals die uit dé korf komt in
vaten gedaan en aan de honingzemers, die hoofdzakelijk
te Amersfoort wonen, verkocht. Het gevolg hiervan is, dat
de honing in de Geldersche vallei niet zoozuivergezeemd
wordt, als zulks in de noordelijke provinciën plaats heeft,
waar de bijenhouders zulks zelf verrichten en is derhalve
hier ook meer afval. In enkele gevallen als de bijenhouder de honing niet naar zijn zin verkoopen kan of wil
spekuleeren, tapt hij ze zelf af.
Eene opgaaf van 12 jaren dooreen omtrent het zemen
van een der grootste honingzemers uitdeGelderschevallei,
is als volgt:
Honing
77 pCt.
Geele was . . . .
6,8 „
Afval
16,2 „
Zie het Verslag van het Congres te Amersfoort, 1860.
bladz. 227—234.
Houlteelt.
In de Geldersche vallei, vindt men met uitzondering
van eenige grootere en kleinere dennenbosschen ] ) geene
eigentlijk gezegde bosschen van opgaande boomen, maar
worden die meer op de heuvelen, die de Geldersche
vallei omringen, aangetroffen. Alleen op landgoederen en
l
) De dennenbosschen worden op de algemeen gebruikelijke Veluwsche wijze aangelegd. Men zaait namelijk de dennen in deruweheide,
die door wallen voor de schapen afgesloten is, en bedekt het zaad
met de aarde uil kleine greppels.
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op het erf der boerderijen komen opgaande boomenvoor,
doch daar de behandeling dier boomen geene bijzonderheden oplevert, noch hunne kuituur van zoodanig belang
is, dat zij bij eene landhuishoudkundige beschrijving vele
vermelding^verdient, zullen wij er niet verderbijstilstaan.
Met het hakhout is dit geheel anders; gedeeltelijk in
den vorm van hakbosschen, gedeeltelijk als heggen tusschen de bouw- en weilanden, levert het hakhout in de
Geldersche vallei, een aanzienlijken tak van kuituur en
handel op. Eiken, berken en elzen hakhout komen het
meeste voor, esschen en wilgen op leemige lage gronden,
en hazelnoten, kraaibessen (Rhamnusfrangula) en lijsterbessen als opslag tusschen het geplante hout.
Bij den aanleg van hakbosschen of heggen, wordt
thans de grond behoorlijk diep gerioold, ter diepte van
2 voeten voor elzen en 3 tot 4 voeten voor eiken hakhout, doch het valt te betwijfelen of dit in vroegerejaren
met de heggen tusschen de landerijen wel geschied is, en
deze heggen veelal hun ontstaantedankenhebben, aanhet
graven van sloten, waarvan de opgeworpene aarde tot
eene wal aangelegd en vervolgens met hout bepoot is.
Het benoodigde plantsoen, vooral de eiken stekken,
worden dikwerf door den boer zelf geteeld, overigens
vindt men dat in de grootere en kleinere kweekerijen,
die men hier en daar in de Geldersche vallei, vooral bij
het Zwartebroek in de nabijheid van Hoevelaken aantreft, doch een bepaalde uitvoerhandel van boomkweekerijen, zooals men dat in eenige dorpen in de Betuwe of
in Zuid-Holland vindt, heeft er in de Geldersche vallei
geen plaats.
Het hakhout wordt na 8jaren gehakt, het weeke hout
d. i. elzen, berken, esschen, en wilgen des winters of
in de lente, het eikenhout zoo dit tot schelhout dient in
de maand Mei, waarbij dan de gewone konditie bij den
verkoop luidt: dat het weeke hout den 15den Maart en het
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schelhout den laatsten Mei van stam en 14 dagen daarna
de bossen uit de heg weggevoerd moeten zijn.
Op verhuurde plaatsen komt de opbrengst van het hout
ten voordeele van den grondeigenaar, en is dit dus niet
onder de pacht begrepen. Wanneer de grondeigenaar het
hakken van het hout zelf niet exploiteert, wordt dit,
hetzij publiek, hetzij uit de hand verkocht. In de nabijheid der dorpen en steden worden dan in den regelkleine
perceelen uitgebaakt, die door de burgers voor brandhout
gekocht worden, doch op verder afgelegene boerderijen
zijn de perceelen grooter, en bedragen honderde en zelfs
duizende"guldens, waarvoor zich dan koopers opdoen,
die men met den naam van houtbazen bestempelt.
Deze personen laten het weeke hout zelf opbossen om
het later als het droog is, in de steden of dorpen teverkoopen, of wel verkoopen zij het weeke hout op stam
in kleine perceelen aan den burger en daglooner.
In de maand Mei wordt het eiken hakhout geschild,
van de schors ontdaan (gehout) en deze aan de runfabriekanten verkocht. Het talhout (witte hout) wordt in
tossen van 7 palm lengte en omtrek opgebonden en
grootendeels naar de steden verzonden.
De topeinden van het eiken hakhout, die te dun zijn
te geschillen, worden onder den naam van kwazen op
de plaats zelve waar die liggen, verkocht.
In den regel worden deze door daglooners gekocht,
wat aan de meestbiedenden gegund wordt, waarbij de
houtbaas de rol van Notaris, afslager, klerk en jeneverschenker tegelijk vervult, zich doof houdende voor hetbod
van personen, die geene genoegzame soliditeit bezitten.
De houtverkoopingen die door Notarissen of rentmeesters geschieden, hebben naar de volgende conditionplaats.
Alles wordt voetstoots verkocht. De tijd van hakken en
vervoeren hebben wij hierboven reeds opgegeven. Alles
wat alsdan niet gehakt of vervoerd is, blijft het eigen-
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dom van den verkooper. Het hout moet glad van den
stam zonder inscheuren gehakt worden, moetende alle
schaden soms driedubbeld vergoed worden. De betaaldag
is 1" October van den volgeaden herfst. De onkosten bedragen 10 pCt. van den koopprijs, benevens een' vasten
onraad ten voordeele van den aanwijzer, de verteering
in de herberg, en het inzetgeld van het perceel. Al naar
de grootte van het perceel richt zich die vaste onraad;
voor perceelen b. v. van f 10,— tot ƒ'100,— bedraagt
het iqzetgeld 25 cent, de verteering 10 cent, de aanwijzing 15 tot 25 cents. De behandeling der hakbosschen na
den houw, is zeer verschillend al naar dat de eigenaar
meer of minder opzicht over het hout uitoefent. Zoo zal
de eigenaar, die in de nabijheid woont, de openeplaatsen
zorgvuldig inboeten en in enkele gevallen de zode laten
omspitten tusschen de stammen (tegen 3 cent de O rhijnl.
roede) vooral indien er veel heide in nieuw aangelegde
bosschen na den eersten houw opslaat. De pachter die
het zoogenaamde bouwmanshout moet hakken, poot op
alle opene plekken wilgenhout, terwijl de veraf wonende
eigenaar die weinig toezicht uitoefent, stellig niet doorden
pachter der landerijen tot het onderhoud der heggen zal
aangespoord worden.
Tuinbouw.
De tuinbouw staat in de Geldersche vallei opzeerlagen
trap. De tuin is het domein der boerin, die daarin hoofdzakelijk wortelen, groene erwten, snij- en bruine boonen
en kool verbouwt. Op vele gronden zelfs levert de buiskool geene genoegzame opbrengst, en verkiest men die
op de markten te koopen, waar zij ruimschoots aangevoerd worden. Voor het overige heeft de warmoezerij
weinig te beduiden, fijne groenten vindt men zelden of
in geringe hoeveelheid in den tuin voorhanden enworden
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zij dan veelal allen te gelijk gepoot en tegelijk rijp, zoo
als met erwten en peulen het geval is.
Behalve in de nabijheid van Amersfoort vindt men nagenoeg geene tuinen, waarvan de opbrengst ter verkoop
bestemd is, daar dit in den regel eene verkeerde spekulatie geeft, aangezien de meeste bewoners der dorpen zelf
tuinen bezitten, alwaar zij de benoodigde groenten verbouwen. De vroege groenten-produkten der broeierij, enz.
worden te Utrecht aangekocht, met hondenkarren vervoerd en langs de huizen rondgevent.
Gebouwen.
De inrichting der gebouwen, zoo als men die in de
Geldersche vallei aantreft, is niet aan dat landschap uitsluitend eigen, maar men vindt ook in andere gedeelten
van Gelderland dezelfde bouwwijze.
Het erf bevat, behalve het hoofdgebouw uit woonhuis
en stalling bestaande, ook nog eene schuur, een bakhuis, schapenhok en een-, twee- of drie-, vier- of vijfroedige bergen. Op kleinere plaatsjes treft men meer
de bergschuren aan.
De meest algemeene verhouding is, dat men tegen
ieder paard dat men bezit een' berg rekent noodig te
hebben. Zijn er b. v. drie paarden op de boerderij dan
heeft men eenen hooiberg, eenen rogge- en eenen boekweitsberg. De broodoven is ook buitenshuis en men zoekt
daarvoor gewoonlijk eene voor den windbeschutteplekuit.
Omtrent de grootte van het erf kan niets met zekerheid worden opgegeven. In den regel is dit zeer groot,
soms wel meer dan een bunder, vooral daar waar groqte
schapenkudden gehouden worden.
De meeste hofsteden zijn aan wegen gelegen of ten
minste op geen grooten afstand daarvan verwijderd. Het
huis is, zonderling genoeg, meestal met den voorgevel
1866.
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veldwaarts en met de achterdeur der stalling naar den
weg gekeerd, gebouwd.
Men heeft drie verschillende typen van de inrichting der
woonhuizen-in de G-elderschevallei, waarvan nevensgaande
schetsen duidelijker denkbeeld geven dan eene omslachtige
beschrijving.
Uit het wooühuis komt men door middel eener deur
10*
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op den deel. Aan de eene zijde bevindt zich, met eene
zul of drinkgoot daarvoor, eenen potstal waarin de
koeien staan, met den kop naar den deel gericht, in
volgorde van de oudste bij de middeldeur, de jongste
aan het benedeneinde bij de achterdeur. Aan de overzijde bevindt zich aan het benedeneinde de paardenstal,
eveneens met de hoofden der paarden naar den dorschdeel gericht, waardoor zij uit eene zeer diepe krib hun
kortvoeder eten. In de enkele boerderijen waar de paardenookhooieten,heeft men op de oudere boerderijen eene
beweegbare ruif die op scharnieren draaiende, doormiddel
van katrol en touwen opgeheschen wordt, gedurende den
tijd dat de paarden geen hooi eten. Naast den paardenstal vindt men weder potstallen voor het jonge vee of
wel de kalverhokjes, waarin de kalven met zoete melk
vetgemest worden, in eene hellende richtinggeplaatst,zoo
dat de gier in den paardenstal loopt. Vele landbouwers
plaatsen die kalverhokjes in de schuur en bestemmendan
deruimte,dieopdendeel overigis, toteenkamertje voorde
broodbakkerij waarin dan meeltrog enz.hunneplaatsvinden.
Het middelgedeelte van het achterhuis wordt totdorschdeel gebruikt, waar boven dan op den balk hooi enkoren
bewaard worden, dat op balkslieten, die dwarsover op
de gebinten rusten, geplaatst is.
Boven de veestallen bevinden zich hilten met kippenhok en bedsteden voor de knechts. Op die hilten worden
stroo en kaf bewaard en de koeken geborgen. De wanmolen, snijbank en verdere oogstgereedschappen bevinden
zich op den deel.
De schuur heeft ook zijne eigenaardige inrichting. Behalve de reeds genoemde mesthokken voor kalven, vindt
men er ook de varkenshokken, indien de varkens ten
minste geen afzonderlijk huisje, dat aan de zijde der
voerbakken (zeunings) geheel open is, op het erf der
boerderij bezitten.

141
De brandzoden hebben in de schuur hunne bepaalde
plaats, even als de bijenkorven des winters en het hokje
voor de fokkalven (aanhouders).
Kan de landbouwer al zijn vee niet in huis bergen,
dan maakt hij aan de eene zijde der schuur, eenen potstal geheel gelijk aan die vroeger beschreven zijn, en is
de schuur ook het meest gewone verblijf van den stier
zoo hij er dien op nahoudt. Boven de gebinten der
schuur, vindt men ook wel balkenslieten of boonenstaken,
waarop hooi, stroo, vooral van tuinvruchten enz. geborgen worden.
De middelruimte is tot berging van wagens, karren,
ploeg en andere akkerwerktuigen bestemd, tenzij de veestalling in de schuur dit niet toelaat. Alsdan vindt men
op het erf eene soort van wagenloods, eigentlijk een afdak, dat aan drie zijden dicht, en aan de voorzijde met
vooroverstekend en afhellend dak geheel open is.
Staathuishoudkundig gedeelte der Beschrijving.
Grondbezit en pacht.
Het grondeigendom der boerderijen in de Geldersche
vallei bevindt zich gedeeltelijk in handen derlandbouwers,
die de plaatsen zelve bewonen, gedeeltelijk in handen
van vreemden.
Behalve het vrije of met hypotheek bezwaarde grondeigendom, vindt men in enkele gevallen ook erfpachten,
doch deze laatste, alléén van kleine stukjes grond, welke
in den regel vroeger heide waren en waarop dan door
arbeiders eene hut of een huis gebouwd is. Gemeenschappelijk eigendom, wordt in de Geldersehe vallei niet zoo
algemeen aangetroffen als op de omringende woeste gronden. Vele der lage gronden (Meenten) in het zuiden der
vallei gelegen, half heide-, half weigrond, zijn het eigendom van gemeenten, en worden gemeenschappelijk door
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de inwoners gebruikt tot schaapsweide, plaggen of turfveld, enz. doch in het meer noordelijke gedeeltedervallei
worden nog enkele markegronden aangetroffen.
De meeste heidegronden zijn echter partikulier eigendom, zoodat het gemeenschappelijk bezit, hier geen
groote hinderpaal voor de ontginning kan genoemd worden. Het zal evenwel niet lang duren of deovergeblevene
markegronden in de vallei zijn verdeeld, daar vooroordeel op den duur niet tegen rede bestand is.
Verreweg het grootste gedeelte der boerderijen van de
Geldersche vallei worden door de landbouwers in pacht
bewoond, hetzij de verpachting schriftelijk met een huurcedel of wel mondelings, volgens plaatselijk gebruik, geschiedt.
In den regel worden de groote plaatsen schriftelijk, de
kleine mondelings verhuurd, vooral geschiedt dit laatste
veel, indien de verhuurder tevens landbouwer is, die dan
tegen de moeite en kosten van eenen huurcedel opziet,
dien hij zelf niet bij machte is tevervaardigen, maar dat
werk aan den notaris moet opdragen.
Het spreekt wel van zelve, dat men den huurcedel
naar wederzijdsch goedvinden kan inrichten, doch meestal
heeft die huurcedel de plaatselijke gebruiken tot grondslag, weshalve wij deze algemeene plaatselijke gebruiken
hier zullen vermelden.
De pachttijd duurt bij groote plaatsen altijd zes jaren,
bij kleine ook wel even lang, doch in enkele gevallen
slechts drie jaren. Evenwel is bij mondelinge verhuring,
de pacht, bijaldien omtrent den duur niets bepaald is,
ieder jaar opzegbaar, mits deze opzegging eenjaar vooruit
geschiede, of bij land dat los verhuurd is, zonder bijhebbende boerderij, drie maanden vóór het verstrijken van
den huurtermijn.
Bij boerderijen begint de huur 22 Februarij of St.Peter,
bij losse landerijen 11 November of St.Maarten.
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De huurder moet de gebouwen glas-, dak-, deken- en
deeldicht houden, en bij vertrek evenzoo achterlaten.
De overige reparation geschieden door den verhuurder,
waarbij de huurder de materialen moet aanhalen en aan
het werkvolk den kost geven, daarentegen is de afbraak,
die niet weder bij de reparatie gebezigd kan worden, ten
voordeele van den huurder.
Alle houtgewassen, zoowel week als hard hout, blijven
het eigendom van den verhuurder, met uitzondering van
het zoogenaamd bouwmanshout, dat de huurder mag hakken, ten tijde dat het andere hakhout valt. Tot dat bouwmanshout rekent men: het weeke hout, met uitzondering
van berken-, elzen- en essenhout, dus behooren hiertoe
het wilgen hakhout, hazelnoten, kraaibessen (Rhamnus
frangula), lijsterbessen, enz.
De jacht wordt veelal door den verhuurder gereserveerd.
Indien de verhuurder in de nabijheid woont, worden
soms eenige spandiensten bedongen. Is hij landbouwer dan
moeten er eenige vrachten aangekocht hooi, is hij burger
dan moet er turf worden aangehaald.
Het aantal stuks vee, dat op de boerderij gehouden
moet worden, wordt ook bepaald, en in sommige gevallen
ook de hoeveelheid plaggen enbrandzoden,diein deheidevelden mogen gestoken en gemaaid worden, doch dit
laatste is meestal aan den huurder overgelaten. Aangezien
de wisselbouwerij algemeen in zwang is, mag de huurder
de weilanden naar goedvinden omscheuren, doch niet in
het laatste jaar der pacht.
Het onderhoud van wegen, sloten, schouwen,enz.,moet
geheel door den huurder geschieden, met uitzondering der
heulen of waterleidingen, die door den verhuurder moeten
gemaakt en hersteld worden.
In het laatste jaar der pacht mag de huurder bij zijn
vertrek, de helft derbouwlandenmetwinterkorenbezaaien,
waartoe hij eerst de boekweitstoppels moet bezigen, en
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zoo die hoeveelheid niet voldoende is, dan de haver en
vervolgens de roggestoppels.
Van dit te veld staande koren, mag hij het volgende
jaar % gedeelten komen weghalen, maar moet voor den
nieuwen huurder, die in Februari op de plaats is komen
wonen, de overige derde garf achterlaten.
Bij vertrek mag hij ook geene mest, stroo, aarde, asch
of plaggen medevoeren, wel echter hetongedorschtekoren.
In enkele streken echter mag de mest, zoo die niet met
aarde vermengd is, en ook het stroo weggevoerd worden.
Bij vele pachtkontrakten bestaan er, indien de verhuurder een heer is, nog eenige kleine, voor den huurder
bezwarende omstandigheden, b.v. het mesten van jonge
hanen, het voeden van eenenjachthond, enz.,welkezaken
echter hoe langer hoe meer verdwijnen.
Ook indien er uitgangen in natura op de plaats kleven,
b.v. aan kosterijen, schoolmeesters, enz., worden diedoor
de huurders voldaan.
Men ziet dus dat de verhuurvoorwaarden in de Geldersche vallei den landbouw niet aan banden leggen,
en de verhuurder geheel vrij is omtrent het stelsel, dat
hij volgen wil. Een voorbeeld dus voor vele kleigronden,
waar men bij huurkontrakt de domheden, die er geschieden, aan den huurder voorschrijft.
Tienden.
De Geldersche vallei is met den vloek der tienden zoo
ruim bedeeld, als eenige streek in Nederland.
De groene takken op die eenzame hokken, die de
huurwaarde der akkers met meer dan een derde doen verminderen, verkondigen u dat de tiendheffing bestaat,maar
niet waaraan men haar ontstaan te danken heeft, opeene
wijze eerlijk en wettig—of doorhetrechtvandensterkste.
Eerlijk en wettig zijn alleen die tienden ontstaan, waar
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bij de uitgifte van land, de Heer van den lande,bij gemis
aan koopsom, een gedeelte der bruto opbrengst bedongen
heeft, opdezelfdewijzenagenoeg,alsthansnogde garfpachten plaats hebben. Deze wijze van ontstaan der tienden in
zeer oude tijden is in Nederland door bijna geene bewijzen gestaafd, en wordt slechts bij uitzondering aangetroffen, b.v. bij indijkingen van polders en anderszins,
zooals in 1288 bij den vrede van Graaf Floris met de
West-Friezen plaats had.
Men vindt dan ook in de overoude tijden, onder de
Frankische koningen, geen gewag van tienden gemaakt,
zooals blijkt uit de giftbrieven van Karel Martel en Karel
den Groote in 723, 725 en 777 uitgegeven,1) enookin
deoudeFrankische, Saksische,SalischeenFrieschewetten,
geen spoor van tiendheffmg te vinden is.
Alleen in de westelijke christelijke kerk treft men tienden aan, en vindt men reeds in 585, bij het concilie van
Tours van tienden gewag gemaakt, dochuitsluitend alseen
geestelijk recht, dat zelfs door geen leeken bezeten mocht
worden, gelijk bij het concilie van Lateraan in 1179 te
Kome gehouden, verboden werd. Aanvankelijk waren het
vrijwillige giften aan de geestelijken en kerken, die door
de gewoonte in eene verplichting overgingen, waarbij het
geweld der landsheeren de inzameling verzekerde, en deze
voor hunne hulp de eigendom van eenige dier tienden
ontvingen.
Zoo schonk in 1212 de bisschop van Utrecht, 2 ) in
zijne hoedanigheid ua» kerkvorst,, aan den graaf van Gelderland de novale tienden van vele diens gronden, die in
') Heda, Ilistoria Episeoporum UUrujectensium, p. 28—30 en 41j
V. Mieris, Charterboek, D. I , p. 1, 2 , 'i en 7.
3
) Zie Giflbrieoen in de verzameling van onuitgegeven brieven,
rakende de lijsten der Proosten en Dekenen van de'Utrechtsche kerken, p. 301; Bondam, Charterboek, D. I , p. 311; V. Mieris, Charterboek, D. I , p. 417.
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het Diocese van den bisschop lagen, en waartoe ook een
gedeelte der Geldersche vallei behoorde.
Een ander gedeelte der tienden in de vallei kan behoord
hebben van den heer Rediehem (Renkum), zooals blijkt
uit een giftbrief van 2 November 1031 van Meinewerk,
bisschop van Paderborn, (een zoon der graven van Eedichem), die aan de abdij van Abdinghof te Paderborn,
de volgende goederen schonk, nl. Redichem met kerk en
tienden, Putten met kerk en tienden, de kerk te Voorthuizen enz.,1) waaruit"men ook een geestelijk tiendrecht,
als in verband met de kerken staande, kan opmaken.
Ofschoon de Veluwe eeuwen lang de kampplaats van
Friezen, Franken en Saksers was, en ook hier het recht
van den sterkste het eigendomsbewijs van de gronden
der streek uitmaakte, bestaat er nogtans geen bewijs
van het uitgeven van gronden, tegen eene gereserveerde
tiendheffmg, en is er in het Geldersche gedeelte der vallei
nog veel duisters in het ontstaan van vele tiendheffingen.
Beter kan het ontstaan der tienden in het Utrechtsche
gedeelte worden nagegaan, en is duidelijk de geestelijke
oorsprong aan te wijzen, daar zij in den regel tot onderhoud der kerken moesten dienen, maar ook alweder door
dwang van den keizer, die als wereldlijk heer sanctie
aan de besluiten der conciliën verleende, geheven werden.
Nog meer verschil in den oorsprong der tiendheffing,
die zelfs in den tegenwoordigen tijd nog invloed kan uitoefenen, bestaat er ten opzichte der novale tienden inhet
Geldersche en Stichtsche gedeelte der vallei.
Men moet echter niet de staatkundige verdeeling van
den tegenwoordigen tijd aannemen, maar weer den blik
eenige eeuwen terugslaan naar den tijd, toen de Eem in
zijn vroegeren loop, eene scheiding tusschen de distrikten
Flehile of Eemland, en Felue de Veluweuitmaakte.
') Zie Bondam, Charterboek, D. 1, bl. 107.
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Vóór die verdeeling behoorden beide districten onder
den naam van Hamelandaan den bisschop van Utrecht,
die later het distrikt Feluc, in leen uitgaf aan den-hertog
van Neder-Lofharingen, en deze gaf het in achterleen
aan den hertog van Gelre, waardoor één gedeelte der
vallei Geldersch en het andereStichtschwerd. Eerstbijden
vrede van Venlo in 1543, werden beide distrikten onder
denzelfden Heer (Karel V), vereenigd.
Ten opzichte van het Geldersche gedeelte ishetdomein
in 1811 opgevolgd aan de Heeren van den lande en
grondde het zijne bewijzen van novalen tiendeigendom op
een universeel tiendrecht, .behoudens bewijs van het
tegendeel, dat de Heeren van den lande bezeten zouden
hebben.
In de provincie Utrecht echter is zulk een universeel
tiendrecht niet aan-te nemen, daar vele tiendenheteigendom van kerken waren, en dan door kapittels, diakenen,
kanonikken, ja zelfs in lateren tijd door leeken beheerd
werden, of wel door den bisschop van Utrecht, maar niet
in zijne hoedanigheid van Heer vanden lande, maar als
kerkvorst, beheerder van het kapittel.
Waar het domein derhalve optreedt als opvolger van
kapittels, waarbij novaal tiendrecht niet afzonderlijk vermeld was, enz., dus van corporation, die met partikulieren gelijk staan, moet het zijn novaaltiendrecht bepaald
bewijzen, en kan zich op geen universeelen tiend beroepen, om volgens de wet van 26 Augustus 1822, StaatsbladW. 40, novalen tiend te heffen.
Tot zulke eigendommen van kapittels behoorden o. a.
in de Geldersche vallei Leusden bij Amersfoort en andere
daarbij gelegene gronden, immers uit het testament van
bisschop Willebrordus ') blijkt dat de hoofdkerk of
St. Maartenskerk te Utrecht (het kapittel ten Dom) van
i) Zie Van Loon, Aloude Historie van Holland, I , p. 125, noot S.
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Karel den Groote ontving: de villa Lisiduna (Leusden) in
het district Flehita (Eemland), alsook de bosschen Hengerschote (bij Maarn), Fornhese (bij Amersfoort), Mohoroth en Widock aan de beide zijden van den Hemus (Eem
en hare vertakkingen). Zie de Giflbrieven vanKarelMartel
bij Heda, t. a. pi. in de noot blz. 5.
Evenmin kan het domein novalen tiend helfen op gronden, die voor 1822 als heidegronden woest lagen en van
welker tiendvrijdom men zich bij de ontginning, volgens
art. 6 der wet van 6 Juni 1840 omtrent vrijdom van
belasting bij ontginning, kan verzekeren.
Het domein beweert recht te bezitten om vanuitgerooiden boschgrond en gescheurde weiden, die nooit bebouwd
waren, tiend te heffen; het plaatselijk gebruik echter
geeft in de meeste streken der Geldersche vallei tiendvrijdom voor die gronden, en vele tiendvrije stukken
hebben hunnen vrijdom aan die omstandigheid te danken.
In den regel wordt zelfs geen novale tiend geëischt,
indien het tiendblok, waarin genoemde uitgerooide bosschen gelegen zijn, in eigendom aan partikulieren toebehoort, niettegenstaande deze het meestal oorspronkelijk
van het domein gekocht hebben.
Behalve het domein zien wij ook vele partikuliere eigenaren van tienden in de Geldersche vallei, die dan op
weinige uitzonderingen na, waar de eigenaars zelve de
tienden in natura heffen, deze jaarlijks publiek, met een
halfjaar krediet voor de betaling, verpacht worden,soms
voor alle gewassen gezamentlijk, die in het blok voorkomen, wat meestal in het oostelijke gedeelte der vallei
plaats heeft of wel voor ieder gewas afzonderlijk, zooals
men in het zuid-westelijke gedeelte der vallei doet.
Wat de tiendheffing zelve betreft, zoo worden de tienden op de Geldersche wijze geheven, d. i. de tiendheffer
plaatst op de 10e gast of hok een takje, en bij de
5e tiendgast plaatst hij het takje op den grond, naast
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het hok, welke vijfde tiendgast onder den naam van
grondgast ten voordeele van den grondeigenaar ter vergoeding van het aandeel in de grondbelasting komt.
Ergo van 50 schoven ontvangt de tiendheffer er 4.
Het is aan de keus van den tiendheffer overgelaten,
aan welke zijde hij op eenen hoek wil beginnen te tellen, doch als hij begonnen is, moet hij geregeld de rijen
volgende voortgaan.
Behalve de korentiend heeft men ook de koolzaadtiend
in de kleistreken langs den Rhijn, waar koolzaad verbouwd wordt. Van deze ontvangt de tiendheffer éénmud,
van iedere 13 mud gewand en gezeefd koolzaad, datingeoogst wordt, waarbij het voordeel van het halve mud
dat geen tiend betaalt, vergoeding van het dorschen en
schoonen moet dienen.
Detabakstiend, in de tabakbouwende streken, wordt in
geld betaald, ter hoeveelheid van ƒ5,25 per bunder, zoo
dat bij deze tiend de last niet zoodrukkend is als bij
het koren.
Voor alle.bovengenoemde tienden bestaat er een maatstaf, waarnaar de tiendheffer zich richten kan bij deheffing , endietevensdoordentiendplichtigekan gekontroleerd
worden. Geheel anders is dit met de smalle, krijtende of
bloedtienden, die op sommige plaatsen in de Geldersche
vallei geheven worden.
De pachter van dezen tiend heeft volstrekt geenen
grondslag ten aanzien der hoeveelheid stuks vee die op
iedere boerderij gefokt wordt en geeft dit tot allerlei
vexatiën, twisten en vechtpartijen aanleiding.
Zeer zelden vindt men in de Geldersche valleipartikulieren, die dien 'ellendigen tiend verpachten, het is uitsluitend het domein, die dit, en naar men zegt wederrechtelijk verricht, zoodat ook vele landbouwers weigeren
dien tiend te voldoen.
Vele der verpachtingen van tienden hebben in de
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laatste jaren hoogere prijzen opgebracht, dan hunne werkelijke waarde bedroeg. In den regel is dit aan de
omstandigheid toe te schrijven, dat zij met % jaar krediet
voor de betaling verpacht worden, en de pachter alzoo
door het dorschen eenig geld in handen krijgt, waarmede
hij in Oktober landpacht of gekocht hout betaalt, schapen
koopt of eenige andere negotie verricht.
Ten tijde dat de tiend betaald moet worden, koopt hij
weder hout of koren op een erflmis op krediet, endraait
aldus van de eene betaling op de andere rond.
Middelen van gemeenschap en markten.
Behalve den Rijnspoorweg, uit wier trein de lezer voor
het eerst met de Geldersehe vallei kennis maakte, wordt
ook de Geldersche vallei door den Centraalspoorwegdoorsneden. Alleen tot afvoer van eenig levend vee, en zeer
enkel tot afvoer van hout, run en koren wordt van die
spoorwegen gebruik gemaakt, en dan nog wel geschiedt
dit door de kooplieden, als de landbouwprodukten zich
niet meer in handen der landbouwers bevinden.
Het regelen der vrachtprijzen naar het gewicht,zonder
de waarde in aanmerking te nemen, en het goederen
vervoer van slechts eenmaal per dag, maken hetvoorden
landbouwer moeilijk per spoortrein zijn goederen naar
de markt te voeren.
Reeds hierboven zeiden wij bij de behandeling der afwatering, dat de Geldersche vallei met uitzondering der
slecht bevaarbare grift van Venendaal naar de Grebbe,
geen kanalen bezit, alle produkten moeten dus per as
vervoerd worden, wat dan ook door het groote aantal uitmuntende wegen, dat de Geldersche vallei doorkruist, gemakkelijk gemaakt wordt. Als eene bijzonderheid
vermelden wij hierbij, dat enkele grind- en straatwegen
in hun tarief voor wagens of karren met breede velgen
slechts de halve tolprijs gesteld hebben.

loi
Als de landbouwer nu maar zorgt dat hij vele Produkten te verkoopen heeft, dan bestaan er haast iederen dag
in de G-eldersche vallei goede weekmarkten daartoe.
Zoo heeft men des Maandags te Nijkerk eene groote
veemarkt en kleine koren- en stroomarkt. In het voorjaar
kan men daar ook schapenmest voor de tabakslanden,
die met schepen aangevoerd wordt, en even zoo het geheele jaar aan de haven hooi koopen. Ook iserteEdeop
diendageeneboter-, vee-,schapen- enkorenmarkt ingesteld.
Des Dinsdags is er te Venendaal korenmarkt, gedurende den zomer wolmarkt, in de lente en herfst veemarkt en in Juni, in de nabijheid van het dorp, de bijenmarkt waarover reeds hierboven gehandeld is.
Woensdags is er te Wageningen korenmarkt, in het
voor- en najaar vee- en schapenmarkt, dit laatsteevenzoo
te Scherpenzeel.
Donderdags heeft men te Barneveld eene weekmarkt,
hoofdzakelijk voor boter, terwijl aldaar in het voorjaar
veemarkten en in het voor- en najaar zeer belangrijke
schapenmarkten gehouden worden.
Des Vrijdags is er te Amersfoort eene groote koren en
aardappelenmarkt. Deze markt heeft in de laatste jaren
in toename geen gelijken tred gehouden met de uitbreiding van den landbouw, wat voornamelijk aan de
verbeterde wegen moet toegeschreven worden, waardoor
de landbouwer andere markten kan bezoeken, alwaar hij
in den regel hooger prijs voor zijn koren kan bedingen,
dan te Amersfoort het geval is.
De Utrechtsche markt op Zaturdag, ofschoon buiten de
G-eldersche vallei gelegen, wordt alleen door enkele landbouwers uit de Geldersche vallei bezocht, die niet te ver
van de grenzen in die richting verwijderd wonen.
Behalve bovengenoemde produkten worden op de weekmarkten ook boter, eijeren, biggen en appelen verkocht
en te Amersfoort des winters ook elzen boetplantsoen.
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Daarenboven heeft men op bepaalde dagen, die in
Dr. Staring's Almanak aangewezen zijn, ook paardenmarkten te Amersfoort, Wageningen en Barneveld.
Vette varkens en vette kalveren worden meestal aan
huis voor den handel opgekocht. De eerste worden aan
de stations Venendaal en Nijkerk of Amersfoort, de
laatste te Ede en Nijkerk afgeleverd.
Arbeid.
De arbeid geschiedt in de Geldersche vallei door vaste
knechts, vaste of losse arbeiders en in aangenomen werk.
Op enkele uitzonderingen na vindt men op iedere
boerderij inwonende knechts, nagenoeg in de verhouding
van één knecht tegen ieder paard, dat er op nagehouden
wordt, waarbij zelden meer dan drie knechts en twee
meiden gehouden worden.
De huurtijd der dienstboden "begint 16 Oktober. De
bovenknecht of bouwmeester, die thans ƒ80,—totf 100,—
jaarlijks verdient, doet al het paardenwerk, zaait het
koren en behoort alle werkzaamheden te kennen, hij heeft
als het ware een zekere aanspraak om bij voorkeur dit
werk te verrichten.
De tweede knecht verdient ƒ50,—totf 80,—, al naar
het werk dat hij moet verrichten, en de derde knecht,die
veelal een jongen beneden 18 jaar is, verdient f 30,—
tot f 50,—.
De herder verdient /'50,— tot f 100,—, al naar ouderdom en bekwaamheden, mag hij echter zelf eenige schapen bij de kudde houden, dan bedraagt het loon minder.
Indien de knecht uit eigen beweging voor den zomer
de dienst verlaat, brengt het plaatselijk gebruik mede,
dat slechts de helft van het verdiende loon behoeft uitbetaald te worden, ingeval de boer er echter schapen op
nahoudt, moet hem het volle loon,berekendpro ratovoor
den tijd dat hij in dienst was, uitbetaald worden, omdat
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dan gecenseerd wordt, dat ook door het strooien van
het schapenhok in den winter de volle bezigheden verricht zijn.
Behalve zijne knechts heeft de landbouwer in drukke
tijden ook nog arbeiders aan het werk. De meest algemeene daghuren bedragen in den winter 50 cents voor
9 uren arbeid, in de lente en herfst 60 cents voor 9% uur
arbeid en in den zomer 70 cents voor 11% uur arbeid.
Hierbij is de arbeider op zijn eigen kost.
Veelal ontvangt ook de arbeider de kost van den boer,
die dan 20 cents per dag minder daghuuruitbetaalt,doch
waarvoor de arbeider dan ook meerdere uren moet arbeiden, gelijk op met de vaste knechts.
Tot de werkzaamheden, die bij aangenomen werk verricht worden, behooren het aardappelenland spitten metde
mest daarover strooien, waarvoor 4% cent en voor weide
of kweekerig, vuil land 5 cent per Rijnlandsche roede
of ƒ31,50 tot ƒ35,— per bunder betaald wordt.
Voor grasmaaien geeft men ƒ 3,50 tot ƒ 5,— per
bunder, voor roggemaaien, met binden en opzetten daaronder begrepen, ƒ4,50 tot ƒ5,75 per bunder, voor haver
maaien binden en opzetten ƒ4,—• tot ƒ5,— per bunder,
voor boekweit maaien ƒ 2,50 tot ƒ3,— per bunder. De
prijzen van het aardappelen rooien zijn dezelfde als die
van het spitten.
Verder geschieden de meeste werkzaamheden der houtteelt ook bij aanneming.
per Eijnl.roede.
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het omplaggen tusschen de stoven in oude wallen wordt
met 3 cent per Kijnl. roede betaald.
Voor het hakken en opbossen van weekhout in bossen
1866.
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van 7palm lengte en 7palm omtrek, betaalt men 50cents
per vim van 104 bossen; voor het hakken en schillen
van eiken hakhout f 14,— per voer, d. i. voor eene hoeveelheid van 1680 halve kilo's schors dieverkregen wordt.
Het opbinden van het geschilde eikenhout of talhout in
bossen van 7 palm omtrek, wordt betaald met 50 cents
per vim.
Ook het dorschen van het koren wordt wel aanbesteed, waarvoor men 50 tot 60 cents per mud rogge en
35 tot 40 cents per mud boekweit betaalt.
Zeer vele arbeiders in de Geldersche vallei, die geen
vast werk hebben, gaan des zomers naar Holland om
daar gras te maaien. Het toenemend aantal Duitschers,
dat ieder jaar met dat doel naar Holland komt, zonder
dat de vermeerdering van grasland daarmede gelijken
tred hield, heeft ook hierin veel concurrentie doen ontstaan, zoodat de voordeelen niet zoo groot meer zijn als
in vroeger tijden.
Het meeste verdienen de arbeiders, die ieder jaar bij
denzelfden boer in Holland maaien, wijl zij dan geen tijd
verliezenmethetzoekennaar werk, en ook op het gunstige
tijdstip per brief ontboden worden, zoodat zij dadelijk met
het maaien kunnen beginnen.
Ofschoon betrekkelijk groote sommen mede brengende,
vooral door opsparing ontstaan, verdienen zij per jaar
niet zooveel als arbeiders die vast werk hebben, terwijl
zeer velen des winters en in den herfst koortsen krijgen,
die men aan hun verblijf in Holland toeschrijft.
Om eenig denkbeeld te geven hoe de werkzaamheden
per dag verdeeld zijn, en tevens den arbeid aan iedere
maand verbonden te vermelden, zullen wijhiereenschema
van het werk laten volgen, zooals dat in de Geldersche
vallei geschiedt.
Januari. Des morgens reeds te 4 uren, hoort men op
bijna alle boerderijen de vlegels aan het kloppen, nu en
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dan afgewisseld door het geluid der snijbanken, waarmede
het stroo tot voeder voor liet vee en de paarden stukgesneden wordt. Het schoonmaken van het gedorsehte koren
en veevoederen maken over dag de hoofdbezigheid uit,
indien het weder niet toelaat hethoutoptebossen,boomen
te vellen en ander werk der houtteelt te verrichten.
Het bereiden van hennip en het maken van zeer slecht
touw, is het tijdverdrijf gedurende Januari en Februari,
vooral wordt daar de verveling op lange avonden mede
verdreven, want de slechte verlichting laat geene lektuur
toe, verondersteld dat de boer daartoe lust gevoelt.
Op dezelfde wijze wordt ook de maand Februari doorgebracht. Zijne boeken af te sluiten,hiermedeverkwistde
landbouwer niet veel tijds, om de eenvoudige reden, dat
hij geene boeken houdt, en niets opschrijft, zelfs geen
kasboekje.
In Maart, als de vorst uit den grond is, wordt het
aardappelen land gespit, de klaver en de rogge gezaaid,
het hout uitgepoot, het laatste weeke hout gehakt en
begint men dat te vervoeren. De vrouw begint in den
tuin te werken, en het boekweitsland dat niet vóór den
winter omgeploegd is, wordt geschild.
Het weiland wordt afgemest, de molshoopen geslecht
en de mest met eene doornensleep of eggemettakkebossen
kort gesleept.
April geeft aan den landbouwer zeer veel werk. Aardappelen poten, boekweit- en haverland mesten, de mest
onderploegen, de weidenafsluiten (vreejen), het stroo van
de mest uit de weide harken en het hout vervoeren,geven
allen zooveel werk, dat van dat alles wel iets voor de
Meimaand overschiet.
In het begin van Mei heeft de haverbouw plaats, en
zoodra die gezaaid is, begint men het boekweitsland te
bouwen, om van 15 tot 24 Mei in het zuidelijk en noordelijk gedeelte, en van 20 tot 30 Mei in het centrum
11*
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der Greldersche vallei de boekweit te zaaien. Voor den
laatsten Mei behoort ook het eikenhakhout van stam en
geschild te zijn, om 14 dagen later uit de bosschen vervoerd te zijn.
Tijdens denboekweitsbouw,wordt ook dehennip gezaaid.
Is de boekweit te velde dan treedt een zeker tijdperk
van rust in. De schapen worden in de beeken gewasschen
en 14 dagen daarna geschoren, welke laatste operatie
schaapskermis genoemd wordt, omdat er dan zekere feestelijkheden en eene groote maaltijd, waar stokvisch de
hoofdrol speelt, plaats heeft. De buren verzoeken elkander
wederkeerig bij die plechtigheid, even als hunnevrienden
en magen, zonder dat men echter wanen moet, dat al
die stokvischeters eenige hulp verleenen, zoodat men even
spoedig en misschien nog spoediger zonder al dienomhaal,
het scheren kan verrichten.
Brandzoden steken, plaggen maaien en rijden, en het
opbinden der kwazen en schelhouten, maken verder het
werken in de maand Juni uit, waarbij enkele reisjes
naar Bunschoten om hooigras te koopen, de aflevering
der wol naar Venendaal en het bezoek der Beusichemsche
paardenmarkt eenige afwisseling geven.
De maand Juli is grootendeels aan den hooioogst gewijd, zoowel van het eigengewonnen, alswel het te huis
halen van het gekochte aan de Zuiderzee-oevers en de
uiterwaarden langs den Rijn. Tegen het einde der maand
begint men rogge te maaien, waarmede men in Augustus
voortgaat. Het ploegen en zaaien van spurrie, en tegen
10 Augustus het zaaien van knollen, die meestal nog
vooraf bemest moeten worden, geven met het inhalen der
rogge, voor menschen en paarden zeer druk werk, wat
nog door het rooien der vroege aardappelen inhetoogsten
der hennipstengels vermeerderd wordt.
Al spoedig volgen haver en boekweit, welke laatste
nog opgebonden en overeind gezet moet worden, daar
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men ze naar huis haalt, en niet op het veld afdorscht.
Vooral is de maand September aan deze bezigheden gewijd, en begint men allengs het roggeland te mesten.
In het begin van Oktober gaat men hiermede voort, om
de rogge omstreeks 16 Oktober te zaaien.
In de Geldersche vallei acht men de week vóór en na
St. Gall (16 Oktober) het geschiktste, en behooren tegen
dien tijd ook de late aardappelen gerooid te zijn. Door
gebrek aan mest is men echter verplicht tot laatinNovember nog rogge te zaaien, omdat die mest nog eerst door
het vee bereid moet worden.
Vóór November is de spurrie bijna geheel opgevoederd
en worden de mangelwortels, koolrapen en wortels gerooid. Het dorschen dat tot dusverre alleen maar voor
zaaikoren geschied is, begint hoofdzaak der werkzaamheden te worden, men heeft ook geldnoodigom1°.Januari
het hooi te betalen, en wordt de maand December doorgebracht, zooals hiervoren voor de maand Januari isopgegeven.
Besluit.
Nu hebt gij, waarde lezer, met de. landhuishoudkunde
der Geldersche vallei kennis gemaakt, en is het mogelijk
dat gij nog meer daarvan zoudt willen weten, b.v. de
hoeveelheid koren en andere produkten, die de gronden
opbrengen, hoe de verdeeling der verschillende gronden
in bundertallen plaats heeft, opgaven incijfers tenopzichte
der bevolking, onderwijs, enz., kortom, statistieken van
allerlei aard, die met de landhuishouding inverbandstaan.
Gij zult opgemerkt hebben, dat wij zoo min mogelijk
cijfers gebruikten en de statistiek vermeden hebben. De
eenvoudige oorzaak hiervan is, dat nl. alle gegevens ontbreken, om eene goede statistiek der landhuishouding in
de beschrevene streek samen te stellen, want, zal eene
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statistiek eenige waarde bezitten, dan moeten de cijfers
juist, of ten naastenbij juist zijn.
In de eerste plaats, wat de gronden betreft, zal wel
bet kadaster de voornaamste bron der statistiek moeten
uitmaken. Behalve kleine abuizen en verkeerde aanduidingen, bestaat erinhetkadaster der Gelderschevalleieene
schromelijke verwarring indebenamingtusschen heidegronden en weiland, die veelal met elkander verwisseld zijn.
Verder zijn de ontginningen slechts gedeeltelijk aangegeven, en dan nog dikwijls foutief, daar zelden geheele
kadastrale perceelen, maar in den regel slechts gedeelten,
ontgonnen worden.
Andere statistieken omtrent bevolking enz., die doorde
gemeente-besturen verstrekt konden worden, zouden even
onnauwkeurig moeten zijn, daar de meeste gemeenten
zeer uitgestrekt zijn, en zij hunne bevolking gedeeltelijk
binnen, gedeeltelijk buiten de Geldersche vallei tellen,
aangezien de gemeente-grenzen niet met de landhuishoudelijke grenzen dezer beschrijving overeenkomen.
Om derhalve juiste, of ten minstemetdewaarheid nabijkomende cijfers te verkrijgen, zoude eene verificatie van
het kadaster met de landerijen stuk voor stuk, eene opmeting der ontgonnen gedeelten, eene telling der bevolking enz. noodig zijn, welke arbeid over zulk eene uitgestrektheid als de Geldersche vallei, voor eene verhandeling alléén toch niet te vergen ware.
Zoo hebben wij ook geene gemiddelde opbrengsten der
landbouwgewassen vermeld, omdat naar onze meening
die gemiddelden over zulk eene uitgestrektheid als de
Geldersche vallei in het algemeen niet bestaan.
Wanneer men zich verscheidene stukken grond voorstelt, waarvan de samenstelling ook gelijk moge zijn,
dan zullen in hetzelfde jaar de opbrengsten daarvan zeer
uiteenloopen, door de volgende omstandigheden waarin
deze gronden kunnen verkeeren.
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Hiertoe behooren bemesten of onbemeste grond, eigendom van den grond of pacht, begin of einde van den
pachttijd, tiendplichtigheid of tiendviïjdom, hooge oflage
ligging in verband met eene droge of vochtige weersgesteldheid, rijke of arme, kundige en vlijtige of luie
landbouwer, plaats van het gewas in de vruchtopvolging, enz.
Men kan wel eene opbrengst van 18tot 26 mud koren
aannemen, doch zulk een cijfer beduidt eigentlijk niets,
daar hier een onderling verschil van 30 tot 40 pCt. bestaat. Een gemiddeld cijfer van 22 mud aan te nemen
is even onjuist, daar de meeste opbrengsten dan toch
nabij dat cijfer behooren te komen, wat niet het geval zal zijn, daar bij een zeker aantal opgaven alle
tusschencijfers even sterk vertegenwoordigd zullen zijn.
Zie hier de reden, waarom wij liever alle cijfers vermeden hebben, dan door onjuiste opgaven aanleiding tot
verkeerde gevolgtrekkingen te geven.
Maar ook zonder die cijfers te kennen, zult gij waargenomen hebben, dat de Geldersche vallei eene bloeiende
landstreek kan genoemd worden. Op zulk eeneverbazende
uitgestrektheid zullen natuurlijk altijd verschillende trappen van ontwikkeling aangetroffen worden, maar bij eene
vergelijking der Geldersche vallei met andere zandgronden
van dezelfde samenstelling, kan zij die met glans doorstaan.
Immers aan de beide uiteinden, waar door waterwegen
een aanvoer van mest plaats heeft, treft men eene intense
kuituur van een voornaam handelsgewas, de tabak, aan.
Evenzoo vindt men eene intense kuituur van moes- en
wortelgewassen, ja van kören nabij de middelpunten van
bevolking, waar uit den aard der zaak meer handenarbeid en kapitaal aan den grond besteed worden en
meer mestbronnen aanwezig zijn.
Het is waar er liggen nog duizende bunders woest in
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de vallei, en nog meer die op ontwatering wachten om
om hun armoedig gewas in weelderigen plantengroei te
zien veranderen; maar het woest liggen moet aan geen
achterlijken toestand der streek worden toegeschreven.
Eensdeels vindt men de oorzaak in het gemis aan waterwegen, die den aanvoer van mest naar het centrum der
vallei mogelijk maken, ten andere in de noodzakelijkheid
dier heidegronden om door schapenteelt en plaggenbemesting de vruchtbaarheid der overige gronden in stand te
houden. Al is die handelwijze in andere streken, waar
aanvoer van buiten af kan plaats hebben, ook voor geene
gezonde verdediging vatbaar, belet zij in de Geldersche
vallei toch de langzame ontginning der daartoe geschikte
gronden niet.
Men treft geene ontginningen op groote schaal aan, die
als een helder lichtpunt kort schitteren en spoedig verdooven, eenen uitgeputten grond achterlatende, maarhier
wordt de bebouwde grond, die langzaam doch krachtig
op de heide veroverd is, hoe langer hoe vruchtbaarder
gemaakt, totdat hij op zijne beurt, zonder vrees voor
achteruitgang, weder tot verdere ontginning kan medewerken.
De steden en dorpen bloeien, en hebben hunnen welvaart aan den vooruitgang van den landbouwtedanken,
maar toch is het veld, dat aan de voortbrengende kracht
van het kapitaal ten nutte van den landbouw in de
Geldersche vallei steeds ten dienste staat, als het ware
nog onmetelijk.

G. WTTEWAALL,
Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte der provincie Utrecht,
tusschen de steden Utrecht en Wijk bij Duurstede,
Tijdschriftterbevordering van nijverheid2(1834), pp. 1-42.
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D«"e Akkerbouw en Veeteelt,

of Landbouw in den uitgestrektsten zin, worden thans door alle beroemdeStaatshuishoudkundigen als de grondslag erkend, op welken
hoofdzakelijk de Nationale Welvaart gegrond is, en ofschoon wij voor den Landbouw geene bijzondere bescherming van het Gouvernement verlangen of voor wenschelyk houden, en Koophandel benevens Fabrijken in
belangrijkheid voor den Staat met den Landbouw op
ééne lijn plaatsen, houden wij echter den Landbouw
voor de groote bron, uit welke de Nationale Rijkdom moet worden ontwikkeld, gelijk mede van alle
goede gevolgen, welke daaruit voor den Staat ontspringen.
Bij alle beschaafde Natiën vindt,men deze grondstelling bevestigd ; waar ergens Koophandel en Fabrijken
bloeiden, daar bloeide reeds te voren de Landbouw,
en zelfs ons Vaderland maakt daarin geene uitzondering ; toen in de Zeventiende eeuw, de eeuw van onzen roem, de Koophandel en Zeevaart zulk eeiie groo«
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te vlugt namen, was de Landbouw reeds tot eene aan*
zienlijke hoogte geklommen, zoodanig zelfs, dat de rijkdommen van onze Hollandsche Boeren, vooral in het
Noordelijk gedeelte, de verwondering van alle vreemdelingen opwekten.
Het zou geenegeheelmóeijelijke taak zijn, dit in 'tbreede aan te toonen ; doch dit zou mij van mijn voorgefteld doel te verre verwijderen. Dan hoe dit zij, niemand
zal ontkennen, dat het van groot belang is den toestand van den Landbouw, alsmede de wijze van bouwen en behandeling van het Vee in ons Vaderland zoo
veel mogelijk naauwkeurig te kennen, en waaromtrent
de belangrijke Algemeene Staten of Verslagen door den
Hoogleeraar KOPS uit de ingeleverde jaarlijksche Provinciale Verslagen opgemaakt, gelijk ook die, welke door de
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij worden uitgegeven, reeds veel licht hebben verspreid. Hieraan dan
o o t het mijne willende toebrengen, zal ik trachten den
staat vân den Landbouw en Veeteelt van dat District
te beschrijven, 't welk mij het best bekend is, en waar
ik gedurende mijn geheel leven verkeerde.
Wat het werk zelve betreft, zoo geloove ik mij wel
niet in staat om iets volledigs te leveren, doch durve
echter gelooven, dat hetzelve als eene, ofschoon dan
ook geringe bijdrage zal kunnen worden beschouwd,
om den waren toestand nader te leeren kennen.
De grenzen van het District, dat ik bij dezen uit
een Landbouwkundig oogpunt wensche te beschouwen,
stelle ik mij voor te zijn, de rivier de Lek, de Kromme Rhijn, ende dusgenaamde Vaart of Vaartsche Rhijn.
en heb dus voornamelijk het oog op de landen gelegen,
onder de Dorpen Kothen, Werkhoven, Odyk, Bunnik,
Houten, Schalkwyk, 'tWaal en gedeeltelijk de Gemeenten Vrceswyk en Jutphaas.
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De boerenplaatsen in dit District gelegen, worden door
de meeste landbouwers gehuurd, doch ook door velen
in eigendom bezeten.
Het gewoone werk wordt yerrigt met de hulp van
twee knechts en een' jongen , zijnde deze bekend onder de benamingen van Bouwmeester, Deelknecht en
Ploegdrijver, benevens eene, somtijds twee meiden. Zijn
er volwassene kinderen in huis, dan worden door deze
de knechts en meiden vervangen. Het builengewoone
w e r k , als het ophalen of maken van gruppels, het opgraven of schoonmaken van slooten, het grasmaaijen
wordt gedeeltelijk door eigen volk, gedeeltelijk door in
de Gemeente wonende daggelders verrigt, terwijl gedurende den oog»t, ook nog buitenlanders zich bij de week
verhuren.
In de verhouding tusschen Bouw - en Weiland vindt
men zelden half bouw - half weiland , meestal f bouwland, T weiland, en niet zelden is de verhouding van
het laatste nog veel minder. Gelukkig intusschen zijn
die landlieden, die vele en goede weiden bezitten; zij
kunnen menig verlies aan koorn, stroo en klaver beter
verdragen dan andere, wie het aan genoegzaam weiland ontbreekt, en jaarlijks wordt bij velen het spreekwoord bevestigd: armoede op stal, armoede overal.
Het getal van Paarden is geé'venredigd naar de meerdere of mindere hoeveelheid bouwland ; op eene plaats
van 25 Morgen Bouwland; (want onze landlieden rekenen nog altijd bij morgentalen) acht men 6 Paarden
noodig te hebben.
Het getal Rundvee is beperkt door de hoeveelheid
weiland en het getal van paarden, die men voor den
arbeid noodig heeft. Op eene boerenplaats b. v. van
25 Morgen Bouw - en 25 Morgen Weiland zal men behalve de 6 paarden en het 1er aunfokking benoodigdo
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j o n g v e e , 13 koeijen kunnen houden, en bij het winnen
van eenig llaverhooi kunnen dan 5 Morgen Weiland
worden gehooid.
De Mest, welke van dit vee valt, kan voor het bouwland als toereikende beschouwd worden, daar hiermede
ruim 4 Morgen kunnen worden toegemaakt, doch dan
komt oök aan het Weiland , noch aan het jaarlijksch
gehooid wordende lajid, iets ten goede, waardoor het
laatste langzaam in waarde moet afnemen. Niet altijd
jntusschen is deze verhouding van Bouw- en Weiland
zoo gelukkig ; meestal is de betrekkelijke hoeveelheid
grasland veel geringer, daardoor wordt dan ook ber
trekkelijk veel minder mest gewonnen, zoodanig dat
de meeste landlieden aan niets meer gebrek hebben dan
&an mest,
De grond is klei, in vorige eeuwen vóór de bedijk
king der rivieren door de slibbe derzelve ontstaan. Deze klei ia zwaar of ligt, naar mate de laag klei dikker
of dunner is. Op sommige plaatsen heeft men reeds
zand op 30 duim ; op andere heeft men meer dan 8
ellen diep gegraven zonder zand te bekomen, welk verr
schil van diepte men niet zejden op zeer geringe afstanden vindt.
Waar de laag klei zeer dik is, vindt men den grond
veeltijds moeijelijk te bewerken; waar de klei zeer dun
zit, is de bewerking gemakkelijk,
Geen dezer beide uitersten is verkieslijk; in het eer-t
Ste geval is de grond taai, waterhoüdend en daarna
zoo hard als steen opdroogende ; heeft hej; andere geval
plaats, dan is de grond los en bijna ten allen tijde
geschikt om te worden bewerkt, dan daar het zand
hier zeer hoog zit, is het land veeltijds banig, welke
banen zich door schraalheid en mindere vruchtbaarheid
kenmerken.
J)e gronden , waar de klei -laag zeer dik is, zijn' ge-t
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meenlijk laag ; de nadcelen aan deze gronden eigen,
kunnen 't best worden voorgekomen door aan deze landen eene geschikte afwatering te bezorgen en nooit te
ploegen, zoo lang de grond nog nat is, noch ook gedurende den regen, 'tgeen beide op alle gronden nadeelig, doch op deze ten uiterste verderflijk is. Zeer dikwijls had ik gelegenheid om op te merken, hoé zware
grondön, tijdens het braken of zomervagèn, gelijk men
dit hier noemt, te nat omgeploegd, gedurende den geheelen volgenden omloop van gewassen niét dan zeer
middelmatige oogsten opleverden , en zich niet dan met
den eerstkomenden zomervaag en zorgvuldig ploegen weder herstelden.
De gronden, waar de klei-laag gering is s zijn aanmerkelijk hoöger gelegen , deze kunnen het overtollige
sneeuw - en regenwater doorgaans gemakkelijk kwijt
raken ; ook laat de ondergrond aldaai* het water lig*
telijk door. Het Onaangename van de banen wordt op
de beste wijze voorgekomen, door deze gronden eenigzins meer volgens de wijze op de zandgronden gebruikelijk te behandelen, de onvruchtbare plaatsen door eene
ligte doch dikwijls herhaalde bemesting te gemoet te komen , en aldaar bij voorkeur zoodanige gewassen te
brengen, Welke meer voor z a n d - dan voor zware kleigronden geschikt zijn.
De mestvaalt bestaat uit eene vermenging van t o e paarden- en varkensmest, alles vermengd met stroo. Deze vermenging echter geschiedt niet opzettelijk, door de
vaalt één of meermalen in een jaar om te zetten, de
lagen mestsoorten zijn meestal toevallig geplaatst, naar
mate de koé- en paardenstallen of varkenshokken worden uitgemest. Stroo is het eenige middel dat ter opvanging der meststoffen in de stallen wordt aangewend;
stroo - surrogaten zijn hier niet bekend.
Vóór den Hooibouw wordt de mestvaalt ledig gereden , en op de zomervaag gebragt, ten zij regenachtig
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weder dit mögt beletten; in welk geval men daarmede wachten moet tot na den graanoogst, 'tgeen echter
zeldzaam gebeurt.
De mest wordt uitgereden door wagens met twee
paarden bespannen; op het land gekomen wordt de linker- of bijdehandsche leer of ladder voor opgeligt en
de mest bij kleine hoopen door middel van een' mesthaak afgetrokken« Is al de mest op het land gereden, dan
wordt dezelve gestrooid en ondergeploegd.
Op een Morgen land rekent men 70 voeders volkomen voldoende, ieder gerekend zwaar te zijn 1500 halTe Ned. ponden.
Van de groote waarde der vloeibare mest, gier of
urin is men alhier nog niet zoodanig overtuigd als dit
wel te te wenschen ware; niemand zal wel de daaraan
toegeschreven wordende kracht ontkennen, en echter ziet
men nog op ontelbaar vele plaatsen dezelve nutteloos weg
vloeijen ; meermalen zelfs zag ik opzettelijk gemetselde
rioolen om dezelve zoo spoedig mogelijk kwijt te worden. Op sommige plaatsen echter vindt men gierbakken
of gemetselde putten om de urin van paarden en koeijen
op te vangen, waarvan men zich dan bedient ten behoeve van het nabij gelegen grasland. Op die plaatsen,
waar de gier of urin gehruikt wordt, vindt men ook
andere meststoffen niet verwaarloosd.
Van de groote uitwerking der urin heb ik meermalen
de sterkste bewijzen gezien. Eenmaal, onder andere voorbeelden, had ik een stuk bouwland, waar altijd uitmuntend graan gestaan had, twee toenmalige Rhijnlandsche voeten diep doen omspitten, met de bedoeling, om
hetzelve gedeeltelijk tot bosch, gedeeltelijk tot eene kweekerij van vrucht - en andere boomen aan te leggen.
Ik had zorg gedragen om zoo veel mogelijk den boTengrond boven te houden, intuschen was of uit gemak , of door achteloosheid der werklieden, op enkele
ofschoon slechts weinige plaatsen aan mijn verlangen
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iiiet voldaan, en deOndergrond bovengebragt. Spoedig was
het aan het gewas zigtbaar, waar de misslag had plaats
gehad; het jonge houtgewas groeide overal, en in het
bosch en in de kweekerij even voordeelig, met uitzondering alleen van de bedoelde plaatsen. Verscheidene
jaren bleef het hout op beide plaatsen achterlijk, terwijl hetzelve zich van verre reeds door de bleeke
kleur dêr bladen deed opmerken. Meermalen deed ik
deze onvruchtbare plaatsen , doch steeds zonder veel gevolg bemesten, tot ik eindelijk besloot aldaar gier té
brengen, met deze gelukkige uitkomst, dat ik mij nog
in hetzelfde jaar met eenen gelukkigen wasdom mögt
verheugenj én alles binnen korten tijd zoo voordeelig
stond als ik dit met eenige mogelijkheid óp den vruchtbaarsten grond zou kunnen verwachten.
Van vegetabilische meststoffen als modder $ waterplanten enz. wordt wel voor het grasland, niet voor het
bouwland gebruik gemaakt, ten zij eéne sloot toevallig tusschen hetzelve gelegenj om den noodigen aftogt
van water te bevorderen, moet worden opgehaald.
Groene bemesting kent men hier over 't algemeen niet;
hier en daar heeft men wel eens de tweede snede van
de klaver ondergeploegd , en dien ten gevolge een uitmuntend Tarwe -gewas bekomen , doch tevens deze b e mesting te kostbaar gevonden; giarne echter heeft men
dat de klaver na de tweede snede weder goed aangewassen is, vóór dat dezelve wordt ondergebouwd.
Van Kalk, Gyps, Mergel maakt men geen gebruik.
De haardassche wordt door vele landlieden als een uitr
muntend mestmiddel voor de klaver gehouden, doch wordt
van dezelve nog geen zoodanig gebruik gemaakt, als
men zou mogen wenschen.
De Ploeg hier in gebruik is genoegzaam bekend onder de benaming van Stichtsche Ploeg. Hij heeft twee
Wielen *het een kleiner dan het ander, gaande het groo-
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te i n , en het kleine op de voor, waardoor de Ploeg'
regt gaat, voorts een kouter (geen schijf), geen fraai
gewelfd schaar, en een 1 El 4 d. lang ter zijde uitstaand rister, dat voor weinige jaren algemeen van hout,
thans van ijzer is. De Ploeger houdt met zijne linkerhand de ploegstaart, terwijl hij met de regterhand door
middel van den stoker den ploeg in evenwigt houdt,
zoo dat hij naar verkiezing denzelven nu eens meer
naar de regter, dan weder iets naar de linkerzijde kan
doen overhellen, op de wijze der Engelsche ploegen,
welke steeds van twee handvatten voorzien zijn.
De constructie van dezen ploeg heeft op het oog
weinig bevalligs, en moet in dit opzigt voor de mees
te voetploegen, vooral de Vlaamsche, en zelf voor eenige andere Wielploegen wijken; men zou echter aan
deszelfs waarde te kort doen, indien men denzelven
voor de zware kleigronden alhier ongeschikt oordeelde.
Een goede ploeger, die de kunst goed verslaat, kan ook
met dezen ploeg het land zeer net en goed omleggen.
De Zeeuwsche en Vlaamsche ploegen zijn door onderscheidene landbouwers uit den meer beschaafden stand
eenen tijd lang gebruikt geweest, terwijl zij lieden uit
die streken met den ploeg en de daarbij behoorende tuigen hadden doen overkomen , doch hebben onder de
Boeren geene navolgers gevonden.
Men gebruikt vierbalksche Eggen, die eene eenigzins
gebogene rigting hebben. De balken hebben eene lengte
van 1 El 64 d. en eene dikte van 8 d . , de breedte van
de geheele egge is 91 d. In deze egge staan 23 tanden,
welke eene schuinsche rigting hebben, 28 d. uit elkander staan, en 28 d. lang zijn.
De Egge schijnt op het oog een zeer eenvoudig werktuig te zijn, intusschen zijn er vele die den naam van
goed niet verdienen. Eene goede Egge moet, op het land
in werking gebragt zijnde . met iederen tand eene af-
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wonderlijke voor maken, want Jndien bij v. de derde
tand dezelfde lijn beschrijft als de eerste , en de zesde
als de derde, dan zijn de helft der tanden buiten werking en dus overtollig. Hierdoor gaan vele kluiten onbeschadigd onder de eggen door, terwijl iedere kluit
tusschen de voorste tanden ontsnappende, door eenen der
achterste moet geraakt worden.
De wagens zijn van een zeer goed ' maaksel, van
eenen krommen disselboom voorzien en genoegzaam om
1500 halve Ned. ponden Hooi te laden. Zij zijn zeer
gemakkelijk te besturen, en hebben het voorregt van
zeer kort te kunnen wenden.
Karren worden alleen aangewend tot het verkruijen
Van aarde, doch zijn voor het overige in geen gebruik.
Het ploegen geschiedt met 4 , en wanneer de grond
zeer hard is, met 6 paarden, wordende de ' paarden
door eenen jongen, als ploegdrijver, bestuurd. De ploeg
gaat 13—26 d". diep.
Men begint te ploegen in 't voorjaar, zoodra het land
droog genoeg geworden is om den ploeg toe te laten,
om het zomerkoren te veld Ie brengen ; daarna begint
men met de zomervaag, welke 5 malen moet worden
geploegd, of meerder naar mate er onkruid in het land
gevonden wordt. Na den oogst worden eerst die stoppels omgeploegd, in welke winterkoorn zal worden gezaaid , voorts dat land, hetwelk voor het volgende jaar
tot zomervaag of boonen beftemd is, waarna de ploeg
tot het volgende voorjaar in de schuur wordt geborgen.
Voor het toekomend erwtenland wordt in 't najaar
niet geploegd, om reden dat men alsdan in 't voorjaar
het land slechts eens behoeft om te leggen, en de erwten in de versehe voor kunnen gezaaid worden, terwijl
men anders in de lente nog tweemaal zou moeten ploe-
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gen, hetgeen men door de stoppels niet om te ploegen
zonder eenig nadeel meent te kunnen vermijden.
De akkers liggen meestal van het Noord-Oosten naar
het Zuid-Westenj in 't midden hoöger dan aan de kantem
De Eggen voorden gebruikt tér Onderbrenging van het
graan. Men plaatst 4 Eggen naast elkander, die elk in
het midden van eenen ijzeren ring voorzien zijn; door
deze ringen wordt een boom gestoken, waardoor de 4
eggen met elkander vereenigd zijn, doch zoo los d i t
aan iedere egge eenige speling gelaten wordt* gaande
voorts vóör iedere egge één paard* Een man geleidt het
bijdehandsche paard, waartoe het makste wordt uitgekozen, terwijl een ander man de eggen Volgt, om op
alles een oög te houden * en de eggen van tijd tot tijd
te ligten*
De Rol wordt hier zelden gebruikt* De Eggen maken bij gunstig weder den grond fijn genoeg; gebeurt
het echter, dat ten gevolge van ongunstig weder of
te nat ploegen wat vele en te groote kluiten aanwezig
zijn, dan worden dezelve door eenen grooten houten
hamer, een kluithamer genaamd j zoo veel mogelijk aan
stukken geslagen. Daarna worden de eindvorèn opgegraven , ten einde aan het regen - en sneeuwwater den
noodigen afloop te geven* Is het land zeer laag of waterhoudend, dan draagt men zorg om door middel van
gruppels zich van het overtollige water te ontdoen.
De opvolging der gewassen is eenigzins moeijelijk té
bepalen, alzoö dit afhangt van de meerdere of mindere
hoeveelheid mist, over welke dé landman kan beschikken. Hierdoor vindt men somtijds 8 , 10, of 15 slagen
in het assolement, somtijds zelfs nog meerdere. Naar
mate er minder mestoffen voorhanden zijn, naar die mate moet het getal slagen vermeerderen, en de ongemeste zomervaag meermalen terug komen.
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Opvolging van gewassen in 8 slagen.
1 Zomervaag gemest.
2 Kool- of Aveelzaad of Garst.
3 Tarwe of Rogge.
4 Erwten of Boonen.
5 Tarwe of Rogge.
6 Klaver.
7 Tarwe.
8 Erwten of Boonen.
Opvolging in 10 slagen,
1 Zomervaag gemest.
2 Kool- of Aveelzaad of Garst.
3 Tarwe of Rogge.
4 Erwten of Boonen.
5 Tarwe of Rogge.
6 Klaver.
7 Tarwe.
8 Zomervaag.
9 Tarwe of Rogge.
10 Erwten of Haver of Boonen.
Opvolging in 15 slagen,
1 Zomervaag gemest.
2 Kool- of Aveelzaad of Garst.
3 Tarwe of Rogge.
4 Erwten of Boonen.
5 Tarwe of Rogge,
6 Klaver.
7 Tarwe.
8 Zomervaag.
9 Tarwe of Rogge.
10 Erwten of Haver of Boonen.
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11 Zomervaag.
12 Tarwe of Rogge,
13 Klaver.
14 Tarwe.
15 Erwten, Wikken of Linzen,
Heeft men geen mest genoeg om al het land iri
deze 15 jaren behoorlijk toe te maken, gelijk meermalen gebeurt, dan moeten nog de volgende slagen worden opgenomen;
16 Zomervaag*
17 Tarwe.
18 Erwten, Wikken, Linzen, Haver of Booneù.
Dat met de toeneming der slagen de opbrengst dei?
verbouwen steedsafneemt, behoeft naauwelijks vermelding.
Ten aanzien van deze opgenoemde gewassen verdient
het volgende te worden aangemerkt.
Koolzaad wordt alleen verbouwd in gemeste zomervaag. Het wordt breedwerpig gezaaid; het poten op
reijen is hier niet in gebruik. "Voor zaaizaad heeft
men, wegens den kleinen korrel, slechts het vierde gedeelte noodig, van heigene men behoeft om eene gelijke oppervlakte land met Tarwe of Rogge te bezaai"
jen. Be tijd van zaaijen is, gelijk de landlieden gewoon zijn bij Heilige dagen te rekenen, met St. Laurens, dat is ongeveer den 10. Augustus, twee dagen vroeger, of een paar dagen later daaronder begrepen.
Het is te bejammeren, dat men in de Geschiedenis
zoo weinig nopens den Landbouw, de in denzelven ingevoerde verbeteringen, en opgenomen gewassen vindt
aangeleekend. Dit intusschen is meer te bejammeren
dan te verwonderen; men kende in vorige dagen den
grooten invloed niet van den Landbouw op den Staat ;
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ook waren de meeste Geschiedschrijvers in alles wat
het landelijk bedrijf aanging, geheel onervaren, waartoe ook de geringe achting, of laat ik liever zeggen de minachting, onder welke de Boerenstand gebukt ging, het hare moest bijdragen. Van daar dan
ook, dat men van veldslagen, het innemen van steden,
van krooningsfeesten, van geboorte, huwelijken en sterfgevallen van somtijds onbeduidende, of zelfs den troon
onwaardige Vorsten in 't breede vindt gewag gemaakt,
terwijl men te vergeefs naar iels den Landbouw betreffende omziet, ten zij nu en dan een nijpend gebrek of
algemeene hongersnood den Geschiedschrijver als 't ware
dwong, een oogenblik daarbij stil te staan.
Volgens het triennaal systema, van hetwelk de sporen
nog zigtbaar zijn bij de verlenging van het assolement
door middel van de zomeryaag, bestonden de verbouwd
wordende gewassen hier zekerlijk zoo wel als elders,
jn Tarwe of Rogge als winterkoorn, Haver als zomerkoorn, dat gedeeltelijk voor de menschen, gedeeltelijk
voor de paarden tot voedsel diende, waarna Braak
yolgde.
Pij dit systema was voor andere gewassen weinig plaats:
Olie intusschen was eene dagelijksche behoefte, en het
Koolzaad, een inlandsen gewas zijnde, is waarschijnlijk
in dit District mede reeds vroeg bekend geweest, en bij
toenemende bevolking in handel in het assolement opgenomen geworden,
De plaats welke het Koolzaad bij den omloop der gewassen moest innemen, was niet moeijelijk te vinden,
daar men spoedig zal zijn ontwaar geworden, dat hoe
vetter het land is, des te voordeeliger de opbrengst van
het Koolzaad is, tçrw\jl de Tarwe in gemeste Braak gezaaid te zeer in het stroo wast en daardoor bij eenen
meer dan gewonen wind of regenbui gaat leggen, waarvoor men niet te vreezen heeft, wanneer dezelve in de
Koolzaad -stoppels gebouwd wordt, zünde dit de voor-*

(14)
deeligste plaats, welke men aan de Tarwe kon aanwijzen.
Hetgeen ten aanzien van het Koolzaad gezegd ia, geldt
ook ten opzigte van het Aveelzaad, Het Koolzaad echter wordt door alle landlieden boven het Aveelzaad verkozen, vooreerst om dat het Aveelzaad gemeenlijk in
prijs twee guldens per Mud heneden het Koolzaad blijft,
ten andere omdat de scheut ook minder goed is, 't
geen gedeeltelijk ontstaat door dat het fijner van korrel
is. Het Aveelzaad levert ook eene mindere hoeveelheid
olie op; het blijft rooder of bruiner van kleur, en gelijkt meer naar Mosterdzaad.
Niettegenstaande alle deze mindere hoedanigheden wordt
echter nog jaarlijks eene aanzienlijke hoeveelheid Aveelzaad gebouwd; de reden hiervan is, in de eerste plaats,
omdat het Aveelzaad beter dan het Koolzaad in minder goed of minder goed gemest land, met het vooruitligt op eenen tamelijk voordeeligen oogst, kan gezaaid
worden; ten andere, omdat het Aveelzaad 14 dagen
later gezaaid wordt, waardoor men nog Aveelzaad kan
bouwen, wanneer men door toevallige omstandigheden
is verhinderd geworden om het Koolzaad op den behoorlijken tijd te veld te brengen.
Wintergarst wordt hier even als het Koolzaad in de
gemeste zomervaag gebouwd. Sommigen verkiezen dus
het Koolzaad, anderen de Wintergarst,
Voor het Koolzaad pleiten:
1. De geringe kosten van het zaaikoren of zaaizaad.
2. Het Koolzaad neemt volgens het aangenomen begrip geen vaag uit den grond,
8, Het geeft het vooruitzigt op een' goeden Weit»
bouw.
4. Het geeft eenig geld in handen voor den spoedig
volgenden koörnoogst.
5, Het levert behalve het stroo ter strooijing uitmun-

( 15)
tende poelen, welke een goed voedsel voor de
Paarden zyn en door deze met graagte gegeten
worden,
Voor de Garst pleiten:
1. Minder omslag bij het dorschen,
% Geene afhanklijkheid van anderen, daar men bij
het dorschen van het Koolzaad de hulp der bu^
ren noodig heeft, terwijl de Garst des winters
even als ander koorn ten gelegen tijde, door eigen volk wordt afgedorscht.
3. Geene verpligting tot het geven van eenen maaltijd aan de dorschers,
4. Het Garst -stroo heeft als voeder voor het vee eene
aanzienlijke waarde, terwijl het Raap-stroo slechts
tot strooijing kan worden aangewend,
5. Indien men in de Garst -sloppels Tarwe zaait, zoo
valt deze zekerlijk af, doch indien men in slede van Tarwe, Rogge neemt, dan vindt men
deze niet minder dan die, welke in de zomer-»
vaag is gebouwd geworden,
De redenen welke alzoo voor en tegen gegeven worden, wegen tegen elkander genoegzaam o p ; de voor*,
deelen schijnen gelijk te staan, zoo dat het tamelijk
onverschillig schijnt, aan welk gewas men de voorkeur wil geven ; dan indien men op de regelen van
het Vruchtwisselend systema acht geeft, dan zou de
schaal naar de zijde van het Koolzaad overhellen, daar
het onmiddellijk achter elkander verbouwen van Garst
en Tarwe, of Garst en Rogge tegen de voorschriften van
gezegd systema strijdig is, vooral wanneer men- uit gebrek aan eene genoegzame hoeveelheid meststoffen tot
vele slagen zijne toevlugt moet nemen. Deze bedenking
echter zou men kunnen voorkomen, door in de Garst,
Klaver te zaaijen, 't geen ook meermalen geschiedt, dan
ook dit gaat met eenige zwarigheden gepaard , door
welke de meeste Landbouwers daarvan worden terug-
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gehouden. Vooreerst brengt men de klaver niet gaarne
2500 vroeg in het assolement, 't geen alleenlijk geschikt
kan worden geoordeeld bij eenen omloop in weinige
slagen, en waar iedere zomervaag kan worden gemest ;
in deze streken, op welke wij thans het oog gevestigd hebben, bewaart men de klaver liever tot het 6de
slag, wanneer dezelve de zomervaag kan vervangen ;
tên andere is de garst gemeenlijk slap en bros van
stroo, waardoor zij zeer dikwijls gaat leggen ; in dit
geval is men aan twee gevaren blootgesteld, of dat de
klaver onder de liggende garst verstikt, of dat dezelv e , vooral bij aanhoudend nat weder, tusschen en boven de liggende halmen opwast, en alzoo aan de garst
groote schade .veroorzaakt,
De tarwe, of gelijk men hier zegt, de weit, welke
in dit District verbouwd wordt, is, eenige variëteiten
of ook wel species niet medegerekend, driesoortig, te
weten Roode Weit, Risweit, Witte Weit.
De Roode Weit, welke zonder Rafnaalden of eggels
is, ofschoon onder dezelve ook wel enkele airen met
eggels gevonden worden, komt onder alle Tarwesoorten het menigvuldigst voor, en wordt in deze streken
als het hoofdgewas beschouwd.
De Risweit mede eene soort van roode tarwe, wordt
sedert omtrent 40 jaren ook in eene aanzienlijke hoeveelheid gebouwd. De scheut van dit gewas wordt algemeen geprezen, niet ligtelijk echter zal een omzigtig
Landbouwer alle zijne Tarwe-akkers met deze Weit
bezetten, daar dezelve, vooral bij eene aanhoudende
droogte, vele korrels laat vallen, om welk uitritselen dan
ook het maaijen in den vroegen morgen of laten avond
veeltijds geschiedt. Van dit uitritselen heeft deze Tarwesoort welligt hare benaming ontleend.
De witte Weit, de edelste onder de hiei1bekende Tarwesoorten, wordt in deze streken minder aangetroffen
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dan de beide voorgaande. Dit zou eenige verwondering
kunnen verwekken; vooral daar de hoogere prijzen van
deze boven die der twee vorengenoemde den Landbou->'
wer tot het verbouwen van deze moesten overhalen', dan
drie redenen loopen zamen om hem daarvan dikwijls terug te houden:
1. Loopt de Witte Weit eerder dan de Roode gevaar, om bij harde winters dood te vriezen.
2. Moet de Witte Weit om een goed gewas te kunnen leveren, zeer goed en vruchtbaar land hebben, terwijl de Roode Weit eenen minder goeden grond eerder voor hef neemt.
3. Behoort het land, waar men Witte Weit zal zaaijen volkomen vrij van Bolderik en Wild (Agrostemma Githago en Melampyrum arvense) te zijn;,
welke beide lastige onkruidsoorten, die niet, gemakkelijk kunnen worden uitgewand noch uitgezift , in de Roode - en Risweit ook wel nadeelig zijn, doch in eenen zak met Witte Weit.gevonden wordende, denzelven bijna onverkoopbaar
maken.
De Tarwe wordtgezaaid na Koolzaad, Klaver, Erwten,
of Zomervaag, die echter niet gemest moet zijn; Van deze verschillende voorafgaande gewassen heeft ook de
Tarwe of Weit verschillende benamingen ontleend, als
Zaadlandsche, Klaverlandsche, Erwtlandsche en Zomervaagsche Weit.
Wat den tijd van zaaijen betreft, houdt men het voordeelig om het wintergraan vroeg, doch niet voor St.
Michiel (27 September) gezaaid te hebben.
Ten aanzien van het zaadkoorn in 't algemeen is men
peer omzigtig, vooral voor de Tarwe, daar alle Landlieden volkomen overtuigd zijn, dat hoe volkomener het
zaadkoorn is, des te sterker planten men verkrijgt.
Om het zwart in de Tarwe voor te komen, zal geen
Landbouwer andere dan gekalkte zaaijen; enhiertoe wordt
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de Weit, welke men zaaijen wil 2 4 aren te voren in
kalkwater gezet. Dit behoeft echter niet elk jaar te
worden herhaald, men houdt het voor genoegzaam, indien dit om het andere gewas geschiedt, daar het koorn
van gekalkt zaaizaad gekomen, zonder verdere bereiding, onder de benaming van gekalkte Weit, gerustelijk gezaaid en voor zoodanig verkocht wordt.
Over het algemeen zaait men hier vrij dik, de gewone berekening was steedsvan overoude tijden, een Stichtsch
Mud per Morgen voor het Winterkoorn; wel beschouwd
is dit te veel, omdat de planten op die wijze niet genoeg kunnen uitstorten, en er, gelijk THAER heeft opgemerkt, spoedig een strijd tusschen dezelve zoo onder als boven den grond ontstaat, in welken strijd, gelijk overal, de sterksten de overhand behouden, doch
niet, dan na zelve door afmatting veel geleden te hebben. Intusschen is het opmerkenswaardig, dat juist de
beste bouwlieden den meesten hang hebben tot dit zaaijen , waarvoor zij echter eene niet geheel te miskennen reden aanvoeren, dat namelijk de grond uit den aard
vruchtbaar zijnde, men zorg moet dragen, om koorn
genoeg te strooijen, indien men geen onkruid wil zien
opstaan, waartoe het land steeds zeer genegen is. I k
weet w e l , dat men zou kunnen aanmerken, dat het
land van onkruid behoorde zuiver te zijn ; dan de vraag
is hier niet, wat gedaan zou moeten worden, indien
alles naar behooren geschiedde, maar wat in de gegeven
omstandigheden raadzaam is; en ik twijfel er niet aan, of
bij eene meer en meer vorderende cultuur ook bet dik
zaaijen buiten gebruik zal geraken.
Rogge is ook in dit District een zeer gewoon gewas,
en kan bijna overal de plaats der Tarwe vervangen,
alleenlijk draagt men zorg, om de Tarwe op de zwaar*
dere, de Rogge op de ligtere gronden te brengen.
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De Haver, in vroegere tijden bij het zuiver drievelds
systema, ook hier een der voornaamste gewassen, vindt
thans meestal zijne plaats in de Zomervaagsche Weitstoppelen, en dus veeltijds niet dan in het 10de slag1.
Dat de Haver dus dikwijls slechts een sober gewas oplevert, kan geene verwondering baren. Somtijds echter
valt door bijkomende *omstandigheden aan dezelve eene
meer gunstige plaatsing ten deel, dit is b. v. het geval wanneer bij eenen bijzonderen harden winter het winterkoorn is doodgevrozen, of dat men wegens de vele
muizen de klaverstoppelen niet heeft durven bezaaijen.
In deze beide gevallen wordt de. Tarwe door de Haver
vervangen, waarbij niets dan de bestede arbeid en liet
zaadkoorn der Tarwe verloren is, daar de Haver, in
zoodanig gunstig land.geplaatst, een gewas oplevert, in
waarde niets minder dan de Tarwe zou geweest aijn.
Zoodra het voor Haver bestemde land droog genoeg
is, wordt hetzelve geploegd, eer het te hard mögt worden. De beste tijd van zaaijen houdt men te zijn 14
dagen vóór Mei. Het later gezaaide ziet men dikwijls
mislukken, 't geen mij voorkomt daaraan te moeten worden toegeschreven, dat namelijk het gewas alsdan den
regen dikwijls mist, op eenen tijd, dat het zich moet
uitbreiden en opschieten.
De Erwten toonen ons nog eenigzins een spoor van
het vroeger aanwezige triennaal stelsel, Winterkoom,
Zomerkoorn, en Braak; doch met dit belangrijk onderscheid, dat de plaats van het Zomerkoorn thans door
Erwten of Boonen, en niet meer als te voren door Haver
wordt ingenomen, 't geen met de voorschriften van eene
goede afwisseling van vruchten volkomen overeenkomstig
is, welke gelukkige wijziging, wij hoogst waarschijnlijk
aan den reeds vroegtijdig in Holland gebloeid hebbenden Koophandel en Scheepvaart te danken hebben; en
nog tegenwoordig is de meer of minder bloeijende Koop-
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handel "aam het meerdere of mindere vertier der Erwten
duidelijk te bespeuren.
Men zaait onderscheidene soorten van Erwten, meest
echter groene, en altijd breedwerpig, zijnde de gewoonte om dezelve op rijen te bouwen en door rijs te onderschragen nog niet in gebruik. De beste tijd van zaaijen
rekent men te zijn 3—4 weken vóór Mei,
Boonen worden in dit District mede veel verbouwd.
Zij volgen even als de Erwten op de Tarwe, met in
achtneming alleen van het geene wij bij de Rogge en
Tarwe hebben opgemerkt, dat namelijk de Bonen voor
het zwaardere, de Erwten voor het ligtere land worden uitgekozen.
De Bonen worden op onderscheidene wijzen te velde
gebragt ; men ploegt namelijk in 't najaar, waarop
zonder nader ploegen de Boonen in 't voorjaar worden
ondergeëgd ; of men wacht met de ploeging tot het
voorjaar, en zaait als dan nadat het land is omgelegd;
of w e l , men zaait op het nog niet geploegde land, en
bouwt daarna de Boonen onder. De eerste wijze echter
schijnt de verkieslijkste , omdat de grond door de vorst mul
geworden zijnde , de Boonen gelijkelijk en niet te diep
worden gedekt, en daardoor ook gelijkelijk opkomen,
't geen bij de twee andere wijzen van te veldbrenging
niet zoo naauwkeurig kan geschieden, te minder, omdat
de Bonen gemeenlijk op zware en waterhoudende gronden gebouwd worden, die later ijzerhard opdroogen,
waardoor het vooral bij de laatstgenoemde wijze niet
«elden gebeurt, dat de Boonen, of door al te zware
kluiten te diep overstelpt zijnde, verstikken ; of door
gebrek van genoegzame bedekking niet kunnen kiemen,
waarom dan ook door de beste bouwlieden de najaarsploeging, indien de gelegenheid dit toelaat, vooral
op zware gronden wordt aangeraden.
Die welke alhier verbouwd worden zijn een klein.
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soort, die wel in 't algemeen den naam van Paardenboonen dragen, als zijnde ook gedeeltelijk tot Paarden*
voeder bestemd, doch ter onderscheiding van eene grootere soort, Duivenboonen genoemd worden,
Wikken worden gemeenlijk gezaaid op land dat eigenlijk voor Erwten bestemd w a s , doch dat door de
menigvuldige vooraf gegane slagen genoegzaam is uitgeput geworden, en waar men dus, met geene hoop op
goed gevolg, Erwten kan brengen. Het is duidelijk, dat
de Wikken op deze wijze behandeld, nooit een Zoodanig voordeelig gewas kunnen opleveren h als het geval zou zijn, indien aan dezelve een betere grond ten
deel kon vallen; dan zoo lang de grond nog Erwten
kan voortbrengen, zal niemand ligtelijk Wikken zaaij e n , daar de prijs der Erwten doorgaans het drievoudige bedraagt van die der Wikken, zoo dat wanneer
b . v. de Erwten tegen f 9 de Mud gesleten worden, dezelfde hoeveelheid Wikken slechts / 3 gelden. Het is
w a a r , op beteren grond zouden de Wikken meerdere
mudden opleveren, dan of dit meer dan het drievoudige zou bedragen, moet met reden worden in twijfel getrokken.
Linzen worden mede even als de Wikken in Erwtenland gezaaid, doch dat voor Erwten reeds te schraal
is geworden. Met de Wikken en Linzen is de omloop
der gewassen gemeenlijk afgeloopen , anders zouden de
beste Landbouwers geene Linzen zaaijen, dààr .dit ge»was de eigenschap heeft om den reeds schraal geworden grond nog de laatste voedende deelen te ontnemen.
Daar ook de Linzen even als de Wikken eenen Ongunstigen
bodem aantreffen, kunnen zij ook nooit een regt goed
gewas opleveren; of zij echter de plaats der Erwten
op eenen goeden grond innemende, dezelve goed zouden betalen, is nog twijfelachtig. Aan de eene zijde is
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de prijs van een Mud Linzen wel een vierde hopger dan
yan een Mud Erwten, dan aan den anderen kant is
deze hooge prijs welligt daaraan alleenlijk toe te schrijven , dat 'er steeds weinig Linzen worden ter markt
gebragt, zoo dat het niet zonder reden betwijfeld, wordt,
of indien de Linzen meer algemeen op goede gronden
gebouwd wordende , . de prijzen zich in dier voege wel
zouden staande houden.
De Linzen worden in 't algemeen tot eigen gebruik als
Paardenvoeder gebouwd, en ongedorscht vervoerd. Men
houdt dezelve , mits met omzigtigheid gegeven, voor een
uitmuntend voeder voor hard werkende Paarden, wier
krachten daardoor op eene bijzondere onzigtbare wijze
ondersteund worden, doch ook aan de andere zijde
hoogst nadeelig voor de zoodanige, die stil staan, of
slechts weinig werk verrigten.
De klaver vervangt, zoo dikwijls dit k a n , de plaats
Van de Braak. De beste tijd van zaaijen is in 't begin
van April; om het gezaaide te dekken wordt gesleept,
zoodra de grond droog is. Als zaaizaad gebruikt men
10 halve Ned. ponden per Morgen.
Wanneer de Klaver in dit District is ingevoerd, schijnt
niet juist bekend te zijn; er bestaan echter nog eenige
overleveringen ten aanzien der plaatsen, waar men dezelve het eerst had gezien. Zeker is h e t , dat de Cultuur derzelve in de laatste 50 jaren zeer is toegenomen,
vóór dien tijd was de klaver wel bekend, doch werd
nog zeldzaam, althans niet bij Morgentalen verbouwd.
Daar men over 't algemeen gebrek aan genoegzaam voeder heeft, is de Klaver van een zeer groot n u t , en wegens zomervoeder voor de Paarden, en wegens wintervoeder voor het Vee in 't algemeen.
De stalvoedering met Klaver is voor hard werkende
Paarden van groot belang; de ondervinding leert, dat
zij bij tüsschenpozen het voedsel op de weide moeten-
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de zoeken, minder goed voor het werk bestand zijn;
de weide is, bij deze Paarden alleen des nachts Tan belang, omdat zij, na het noodige voedsel genoten te hebben, aldaar beter kunnen uitrusten, en zonder verder
om te dolen, dadelijk kunnen gaan leggen en zich naar
verkiezing uitstrekken.
De Slaver is algemeen erkend als eene uitmuntende
Voorvrucht voor alle Cerealen. Destoppels worden tendien
einde slechts eenmaal omgeploegd, enniet dieper dan noodig is om de Eggen goed te doen grijpen. Somtijds
echter ziet men driemalen ploegen, doch in dat geval
bestaan daarvoor bijzondere redenen, b. v. wanneer men
vele slakken of vele muizen bespeurt, of pok wel wanneer
het land zeer met onkruid bezet is, wanneer dit meerder ploegen voor eene halve zomervaag gerekend wordt.
Aardappelen worden in dit Distrikt meest voor menschenvoedsel, en weinig meer dan voor eigen gebruik
verbouwd. Aardappelen voor het Vee te teelen, met
uitzondering echter der Varkens, is hier nog niet in gebruik.
Veelal laat men dit gewas door daggelders om de helft
bouwen, of men verhuurt ook wel aan hen daartoe eenig land, waarvoor alsdan, mits hetzelve geploegd en
gemest zij, 15 Centen per Roede betaald wordt.
Witte Wortelen worden als veevoeder hoog geschat,
vooral- roemt men dezelve als een uitstekend voedsel bij
het vetmesten der Varkens; algemeen worden dezelve
dus ook gebouwd, doch altijd slechts bij kleine hoeveelheden, gedeeltelijk omdat zij eenen zeer vruchtbaren
grond verlangen, doch voornamelijk wegens de groole
kosten aan het weiden verbonden, zijnde deze gemeenlijk 10 Centen per Roede.
Gele Wortelen en Mangelwortelen zijn hier weinig
geacht, en worden alleenlijk dan voor een goed voeder
gehouden, wanneer zij met witte wortelen gemengd ge-
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geven worden. Beide deze soorten worden dus weinig
gebouwd.
Is het gewas, van welke soort dan ook, te velde
gebragt, zijn de gruppels en eindvoren open, dan is het
werk tot aan den oogst meestal afgeloopen; het opgekomen graan wordt zelden opgeëgd, overmesten is niet
in gebruik, doch staat het winterkoorn in de Lente wat
al te forsch, zoodat men beducht is, dat hetzelve zal
gaan leggen, dan laat men hetzelve wel eens door de
schapen afweiden, waardoor het in ^den groei eenigzins
gestuit wordt.
De meest voorkomende en nadeeligste onkruidsoorten
zijn : Equisetum arvense, Triticum repens, Alopecurus
agrestis, Polygonum convulvulus, Melampyrum arvense,
Convolvulus arvensis, Centaurea Cyanus, Anthémis arvensis en Cotula, Matricaria Ghamomilla, Tussilago farfara ,
Carduus arvensis, Ranunculus arvensis, Ervum tetraspermum en hirsutum, Lathyrus tuberosus, Sinapis arvensis, Agrostemma Githago en anderen.
Hoe lastig en nadeelig velen dezer onkruidsoorten morgen zijn, het wieden van het koorn is niet gebruikelijk , alles wat men ten dezen aanzien doet, is het uithalen van distels door middel van zekere kleine werktuigen onder de benaming van Wiedijzers bekend. Ook
laat men de Boonen door de schapen uitwieden, d. »;
men laat de schapen in het Boonenveld gaan, die alsdan de meeste onkruidplanten medenemen, terwijl zij
de Boonen onbeschadigd laten staan.
Het wieden en schoonhouden valt alleen de Wortelgewassen en Aardappelen ten deel. Bij den Aardappelbouw althans kan men zeggen, dat niets verzuimd
wordt van hetgeen eenigzins kan dienen om een goed
gewas op te leveren. Zij worden niet dan op eenen goed
çeploegden en gemesten grond gebouwd, en' regelmatig
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op tijleh langs den lijn gepoot, voorts 3 malen gehakt,
ééns gelijk men dit noemt, over den k o p , d. i. vóór
dat zij boven den grond zijn, en tweemalen op tijl
staande, terwijl bij de laatste hakking de aanhooging
geschiedt, zijnde dit werk gemeenlijk even vóór den
Hooibouw afgeloopen.
De tijd van rijpheid der onderscheidene gewassen ù
gewoonlijk dus:
Klaver, eerste snede, half Junij of 8 dagen vóór
lMuIij.
Aveelzaad, ongeveer denzelfden tijd.
Koolzaad 10—14 dagen later.
Vroege Aardappelen, half Julij.
Wintergarst ongeveer denzelfden tijd.
Rogge dadelijk na de Garst.
Tarwe dadelijk na de Rogge.
Haver dadelijk na de Tarwe.
Linzen gelijk met de Haver.
Erwten en Wikken na de Haver.
Klaver, tweede snede, in 't laatst van Augustus of
in 't begin van September.
Boonen worden 't laatst gemaaid, wanneer alle granen binnen zijn.
Wortelgewassen en late Aardappelen worden gerooid
in de laatste helft van September en het begin
van October.
Het maaijen van het Koorn geschiedt door middel
van de Zigt, het Gras alleen en de Klaver worden met
de Zeis gemaaid.
Twee maaijers worden gevolgd door twee binders,
indien deze tevens moeten hakken, zoo niet, dan is
één binder voldoende.
Aan de hok geplaatst maken 12 garven een hok, indien men' Tarwe heeft, en 8 garven indien het Rogge
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is. De reden hiervan is, omdat de Rogge ronde hokken moet hebben, daar-dezelve anders wegens de stijf en gladheid van het stroo ligteüjk omzakken.
De Tarwe -garven worden met éénen band, de Rogge-garven met twee banden gebonden ; het laatste geschiedt omdat de Rogge langer van stroo zijnde, de
airen zouden overhangen en daardoor de halmen knakken.
Wanneer men het werk aanbesteedt, dan rekent men
gemeenlijk de kosten van maaijen, binden en hokken
per Morgen op ƒ 5 : 50.
Indien de garven zuiver van onkruid zijn, dan kan
na 3—5 dagen het koorn worden gemend, doch zijn
dezelve zeer met ruigte bezet, dan moet men daarmede
wachten, tot alles volkomen droog is, alzoo men, te
schielijk binnen rijdende, gevaar loopt, dat alles aan
het broeijen geraakt, waardoor de regte kleur, welke
aan de markt gevorderd wordt, verloren gaat.
De bergplaats van het koorn is in vijfroedige Bergen ; de roeden hebben eene lengte van ongeveer 13
Ellen of Meters; de k a p , welke met stroo gedekt i s ,
wordt door middel van een Schroef of Aas naar verkiezing opgewonden en nedergelaten. Bij zoodanigen
Koornbergworden tijdens het mennen drie man gevorderd,
een die de garven opgeeft, een die dezelve aanneemt en
een die het koren behoorlijk plaatst of gelijk men dit
noemt den Berg legt, doch korrt men zoo hoog in den
Berg, dat men ter aanreiking der garven een h o k - of
haakgat moet laten, dan is er een man meer benoodigd.
Het leggen van eenen Berg is eene bijzondere kunst,
niet alleen wegens de netheid, welke een kenner van
buiten voor het oog vordert, maar voornamelijk omdat
men zorg moet dragen, dat dezelve noch ter zijde ïnwatere, nog scheef of slim zakke, in welk laatste
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geval, indien de Berg niet spoedig gestut w o r d t , de
roeden groot gevaar loopen van breken of afknappen.
Om dit slim zakken voor te komen, is het eene bestendige les, om geen zwaarder koorn op ligter koorn
te leggen, den Berg goed gevuld te houden,. d. i. van
binnen iets hooger dan naar buiten, en voorts dat alles in zeker evenwigt blijve , en geen der roeden zwaarder dan de overige gedrukt worde.
De behandeling van het Kool - en Ayeelzaad maakt
bij alle andere koornsoorten eene uitzondering, alzoo
hetzelve rijp zijnde terstond wordt afgedorscht. Om het
openspringen der poelen, bij het snijden der zigt, voor
te komen, geschiedt het maaijen eenige weinige dagen
vóór de volkomene rijpheid, welk werk bij heete zonneschijn vermijd wordende, veeltijds des .morgens vroeg
of des avonds laat geschiedt. Nu blijft het ruim 14
dagen in 't zwart liggen om na te rijpen, na welken
tijd, die sedert eenige jaren al korter en korter genomen wordt, hetzelve kan worden gedorscht.
Dit dorschen geschiedde voorheen altijd op het open
veld, op een kleed of sprei, door middel van vlegels,
welke wijze op onderscheidene plaatsen nog gevolgd
wordt. Men berekent alzoo met 40 man 3 Morgen Koolzaad op éénen dag te kunnen afdorschen. Thans echter geschiedt het dorschen meestal in huis, waartoe
vooral de uitvinding van dusgenaamde Zaadwagens, op
welke geen zaad kan verloren gaan, veel heeft bijgedragen. Ten aanzien van de noodige manschappen maakt
dit wel niet veel verschil, daar men in huis dorschende
met de helft Jer manschappen ook het dubbeld getal
van dagen behoeft, doch het is reeds winst genoeg,
dat men nu minder vreemd volk behoeft, en het werk
in eene meer geregelde orde voortgaat. Men heeft nu
noodig :
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5 à 6 Dorschers.
5 Schudders.
2 Man die de laag aanleggen,
1 » die de laag omkeert.
1 » die het zaad onder uitschuift.
1 » die het stroo wegbrengt.
2 Rijders, mits kort bij huis het land zijnde.
2 Opgevers, (doch deze hebben het dan druk).
19 â 20 man te zamen.
Intusschen is sedert weinige jaren ook hierin eene
aanmerkelijke verandering ontstaan, daar tegenwoordig
zeer algemeen het uittreden van het zaad door Paarden de vlegeldorsching heeft vervangen, kunnende 3
paarden meerder uittreden dan 6 Dorschers zouden kunnen verrigten.
Het afdorschen van het overige graan geschiedt des
winters algemeen met Vlegels, zoo dra het werk op het
veld is afgeloopen. Dit geschiedt gemeenlijk door eigen
lieden ; wanneer men het dorschen wil aanbesteden,
dan geschiedt dit bij de Vum of 104 Garven, zijnde
alsdan de gewoone prijs, voor de Tarwe 5 5 , voor de
Rogge 45 Centen.
Sedert ruim 25 jaren is zeer in gebruik gekomen de
kegelvormige Dorschrol door een Paard getrokken wordende ; met deze Dorschrol of Dorschmolen kan een Paard
zoo veel verrigten als vier man met Vlegels zouden kunnen doen. Het eenige wat men ten nadeele van den
Dorschmolen kan inbrengen bestaat hierin: dat men bevreesd is. voor ongelukken, waar kleine kinderen zijn,
dat het strop onder den molen voor dakstroo onbruikbaar w o r d t , en dat dezelve wel uitmuntend geschikt
is voor Tarwe, doch minder voor Rogge en Eoonen,
waarbij echter de grootste en voornaamste reden ver-
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zwegen wordt, welke bestaat in. de uitgave voor den
aankoop van het werktuig zelve, zijnde eene somme
van 80 à 100 guldens.
Bij een zeer goed gewas rekent men van eea Morgen land te kunnen bekomen :
Van Koolzaad 25
Ned. Mudd.

Tarwe
15—20
Rogge
18
Garst
50
40—50
Haver
Erwten 10
Boonen 10—13
Wikken 11
»
»
>
»

Linzen, worden gemeenlijk ongedorscht vervoerd.
Klaver, van de beide sneden te zamen 10 Voer.
Aardappelen 300 Mudd.
Klaverzaad wordt niet gewonnen.

Voor Weiland gebruikt men het lager, dikwijls wat
verder van huis gelegen land, dat veeltijds door middel van Watermolens moet worden droog gehouden. Niet
•alle weilanden echter liggen laag, gemeenlijk vindt men
nabij de woning ook eenige stukken, ofschoon hoog
gelegen. De beste weilanden echter zijn die, welke langs
de Rivier de Lek, tusschen de Stad Wyk bij Duurstede,
en het^ Dorp Vreeswyk, gelegen en onder de benaming Uiterwaarden bekend zijn.
Alle deze landen zouden uitmuntende Weilanden kun-«
nen zijn of worden, zoo goed als op eene plaats in
ons Vaderland, indien dezelve die behandeling ondèrvon-:
den, welke daartoe gevorderd wordt. Veel echter blijft
hier nog te wenschen over, en indien men de Uiterwaarden uitzondert, dan zijn er betrekkelijk slechts
weinige stukken, welke niet voor vele, j a voor, zees
vele. verbetering vatbaar zijn. Deze verbetering wordt
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door alle Landbouwers wel als eene zeer gewenschte
zaak beschouwd, doch wordt daaraan weinig gedaan,
om reden dat zij oyer 't algemeen zelfs voor het Bouwland de noodige meststoffen missen. Er liggen honderden van Morgentalen Wei - en Hooiland, welke bij menschen geheugen nooit eenige bemesting ontvangen hebb e n ; een weinig modders of aarde uit de omliggende
slooten opgegraven, met bijvoeging somtijds van eenige
weinige voeders mest, is alles wat aan hetzelve na lano-e
tusschenpozen gemeenlijk ten beste komt.
Als de voornaamste onkruidsoorten in het Weiland
kunnen worden opgegeven : Equisetum palustre3 onderscheidene Carices en Junci, Rumex acutus, Rhinanthus
Crista galli, Symphitum officinale, Carduus lanceolatus,
Carduus crispus, Apargia autumnalis, Leontodon Taraxacum, Tanacetum vulgare, Senecio Jacobaea, Chrysanthemum Leucanthemum, Ranunculus acris, Ficaria vern a , Caltha palustris, Ononis spinosa en anderen.
Het Rundvee dat hier gehouden wordt, is een zeer
goed soort, bij wel gestelde boeren groot en goed gemaakt, over 't algemeen echter van achter wat scherp.
Bij eene goede behandeling, goede weide en goed wintervoeder zijn zij goede melkgevers.
In den vóórwinter, zoo lang het Vee droog staat,
geeft men aan hetzelve stroo; wanneer het begint te uijflren, d. i. kort vóór het kalvenj krijgen zij daarenboven, ofschoon altijd met eene spaarzame hand» eenig
Hooi, en somtijds ook eenige Lijnkoeken.
Voor drinken bekomen zij eenvoudig water, waarvan
zij driemalen daags, uit eene bijstaande pomp, voorzien worden, en welk water in eene gemetselde goot
voorbij het Vee op den grond heenvloeit.
Van de Melk wordt zoetemelksche dusgenaamde Goudsehe of Stolksche Kaas gewrongen, en voorts uit de in
de melk nog overgebleven deeleu Weiboter gekarnd.
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Bij het kamen gebruikt men de Wip, die gemeenlijk door eene vrouw wwdt in beweging gebragt, zijnde deze nog eene der onvolmaaktste werktuigen, welke ergens tot het karnen gebezigd worden, waarom dan
ook onderscheidene Landlieden hiervan reeds zijn afgeweken en gebruik maken van eenen Molen', welke door
een Paard wordt omgevoerd, gelijk algemeen in ZuidHolland gebruikelijk is.
Goede Melkkoeijen houdt men, als zoodanige, zoo
lang mogelijk aan, doch guijit blijvende of eenig ongemak aan het uijer bekomende» worden zij in het daaraan volgend jaar vet geweid.
Paarden wordenindatDistrict in vrij grooten getale gehouden , en ook velen ter verkoop aangefokt, die meeste
«1 op de beroemde Utrechtsche en Beusekommer Paardenmarkten gesleten worden.
Deze Paarden leveren zeer goede en zelfs fraaije koetsen trekpaarden; vóór nog niet vele jaren zocht men
ook hier vele rijd- en kavallerie- en treinpaarden; thans
echter verlangt de Mode andere vormen; dan, indien
men tegenwoordig klaagt, dat in deze streek minder
goede Paarden dan voorheen worden aangetroffen, dan
is dit niet aan eene verbastering van het ras, maar aan
eene verminderde navraag toe te schrijven.
De Schapen welke hier gehouden worden zijn langwollige, dezelfde soort, welke onder den naam van Veluwsche Schapen bekend zijn. Zij worden bij kudden
of koppels, gelijk men hier zegt, van 100 tot 150 stuks
gehouden. Des zomers vinden zij hun voedsel langs de
wegen en op de zomervaag en stoppellanden, des winters hebben zij hun verblijf aan de Heide. De landlieden aan den zandkant dezer Provincie, wier gronden
aan de Heide palen, hebben gaarne om het voordeel
van de Mest zoodanigeu koppel, en zorgen daarom dat
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de Schapen, zoo lang de tijd dit toelaat wat Knollen
en Spurrie bekomen, terwijl deze verder op de Heide
de kœt zoeken. De Herder, benevens zijn hond, heeft
daarenboven voor niet de kost, en heeft alsdan slechts te
zorgen voor eenig toevoer van hooi en koeken, waarvoor gemeenlijk Raapkoeken genomen worden.
De reden van het houden van Schapen is voornamelijk de Mest en Wolle. De Mest wordt echter zeldzaam
alhier gebruikt, en doorgaans aan de Tabaksbouwers
van Amersfoort en Nykerk verkocht, waardoor de voordeden van de Schaapsteelt aan die van den Tabaksbouw verbonden zijn. Daar nu deze sedert eenige j a ren is afgenomen, zoo heeft ook het Schapenhouden
weinig of geene voordeelen opgeleverd, vooral daar ook
de Wolle, die meestal te Veenendaal gesleten en aldaar
tot Saijet verwerkt wordt, verscheidene jaren achter elkander laag in prijs was, zoodat vele lieden, die alleenlijk van hunne Schapen snoesten leven, bezwaarlijk konden blijven bestaan.
In de melk tot het maken van Schapenkaas meenen
eenige Schapenhouders voordcel te vinden, 'tgeen echter door anderen niet wordt toegestemd, omdat het
melken der Ooijen nooit anders kan zijn, dan ten nadeele
der Lammeren.
Wat de Schaapstallen betreft, deze zijn algemeen
voor veel verbetering vatbaar. Niets is voor de Schapen nadeeliger dan hitte en vochtigheid, waardoor zeker vele ziekten ontstaan. Zoodra de dagen slechts iets
meer dan gewoonlijk warm zijn, dan is de warmte
in de Schaapstal onverdraaglijk. Deze warmte nu op
zich zelve door de uitwaseming van vele Sphapen in
een klein bestek reeds te groot, wordt nog onaangenamer door de ligging der dieren op stroo, en vooral
door de uitwaseming der gistende mest, welke slechts
éénmaal in het j a a r , met het einde van den winter
wordt uitgehaald ; waarbij nog komt, dat veeltijd«
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nog Hooi of Stroo in de stallen boven de Schapen bewaard wordt, waardoor de ruimte welke voor dë lucht
gelaten isj nog meer beperkt wordt: Leze hitte kan
bijna tot verstikkens toe zijn, 'tgeent behalve dë uitwerking , welke dezelve op ons gevoel heeft, wanneer
wij ons slechts een oógenblik des avonds na eenen warmen dag in de stal bevinden j ook duidelijk bespeurd!
wordt aan het menigvuldig hoesten der Schapen, terwijl
zij gedurende den geheelen nacht de bedorven lucht
moeten inademen. Voor geen dief zeker kan dit nâ~
deeliger zijn, dan voor de Schapen j diè door de Natuur met eenen dikken pels voorzien j geheel bestemd
zijn om in de open lucht te leven, en aldaar ddk dë
felste koude kunnen verdragen.
Het ware te wenstihen j dat men hierop dë opmerkzaamheid der Schapenhouders kon vestigen. Merl
maakt wel somtijds eenige kleine döortögteri voor dé
lucht in bet d a k , gelijk ook eenige vensters df opfeningen ter zijde, dan deze zijn niet voldoende; Bij iedere Schaapskooi behoorde eene ruimte te zijn, waarvan de zijden slechts van latten moesten voorzien zijn^
op dat de Schapen des verkiezende aldaar de vrije lucht
zouden kunnen genieten< en ook in de stallen tegen déri
wind zich beschutten^
Ten aanzien van het Gevogelte valt wéinig op te merken^
Gelijk overal houdt men ook hier op iedere Boerenplaats een aanzienlijk aantal Hoenders, daar de jonge
Hoenders en Eijeren op de wekelijksche Utréchtsèhè markt
eenen goeden aftrek vinden. Op sorrimige plaateen1 vindt
men Duivenhokken, waarvan de mest dtfór de landlieden1
aan den zandkant opgekocht en bij het bouwen van1
Boekweit gebruikt wordt.
Op zeer Vele plaatsen treft men Bijenstâ'IIëri aan, dödk
de meeste Bijenhouders wonen echter niel hier, maar &p
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het zand, en komen met hunne Bijen in het voorjaar
hier, waar deze dan op vele soorten van bloemen azen,
om later tegen den bloeitijd der Boekweit weder huiswaards te keerenWoud-boomen vindt men over rt algemeen in dit District niet veel, tenzij alleen op de Buitengoederen der
meer aanzienlijken, die hier des zomers hun verblijf
houden. De meesten van deze zijn Adelijke Huizen of
voormalige Ridderhofsteden, wier getal voorheen zeer
aanzienlijk, thans gering is. De bouwvalligheid van eenige, en de weinig bevallige bouworde van andere hebben tot den afbraak van velen bijgedragen, waarbij
voornamelijk nog komt, dat de meeste vermogende stedelingen, die den zomer op het land wenschen door
te brengen, om onderscheidene redenen, den zandkant
dezer Provincie verkiezen, vooral sedert de druk bezoehte steenweg van Utrecht op Amerongen is aangelegd geworden,
Voor Woud-boomen intussehen is de grond in ditDistrict niet minder geschikt, dan yoor den Graanbouwj alle
soorten van boome» wassen in dezen vruchtbaren bodem
uitmuntend, terwijl de Eiken, Qlmen en Essen zeer goed
werkhout voor Timmerlieden, Wagenmakers en Stoelenmakers opleveren, gelijk de vele Schietwilligen met
graagte door de Klompenmakers worden opgekoeht.
Het Hakhout is meest of Weerden - of Elzenhout,
Het Weerdenhout, dat zijne benaming van de Uiterwaarden ontvangen heeft, wordt hier, bijna uitsluitend,
langs de boorden van de Rivier de Lek gevonden, en
qm de 4 of 5 jaren gehakt zijnde, of voor Krib- enpakwerken aan dé riyier, of tot hoephout verkocht.
HetElzen-hakhont]vindt men op delaagstegronden, vooral langs de binnenzijde van den Lekdijk, welke gronden vóór 50 jaren d. i. vóór de- aanmerkelijke verbeteringen aan gemelden Dijk door aangelegde bennen,
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van het kwelwater veel te lijden hadden, en niet "beter dan tot Elzen- enWeerden -bosschen konden gebruikt
worden. Devoordeelen intusschen, welke deze Elzën-bosschen opleveren, zijn veeltijds niet minder dan die, welke men van het Bouwland bekomt.
Onder de Producten van dit District verdienen ook
de Boomvruchten eene afzonderlijke vermelding. Geene
Boerenwoning vindt mèn zonder eene meer of min aanzienlijke Boomgaard uit Appel- en Perenboomen bestaande. Dé Vruchten uit deze worden jaarlijks in het laatste gedeelte van Julij of in het begin van Augustus,- publiek öf uit de hand, aan dusgenaamde Boomgaard-lieden verpacht, die de vruchten plukken én met dezelve
naar de Verschillende Steden en Dorpen in de Provincie Holland varen, waar zij eenen gereden aftrek vinden.
Bij het verhuren der Boerenplaatsen zijn onder die
huur gemeenlijk de Boomvruchten niet begrepen, wel
het Gras onder de boomen, doch ook dan wanneer
de Boomvruchten daarmede onder zijn vervat, worden
dezelve door den Huurder aan anderen gemeenlijk verpacht , üit hoofde van de vele bezigheden gedurende
den tijd, wanneer de vruchten moeten geplukt en gemarkt worden, daar niets nadeeliger en daardoor verdrietiger isi dant dat de werkzaamheden in elkander
ingrijpen en niet genoegzaam uiteenloopen. Ook is men
door dé verpachting tegen dieverijen verzekerd, daafr
âlsdàn het belang der Appel-pachters medebrengt, daar"©p te passen en zich voor schade té behoeden.
Behalve deze vindt men op onderscheidene pla'atsett
Ook aanzienlijke Kersen-boomgaarden ; die mede op dezelfde wijze ,• doch vroeger, gewoonlijk half Jünij, verdacht worden ,• gaande deze vrucht gedeeltelijk naar
Utreeht i gedeeltelijk naar de plaatse» voornoemd»
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Uit het tot hiertoe opgcgevene zal, vertröuwe i k ,
genoegzaam kunnen worden opgemaakt, welke de ware
toestand van den Landbouw alhier is.
Ten aanzien van het assolement valt weinig te berispen ; de sporen van het voormalig zuiver triennaal syatema zijn naauwlijk meer merkbaar, en alleenlijk nog
slechts in de verlenging van den omloop der gewassen,
met behulp van de niet gemest wordende zomervaag te
bespeuren; doch met dit reeds te voren opgemerkte onderscheid dat de Erwten de plaats van de Haver hebben
ingenomen, terwijl voor het overige de grondbeginselen
van het te regt zoo geprezen Vruchtwisselend systeraa,
algemeen reeds sedert onheugelijke jaren zijn ingevoerd
en aangenomen. Het voornaamste dat men hier met
reden zou kunnen aanmerken is, dat het te wenschen
w a r e , dat het assolement met de eerst volgende Braak
of Zomervaag mögt kunnen ophouden. Ware dit zoos
dan zouden alle gewassen beter staan, en ongetwijfeld
grootere voordeden beloven, en vele van die gronden,
welke thans als ongemeste zomervaag ledig liggen, zouden
met voordeelige gewassen bezet zijn.
Dat men na de niet gemeste zomervaag zeer goede
Tarwe kan bouwen, is aan geen' twijfel onderhevig,
dan indien men meer dan eenmaal aomervaagsche Weit
in het assolement aantreft, dan moet de. tweede, indien
hetweder niet buitengemeen gunstig is, reeds aanmerkelijk
minder opleveren, terwijl die, welke bij een nog langer
gerekt assolement gezaaid wordt, dikwijls zijne kosten
niet kan betalen, en dus veel minder die van het voorgaande ledig gelegen hebbend slag, nog daarenboven goed
maken.
De Klaver komt bij de verlenging van het assolement
zekerlijk zeer te stade. Na de Klaver kan uitmuntende
Tarwe groeijen* doch in dat geval moet de Klaver in
eenen nog zeer vruchtbaren grond zijn gezaaid geweest;
is de vaag door verscheidene voorafgaande gewassen reeds
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geweten , dan kan ook de Klaverlnndsche Tarwe slechts
een matig gewas opleveren.
Niet anders is het met de Erwten ; hoezeer wij het
voor eene gelukkige wijziging bij het voormalig triennaal
systema houden, dat de Erwten de plaats der Haver hebben ingenomen, zien wij echter hoe de Erwten veeltijds
tegenvallen, waardoor dan ook op dit gewas weinig
gerekend wordt ; het is eene wisselvallige bouwerij ,
hoort men dikwijls zeggen , die geheel van het weder
afhangt. Dat het weder hier eenen grooten invloed heeft,
valt wel niet te ontkennen ; de voornaamste oorzaak
echter van het mislukken, moet, bedriege ik mij niet,
in de weinige vaag gezocht worden, welke dit gewas
in den grond nog aanwezig vindt, wanneer reeds 6 , 7 ,
8 of somtijds wel 10 of 11 gewassen zijn voorafgegaan.
Om nu deze ongemeste zomervaag, welke meermalen de pest in den Landbouw is genoemd , afgeschaft
te krijgen, zouden de Landbouwers eene grootere hoeveelheid van mest moeten hebben. Hier en bijna hier
alleen ligt de groote zwarigheid, welke gemakkelijk
kan worden aangetoond, waarover men ook in 't breede kan uitweiden, doch die niet zoo liglelijk kan worden uit den weg geruimd.
Om deze. zwarigheid weg te nemen ontbreken den
Landbouwer gemeenlijk de noodige middelen. Hij moet
meer Vee houden ; dan om deze aan te koopen ontbreken hem de noodige gelden, zijn Kapitaal is daar
toe niet toereikende, en hij moet dus roeijen met de riemen,, welke hij heeft. De Engelschen, die gelijk THAER
te regt aanmerkt, het rekenen zeer goed verstaan, beweren dat een Landbouwer ten minsten 5 à 6 malen
zoo veel geld ia handen moet hebben, als zijne pacht
bedraagt. Zeker is het dat velen onzer Landbouwers
dit en nog meer daarenboven bezitten, doch ook even
zeker is het, dat velen bij het aangaan der Huur zich
over dusdanig kapitaal niet kunnen verblijden. Dan wat
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van deze berekening zij, zeker is het, dat over het
algemeen genomen, vele Boerenplaatsen, naar het be
schikbaar Kapitaal van derzelver huurders berekend, te
groot zijn, om alle die voordeelen te geven, waartoe
dezelve uit den aard geschikt zijn. Waren deze alzoQ
kleiner en aan het disponibel kapitaal meerder geëven«
redigd, dan zouden de Landlieden genoegzaam Vee
kunnen bekomen naar de hoeveelheid Morgentalen berekend, waarmede zekerlijk een der grootste hinderpalen ter verbetering van den Landbouw zou zijn weggenomen. Het zou 'er dan slechts op aankomen, om
voor het meerdere Vee het benoodigde zomer - en vTintervoeder te bekomen, hetzij dan door het aanleggen
yan genoegzaam Weiland, waar men Weiland meende
te weinig te hebben, hetzij, en dit wel voornamelijk,
door het bouwen van meerdere voedergewassen. Tot dit
laatste zou men gemakkelijker overgaan, dan tegenwoordig , alzoo daartoe meerdere meststoffen en grootere
uitschotten gevorderd worden, dan waar over men te*
génwoordig beschikken kan.
In de eerste plaats zouden dan zeker in aanmerking
komen de Aardappelen, welke thans, met uitzondering
voor de Varkens, als veevoeder niet verbouwd worden,
en daarvoor bij uitnemenheid geschikt zijn. Over den
grooten zegen, welke de Aardappelen ter voeding van
den Mensph aanbrengen, wordt dagelijks door rijken en
armen te regt eene lofspraak gehouden, doch niet minder zegenrijk zouden dezelve voor het Vee bevonden worden. Indien ra. DRAKE had kunnen berekenen welk nut
mét de overvoering van deze plant uit Amerika voor
mensch en dier zou worden te weeg gebragt, dan mögt
ter vereering van zijne nagedachtenis in ieder Dorp een
standbeeld worden opgerigt.
Er bestaat geene reden, waarom de landlieden, in*
dien zij de handen iets ruimer hadden, niet even zeer
ter vervanging der nu ongemest blijvende Braak, Aard-
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appelen en Wortelgewassen zouden verbouwen, als zij
nu hunne Klavervelden gaarne zouden vermeerderen,
ziende dat zij daardoor meerder Vee zouden kunnen houden, te meer daar de Aardappelen en Wortelgewassen
in ieder assolement zoo vele slagen kunnen innemen, als
men bijna verkiest, terwijl de klaver, hoe belangrijk ook
voor het overige, niet dan na eene aanzienlijke tussehenruimte van tijd, op hetzelfde land weder kan wor«
den teruggebragt.
Aan het Weiland zou voorts meer worden gedaan,1
waarvan het gevolg zou zijn, dat het Rundvee meerder
en beter zuivel zou opleveren, en het guiste vee tot eene
grootere zwaarte zou kunnen worden vetgeweid.
Dit alles voor oogen hebbende, ben ik niet vreemd
van het denkbeeld, dat, over het algemeen genomen,'
de Boerenplaatsen in dit District slechts de helft der te->
genwoordige uitgestrektheid moesten hebben, om aanmerkelijke verbeteringen in den Landbouw te kunnen
verwachten. Vraagt men mij , of ik geloove dat dit spoedig die wending zal nemen, dan moet ik antwoorden ;
Neen. Intusschen houde ik deze aanmerking niet voor
overtollig, om reden, dat, zoo men ooit iets dergelijks
met eenige waarschijnlijkheid zal kunnen verwachten,
men eerst algemeen moet beselfen, waar de voornaamste hindernis gelegen is; vergeefs toch is het, of men'
de Boeren al toeroepe, dat zij voedergewassen moeten
bouwen, en meer Vee houden, indien hun de middelen tot beiden ontbreken.
Wanneer dit eenmaal meer algemeen en overtuigend
mögt worden ingezien, dan zullen waarschijnlijk op som»
mige plaatsen Boerenwoningen gebouwd, op andere meer
land tot Bosch of Boomgaard gebruikt worden, en de
landlieden bij minder bouwland, betrekkelijk meerder
Vee bezittende, zouden veel voordeeligere verbouwen
bekomen, daar tegenwoordig de laatste gewassen in het
assolement zeer dikwijls na aftrekking der Tiend, de
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kosten en arbeidsloonen voor ploegen," zaadkoorn, zaai-,
j e n , maaijen, te huis brengen en afdorschen bezwaar-;
lijk kunnen goed maken.
De grootste hinderpaal alzoo ter bevordering van den
landbouw in dit District komt mij voor te zijn, de
weinige evenredigheid tusschen het omloopend kapitaal
en de uitgestrektheid van het bedrijf. Mögt deze önë
yenredigheid algemeen kunnen worden weggenomen, ik
twijfele niet of de verbeteringen zouden aan alles spoedig zigtbaar zijn; of zouden de lieden van den boerenstand meer dan die van eenen anderen stand aan het
oude gehecht zijn? Ik geloove dit nret. Indien men iets
dergelijks meent te bespeuren, dan ligt gemeenlijk de
oorzaak buiten hen. De aanzienlijke hoogte op welke
de landbouw in dit District geklommen is, wederlegt
de stijfhoofdigheid en eigenzinnigheid, waarmede de landlieden zoo dikwijls ten onregte beschuldigd worden, ten
volle. Het vrachtwisselend systema in vele andere landen
in latere tijden, opgoede theoretische gronden aangeraden ,
was hier reeds van oude tijden algemeen aangenomen en
in praktijk gebragt, en ontbrak het den landbouwer niet
aan de noodige middelen, dan zouden zelfs de sporen
yan het triennaal stelsel reeds lang niet meer aanwezig zijn. Met het Braken der landen is niemand in deze streken in eene grootere mate ingenomen, dan de
gesteldheid der gronden werkelijk vereischt, of wel zijne individuele toestand dit noodzakelijk maakt. De Klaverbouw , hier welligt zoo vroeg als ergens ingevoerd, behoeft geene verdere aanmoediging. De Aardappelenbouw,
in algemeene achting, wordt zoo zorgvuldig behartigd,
dat men den Tuinbouw als 't ware op den akker ziet
qvergebragt. Alle deze daadzaken, welke, zulks noodig
zijnde, door eene menigte anderen zouden kunnen vermeerderd worden, wederleggen de aangevoerde beschuldiging, welke dikwijls wordt nagepraat, doch »ooit
volledig bewezen is.
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Dan, zouden onze landbouwers in vroegere dagen welligt minder aan het oude zijn gehecht geweest, en thans
van alles wat nieuwer is, meer afkeerig zijn geworden?
Ik kan niet aannemen, dat iemand, die den toestand
der Maatschappij en den voortgang der beschaving met
oplettenheid heeft gadegeslagen, dit in goeden ernst zal
kunnen gelooven. Het zou ook niet moeijelijk vallen den
zpodanigen van het tegenovergestelde te overtuigen.
Onder de verbeteringen in onzen leeftijd ingevoerd,
kan men als voorbeelden opgeven : de vrij algemeen ingevoerde, althans door een ieder goedgekeurde Dorschmol e n ; de nieuwe wijze van koolzaad-dorschen door paard e n ; de weglating der onnuttige en slechts geraas makende koperen schijven onder de wagens, doch aanbrenging daarentegen der korte aven en bussen, waardoor de raden langer kunnen loopen zonder gesmeerd
te worden, en geen zand k m tusschen komen; het aanbrengen van een ijzeren Rister in stede van een houten
aan den ploeg, welk ijzeren Rister niet alleen minder
spoedig slijt, maar langs welk de aarde ook beter afglijdt; de invoering van Risvyeit en onlangs ook nog
van eene andere soort van Tarwe, onder de benaming
van Kaapsche Weit bekend ; het gebruik van Assche over
de Klaver, waarvan de nuttigheid algemeen wordt erkend, en alleenlijk om de daarvoor gevorderd wordende voorschotten door velen wordt nagelaten ; het aanhoogen der Aardappelen, en het voeren derzelve niet
alleen, maar ook het koken van dezelve voor de Varkens; voorts het karnen op vele plaatsen door middel
van een paard, en vele andere meer, Alleenlijk mag
ik hier niet onopgemerkt laten, de verbetering der scholen; het is waar, deze zijn door de zorg van het Gouvernement daargesteld, dan, het zij tot lof van onze
Landlieden gezegd, dat deze er zeer op gezet zijn, dat
hunne kinderen behoorlijk leeren lezen, schrijven en re-
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kenen, waardoor men dan ook onder de jonge Heden
Velen aantreft, die niet alleen leesbaar, maar zelfs eene
zee* goede hand schrijven.
Deze is dan, zoo ik vermeene, de toestand van den
Landbouw in dit District; dezelve is wel voor vele verbeteringen vatbaar, doch ook tevens op die hoogte, dat,
worden slechts de hinderpalen uit den weg geruimd,
dezelve spoedig met dien der in dit opzigt meest geroemde streken, waar ook gelegen, zou kunnen worden gelijk gesteld.
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Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte van Noord Holland,
Tijdschriftterbevordering van nijverheid 5(1839), pp.652-703.
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Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte
van Noord Holland;
door J. BOLMAN,
Landman in de Beemster.

D a t landbouw «n veeteelt, nevens koophandel, zeevaart en fabrieken, de voornaamste bronnen van onzen
Vaderlandschen rijkdom en welvaart uitmaken, zal wel
zoo wij vertrouwen» door niemand, der zake kondig1,
meer worden ontkend, Evenmin zal het kunnen worden
geloochend, dat onze landbouw en veeteelt, in vergelijking wet andere landen, zich tot eene aanzienlijke
hoogte van volkomenheid hebben weten te verheffen.
Intusschen is het niet minder waar, dat nog in vele
oorden van ons Vaderland, deze gewigtige tak van nijverheid nog op verre na niet met dien ijver en oplettenheid wordt behartigd, als zulks het groot belang
der zaak wel vereischt.
De wijze van landhuishouding veler landlieden getuigt, dunkt mij, nog te dikwerf van derzelver geringe
wetenschappelijke kennis en bekrompene geestbeschaving. — Velen schijnen nog immer de hooge waarde
van hun bedrijf niet te willen of niet te kunnen beseffen. Hierdoor blijven vele loffelijke pogingen, die
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door onbevooroordeelde en verlichte landhuisboudkundigen tot verbetering en bevordering der onderscheidene
deelen van den Vaderlandschen landbouw worden aangewend , nog dikwijls derzelver edel doel missen. Intusschen mogen wij ons vleijen , dat de tijd mogelijk
niet verre meer af i s , dat te dezen opzigte minder
tegenstand, en meerder medewerking onder de landbouwende klasse zal worden aangetroffen. Aanvankelijk toch
heeft men zich thans, ook in deze Provincie, minder
algemeen over ingewortelde vooroordeelen en stijve gehechtheid aan het oude te beklagen. De beschaving,
die edele gezellinne van welvaart en volksgeluk, dié
bereids zoo vele standen der Maatschappij, het genot
harer zoete vruchten doet smaken , heeft, Gode zij dank !
zich ook van lieverlede uitgebreid onder hen, die het
land bebouwen en het vee verzorgen ; waardoor dan ook
bij velen zich zeer duidelijk eene meer ontwikkelde
begeerte en een streven naar vermeerdering van kennis
en verlichting laat opmerken. En in der daad, hoeveel
er dan ook, — niettegenstaande onze vaderlandsche landbouw , in vergelijking met andere volken, op eene aanzienlijke hoogte staat, — nog in de onderscheidene deelen van het landbedrijf, te veranderen en te verbeteren , als wenschelijk geacht mag worden, zoo is het
onzes inziens , niet minder waar, dat men te dezen
opzigte, zeer voorzigtig en bedachtzaam moet te werk
gaan; immers al ligt toch zoude men door iets nieuws
voor den dag te willen brengen, dingen invoeren , die door de reeds bestaande, doch niet genoegzaam algemeen bekende inrigtingen en gebruiken overtroffen werden. Zijn vooroordeel, eigenzin en onberedeneerde gehechtheid aan het oude, lastige hinderpalen voor de landhuxshoudkundige beschaving ; overdrijving en onbepaalde nieuwigheidszucht, zijn in der daad
niet minder, maar veeltijds nog meer verderfelijk en

nadeelig bevonden.
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Ten einde akkerbouw en veeteelt, zoo veel mogelijk
te bevorderen, hebben sedert vele jaren achtingswaardige en kundige mannen zich maatschappelijk vereenigd, om door gepaste middelen den landman in de gelegenheid te stellen, zijne kennis en geestbeschaving
te vermeerderen en uit te breiden.
Ofschoon , in vergelijking met naburige Rijken, het aantal landhuishoudkundige werken in ons Vaderland betrekkelijk gering is ; zoo „mogen wij echter niettemin
door de zorge en edele belangstelling van onbaatzuchtige vaderlandsche geleerden, ons in het bezit verblijden van eenige voortreffelijke landhuishoudkundige geschriften , die eenen schat van belangrijke mededeelingen, waarnemingen en gedane proeven in zich bevatten.
Dat evenwel het grootste deel der landlieden die
schriften niet leest, ja zelfs niet eens weet dat zij bestaan , is wel eene treurige waarheid, die wij niet mogen ontveinzen, dewijl de ervaring het ons nog dagelijks leert. Dit echter moet niemand, die er wezenlijk
belang in stelt, om den Vaderlandschen landbouw te
helpen bevorderen, ontmoedigen. — Elke gelegenheid
toch , die ons wordt aangeboden, om op eene of andere
wijze tot beschaving van den geest en uitbreiding van
kennis onder den landbouwenden stand, nuttig te kunnen medewerken, mogen wij niet verzuimen. Gaarne
dan ook, voor zoo verre mijne geringe krachten zulks
toelaten, tot dat groote doel iets willende bijdragen ,
heb ik gepoogd te beproeven, in hoeverre althans het
niij zouden mogen gelukken, in navolging van de Landbouwkundige beschrijvingen van gedeelten van Utrecht
en Zeeland, ook die van een gedeelte van Noord Holland op te maken.
Hoe'zeer ik tot het behoorlijk uitvoeren en volbrengen
van zulk eene taak, maar al te zeer van de geringheid
mijner krachten en bekrojnpene kundigheden overtuigd
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b e n , zoo meene ik echter, uithoofde ik van der jeugd af
in het landbedrijf ben opgevoed en daarin ook thans
nog geheel het middel van bestaan moet vinden, niet
geheel en al onbevoegd te mogen geacht worden, tot
het geven eener proeve van landhuishoudkundige beschrijving van dat gedeelte van Nourd -Holland, in hetwelk
ik van der jeugd af in de gelegenheid ben geweest, al
de bijzonderheden van het landbedrijf op te merken en
gade te slaan.
Ten einde de uitgestrektheid van het District, hetwelk ik alzoo uit een landbouwkundig oogpunt wensene te beschouwen, eenigennate te doen kennen, zal
ik korlelijk de grenzen aanwijzen, binnen welke hetzelve ligt ingesloten. Deze zijn: ten Oosten en tea
Zuiden de Zuiderzee en het Y tot aan de rivier de
Zaan; ten Westen de Zaan van af Zaandam tot Knollendum, vervolgens een gedeelte van het Noord-Hollands-Kanaal
van af Spijkerboor tot Alkmaar; ten
Noorden de Vaart van af Alkmaar langs de Noordzijde
der Schermeer, en de Dorpen Ooslerleek, Ursem en
Avenhorn, tot aan de Westvriesche zeestad Hoorn.
Behalve een drietal steden, Purmerende, Edam en
Monnikkendam, telt men in het boven omschreven gedeelte van deze Provincie een' menigte Dorpen en Gehuchten, welker inwoners zich grootendeels met de veeteelt bezig houden en daarin ook meestal hun beslaan
moeten vinden.
De landerijen in dit district gelegen, zijn allen vlak
en effen, en meestal wei- en hooiianden, met slechts
enkele stukken bouw- en boschland, en eenige moesgronden. Gevoegelijk onderscheidt men de massa dezer
landerijen in twee groote afdeelingen : de zoogenaamde
Oudelanden en de Nieuwe- of ingedijkte Polderlanden.
Tot de eerste soort behoort geheel Waterland, de Zeevang, het Schermereiland, en gedeelten van Kenmerea Dregterland; — terwijl tot de laatste gerekend laoe-
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ten worden, de van tijd tot tijd drooggemaakte Meren ,
als : de Beemsler, Schermeer, Purmer , Wormer, Starnmeer, en nog eenige van minder uitgestrekheid. In deze
bedijkte polders of meren vindt men de landerijen, door
regtlijnige en evenwijdig aangelegde wegen en slooten,
in geregelde boerderijen afgedeeld; terwijl de woningen
op de meest geschikte plaatsen doelmatig zijn aangelegen.
De grootte of uitgestrektheid dezer boerderijen, of zoo
als men bier zegt: boerenplaalsen, is van zeventien tot
vierendertig bunders, meer of min ; waarvan de gebruikers nagenoeg voor de helft eigenaars zijn, terwijl de
overigen dezelve in huur bezitten; slecbts een enkele
boert voor rekening van den grondbezitter.
Aangaande de.eerstgenoemde soort van landerijen, die
der Ondelauden, is de verdeeling zeer onregelmatig; de
als bij toeval in zoo vele stukken en brokken afgescheurde Wei - en Hooilanden, vormen velden van zeer
verschillende grootte. De boerenwoningen zijn niet zoo
als in de- meren , tusschen de landerijen , maar meest
allen op rijen of in buurten geplaatst, vertoonende op die
wijae, meer of min aanzienelijke gedeelten van Dorpen
of Gehuchten, zoo als men die hier velen aantreft.
Deze buurtsgewijze bijeenwoning i s , wat de gezellige
samenleving en onderlinge verkeering aangaat, zekerlijk
meer aangenaam, vooral gedurende den herfst en winter , wanneer de wegen in de meren veelal slecht, en
somtijds schier onbruikbaar zijn; maar ten opzigte van
het landbedrijf, in der daad minder verkieslijk en veel
nadeeliger, dan de verdeeling der landerijen en plaatsing der boerenwoningen, zoo als die in de meren plaats
vindt. — Hoever toch moeten niet de meeste Oudelands
boeren des morgens en des avonds met hunne schuitjes
varen, om de melk van de wijd en zijd, op kleine stukjes weiland grazende koeijen in te zamelen. Met hoeveel ongemak en voor de inzameling van het hooi
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Taak zoo nadeelige tijdverspilling, moeten t\), met booten en pramen, van heinde en veer, het wintervoedec
Toot hun vee t'huiswaarts voeren. Van alle deze en
dergelijke ongemakken en lasten is de raeerbewoner doorgaands bevrijd. In de nabijheid zijner woning heeft doze doorgaans een door slootschutting afgeperkt stukje
grands, melkhok genaamd; hierin worden '«morgens ea
's avonds gedurende den zomer, de koeijen, zoo lang
het melken duurt, opgesloten. Het vervoeren van hooi
en mest geschiedt hier meest altijd met paard en w**
gen.
De boaworde der boerenwoningen is schier overal de-*
zelfde : namelijk, die op de wijze eener vierkant«
ttolp ,* vandaar noemt men hier ook doorgaans een zoo«
danig huis, eene boerenrtolp. De daken zijn qf van riet
of van gebakken pannen. De grootte ea inrigting de«
huizen en schuren evenwel verschilt, zoo wel in de
meren als Oudelanden, aanmerkelijk. Veelal gewijzigd
naar den smaak des eigenaars, de uitgestrektheid dec
boerderij, of de gesteldheid der plaats. Over het geheel mag men »tellen, dat de boerenhuizen in de meren grooter zijn dan die der Oudelanden. Een middelmatig boerenhuis is doorgaans tot berging van hooi
voor twintig a vijfentwintig koeijen ingerigt ; terwijl sommigen het hooivoor dertig tot vijftig koeijen kunnen bergen , en tevens tot stalling van een geëvenredigd getal
rundvee en twee a drie paarden. Het hooi toch wordt
hier gewoonlijk in de woningen zelve bewaard. Slechts
zeer weinige boerderijen zijn e r , in het door mij omschreven district, waar het in afzonderlijk staande zoogenaamde Zuid-Hollandsche hooibergen of vp'zellergent
waarvan het dak op 4 f 5 of 6 palen rust, bewaard wordt.
De stallingen voor het vee zijn zoo ingerigt, dat de
koeijen op ééne rij van zestien tot twintig, door schuttingen afgedeeld, twee aan twee zijn geplaatst: staande

met hunne koppen naat den wand of buitenzijde van hei
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huis gekeerd. Iedere koe is met een touw of hoornzeel
aan de tusschenschutting vastgemaakt.
Bovendien zijn de staarten , om voor te komen dat de
pluim of kwast niet morsig worde , met een zoogenaamd
staartlyntje aan de zoldering bevestigd : evenwel zoo,
dat wanneer de koe staat, de staart vrij en ongehinderd in deszelfs natuurlijke houding blijft hangen. Vóór
langs de koeijen is eene een weinig boven den grond
verhevene drinkgeut gemetseld , of somtijds ook wel alleen vanhout, terwijl bij enkelen dezelve geheel ontbreekt.
Met hunne achterpooten rusten de koeijen op een van
hont of steen vervaardigd, zoogenaamd stalhout, ter
breedte van drie a vier straatklinkers. De tusschenruimte van de geut tot aan het stalhout is met vaste
aarde aangevuld. Sommigen laten dit gedeelte ook wel
met klinkers bestraten, of met zoogenaamde blaauwe
bakken of baksteenen bemetselen. De lengte der stallen
i s , voor koeijen, van zeven tot acht voeten, voor jong
vee naar evenredigheid korter. De wijdte van een stal
voor twee koeijen zes a zeven voeten. Achter langs het
stalhout is de zoogenaamde groep, waarin de mest en
nrine wordt opgevangen , hebbende eene diepte van een
tot anderhalf, en eene breedte van twee voeten. Behalve die van hout, zijn de groepen meestal met blaauwe
bakken bevloerd. De ruimte tusschen de groep en het
hooibeschot, zijnde het houten bekleedsel der hooibergplaats, is of met hout bevloerd, of, zoo als thans
meestal plaats heeft, met klinkers bestraat. Men noemt
dit gedeelte de gang, hebbende veelal eene breedte van
vijf tot acht voeten. Behalve deze stalling, de lange
regel geheten, is er ook nog een' korte regel, of zoogenaamd achterom, waar doorgaans zes à zeven koeijen kunnen worden geplaatst ; doch dat veelal is ingerigt
tot stallingen voor het jonge vee. Aan dit achterom
volgt, langs de tegen de lange regel overgestelde zijde
van het h u i s , de zoogenaamde dorsch, die in eene vee»
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boerderij , behalve de stalling der paarden (welke aan
het boveneinde der dorsch geplaatst is en boven welke gewoonlijk een zolder gevonden wordt), ook tevens
tot berging der rijtuigen en velerlei nuttige einden
dient. Deze dorsch i s van groote deuren voorzien, groot
genoeg om met een, met hooi of stroo beladen wagen
er te kunnen doorrijden. De overige ruimte van het
h u i s , zijnde de voorzijde, dient voor plaatsing, behalve
de keuken, of het gewone woonvertrek, van nog een
binnenvertrek, voorhuis genoemd, en eenen kelder met
een' kamer daarboven. Het bovengenoemde achterom,
waar des winters meestal het jonge vee staat, dient des
zomers doorgaans voor kaaskamer ; ook" de lange regel,
of het zoogenoemd achterin, wordt des zomers grootendeels voor de kaasniakerij in gebrnik genomen. De
zindelijkheid der Noord-Hollandsche landlieden, door wijlen onzen landgenoot LE FRANCO, VAN BERKHEY, zoo zeer
geroemd en geprezen, is nog in geenen deele verminderd ; de Noord- Hollandsche veeman is er nog altijd zeer op gezet, om zijn vee op de stallen rein te
houden.
Bij ieder boerenhuis is doorgaans nog een langwerpig vierkant gebouw geplaatst; hier schuur, elders boet
geheten, en bestemd voor berging en verblijf der varkens. Ook vindt men nog al dikwijls aan de zijde dezer schuren, zoogenaamde loodsen bijgebouwd, dienende
tot plaatsing der mestkalveren, of anders tot berging
van brandstoffen.
Het spreekt wel als van zelf, dat de inrigting dier
huizen, waar men zich tot voertuigen, alleen van schuitjes en pramen bedient, anders moet wezen, dan daar ter
plaatse, waar men ten dien einde van paarden en wagens gebruik maakt.
In eene middelmatige veeboerderij bestaat het personeel der werkboden zelden uit meer dan twee, namelijk een knecht en eene meid. De jaarwedde des eer-
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sten is ran veertig tot zestig a tachtig gulden ; de meiden verdienen dertig tot vijftig a zestig. In de Oudelanden is het loon in den regel kleiner, dan in de
Meren.
Het getal melkkoeijen, jong vee, schapen enz., welke men doorgaans op eene middelmatige, zoogenaamde
Nienwlandsche of Meerboerderij , van zeventien tot twintig bunders grasland aanhoudt, is van zestien tot twintig stuks melkkoeijen ; vier a zes hokkelingen of eenjarige pinken ; een gelijk getal kuiskalveren ; tien a
zestien ooischapen; twintig a vijfentwintig lammeren, om
tot overhouders te weiden ; een a twee paarden , twee
a drie zeugen, vier a zes mestvarkens, en eenige biggen of zoogenaamde landloopers. Deze opgave zal men
wel niet voor meer, dan eene algemeene oppervlakkige
schets van het op eene boerenplaats in de bedijkte
polders voorhanden v e e , dienen aan te merken; immers
spreekt het als van zelf, dat men met geene zekerheid
het aantal v e e , op eene boerderij kan opgeven, dewijl
het getal en de soort veelal door zeer verschillende en
vaak tegenstrijdige omstandigheden wordt bepaald en gewijzigd.
De aard der gronden i s , in deze districten, zeer
verschillende, voornamelijk kan men dezelve tot drie
hoofdsoorten bepalen, als: Klei, Veen en Zand; welke
hoofdsoorten echter nimmer zuiver, maar altijd min of
meer vermengd worden aangetroffen.
De Oudelanden, die allerwege eenige voeten hooger
liggen dan de Meren of ingedijkte polders, bestaan
allen nit min of meer zantengestelden veengrond. Een
aanzienlijk gedeelte van de Schermer is zandgrond, gelijk ook een klein gedeelte van de Purmer. De beste
en vruchtbaarste kleigrond, van het door ons omschreven gedeelte van Noord-Holland, vindt men in de Beemster en Purmer. Met dat al treft men ook in andere
meren, vooral in het noordoostelijk gedeelte van de
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Schermer vruchtbaren kleigrond aan , die voorzeker met
vele Beemsterweüanden kan wedijveren.
Ten einde in de opgave en vermelding der voornaamste bijzonderheden, betreffende den aard en de soort
der gronden en van het vee, eenigzins geregeld te werk
te gaan, zal ik zooveel mogelijk iedere plaats afzonderlijk beschouwen.
Wij zullen , met de Oudelanden beginnende, met Waterland aanvangen : zijnde veelal lage moerige veengrond , met vele rietwallen en groote waterplassen. Over
het geheel zijn de landerijen hier van geringe hoedanigheid ;intusschen vindt men , gelijk altijd , zoo hier ook
wel een enkeld best stuk land, en veel dat middelmatig is. Ten gevolge der liglere gronden , is het rundvee hier over het geheel ligt van soort en min bevallig van leest.
Ten einde ieder zijne boerderij, zoo veel mogelijk
blijve in stand houden, teelt of fokt men jaarlijks zoo
Veel stuks jong vee aan, als men gewoon i s , ouden of
althans zulken, die voor de melkerij niet meer voordeelig geacht worden, af te zetten en te verkoopen ;
staande het getal der kuiskalveren, die men gewoon
is jaarlijks aan te houden , in verhouding tot het getal
der koeijen op iederen boerderij doorgaans als 1 tot 4.
Het is op gemeen land altijd verkieslijk, zoo veel
mogelijk het eigen benoodigde vee zelve aan te fokken,
ten einde het van jongs af aan den grond te kunnen gewennen. Zulk eigen aangekweekt vee is voor de melkerij meest altijd voordeeliger, dan het van elders aangekochte. — Bovendien heeft men dan ook alle najaar,
door het verkoopen van het overtollige vee, eene geldelijke ontvangst te maken, zonder eene dikwijls meer
aanzienlijke som in het voorjaar voor aankoop noodig
te hebben.
Men legt zich hier schier geheel en al op de melkerij toe, zoodat de vetweiderjj van geene zeer groote
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beteekenis is. Van de melk gaat een groot gedeelte naar Amsterdam; overigens maakt men er zoetemelksche kaas en boter van, of mest er kalveren
mede.
De schaapsteelt is hier veelal van gering aanbelang;
bij iedere boerderij houdt men d e , van de eigen ooischapen geteelde lammeren, om ze des zomers onder de
melkkoeijen duntjes te weiden , zelve aan of verkoopt
ze ook wel op den ouderdom van zes a acht weken.
Deze zelfgeweide lammeren worden in den herfst door
de boeren uit de Beemster of Purmer opgekocht, om
dezelve den volgende zomer tot de vetweiderij te bestemmen. Het aanfokken en vetmesten van varkens, wordt
hier ook op eene kleine schaal gedreven. — de hoend e r - en eenden-teelt is nog al aanzienlijk, en wordt
over het algemeen vrij goed behartigd.
De Zeevang en Overweersche Polder, alsmede de
Holrederkoog - en Zuidpolder, zijn insgelijks veenachtige gronden, doch over het geheel van beter en zwaarder soort, dan die van Waterland. Ook hier is alles
wei - of hooiland, met enkele moestuinen in de nabijheid der woningen. Bouw- en boschland vindt men hier
n i e t , uitgenomen een enkeld stukje, hetwelk men soms
tot het verbouwen van mostaardzaad (*), omploegt, om
het vervolgens weer tot grasland te laten liggen.
Ook hier is de melkerij de hoofdzaak, en de vetweiderij onbeduidend. Behalve het mesten van kalveren,
waarvan nog al partij wordt getrokken, wordt de melk
hoofdzakelijk tot het maken van zoogenaamde Edamsche
zoetemelksche kaas gebruikt. Het varkensmesten is hier
nog vrij aanzienlijk. Het rundvee is over het geheel

(*) Men vertouwt in het door mij omschreven gedeelte van
Koord-Holland meestal de zwarte of bruint Mottaard (Sinapii
nigra); slechts enkeld de witte ofgek {Sinapi* alba).
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zwaarder en welgeniaakter dan in Waterland. (*) De
aanfokkerij staat in gelijke verhouding. De schaapsteelt
is tamelijk: men Aveidt de lammeren tot aan den herfst
en verkoopt die dan aan de vetweiders ; deze worden dan
wel gezocht. De eenden - . en hoenderenteelt is minder
dan in Waterland.
Dat gedeelte van Dregterland, hetwelk wij, alvorens
tot het Schermereilatid overfegaan , nu nog moeten beschouwen , bevat zeer vele goede en sommige uitmuntende weilanden.
De Etershemerkoog en de zoogenaamde Besehoot, bevatten zeer best en keurig weiland ; terwijl de Beels&oog,
hoezeer van veel geringer hoedanigheid-, toch ook nog
tamelijk goed land oplevert. Ook deze gansche streek
wordt uitsluitend aan de veeteelt en wat daarmede verbonden is , toegewijd , zijnde de landerijen meestal regelmatig afgedeeld, en doorgaans ïn de nabijheid der woningen gelegen. De meeste boeren hebben hier paard
en wagen.
Het rundvee is hier zeer goed, en wordt even als
in de reeds genoemde districten, met niet minder goed
gevolg en natuurlijk van beter hoedanigheid en zwaarder soort, aangefokt. Van de melk maakt men insgelijks zoetemelksche kaas. Ook het kalveren - en varkensmesten , wordt niet verzuimd ; terwijl men zich tevens op de teling en fokkerij dezer laatsten met voordeel toelegt. Van de vetweiderij wordt door sommigen
slechts voor een klein gedeelte gebruik gemaakt.
Behalve de hier geteeld wordende lammeren, koopt
men er in meimaand nog eenige bij, weidt ze tot aan
(*) Inzonderheid mag-het rundvee van de Gemeente Warder,
mede in de Zeevang gelepen, hier met onderscheiding genoemd
worden. De landlieden dier Gemeente leggen zich bijzonder op
de verbetering der landerijen toe, ten einde beter en zwaarder
vee te verkrijgen en taeerdere vruchten van dezelve te plukken.
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den herfst, verkoopt ze dan of houdt ze des winters
over, om die voor eigen gebruik ter vetweiding te doen
dienen. Het laatste gedeelte der oude landen , hetwelk
ons nog ter nadere vermelding overig is , i s , het zoogenaamde Schermereiland, vroeger, om deszelfs ligging,
tusschen groote en uitgestrekte waterplassen, dus genoemd. Ook deze landsdouwe is veengrond, en alles
wei - of hooilanden, die zeer onregelmatig afgedeeld
en in vele kleine stukjes versnipperd zijn. Vele dier
kleine stukjes zijn met eenen breeden rietwal omgeven.
Over het geheel zijn de landerijen hier slechts middelmatig en vele van geringe hoedanigheid.
Het rundvee is ook over het geheel veel ligter en
schraalder dan in het zoo evengenoemde gedeelte van
•Dregterlandi De melk, waarvan men de zoo zeer geroemde zoetemelksche kaas maakt, is gelijk elders, ook
hier, een der voornaamste voortbrengselen, waarom men
de veeteelt en veefokkerij zoo ijverig. behartigt. Er
worden in de omliggende dorpen nog al eenige kalveren
gemest, die meest allen te Amsterdam aan de markt
verkocht worden. Men teelt en mest hier ook nog al
eenige varkens.
De schapen, d i e , gelijk in meest alle oude landen,
meest om de melk , wol en lammeren worden aangehouden , kunnen bij elke boerderij slechts een klein getal uitmaken , uithoofde dezelve meestendeels op de erven of kleine, nabij de woningen gelegene , zoogenaamde
schapenweidjes, zich moeten behelpen. De lamineren
weidt men ook al veel tot den herfst, of verkoopt ze
op het tijdstip wanneer ze gespeend moeten worden.
Eenden en hoenders worden hier ook nog al vrij wat
aangehouden. Hoezeer ook hier de landerijen veenachtig zijn, levert zulks echter niet, gelijk sommigen elders wel meenen opgemerkt te hebben, een zekeren
waarborg op tegen het ongans, of de leverziekte der
schapen. Opmerkelijk tocli is het , dat op sommige ou-
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de landen , zoo als de Zeevang en sommige gedeelten
van Waterland, het schaap niet door het zoogenaamde
ongans wordt aangetast, niettegenstaande bij buitengewoon natte zomers, in de Heemster, Purmer,
Wormer enz. schier al de schapen door gemelde ziekte worden weggevaagd. In gewone tijden is slechts een enkeld
stuk lands in deBeemster, Purmer of Schermer , voor het
schaap het ongans verwekkende ; in de Wormer vindt
men veel zulk zoogenaamd ongezond land. Overigens
blijft in de Beemster en overige Meren het schaap volmaakt gezond. Maar, in buitengemeen natte zomers,
zoo als die van 1S29 en 1830, weiden in de Meren niet
alleen schier alle schapen ongans, maar ook van het rundvee , werden toen zeer vele van eene diergelijke ziekte
aangetast: — en des ongeacht bleven bovengenoemde oudelands schapen immer gezond. Bragt men dezen echter in de Meren, dan waren weinige weken, j a , ik
mag wel zeggen, dagen, voldoende, ook deze gezonde dieren aan genoemde ziekte te doen sterven. Om
uit velen slechts maar een enkeld voorbeeld van het
ongansverwekkend vermogen , destijds aan de weilanden
in de Meren eigen, bij te brengen , dient het volgende
te worden vermeld. Nadat in den herfst van 1829 mijne
schapen ook even als die mijner geburen , allen aan het
ongans waren gestorven, kocht ik in het begin van December er weder een vijftigtal te Purmerland, die toen
nog allen gezond waren , en ik ontving dezelve omstreeks
Kersmis, bij vriezend weder, in de hoop, dat door de
vorst de weiden nu wel van derzelver schadelijke eigenschappen zouden gezuiverd worden. IJdele hoop ! Niettegenstaande de vorst aanhield, waren evenwel ook deze
schapen , met het begin van Februarij daaraanvolgende,
alreeds zoo zeer door het ongans aangetast, d a t , wilde
ik ze niet allen laten sterven , ik ze voor een klein
prijsje, niet meer dan de waarde van het v e l , heb moeten verkoopen. Dus bij vriezend weder hadden deze
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schapen, binnen den tijd van zes weken, den hoogsten
graad van het ongans bereikt.
De mest wordt op de oude landen, in den herfst of
gedurende den winter of de lente , wanneer de gelegenheid
daartoe maar gunstig is , met booten of pramen naar die
stukken wei- of hooiland gevoerd , welke men oordeelt
dezelve het meest te behoeven. Zij blijft daar op hoopen langs de slootwallen liggen, tot Maart of April,
wanneer men ze over het land verwerkt.
Het Oudelands hooi is over het algemeen niet zeer
uitmuntend, doorgaans ligt en weinig voedzaam; evenwel treft men ook zeer vele stukken, die tamelijk goed
en soms zeer best hooi opleveren.
Behalve de mindere hoedanigheid veler hooilanden,
veelal voortspruitende uit het te veelvuldig jaar op jaar
hooijen, — draagt ook bovendien het te Iaat maaijen,
en de te langwijlige, en onachtzame \vijz& van inzamelen , veel toe tot de slechtere hoedanigheid van dit
belangrijk wintervoeder. Daar de huizen doorgaans klein
zijn, en dus weinig hooi kunnen bergen, moet er veel
op het erf op zoogenaamde klampen of schelven worden
gezet. Daar komt bij dat men in het grootste gedeelte
der beschrevene oude landen , geen andere voertuigen heeft
dan pramen of booten ; de wijze van vervoeren gaat dienvolgens langzaam voort, te meer wijl men meestal weinig arbeiders gebruikt of in dienst neemt.
Niettegenstaande men over meest alle oude landen,
op het knaphouden der wallen en slooten een goed toeverzigt houdt, zijn echter door den veenachtigen grond,
de slooten meestal zeer ondiep, hetwelk ook bovendien
nog door het gedurig afbrokkelen , van op den aanslag
van wijde waters liggende landen , steeds verslimmert.
Om het overtollige water in de oude landen spoedi<"
kwijt te worden , is het getal molens, in de meeste
dier polders te klein naar de uitgestrektheid van het
te bemalen veld.
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Langs vele dorpen in Waterland en de Zeevang , zijn
slechts voetpaden, terwijl andere min of meer rijdbare
aard- puin - of schelpwegen bezitten.
Nu tot de beschouwing van het anderer gedeelte overgaande , zullen wij de dusgenoemde nieuwe, Meer - of
Polderlanden achtervolgens beschrijven.
De Beemster bevat eene uitgestrektheid van zevenduizend bunders oppervlakte ; meestal uitmuntend best
weiland, benevens een weinig bosch- en vruchtbare
bouwlanden, en eenige voortreffelijke moesgronden. Hoezeer de grond hier meestal uit gemengde klei- en teelaarde bestaat, zoo vindt men evenwel vooral in deszelfs
zuidwestelijk gedeelte eenen moerigen min of meer veenachtigen grond. Deze landerijen zijn dien ten gevolge
ook van minder waarde dan die, welke aan de noorden oostzijde zijn gelegen. Met uitzondering echter van
dit gedeelte, hetwelk men het Hoogeland noemt: zijnde
eene streek grands, gelijk aan het oude land en behoorende tot Dregterland, doch om redenen , bij het droogmaken van dit Meer, tevens met hetzelve ingedijkt.
De hoeveelheid bouwland i s , naar evenredigheid der
uitgestrektheid van ditMeer , betrekkelijk zeer gering, en
heeft meestal deszelfs bestaan aanhet zoobekende onkruid ,
heermoes of unjer genoemd, te danken. — Want schier
alle bouw- bosch- en moesgronden zijn hier min of
meer met dit gewas bezet ; en dewijl men zulk zoogenaamd Unjerland beter voor bouw- dan weiland geschikt acht, heeft men dan ook al sedert jaren eenige
stukken omgeploegd. Dewijl, door de geringe hoeveelheid bouwland, de, eigenlijke akkerbouw hier slechts
meer als bijzaak wordt beschouwd, en bovendien gebrek aan geschikte arbeiders zich ook zeer goed laat
opmerken, spreekt het wel van zelf, dat men te dezen
opzig.te, niet die hoogte heeft bereikt, waarop naburige
landbouwende gewesten zich mogen beroemen.
Om zich hiervan te overtuigen, hebbe men zich niet
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zoozeer haar andere Provinciën van ons Vaderland te begeven ; een bezoek langs de voornaamste bouwlanden in
Kennemerland en Westvriesland zal kunnen volstaan,
om ons van den achterlijken toestand des landbouws
in de Beemster te overtuigen. Men teelt hier meestal tarwe, garst, haver en paardeboonen, een weinig rogge, benevens eenig kool- en mostaard - zaad ,* en
voorts aardappelen.
In de nabijheid van Furnierende vindt men nog al
vrij wat moeslanden, die allen in kleine stukjes, van
een bunder en zeventig roeden, tot drie bunders en
veertig roeden of meer zijn afgedeeld ; met naar de
uitgestrekheid van den moestuin , of het vermogen en
den smaak des eigenaars of verhuurders, ingerigte woningen.
De moezerij bestaat hoofdzakelijk uit peulen, hier
erwte-peulen genoemd, groote boonen, agurkjes, dop~
erwten, aardappelen , kool, sla - en smj'boonen, benevens kropsalade en meer anderen. De Beemster erwte~
peulen zijn beroemd, en de hoeveelheid agurken die
hier jaarlijks geteeld worden is zeer aanzienlijk. Langs
de slootwallen heeft men enkele of dubbelde rijen knolwilgen, terwijl rondom op de buitenakkers een enkele rij
coflboomen is geplant. En zoo weet de nijvere moezenier van het kleine hem afgestane stukje gronds voor
zich goed partij te trekken, om voor zijn , vaak talrijk
gezin , het noodige tot levensonderhoud met eere te verdienen.
Hoezeer er van tijd tot tijd, behalve zoovele sierlijke
en fraaije buitenplaatsen, ook al verscheidene boerewoningen zijn verlooren geraakt, zoo vindt men toch heden nog ten minste het aanzienelijk getal van tweehónderd en veertig huismanswoningen in dit Meer. Alle
deze huizen staan, of aan den ringdijk , of aan de vele
met dubbelde rijen boomen beplante wegen , die dit Meer
op de meest regelmatige wijze doorsnijden. Schier bij
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ieder boerenhuis vindt men het erf, rijkelijk met ooften wondl'oomen versierd, en nevens dien nog eeneu meer
of min aanzienlijken' boomgaard en moestuin. De uitgestrektheid der boerderijen is van zeventien tot vierendertig bunders meer of min. Het huishoudelijk en land-«
bouwkundig doel, hetwelk de onderscheidene landlieden voor zich het meest wenschelijk of verkieslijk
achten , is natuurlijk zeer verschillende ; terwijl men ia
de keuze der middelen tot bereiking van zijn doel, ook
al zeer onderscheiden te werk gaat. Velen, om maar
de meestmogelijke hoeveelheid kaas van hunne landerijen
te trekken, houden een zoo groot mogelijk aantal melkkoeijen, als overeenkomstig de uitgestrektheid van hunne boerderij en hooiwinning bestaanbaar is. Anderen
voegen bij de melkerij , ook de vetweidcrij , hetzij van
koeijen , ossen of schapen , of wel koeijen en schapen
tevens. Over het geheel is het getal melkvee op iedere boerderij van zestien tot dertig koeijen min of meer,
met tien tot twintig ooischapen. De melk wordt .meestal tot het maken van zoetemelksche kaas verbruikt, behalve bij eenige weinigen, die zich geheel of gedeeltelijk
op het mesten van kalveren toeleggen. Velen mesten
ook nog gednrende den zomer een of twee kalveren
met de schapenmelk en zoete hui of wei, welke men dan
hui- of weikalveren noemt. Meer algemeen echter is het
kalveren mesten van September tot en gedurende den
Winter. De hoeveelheid kaas, die uit. de Beemster op
de onderscheidene markten van Alkmaar, Hoorn, Edam
en Purmerende wordt verkocht is zeer aanzienlijk, bedragende misschien nagenoeg een milUoetiNederlandse/te
ponden in het jaar. Deze kaas kan ongetwijfeld voor
het grootste gedeelte met de beste van Noord-Holland
worden gelijk gesteld. De opbrengst van boter, die
men hier bijna meer als een bijkomend verval zouden
kunnen beschouwen, is evenwel toch nog al vrij aanzienelijk en voor ieder veebedrijf dikwijls van grooter
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beLng, dan vele landlieden misschien wel zelve weten. Men overdrijft voorzeker niet, indien men de opbrengst aan boter in de lïeemster, op tachtigduizend
Nederlandsche ponden begroot, overeenkomende met ten
naastenbij twintig ponden per koe in het jaar.
Eene korte schets van het kaasmaken in Noord-Holland zal hier welligt niet ongepast geacht worden.
Nadat de melk zoo als die van de koe komt, in eene
groote tobbe, van honderd tot honderd en vijftig Nederlandsche kannen inhoud , is verzameld, wordt er ten
naastenbij een vierde van eene kan stremsel, zijnde op
pekel afgetrokken gerookte kalfsmagen of lebben, bijgevoegd. Na een kwartier min of meer, al naar gelang
de melk warmer of kouder i s , — is de melk dik geWorden, en in het zoogenaamde glib veranderd. Na
wordt met eenen houten nap , deze glib zachtjes in alle rigtingen doorgekliefd, hetwelk men doorhalen noemt ;
de hui of wei, die tot nog toe zich tusschen de menigte gliblagen had afgescheiden , komt nu naar boven ,
terwijl de thans vaster geworden kaasstof naar beneden
zinkt. Na deze eerste bewerking laat men de massa
eenige minuten in rust, schept vervolgens zooveel wei
af, als maar immer doenlijk is. Nu gaat men tot de
tweede bewerking, het kleinzen, over. De massa kaasstof wordt onder deze bewerking tot de grootst mogelijke fijnheid gebragt, en men voegt een weinig, intusschen warm gemaakte wei, bij de gekleinsde wrongel;
na eenigen tijd rust, is nu de kaasstof tot een geheel
zamengepakt, deze klomp drukt men met den nap nog
vaster in een, en giet de wei schoon af, verdeelt de
kaas in vormen en drukt de nog aanwezige wei er geheel uit. Nu wordt de dus van wei ontdane kaasstof
fijn gekruimeld, daarna weer in de vormen of kaaskoppen gedaan en daarin sterk met de handen gedrukt,
of ook w e l , indien het zoogenaamde middelbare of
groole zijn, met behulp van een daartoe vervaardigd
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werktuig zamengedrukt. Men bezigt hiertoe den zoogenaamden duwer of donwer, bestaande uit een voetstuk,
zijnde een halfrond plankje, juist passende in den maker of kaaskop, en voorts uit eenen steel en daarboven aangeplaatste kruk, zoodat, als de kaaskop met de
goed fijngekruimelde wrongel is aangevuld, men den duwer op die wrongel kan zetten en deze hiermede sterk
aandrukken, door met de borst op de kruk van den dawer en te gelijk met de beide handen op de kaas te
drukken. Na op de eerste bovenzijde langgenoeg geduwd te zijn , worden de kazei in den vorm omgekeerd,
en op de dan boven zijnde zijde ingekmimeld ; men doet
er dan nog zooveel wrongel uit de tobbe bij , als men
tot het bekomen van de vereischte grootte oordeelt noodig te wezen. Nu duwt men onder gedurig omkeeren
zoo lang, tot dat de kaas -de verlangde vastheid heeft
verkregen ; dan wordt er warm water of wei in de tobbe
gedaan, en daarmede gaat men de kaas baden, waardoor de kaaskoppen en kazen , van de nog aanhangende
vetdeelen worden gezuiverd en de korst der kazen zich
beter gaat sluiten. Nu wikkelt men de kaas in een
linnendoek, doet haar dus omkleed in den vorm, legt
er den volger o p , en plaatst het geheel onder de pers.
Na twee, drie of vier uren, al naar men zulks noodig
oordeelt, geperst te zijn, worden ze in de zoogenaamde kaaszetters gedaan en met zout belegd. Vervolgens
worden de kazen eensdaags omgekeerd en telkens met
natgemaakt zout, gewreven en bedekt. De tijd gedurende welke de k a a s , zoo als men zegt : »in het zont
staat," is verschillend, al naar gelang de soort en de
gesteldheid van hét weder. Gewoonlijk staan kazen van
twee Nederlandsche ponden, die men kleintjes noemt,
acht a tien dagen ; middelbare van vijf a zes Ned. pondeni twaalf a veertien dagen; en groote van tien a
twaalf zulke ponden, drie weken, in het zout. De zetters , waarin de kazen te zouten staan, plaatst men of
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in kisten of op tajels. Nu lang genoeg gezouten te zijn,
Worden de kazen met water afgewasschen, en op de
kaasborden (zijnde lange planken, waarop de kazen te
droogen liggen,) geplaatst en dagelijks omgekeerd. Drie,
vier a vijf weken , of ook dikwijls langer blijven zij op
de kaasborden vertoeven , wordende in dien tijd , twee a
driemalen in koud water geweekt en afgewasschen ; na
de laatste wassching, die ook wel met heergemaakte
wei geschiedt, worden de kazen met wanne lijnolie,
door middel van een wollen - of flanellen lapje, goed
ingewreven, en vervolgens ter verkoop naar de markt
gebragt. De hui of wei , die van de kaas wordt afgeschept, verzamelt men in tonnen of dusgenoemde weivaten , hebbende eenen inhoud van ruim honderd Ned.
kannen. De portel, zijnde een wit melkachtig vocht,
hetwelk onder het kruimelen en duwen van de kaas
wordt afgescheiden, wordt ook door sommigen in genoemde weivaten gedaan ; velen echter verzamelen dat
vocht in de dusgenoemde roomvaten. Na dat de wei
eenigen tijd heeft stilgestaan, verzamelt zich de room
op de oppervlakte, die een of tweemalen daags wordt
afgeschept en in de roomvaten gedaan. Het roomvat
gevuld zijnde, wordt deze min of meer verzuurde room
gekarnd, en verkrijgt men dan de zoogenaamde weiboter. Velen roomen ook een gedeelte van de melk , hetwelk vooral in den herfst en bij kond weder zeer
nuttig i s , wijl de kaas anders moeijelijk de noodige
vastheid erlangt. De van deze room gekarnd wordende
boter, noemt men roomboter, zij is niet alleen smakelijker, maar kan bovendien veel langer worden goed
gehouden dan de eerste. In het voorjaar, wanneer eenige
koeijen gekalfd hebben , karnen sommige ook de melk,
die men in een vat laat verzuren of runnen. Nadat
de boter uit de karn genomen en van de aanwezige
karnemelk gezuiverd i s , wordt er de noodige hoeveelheid fijn zout doorgewerkt, vervolgens iederen dag goed
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doorgekneed, tot zoolang dezelve geschikt ï s , o m , in
al zulke vormen, als het gebruik der plaats medebrengt,
op de markt ten verkoop aangeboden te worden.
Het rundvee is hier veelal voortreffelijk en zwaar,
hoewel hierop somtijds ook groote uitzonderingen bestaan. Vele landlieden toch , hebben nog immer de ge-*
woonte, slechts weinig jong vee zelve aan te fokken , terwijl zij het benoodigde melkvee van elders , op de vooren najaarsmarkten aankoopen ;vandaar dat men het NoordHollandsche rundvee-ras nog altijd met rassen van andere Provinciën vermengd aantreft.
Veeltijds koopt men van het Vriesche ras, en hoezeer deze somtijds ook zwaar en goed kunnen zijn, zullen zij echter over het algemeen wel te onderscheiden
zijn van dezulken, die van zuiver Noord-Hollandsch
ras, en op zware kleigronden goed verpleegd en behoorlijk verzorgd zijn. De echte Groninger,-Vriesche en
Noord-Hollandsche koepen hebben altijd iets eigendommelijlis, iets kenmerkends, waardoor een kenner tea
minste, altoos de verschillende vcesoorten van elkander zal kunnen onderschelden.
Het getal melkkoeijen hetwelk in de Beemster in de
maanden April en Mei in de weide wordt gezet, is
zeer aanzienlijk, en zal misschien wel op vierduizend
stuks, ten naastenbij kunnen worden begroot. Hierbij
mag men voegen duizend hokkelingen of éénjarige pinken , en een gelijk getal kuiskalveren. De vetweidery
is hier ook nog al tamelijk aanzienlijk, bedragende het
aantal varekoeifen en ossen ten minste wel duizend
stuks; met ongeveer achtduizend schapen, of zoogenaamde jonge' overhouders.
Het aantal ooischapen, zal men wel op tweeduizend
mogen stellen ; terwijl het in de weide loopende getal
jonge lammeren, zoo wel eigen geteelden als van elders
aangekochte wel vijfduizend zal bedragen.
Men begrijpt ligt, dat het gezigt van zulk een aan-
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tal keurig rund- en schaaps-vee, grazende op heerlijke
en uitmuntende weilanden, naast zindelijke en rijkbelommerde landhoeven, allerbckoorlijkst moet wezen. Geen
wonder dan ook, dat zoo velen, in den zomer van elders worden uitgelokt, de schoone Beemster-landhoeven
te komen bezigtigen.
Hoezeer, zoo door den zvvaren en vruchtbaren grond ,
als het daarop welig tierende voedzame gras en klaver,
het rund en schaap hier als van zelf beter en zwaarder
worden , dan op de omringende oude landen , zoo is het
evenwel niet te min zeker, dat, indien de landlieden
zich hier meer algemeen met ijver en lust toelegden
op de aanfokking van eigen deugdzaam ras ; bij de
verpleging en verzorging van het jonge v e e , met alle
naauwgezetheid, gulheid en oplettendheid te werk gingen,
en dusdoor de zorgvuldige opkweking van hetzelve , hunne
landhuishoudelijke pligten beier behartigden; dan zeg ik
zouden wij niet alleen beter en zwaarder vee bezitten,
maar vele ingezetenen zouden daardoor in welvaart toenemen.
Men rekent de zwaarte van het slagtbare rundvee hier
doorgaans van vijfhonderd en vijftig tot zeven a achthonderd oude ponden vleesr.h, met tachtig a tweehonderd oude ponden vet. Sommigen overtreffen deze zwaarte nog verre; gelijks ik onlangs nog een voorbeeld van
dien aard in het Nederlandsch Magazijn, (zie jaargang
1837 bladz. 159) heb aangevoerd , van dertienhonderd en
zesenzeventig oude ponden vleesch en vet.
Ten gevolge van het weinige bouwland, zijn hier betrekkelijk weinig paarden ; misschien tusschen de vier
en vijfhonderd. Er worden twee springhengsten aangehouden , die jaarlijks ongeveer honderd merriën dekken. Ook in het naburig dorp Avenhorn, worden jaarlijks twee dekhengsten van de Koninklijke Stoeterij geplaatst. Daar de arbeid der paarden bij veeboeiderijen
niet zoo aanhoudend en zwaar is , als op de bouwlan-

( 075 )
den, zijn dien ten gevolge de paarden hier veelal dik
in het vleesch.
De schaapsteelt is h i r r , gelijk reeds met een enkeld
woord is aangestipt, vrij aanzienlijk : stelt men het aantal ooi- en wei - schapen tusschen de tien en elfduizend, dan zal er toch jaarlijks bij de
vijftigduizend
Nederl. ponden wol in de Beemster worden verkocht.
De Beemster- en Purmer-wol is onder die van het
vasteland van Noord-Holland, de meest gezochte. De
prijs der wol is zeer veranderlijk, en dikwijls ongeregeld.
De vetgeweide schapen worden van af den scheertijd,
omstreeks half Junij , hetzij aan huis of op de markt van
tijd tot tijd verkocht. Voor ruim dertig a veertig j a ren , pleeg men de vette schapen aan de huizen, in de
maanden October en November op te koopen, om dezelve gedurende den winter in besloten hokken met
paardeboonen en haver te voederen. Deze zoogenaamde
hokschapen werden in den nawinler of lente duur verkocht , terwijl men den mest aan de Amersfoortsche tabaksplanters voor goeden prijs konde slijten.
Thans hokt men geene schapen meer, althans het is
niet noemenswaardig; maar daarentegen laat men nu een
aanzienlijk getal schapen tot laat in den winter, of
zelfs tot Mei en Junij van het volgende jaar voortweiden , om zoo doende in de gedurige behoefte der slagters te kunnen voorzien. Niet zelden ziet men dan ook
gedurende de maanden April, Mei en Junij , de beste
der dus voortgeweide schapen op de markt verkoopen,
voor twintig, vijfentwintig a dertig guldens per stuk ;
hebbende zulke schapen dan ook niet zelden het aanzienlijk gewigt van honderd a honderd en dertig oude
ponden vleesch en vet.
Men begrijpt l i g t , hoe noodlottig de jaren van 1829
en 1830, ook voor de Beemster landlieden geweest zijn,
overmits ten gevolge der natte zomers van die jaren,
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bet ongans hier eene algemeene slagting onder het
schaapsvee te weeg bragt ; zoo dat het anders zoo aanzienlijk aantal schapen:, in de Jïccmster, Purmer, Schermer en Wormer, tot een zeer gering getal versmolt.
Sedert echter is van lieverlede de massa schapen in de
bedijkte Meren en elders , weder tot de vorige hoogte
aangegroeid. Door het invoeren van allerlei vreemd en
Taak gemeen soort van schapen en lammeren, is sedert ons eigen Noard-Holïandsch ras veel verbasterd
geworden ; te meer, daar toch schier alles wat slechts
ooi was, tot den ram werd toegelaten»
Nu evenwel het schapental weder volledig en goed
aangevuld i s , begint men zich weder meer op de verbetering en veredeling der soorten toe te leggen , om
xoo doende het zuivere eigen ras weder in en door zichZelve te herstellen« Jammer dat zoo velen bij de keuze
eens springrams, nog zoo weinig op do fijnheid der
.wol letten. De Texelsche lammeren willen hier zeer
goed voort, geven fijne wol, en worden goede, zware
wei- en .ooi - schapen. De Wieringer lammeren willen
hier ook zeer goed gedijen ; doch blijven kleiner van
ptuk, met lange grove wol. Een goed Noord-Hollandsch
weischaap heeft van Hen tot fwaalf, en somtijds tot
achttien oude ponden wol. Minder soorten hebben van
zen tot negen ponden. Ooischapen van vijf tot acht a
liegen zulke ponden.
Het aantal varkens is hier ook vrij aanmerkelijk,
voor het minst driehonderd zengen of moeder-varkens ,
die ieder jaar in twee dragten ongeveer vierduizend
biggen werpen. Bovendien zullen er ten minste nog
» e l duizend varkens worden vetgemest. Eene menigte
dezer dieren worden, zoo hier als elders in Noord-Holland, jaarlijks door de sedert 1816 geheerscht hebbende
ziekte weggesleept. Vooral heeft zulks plaats gedurende
de maanden Jnnij, Julij, Augustus en September ; de
schade die de landlieden en daglooners, door het gedu-
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rig sterven liunher varkens, jaarlijks ondervinden , is
nog al belangrijk. — Waarlijk, er gaat hierdoor, iederen zomer een' aanzienlijke schat verloren, welk verlies thans als door de gewoonte eigen geworden, door
velen naauwelijks meer wordt opgemerkt.
Hoezeer men hier ook vele eenden en hoenders aantreft, zijn echter de voordeden daarvan genoten wordende niet zeer belangrijk ; meer winstgevend is de ganzen - en zwanen - teelt. Het moge waar zijn, dat de
ganzen nog al veel gras verslinden en vooral lastig zijn
bij moestuinen en op nog ongemaaide hooilanden ; doch
deze nadeelenworden naar ons oordeel, door de voordeden
die zij geven , ruim vergoed , vooral in de bedijkte polders. Alleen in de Beemster zijn zeker meer dan honderd boeren die ganzen houden ; ieder heeft door elkander 4 ganzen en 1 gent of mannetje.
Ik reken het niet ongepast, hier iets te laten volgen , aangaande de hier gewone behandeling der ganzen
en der zwanen, zoowel omdat in onze Hollandsche Werken over de Landhuishoudkunde slechts zeer weinig
hieromtrent gevonden wordt, als om gelegenheid te hebben . derzelver voordeden voor de veehouders alhier aan
te duiden.
Zoolang het open water i s , zoeken de ganzen de kost
zelve ; doch wanneer het water is toegevrozen, moeten
zij met paardenboonen, garst of tarwe gevoederd worden. Men draagt zorg dat er altijd zand en schelpen
in de nabijheid der voederplaats voorhanden zijn. De
hokken waarin zij hare nesten hebben, worden op het
erf geplaatst, zooveel mogelijk voor koude en wind beveiligd. Sommigen maken één lang hok in vakken afgedeeld ; anderen, hetwelk mij verkieslijker voorkomt,
ieder hok afzonderlijk. Elke gans legt in Februarij of
Maart, naar de gesteldheid van het weder, van 10 tot
14 eijeren , welke zij 4 weken lang bebroedt. De jongen moeten, zoodra zij het nest kunnen verlaten, in
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afptrkingen worden opgrsloten ; waartoe men eenvoudig
drie kaasplanken kantelings in eenen driehoek tegen elkander plaatst en met in den grond geslagene paaltjes
bevestigt. In deze omheining wordt het hok, waarin de
gans gebroed heeft, gezet en daarbij gezorgd voor zuig e r water en voeder voor de moeder en hare jongen.
Voor de jongen is fijngekruimeld roggebrood, of ook gebroken gort of grutten , het beste voedsel. De moeder
gaat nn en dan wel buiten de afperking gras zoeken ,
en na eenige dagen, korter of langer naar dat het weder ï s , laat men de moeder met hare jongen rn, vrijheid , die dan verder wel voor zichzelve zorgen.
Wanneer zij ongeveer 10 weken oud zijn, zijn zij genoegzaam volwassen en kunnen dan van de vederen ontdaan of geplukt worden. Deze plukking kan 7 weken
daarna herhaald en weder 7 weken later voor de derdemaal , als het weder niet al te ongunstig of het jaargetijde te ververloopen i s , waarom dit alleen kan geschieden met dezulke, die in het begin van April uitkomen.
De later uitkomende jongen worden liever niet meer
dan tweemalen geplukt, doch deze zijn dan Ook in den
herfst spoediger vet en kunnen des te eerder verkocht
worden. De ouden worden te gelijk met de jongen gepinkt. Men plukt van elke gans iedere keer één Ned.
ons of ook wel -J-pond oud gewigt vederen, welke ƒ 2,50
à./' 2,80 het Ned. pond verkocht worden. Iedere keer
trekt men tevens uit de vlerken 8 pennen of schachten
van elke gans.
Wanneer de jongen 4 à 5 weken oud zijn, beginnen
sommige ouden weder op nieuw eijeren te leggen en
vervolgens te broeden , doch de daarvan komende jongen
worden slechts tweemalen geplukt. — Men verkoopt de
ganzen in December of Januarij tegen ƒ 1 , 2 0 à f 2,00
per stuk.
Zwanen vindt men, vooral in de Beemster, zeer vele;
om evenwel te zorgen, dat er niet al te veel worden
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gehouden, heeft de Regering daaromtrent bepalingen gemaakt , o. v. dat er op de 17 bunders of kavel land
slechts één paar zwanen mag gehouden worden. De
«wanen, die zieh meestul in vijvers en slooten ophouden,
verslinden zeer weinig gras, daar zij hun voedsel meestal in het water zoeken. Des winters worden zij, bij
strenge vorst, in daartoe in het ijs gemaakte bijten gehouden en met paardenboonen gevoederd. De zwanen
leggen in Maart of April van 4 tot 10 eijeren, en broeden 5 weken lang. Zij maken haar nest, hetzij op het
Weiland , hetzij in den boomgaard of moestuin ; doch altoos naaf eigen verkiezing, latende zij zich geene plaats
aanwijzen. De eigenaar of gebruiker van den grond,
waarop de zwaan haar nest bouwt, ontvangt van den eigenaar der zwaan telkens 3 guldens. Men verkoopt de
jongen in December voor ƒ 3 à ƒ 7 het stuk. Zij kunnen zeer oud worden»
De Schermer, een ingedijkte en drooggemaakte polder
Van ruim vijfduizend bunders, bosch- en weiland, bestaat ten deele uit zandgrond, zoo wel zuiver als gemengd; —-gedeeltelijk ook uit klei- en veengronden,
sommige gedeelten waarvan zuiver, andere op verschillende wijzen gemengd zijn. Ook hier i s , even als in de
Beemster, de unjer grootendeels de aanleidende oorzaak van het ontstaan der hier aanwezige boschaadjen
en bouwlanden*
De ongelijksoortigheid van den grond is veelal oorzaak , dat men hier zooveel verschil in de deugdelijkheid
en waarde der onderscheidene landerijen aantreft. Sommige weilanden vooral aan de Noord- en Oostzijde des
meers gelegen , zijn uitmuntend en zoowel voor de vetweiding als melkerij zeer geschikt. De verdeeling der
weilanden is meestal regelmatig, en de boerenwoningen
zijn doorgaans doelmatig geplaatst. Het kaas en botermaken is ook hier grootendeels de hoofdzaak, schoon
men ook enkelde groote vetweiders aantreft, die ook
44
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gedurende den winter, eene menigte vetgeweide runderen
stallen. Het rundvee is hier over het geheel ligter dan
in de Beeraster, het aanfokken van jong vee ten
naastenbij in gelijke verhouding, en het mesten van kalveren vooral niet minder.
Ieder boer heeft een koppel ooischapen van tien tot
twintig stuks, en de daarvan geteeld wordende lammeren
worden, of op den ouderdom van zes a acht weken, of
in den herfst verkocht, Sommigen houden hunne lammeren zelve voor de vetweiderij aan en koopen er dan
ook Soms wel eenigen bij. Uithoofde de meeste weilanden in de Schermer voor de schapenweiderij niet
zeer gunstig zijn, is het aantal weischapen hier dan
ook in evenredigheid veel geringer dan in de Beemster.
De varkens zijn hier ook zeer goed : van het aanfokken en mesten dezer dieren wordt vrij wat werk gemaakt. Jammer dat ook hier, doer de jaarlijks wederkcerende varkensziekte, de landman tot zijne groote
schade zoo dikwijls in zijne goede verwachting wordt
"teleur gesteld.
Hoenderen , maar Vooral eenden , vindt men hier nog
al vce'1 ; overigens eene menigte ganzen en eenige paren zwanen.
Goed aangelegde boomgaarden en kleine stukjes boschland, versieren niet alleen de zindelijk gebouwde boerenwoningen , maar leveren tevens ook vrij aanzienlijke voordeelen aan derzelver gebruikers op.
De Purmer, ruim derâekaff duizend bunders groot,
bestaat insgelijks meestal uit goed weiland, met een
enkeld stuk bouwland. De aard der gronden is ook al
verschillende, zijnde : beste zware kleigrond, zand - en
veenachlige gronden. Natuurlijk zijn ook daardoor de
landerijen zeer onderscheiden in waarde en vruchtbaarheid. De beste gedeelten weiland, in den zoogenaainden
kleihoek, kunnen zeer goed met hét beste Beemsterland worden gelijk gesteld. Zoo wel ten opzigte der
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Verdeeling der landerijen, de plaatsing der boerenwoningen , als ten aanzien van het landhuishoudelijk gebruik en de wijze van doen, kan de Purmer in vele
opzigten met de Beemstcr gelijk gesteld worden. Het
zouden dus auttelooze herhalingen zijn, ook van dit
Meer alle bijzonderheden op te sommen ; alleen dient
nog gezegd te worden , dat, ten opzigte der verhouding
van beet land tot Middelmatig en gemeen land, dejse in
de Purmer betrekkelijk veel geringer is dan in de Beemster; zoodat uien in .de Beemster veel best. en weinig
gemeen land aantreft, in de Puriner daarentegen heeft
men veel gemeen en weinig best.
Van de vele buitenplaatsen die men hier vroeger om
derzelver sierlijken en schoonen aanleg bewonderde,
£ijn naauwelijks de sporen meer te vinden. Alleen het
vroeger beroemde Slot Ilpenstein prijkt nog met deszeLfs aloude torens.
Het rundvee is hier veelal even goed als in ,de Beemster. — Over het geheel valt er aangaande de verpleging en verzorging van het jonge vee, ook hier, even
als elders, veel aan te merken ; er zoude in dit ge•deelte van het landhuishoudelijk bedrijf nog veel zijn te
verbeteren.
De vetweiderij is hier naar evenredigheid niet minder dan in de Beemster.
De ischaapsteelt is Uier vooral in de beste gedeelten
ook vrij aanzienlijk, en de wol uit den zoogenaamden
kleihoek wordt bijzonder gezocht. De wegen zijn wederzijds beplant en hebben , als 200 vele belommerde lanen,
geen onbevallig aanzien. De erven zijn rijkelijk met
ooft- en woudbooinen beplant; terwijl schier bij iedere
woning een welingerigte boomgaard en tuin is aangelegd.
De Wormer, of eigenlijk de Wijde-Wormer, is insgelijks een drooggemaakte polder, bevattende eene uitgestrektheid van ruim veertienhonderd bunders middel-
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matig en gemeen weiland. De grond is veelal mobrassig en veenachtig. De weilanden zijn op vele plaatsen met unjer bezet; en verscheidene stukken zijn voor
de schapen ongezond, verwekkende het ongans.
Ten gevolge der doorbraak van 1825, werd de Wormer van alle huizen en boomen geheel beroofd. Sedert het overtollige, water weder was nitgemalen, heeft
men de huizen van langzamerhand herbouwd. Ook
heeft men van tijd tot tijd weder nieuwe beplantingen
aangelegd. Opmerkelijk is het, dat na de overstrooming , die stukken weiland, die vroeger als ongezond
Lekend stonden, n u , welligt ten gevolge van het zoute
water, geheel onschadelijk werden bevonden. Sedert
echter hebben deze stukken van langzamerhand hunne
vorige schadelijke eigenschappen, weder terug bekomen.
Het maken van zoetonielksche kaas en boter, is ook
hier het voornaamste middel van bestaan ; terwijl de vetweiderij, het mesten van kalveren en varkens, en de
schaapsteelt ook tevens als belangrijke en onontbeerlijke
hulpmiddelen tot de welvaart en bloei der landelijke
bewoners van dit Meer moeten worden beschouwd.
De Starnmeer, Broekermecr , Buikslootermeer, Belmermeer en Enge-W ormer, zijn allen Meren van kleinen
omvang, en hebben , wat derzelver landerijen betreft
veel overeenkomst met de vroeger beschreven oude landen.
De Starnmeer levert nog al eenige goede weilanden
op. Men heeft hier hoog en laag land. De huizen
zijn meest allen aan den ringdijk geplaatst, doch de
erven schaars met boomen beplant. De vetweiderij is
hier van weinig belang ; men legt zich veelal op de
melkerij, en dienvolgens op de kaas- en botermakerij toe.
In de Broeker - Buikslooter - en Belmer-Meren, als
ookin deEnge-Wormer , wordt weinig kaas gemaakt, wijl
de melk meestal in Amst^.aam wordt uitgevent, en het
overschot veelal tot mesten vnn kalveren wordt bestemd ,
of ook wel afgeroomd aan de varkens gegeven.
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De landlieden in deze streken z i j n , even als elders
in Waterland, er altijd op bedacht, hunne kotsijen op
verschillende tijden Van het jaar te laten bespringen.
Vooral zorgen zij , gedurende den winter, als wanneer
de melk te Amsterdam het duurste wordt verkocht,
steeds zoo veel mogelijk van versehe kalfkoeijen te zijn
voorzien.
De schaapsteelt is in de Waterlandsche Meren zeer
beperkt, en over het geheel niet zeer bloeijende. Enkele vetweiders, die veelal het beste land in gebruik,
hebben, moeten hiervan worden uitgezonderd. De lammeren worden meestal in Mei of Junij verkocht ; enkelen
houden ze tot aan den herfst, en verkoopen ze dan aan
vetweiders.
Eenden, ganzen en hoenders , vindt men hier nog al
veel, en deze leveren den houders meestal een goed voordeel op. Even gelijk in vele oude landen, vindt men genoemde Meren ook schier geheel van geboomte ontbloot ;
slechts hier en daar ziet men eenige weinige ooft- of
woudboomen, waarvan sommige nog in kwijnenden staat.

Na deze bijzondere beschouwingen zullen wij nu nog
eenigè algemeene aanmerkingen en toelichtingen hierop laten volgen.
Daar de landerijen , in het boven door ons omschreven gedeelte van Noord-Holland gelegen, met uitzondering van slechts eenige weinige stukken bouwland,
genoegzaam allen bestaan i n , voor de eigenlijke veeteelt uitsluitend bestemde graslanden, begrijpt men van
zelf, dat de veeteelt, in zijnen uitgebreiden omvang,
in deze districten zeer belangrijk moet wezen. En inderdaad , hoezeer er op de aanfokking en verzorging van
het jonge vee , zoo als dit hier algemeen plaats heeft,
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zeer veel is aan te merken, wordt nogthans de rnelkerij,
vetweiderij en veeteelt, als zoo tele deelen van het geheel , hier door duizenden met voofdeel eft genoegen
behartigd. Deze landerijen worden" beurtelings geweid
of gehooid. De mest die grooterrdeels fiit koemest, met'
een weinig paarden - en varkensmest vermengd, bestaat,
wordt veelal in de Meren, kort nadat het hooi is ingezameld, voor eenige gedeelten tart het gehooide land
uitgereden en fijngemaakt. In de oude landen, gelijk
wij reeds hebben aangemerkt, heeft de bemesting nog
àt dikwijls- in het voorjaar plaats.
Daar men ten opzigte der hoeveelheid mest, (diö
naar de grootte of uitgestrektheid van het te bemesten
gedeelte lands, dikwijls in zeer verschillende verhoud
ding staat,) zich aan geen bepaalden regel gewoon is
te houden, kan men dus wel niet met zekerheid opgeven, hoeveel koemest doorgaans voor ieder bunder
hooi!and wordt gerekend. Zes a zeven koemest (*) per
bunder zal echter ten naastenbij als hét midden kunnen
worden aangemerkt. De zindelijkheid der landlieden ten
opzigte van het reinigen van slooten ,zuiver houden derwallen en vernietigen der schadelijke planten en gewassen,
verdient geroemd te Worden; waartoe trouwens ook veel
bijdraagt, het van tijd tot tijd houden van keuren en
schouwen door de onderscheidene polderbesturen. Op
het greppelen en andere middelen ter afleiding van het
overtollige water, wordt meestal goed gelet. Een aantal wel onderhouden watermolens ontlasten de landerijen
van het overbodige water. Uithoofde de lagere ligging

(*) Onder het woord koetnest, -verstaat men de hoeveelheid
mest, die gedurende den staltijd van ééne koe verkregen wordt,
namelijk ongeveer 4 voeren of wagenvrachten voor 2 paarden.
Zes à zeven koemest is derhalve 24 à 28 voeren koemest. —
De mest van hokkelingen, paarden enz. wordt naar evenredig«
heid berekend.
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der drooggemaakte Meren, moet het water daar veel
hooger worden opgemalen dan van de oude landen , en
daar het bovendien van zeer groot belang i s , dat de
eerstgenoemde polders zoomin mogelijk van het water
overlast hebben, is men er dan ook al van stonden af
op bedacht geweest, om te zorgen dat er een genoegzaam getal molens is gebouwd geworden.
Vele oude landen , die te weinig molens hebben , liggen nog gedeeltelijk als verdronken, terwijl de Meren
reeds geheel zijn ontlast. Hier komt bij dat de Oudelandsdijkjes op vele plaatsen nog al aan lekkagie zijn
onderhevig, terwijl ook de sluizen door het gedurig
doorlaten van vaartuigen , het binnenwater nog altijd ver^
meerderen. Vooral is dit van groot bezwaar van wege
de aan het Y aangelegde Willemssluis, voor dat gedeelte van Waterland, hetwelk met het groot Noord - Hollandsch kanaal gemeenschap heeft.
De hooibouw, dat zoo gewigtig en hoogstbelangrijk
landbedrijf, wordt hier op de onderscheidene plaatsen
op zeer verschillende wijze uitgeoefend. Na dat het
voor hooi bestemde gras veelal door vreemdelingen is
afgemaaid, wordt in de oude landen het bijeenverzalen en tehuiswaards voeren , meestal door het eigen
volk, of wel met wederkeerige hulp verrigt ; ten hoogste gebruikt men hiertoe een a twee buitenlanders. In
de Beemster, Purmer enz. daarentegen heeft ieder boer
doorgaans vijf, zes a zeven Duitschers in zijnen dienst.
Natuurlijk is deze laatste wijze van hooijen meer kostbaar ; doch, met overleg en oordeel bestuurd wordende,
voorzeker verre boven eene langwijlige hooi-inzameling
te verkiezen. Met dat al is het vaak treurig om te
zien, hoe onverschillig en onoplettend velen ten opzigten van dit zqo voorname gedeelte van het landbedrijf
te werk gaan. Van daar dan ook dat men in den winter zoo veel slecht en vervmarloosd hooi bij vele landlieden aantreft. En daar (och het hooi schier het eenige
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voedsel -middel is , hetwelk men hier in den winter voor
het rundvee gebruikt, is het te meer te verwonderen,
dat zoo velen zieh in dit opzigt aan zoo groote zorgeloosheid schuldig maken.
Indien het hooi als wintervoeder niet toereikende is-,
dan is meestal het bijvoeder lij'nkoeken ; want, daar uithoofde der weinige bouwlanden, het stroo doorgaans
schaarsch en duur i s , wordt dat meestal tot andere einden gebezigd. Wel worden somwijlen ook raapkoeken ,
haver en aardappelen aan het rundvee gegeven, maar
verreweg het meest en bij voorkeur lijnkoeken. — Om
koeijen schielijk vet te mesten, geeft men ook wel
meelbeslag, hetzij van pelmeel of eenig ander b. v«
breekmeel, paardenboonennieel, gerstemeel enz.
Niettegenstaande de aanzienlijke veeteek in dit district , is het inderdaad treurig hier te moeten melden ,
dat er in dit uitgestrekt gedeelte van Noord-Holland,
geen enkel bekwaam Veearts wordt aangetroffen ; zoo
dat men in voorkomende gevallen van ongesteldheid
van het v e e , zich tot hoefsmeden of boerenmeesler»
moet wenden. Onlangs is echter de Heer c. c. GOEDHART, Veearts der I e klasse , te Hoorn gevestigd , waardoor wij , hoezeer de afstand al te ver is, in dit district thans in de gelegenheid zijn, om bij voorkomende
ongesteldheden van het vee, de hulp van eenen bekwamen Veearts in te roepen.
Ten opzigten der Verloskunde van het vee, mogen wij
ons meer- in de nabijheid verheugen in het bezit van
eenen man, die in de moeijelijkste gevallen van tegennatuurlijke verlossing de verwonderlijkste- bekwaamheid
en handigheid aan den dag legt. Eene veeljarige ondervinding heeft hein, door zijne met lust en ijver te
werkgestelde veelvuldige verlossingen, in dit gewigtig
gedeelte der veeartsenijkunde, eene hoogte doen bereiken , die hem billijke aanspraak geeft op de achting en
liefde, niet alleen der in deze omstreken wonende lanct-
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lieden, maar ook vooral op de erkentelijkheid en eervolle onderscheiding van hen , die zich maatschappelijk
vereenigen om de belangen van landbouw en nijverheid
in ons Vaderland te helpen bevorderen. De bedoelde
persoon is PIETER KNIP, landman in de Beemster, zoon,
van PIETER KNIP, landman in de Starnmeer, van wiea
in het Magazijn van den Hoogleeraar j . KOPS, Deel V .
hladz. 125 reeds meldipg wordt gemaakt. Deze p. KNIP
(de zoon), heeft thans bijna duizend min of meer
moeijelijke verlossingen, door geheele of gedeeltelijke
ontleding van het kalf in den draagzak, meest altijd
met het beste gevolg verrigt. Niet slechts in het boven omschreven gedeelte van de/,e Provincie, maar zelfs
ook in andere gedeelten van West-Vriesland en Kennemerland, wordt niet zelden de hulp dezes bekwamen
mans ingeroepen.
De Paardenfokkerij maakt in dit district weinig opgang , behalve een tweetal hengsten , die door landlieden,
in de Beemster voor eigen rekening worden aangehouden, ^worden er jaarlijks in het nahurig dorp Avenhorn,
tot het dekken van merrien , nog twee dekhengstea vao
de Koninklijke Stoeterij geplaatst, waar dan een ieder
in de gelegenheid wordt gesteld, zijne merrien om niet
te laten dekken. Vele eigenaars van paarden schijnen,
echter nog altijd aan de zoogenaamde boerenhengsten de
voorkeur te geven, en betalen liever het daar geeischt
wordende dekgeld, dan dat zij hunno paarden om niet
van de vreemdsoortige hengsten zouden laten dekken.
Dat de schaapsteelt, die hier reeds zoo belangrijk
is en met aanzienlijke vaordeelen gepaard gaat, evenwel op verre na nog niet die hoogte bereikt heeft,
waarvoor dezelve vatbaar mag geoordeeld worden, is wel
buiten allen twijfel. Zonder het kruisen met vreemd
ras voor als nog hier te willen aanraden, meen ik dat
er nog veel, zeer veel gedaan kan worden, om het eigen Noord-Hollandsche ras in en door zichzelve te ver-
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betejren en te veredelen. Na in dezen bet mogelijke te
hebben beproefd, zoude men ook tot de kruising met
edeler rassen knnnen overgaan.
Een enkel molenaar of daglooner, die eenige schapen
melkt, maakt daar kaas en boter van. Deze boter heeft
eene minbehagelijke bleek gele kleur; de kaas verkrijgt,
door bijmenging van een mengsel van schapendrek, eene
groene kleur. Op de eigenlijke boerderijen wordt de schapenmelk •gewoonlijk of aan de mestkalveren gegeven,
of bij de koeijenmelk in de kaastobbe gedaan.

Ten aanzien der gereedschappen om de bouwakkers
te bewerken, valt weinig in het bijzonder op te merken. Men bezigt algemeen den voetploeg, eene egge
met regte tanden, en overigens de bekende gewone gereedschappen.

Van al de schadelijke planten en gewassen, die in
dit district de wei - en bouwlanden ontsieren en benadeelen, behoort wel voornamelijk genoemd te worden,
het zoo algemeen gehate en welbekende onkruid, hier
bekend onder den naam van Vnjer, (Equisetum palustre) (*). Op geen der door ons beschreven oude landen
(*) Dit is dezelfde plant, welke elders onder den naam van
Hermeet of hwadeaard bekend is, sa onder anderen in de landen tusschen Vianen en Gorkum zoo algemeen voorkomt, dat
.men daar het land in goedenaards-land (dat i s , zonder hermoes) en kwadenaard»-land, onderscheidt en gewoon i s , deze
beide soorten van landerijen van elkander door zeer (ten minste
8 voeten) diepe slooten af te scheiden, opdat de hermoes-wortel
niet, ender de «looten door, uit het kwadenaards- in het goe~
denaard»-land zoude komen, en al/.oo de waarde van dit laatste aanmerkelijk doen verminderen. — Bij vele Schrijvers wordt
deze plant verkeerdelijk Equisetum artente geheten.
T. H .
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heeft men dit schadelijk plantgewas immer waargenomen ; maar zoo Teel te meer op de Vaak zoo u i t m u n tende weilanden i n de B e e m s l e r , S c h e r m e r , P u r m e r
en Wijde-wormer. H e t is b e k e n d , dat e r sedert eene
halve eeuw in onderscheidene landhuishoüdkundige ge«
Schriften verschillende middelen zijn aan de hand g e geven en dikwijls met ophef a a n g e p r e z e n , om genoemd
onkr-uid uit t e röeijen en te verdelgen.
Wjj zullen thans niet onderzoeken in hoeverre m e n
van alle die middelen , met meer of minder goed g e v o l g ,
heeft gebruik gemaakt? evenmin ligt het in ons tegenwoordig plan , de meerdere of mindere waarde dier middelen afzonderlijk te onderzoeken en te beoordeelen«
Behalven de treurige v e r z e k e r i n g , die wij ons g e drongen gevoelen hier te moeten bijvoegen, dat sedert
de unjer in genoemde M e r e n , veel meer i s toegenomen dan verminderd ; zullen wij dat g e n e , w a t eigen
ondervinding en opmerking ons heeft g e l e e r d , h i e r , a l s
zoo wij menen , niet geheel o n g e p a s t , thans laten volgen.
H e t m i d d e l ) hetwelk de landman n . JONK, a a n d e
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, heeft b e k e n d gemaakt » hoezeer vuor vele j a r e n door anderea
reeds b e p r o e f d , en dus verre van nieuw» — i s mij e c h ter nog altijd als het doelmatigste en meestgeschikte
tevens voorgekomen (*)» Dat vroegere proefnemingen

(*) Nopens de afbeelding eener rol of wentel van den landman
B. ion* merk ik aan : dat het raam waarin de rol bevestigd
is, aldaar zeer onjuist en slecht is afgebeeld. Immers worden
de vier zijden ran het raam daar, als uit planken van gelijke
breedte «nfdikte voorgesteld ; terwijl de plaatsen waar die v i «
stukken op de hoeken in elkander zijn bevestigd, volstrekt niet
bemerkbaar zijn; zoo dat zij het voorkomen hebben, als uit eea.
ttuk tt zijn vermaraigd. Eéne öp deze wijze vervaardigde rol
zoude in het gebruik al zeer slecht bevallen ; vermits de breeée voorzijde telkens tegen den grond zoude stuiten. Ten einde
de gebreke« dezer afbeelding meer duidelijk te maken, verwijs««
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met dit middel mislukt, of allhans van geen gewenscht
gevolg geweest zijn, ligt, zoo het mij voorkomt, meest
in de trage en minoordeelkundige wijze van uitvoering
en in het verznim van het gebruikmaken , yan andere tot
hetzelfde doel leidende hulpmiddelen. Hier komt bij ,
het nog immer heerschende vooroordeel, en het daaruit
voortspruitende wanbegrip, dat de unjer onmogelijk kan
worden verdreven. — Overigens mangelt het veelal, bij
ondernemingen van dien aard , aan de zoo noodige geest
van volharding.
Met hoeveel aandrang men de zware bemesting, als
een den unjer verdelgend middel ook moge voordragen ,
heb ik mij echter nimmer, vooral op zwaren kleigrond ,
zoo ten volle van deszelfs wezenlijke en voldoende
nuttigheid kunnen overtuigen.
W i l men volstrekt met koemest, hetzij zuiver of met
andere mestsoorten gemengd, zwaar bemesten, dan late
men den mesthoop ten minste een jaar ond worden, alvorens hem op het bestemde stuk land te brengen. Hoe
ouder de mest is hoe beter ; hij vereenigt zich dan te
eerder met den grond, terwijl de runderen of schapen
er veel minder afkeerig van zijn. De redenen, waarom
ik voornamelijk tegen de zware bemesting ben, zijn
de volgende : zware, met unjer bezette kleigrond verkrijgt door sterke bemesting eigenschappen, die den
groei van het genoemd schadelijk gewas meer bevorderen dan tegenwerken. Vooreerst toch maakt zij den
grond, vooral bij regenachtig weder, bijzonder weeji en
Zacht, ten gevolge waarvan de runderen of paarden,
vooral de eerste met hunne spitse klaauwen, diep in
den grond indringen en op die wijze , de unjer meer gewij naar eene teekening van de Vlaaimche rel, in het Tijdschrift van den Heer c. SOSTIHS, 5de jaargang' bladz. 471. Plaat
XV. Met deze Vlaamschc rol heeft die, welke wij gebruiken
veel overeenkomst.
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legenheid geven, om ongehinderd eenen doortogt naar
buiten te vinden. Ten andere veroorzaakt het sterk
bemesten ,dat ten gevolge van den stank , die de mest van
zich geeft en aan den grond mededeelt, de beesten er
afkeerig van worden; zoo dat zij die plekken, waar geen
mest li-gt, zeer kaal afweiden , terwijl ze het bemeste
gedeelte ongemoeid laten en geheel misloopen; tenzij
de honger hen dwingt hetzelve af te eten ; in dit geval slikken zij veel nnjer naar binnen, waarvan men.
alras de nadeelige gevolgen, tot aanmerkelijke schade
ondervindt. Doordien er eindelijk veel, en groote bossen ,lang gras op zoodanig sterk bemest land blijft staan,
wordt dit weldra aan den grond stikkend en rotterig,
men is alsdan verpligt het te laten afmaaijen, vermits
geen beest het meer wil vreten. Dit afgemaaide is van
zeer geringe waarde, de weide wordt zoodoende veel
onsmakelijker voor het vee, terwijl de nnjer zich ongehinderd, ja zelfs met meerder spoed voortplant. Geheel anders is het gelegen , indien men met twee- of
meerjarige aardwallen; dat is of met uitgegraven aardspecie, of met uitgebaggerde slootmodder, de weiden
die met unjer zijn bezet, bemest. Deze bemesting geeft
niet alleen een fijner en smakelijker gewas, maar is
ook van dien aard, dat het vee er dadelijk, zonder de
minste afkeerigheid, op graast.
Heeft men nu een stuk land waarvan een gedeelte
met unjer is bezet, en bemest men dat gedeelte met
genoemde aardwallen, dan zullen de koeijen er nog veel
afzoeken, terwijl de schapen het overige vrij wel van
tusschea de unjerbossen weghalen.
Doch hoezeer men op deze wijze het kwaad evenmin
meester wordt, heb ik alleen hiermede willen aantoon e n , dat althans op zwaar land , de bemesting met aarde , boven eene sterke bemesting met koe- of andere
mest, voor weiland is te verkiezen. Op schrale zandgronden , zal men natuurlijk meer voordeel van den mest
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tBogeti verwachten. Immers , l>ebalve toch dat de grond
daar veel vaster en drooger is , is de uitgegraven specie»
en wat de slooten opleveren , daar ook veel minder geschikt om het land te heinesten.
Men moet nimmer veel niest te gelijk over het
land brengen, en vooral zorgen dat dezelve zoo fijngemaakt worde als mogelijk i s ; het gras zal dan te
•eerder en weliger opschieten en zich digter in «en vlecht e n , waardoor de unjer, meer tegenstand ontmoet, terwijl zij tevens de voor haar nadeelige invloed der niest
•degelijk ondervindt. Meermalen opgemerkt hebbende,
üat dàâr, waar door het gedurig loopen, het zij van
jHeiischon , hetzij van kocijen of paarden, -de grondeen«
meerdere vastheid en eene ineengedrongene en «ffener
•ppervlakte verkrijgt, tuen ook teyens de unjer minder
«£ in het geheel niet waarneemt, niettegenstaande de«elve zich rondom in de nabijheid bevindt, .bragt mij
zulks eigenaardig op het denkbeeld, om door een daartoe geschikt werktuig, de met unjer bezette grond, de
verJangde vastheid en effenheid te doen verkrijgen. Mij
is tot dat einde nog geen gepaster en doelmatiger werktuig voorgekomen, dan de rol of wentel, zijnde een cyïindervormig zwaar stuk hout, hebbende mer a vijf palmen middenlijn en twintig a tweeëntwintig palmen lengte. Met deszelfs assen in een daartoe geschikt raam
met zitting fcevestigd, wordt dit werktuig door een of
*wee paarden voortgetrokken. Met .deze rol maakt men.,
al vroeg in het voorjaar, al naar dat de gelegenheid i s ,
het unjerland effen en gelijk. Doordien dit werktuig
tevens ook kan dienen , om de zwakke unjerstengelen
*e breken en te verbrijzelen., herhale men gedurende
•den zomer dit rollen zeer dikwijls. Dit rollen doet, door
het gedurig kneuzen en pletten der unjerstengelen, zoo
groot nadeel aan dezelve, dat dk onkruid eindelijk aan
•bederf en rotting onderhevig en zoo verre wordt beschadigd , dat men er op de weide geen «poor meer van
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ontdekt. Ik had dikwijls waargenomen dat, hoe meer
de unjer geslagen , getrapt en gekastijd wordt hoe minder zij tiert; en om ook nu aan deze opmerking te
beantwoorden, kwam mij onder anderen bovengenoemde
werktuig allezins geschikt voor.
Het gunstig gevolg, hetwelk de aanwending van dit
eenvoudig werktuig, dat zoowel voor hooi- als weilanden kan dienen , proefondervindelijk, gedurende eenige
jaren heeft mogen hebben, geeft allezins gegronde reden , om het als een zeker en onkostbaar middel, ter
onderdrukking, stniting, en welligt algeheele onschadelijkmaking, van de unjer te mogen aanmerken, en
het dienvolgens ieder eigenaar van landerijen , die met
dit onkruid besmet zijn, ten sterkste aan te prijzen.
Hoe groot ook de uitgestrektheid van het met unjer
bezette gedeelte op eenig stuk land moge wezen,
blijft die aanwending van opgenoemd middel des ongeacht altijd uitvoerbaar. Op de hooilanden moet men
vooral in de maanden Maart, April en M e i , de unjer
door gedurig rollen, zoo zeer trachten te beschadigen
en te kneuzen, dat het hooi daarom even goed door
de koeijen gebruikt kan worden. Op de weilanden en
etgroenen houde men den gcheelen zomer met het rollen , ten minsten eens in de week, aan» Om evenwel
al de voordeden, die de aanwending van de rol oplevert , te genieten , dient men vooral ten opzigtevanden tijd
en de wijze dezer kunstbeicerking, indien ik het zoo
eens mag noemen, met oplettenheid en oordeel te werk
te gaan.
Vroeg in het voorjaar, wanneer de grond eenigzins
begint te sluiten , zoo dat zij niet te week nog ook niet
te hard is , rolle men , liefst bij eenigzins vriezend weder. Gedurende den zomer is het de beste gelegenheid ,
op het midden van den dag, bij onbewolkte lucht en
heete zonneschijn ; de geknakte unjer verdort en sterft
dan té eerder. Omtrent de wijze van behandeling houde
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«ren altijd in het oog, vnn steeds dwars over de ak»
kers te rollen , ten einde de aan de kanten der greppels
staande unjer des te beier te kunnen verpletteren. De
greppels op unjerland moet men nimmer uitgraven : in>dien men slechts den uitgang, waar znlks somtijds volstrekt gevorderd wordt, maar de voor de afleiding van
het overtollige water noodige diepte geeft.
Door het dwars over de greppels rollen, verkrijgen
zij eene holronde gedaante en vaste oppervlakte, ten
gevolgen waarvan zij door het vee niet knnnen worden
beschadigd, terwijl ze voor de afleiding van het water evenzeer geschikt blijven. Voorts rolle men altijd
over dezelfde streek heen en terug.
Men zonde mogelijk kunnen denken , dat door het gedurig rollen van het besmette weiland, men nevens de
unjer ook te gelijk het gras merkelijk nadeel toebragt,
zoo dat, niettegenstaande het voordeel hetwelk aan de
eene zijde de vernieling van het onkruid oplevert, .zulks
van den anderen kant, aanmerkelijk wordt verminderd
door het beledigen van het goede gras en andere nuttige planten. Temeer nog zou men zulks kunnen vermoeden , bij zoodanige rollingen , die bij meer gevorderden
groei der hooilanden, in de maand Mei worden aangewend. De ondervinding echter heeft overtuigend geleerd ,
dat dergelijke vrees ten eenemale ongegrond is. De bijzondere zachtheid en buigzaamheid van het gras , kan de
zware drukking van den wentel zonder nadeel verduren , terwijl de broze unjerstengels aanstonds breken
zonder zich immer weder te kunnen oprigten. Nademaat het in alle'gevallen voor de uitroeijing van den
unjer steeds voordeeliger is , zoodanig land niet te kooljen , maar immer te beweiden , diene men zoo veel mogelijk het hooijen te vermijden.
Bij het beweiden van unjerland, zorge men altijd zoo
veel mogelijk, dat de weide kort blijve, de bossen gras,
dienog hier en daar blijven staan, neme men met de zeis-
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«en weg. De mtesthoopen worden gedurig opgezocht en
bijeenverzameld;. Indien men het gerolde land, hetzij
gehooid of geweid wordende, van mest wil voorzien,
tlan is voor weiland de Lente, en vonr htooiland de
Zomer> onmiddellijk na dat het hooi er is afgehaald,
de beste tijd. Om de mest , dien men over het land heeft
uitgespreid, behoorlijk fijn te maken, bedient men zich
van een bijzonder werktuig, hort genaamd. De hoeveelheid mest voor ieder bunder benoodigd, zal wel op niet
meer dan vier koemest (*) mogen worden genomen.
Is intnsschen het met unjer bezette gedeelte van een
stuk land nog van kleinen omvang, en slechts een gering gedeelte van dat stuk uitmakende, dan kan men
gevoeglijk, vooral wanneer het zwaar land i s , tot eeft
ander * even voldoende, en nog meer voordeelig mid*
del de toevlugt nemen.
Men perke ten dien einde, hetzij door afhekking,
of wel , en dit is beter, door het graVeiie van eetie sloot,
dat gedeelte af, hetwelk met unjer is besmet; altijd
Borgende van op cenige ellen afstand van het niet nnjer bezette gedeelte te blijven : zoodnt men altoos een
grooter gedeelte afperkt, dan wel eigenlijk met unjer
is bezet. Men make de sloot tamelijk wijd, ten naas«
tenbij drie ellen, doch wat de diepte betreft zij men
«eer vooreigtig; men grave slechts zoo veel uit als noodig is om behoorlijk water te kunnen houden ; Want
het te diep graven heeft het ontstaan vän unjer wel eens
ten gevolgen gehad; men kan om die Teden voorzig«
heidshalve, uit voorzorg, den bodem van de sloot met
eene laag koemest voorzien.
De üitgedolven aardspecie moet geheel en al op het
nnjerstuk worden geworpen, om van tijd tot tijd daar
tot mest te kunnen worden gebruikt, waartoe zij gelijk

(*) Zie hier boren bl. 681.
45
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reeds is aangemerkt, bijzonder geschikt i s ; zoo dat nit
aanmerking hiervan de kosten van uitgraving en het
gemis van een gedeelte grond, reeds genoegzaam wordt
vergoed. Om nu het kwaad meester te worden , moet
het geheele afgeperkte stuk, vroeg in het voorjaar, eens
of tweemaal goed worden gerold , om hetzelve zoo veel
mogelijk, gelijk en effen te maken, vervolgens brenge
men e r , wanneer er genoegzaam gras voorhanden i s ,
een koppel schapen op ; bijv. wanneer het. goed land
i s , 25 per bunder meer of min. Het getal kan natuurlijk niet naauwkeurig worden opgegeven, vermits dit
veelal van de gesteldheid van het weder en de deugdelijkheid der weide afhangt. Het is noodig er altijd
zoo veel op te houden, als vereischt wordt om het stuk
kort af te weiden, zonder dat evenwel de•schapen er
onder lijden.
Nevens het kortweiden met schapen, bediene men
zich van het reeds genoemde werktuig, de hurt: zijnde zamengesteld uit eenige ruitsgewijze over elkander
bevestigde ribben. De ribben zijn zeven Ned. duimen
dik en breed, en hebben eene lengte van 20 tot 25
palmen. De zes dwarsliggende ribben zijn met een der
scherpe kanten naar onder gekeerd , terwijl de vier langsliggende op dezelve zijn ingekeept en vastgespijkerd; bovendien is de voorkant der dwarsliggende, gelijk met
den grond, met stevig bandijzer beslagen.
Dit werktuig wordt door twee paarden , al hortende ,
in verschillende rigtingen over het veld voortgesleept.
Acht men de hort soms te ligt, dan plaatst zich de
rijder op eene daartoe vervaardigde zitting op dezelve*
Men begrijpt ligt dat de broze unjerstengels, hierdoor:
geweldig gebroken en vermorzeld worden, waardoor de
schapen meer ongehinderd het gras kort af kunnen bijten,
terwijl het gras door deze bewerking fijner wordt en digterineengroeit, en de unjer mitsdien, steeds meer en meer
verzwakt wordende, onder de graskorst verstikt en be-
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derft. De hort moet niet gelijk de rol dwars over de
akkers, maar integendeel overlangs dezelve worden
Voortgetrokken ; steeds zorgende dat de hort aan de kan^
ten der greppels, met de eene zijde zoo verre overhelt,
dat hij de in en aan den kant van de greppel staande unjer goed kan bereiken. Men horte ook heen en
terug over dezelfde streek. — Het is hier intusschen
noodig te herinneren, dat men de hort nooit anders
dan met droog weer, midden op den dag, terwijl de
zon sterk brandt, met het meeste voordeel kan gebruiken. De unjer breekt dan veel ligter, en laat zich fijnder vergruizen ;verdroogt ook binnen korten tijd, zakt als
tusschen het gras weg en hindert zoodoende de schapen niet. Men zou ook hier, even als vroeger bij het
gebruik van de rol, kunnen aanmerken: dat men tegelijk met het kwaad ook tevens het goede vernielt,
dewijl de hort het gras evenzeer schijnt te benadeelen ,
als zij de unjer teistert. Deze aanmerking, ik baken
het, is niet ten eenemale ongegrond; want het gras
lijdt werkelijk, en wordt min of meer beschadigd ; doch
niet zoo aanmerkelijk als het oppervlakkig wel schijnt.
Zulks laat zich trouwens ook te ligter begrijpen , wanneer men in aanmerking neemt, dat, indien men steeds
zorgt, dat de schapen het gras immer kort houden,
waarop wel degelijk gelet 'moet worden, dan kan de
hort het korte buigzame gras inderdaad weinig hinderen ; maar het treft alsdan het ongehinderd opgeschoten
onkruid des te nadrukkelijker. En al wordt er dan ook
al eenig-gras afgescheurd, dit doet te minder nadeel,
dewijl de afgebroken grasscheuten ongehinderd weder
opschieten, ja zelfs sterker uitstoelen dan te voren.
De unjer daarentegen kan het gedurig teisteren niet
verdragen, verzwakt allengs en verkwijnt, trekt zich
als het ware tot onder de graszode terug, om daar,
indien ik mij zoo eens mag uildrukken, gunstiger
tijden en gelegenheden voor zich af te wachten.
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Men horte ten minsten eons om de veertien dagen,
en houde daarmede aan tot den laatsten October. Zoodra de uitgegraven aardspecie geschikt is om voor
mest te kunnen dienen, brenge men van tijd tot tijd er een
gedeelte van over het geheele stuk, en make die, na
behoorlijk te zijn uitgespreid, vervolgens met de hort
geheel fijn. De bovenlaag, zijnde teelaarde, kan men
des noods dadelijk gebruiken ; maar de beneden- of kleilaag moet eerst goed zijn doorgevrozen, en ten minste een jaar oud wezen. Men zoude ligt de vrees kunnen koesteren, dat men de unjerplant, door dit overbrengen van aarde op nog niet met dit gewas besmette gedeelten des velds , algemeener zoude verspreiden , door de in die aarde welligt levend overgeblevene
wortels van de unjer. De ondervinding heeft mij echter geleerd, dat dit geene plaats heeft, als men slechts
de aarde behoorlijk uitspreidt en met de hort ter dege
fijn maakt, wijl dan de wortels spoedig door de
zon verdorren en geheel afsterven.
Men houde met schapenvveiden op unjerland liefst
zoo lang aan, tot dat, met behulp van de hort, de
unjer geheel is verdreven. Er kunnen des noods ook
wei paarden , jarig vee of varkens, in plaats van, of
lij de schapen op unjerland worden geweid, doch alleen , ja geheel' alleen schapen, houde ik verreweg voor
het best.
Bijaldien men dan volstrekt ander vee er bij wilde
hebben, dan gou ik paarden kiezen: deze dieren toch
kunnen al zoo kort bijten als de schapen, en hebbén
bovendien geen hinder van de unjer. De schapen kunnen met voordeel op zoodanig land worden geweid, te
meer, dewijl door het gedurig overaarden , het gras fijnder wordt, terwijl de groeikracht en de vruchtbaarheid
van den grond niet verminderen.
Het afperken van het besmette gedeelte gronds heeft
het dubbeld voordeel, van in de eerste plaats, het vee
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meer bepaaldelijk te kunnen dwingen, dat gedeelte
kaal af te weiden, waartoe anders nooit gelegenheid is•
terwijl men ten tweede, het overige zuivere gedeelte
nu naar verkiezing ongehinderd kan hooijen of beweiden , al naar dat de omstandigheden en belangen zulks
vereischen , en dit is reeds van groot belang. Want daar
voor de met unjer bezetie weilanden het hooijen altijd
nadeelig i s , vermits zulks de voortplanting en verspreiding van het kwaad meer begunstigt;— is het in der
daad al veel gewonnen, indien men n u , na het kwaad
te hebben afgesneden, ongehinderd kan hooijen , terwijl
men van het afgezonderd gedeelte, even goed, ja zelfs
meer vruchten trekt.
Slechts hierom zoude het afperken reeds zijn aan te
raden ; immers indien men zoo doende het kwaad konde beperkt houden. Maar neen , men moet verder gaan ;
het kwaad moet niet alleen beperkt, maar geheel uit
den weg geruimd worden.
Op plaatsen waar de rol of hort den grond soms niet
kan bereiken, bijv. in slootkanten en kuilen, moet men
zulks te gemoet komen, door die plaatsen sterk met
den voet te (rappen en de unjer met eene drietands
vork gedurig kort af te slaan. Van de voorhanden aardspecie bediene men zich ook, om alle de op het unierstuk voorkomende kuilen en greppels, die inaar eenigzins gemist kunnen worden , gelijk gronds aan te vullen
om zoo doende het land zóó veel mogelijk gelijk
en effen te maken. Alvorens men echter de kuilen en
greppels vult, moet er vooraf eene dikke laag koemest
worden ingelegd: hier door wordt op die plaatsen de
unjer sterk tegengehouden, terwijl het aan den grond
vruchtbaarheid bijzet. De gevulde plaatsen met klaver
en hooizaad bezaaid hebbende, zijn reeds rijkelijk be«
Wassen, alvorens de door de dikke mestlaag, zoo al
niet verstikte, ten minsten sterk tegengehouden unjerBtengel de oppervlakte van den grond heeft bereikt.
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Van deze voorzorg bij het aanvullen van kuilen en
greppels, heb ik reeds veel goeds mogen ondervinden.
Is eindelijk het met unjer bezette gedeelte van een
stuk land nog van te kleinen omvang, om er de kosten van afperking aan te doen , of bestaan er andere
redenen die het afperken bezwaarlijk maken : dan is er
nog een derde middel, hetwelk even krachtig de vernieling van genoemd onkruid bevordert en bovendien
in dit geval meer verkieslijk mag worden geacht. Het
is evenwel zeer dienstig dat men, alvorens dit middel
aan te wenden , eerst de rol gebruikt. Na het dan in
het voorjaar goed gerold te hebben , ga men zoodra er
genoegzaam gras voorhanden i s , tot het in werking brengen van het volgende middel over. — Na zich te hebben voorzien van eenen langen ijzeren ketting, hebbende
de noodige wartels (elders ook wervels genoemd of dubbelde schalmen ) , en van niet al te groote schalmen,
aan het eene einde bevestigd aan eene ijzeren pin,
waarom dezelve zich kan bewegen, schaffe men zich
bovendien nog aan een daartoe geschikt paard. Nu
slaat men de ijzeren pin met eenen zware houten hamer of slaai, vast in den grond , en bevestigt het andere eind der ketting aan een der voorste beenen van
het paard. Is de met unjer bezette plek in de nabijheid van eene sloot, hetwelk toch meest altijd het geval is ; dan plaatse men de pin juist op eene kettinglengte van het water. De ketting moet ten minste zoo
lang wezen , dat het paard de sloot kan bereiken, terwijl het aan de tegenoverstaande zijde verder graast dan
er werkelijk unjer wordt gevonden.
Het paard dus vastgemaakt, weidt cirkelsgewijze de
onder zijn bereik vallende grond ongehinderd kaal af;
terwijl de ketting, door het gedurig voortslepen langs
den grond, de unjerstengels aanhoudend breekt en
kneust, ten gevolge waarvan dat schadelijk onkruid

eindelijk geheel wegblijft. Eene kleine plek gronds, die
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Sferk met unjer was bezet, i s , op deze wijze behandeld wordende, geheel gezuiverd , zoo dat men na verloop van ettelijke jaren, waarvan ik zelf ooggetuige b e n ,
geen het minste spoor van unjer meer ontwaart.
De pin wordt van tijd tot tijd verplaatst en de mest«
hoopen gedurig opgezocht en naar eene geschikte plaats
gebragt. Is soms één paard niet genoeg, dan neme
men er een tweede bij. De eigen rijpaarden kunnea
daartoe gebruikt worden ; doch indien zulks niet wel
voegt, dan; is het niet onvooi-deelig hiertoe in het voorjaar een gezond mager paard te koopen, ten einde het
ÏR den nazomer., wanneer het dik in het vleesch i s , weder te verkoopen.
Dat er met dit middel ook zoo lang moet worden
aangehouden,. tot dat het kwaad geheel is geweken ,
spreekt van jsejf. De bemesting met aardspecie is ook
hier zeer nuttig en van veel belang. Het is in het bijzonder zeer noodzakelijk, de vlotwallen kort en de slooten
zuiver te .honden. — Iets waarop, ook bjj het gebrui*
ken van. de rol of hort, wel degelijk gelet moet worden ; want het gedurig opzuiveren der slooten enhet afsteken der wallen , draagt inderdaad zeer veel bij tot beteugeling Can bet kwaad, en moet dus ook uit dien hoofde volstrekt niet worden verzuimd.
Hiermede ach.t ik voor mijn tegenwoordig doel genoeg te hebben .medegedeeld, zoo wel tot regt verstand
der wijze van aanwending en behandeling der kortelijk door mij aangewezen middelen ter uitroeijing, of
althans onschadelijkjnaking van een zoo met regt gevreesd en gehnat onkruid ; als tevens ter vervulling van
eenen aan de bevorderingder belangen van den landbouw,
verschuldigden pligt: ten einde eiken belangstellenden
landeigenaar of gebruiker in de gelegenheid te stel-,
l e n , om de middelen te kennen, die tot het krachtdadig beteugelen van de unjer, met voordeeligen uitslag
aangewend kunnen worden ; en die tevens gemakkelijk
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k'innen worden uitgevoerd en geene zeer groote kosten
vorderen.
Het zal reeds door velen zijn opgemerkt geworden,
dat e r i n het opgegeven drietal middelen» in aard en
«trekking, eene in het oogloopende overeenkomst zigtbaar is. Alleen de wijze van aanwending en uitvoering
verschilt, naar gelange de plaatselijke gesteldheid der
besmetting, om het zoo eens te noemen, of der weide
waarop de besmetting plaats heeft» en maakt dien ten
gevolge het eene middel somtijds boven het andere verkieslijk.
Het doel tooh van allen i s , eerstett/k ; den grond gelijk en vast te maken; ten andere : om de najerstengeJs door dezelve te teisteren en te kastijden, gedurig
te kneuzen en te breken; en ten laattte : om door het
gedurig bemesten met aardspecie, eenen zoogenaamden
zoeten grond te maken, die het vee zeer aangenaam i s ,
en waardoor het gras steeds digter in een groeit: vormende zich zoo als het ware tot een schild, waartegen
de unjerstengels stuiten, en alzoo geen uitweg naar buiten kunnende vinden, werkeloos in den grond achter
blijven.
Het zoude mij zeer verheugen, indien mijne mede-»
deelingen meer kundige en onbevooroordeelde landeigenaars mogten uitlokken en aansporen, om, in uavolging der door mij aangewezene wijze van unjer-verdelging, er zich ernstig op toe te leggen, ten einde dat
schadelijk plantgewas nit de weilanden te verdrijven. Zoo mogen, door nieuwe proefnemingen, die ver*
beteringen en wijzigingen, zoo wel in de bewerking , als in den vorm der werktuigen tot stand komen, waarvoor het door mij opgegeven« nog altijd vat»
baar geacht mag worden. Datgene toch, hetwelk ik
slechts in weinige jaren heb mogen en kannen verrig-*
ten , zal ongetwijfeld door veeljarige bevinding en mees
algemeen gebruik, in volkomenheid•moeten toenemen.
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Na deze misschien wat al te lange uitweiding over
een zeer schadelijk plantgewas, zal ik mijne Landbouwkundige Be»c&ryving van een gedeelte van NoordHolland besluiten, met slechts nog aan te merken,
dat de zomer-ttalvaedering van het vee in dit district
tot nog toe geene aanmoediging heeft gevonden.

H.GROOTEGOED,
Bijdragen tot de kennisvan den akker- en tuin-bouw van het
Westland in Zuid-Holland,
Tijdschrift ter bevordering van nijverheid 16 (2e R. 1) (1853), pp. 24-39.
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Bijdragen tot de kennis van den akker- en tuin-louw
van het Westland in Zuid-Holland.

Volgens besluit derAlgemeene Vergadering van Julij 1852
was eene Verhandeling van H. GKOOTEGOED te Monster,
zijnde een antwoord, onder de spreuk: Lust laat geen rust,
op de prijsvraag n°. 337, waarbij eene beschrijving gevraagd
werd van den Akker- en Tuin-houuoin het Westland, eervol vermeld, op voorwaarden, dat het aan de Eedaktie van
het Tijdschrift der Maatschappij vrij zoude staan, eenige
gedeelten van dat antwoord, onder bovenstaanden titel, in
het Tijdschrift op te nemen, en om daaraan tevens in aanteekeningen toe te voegen enkele zaken, welke de Eedaktie
zoude meenen te moeten overnemen uit de adviezen der beoordeeld hebbende Departementen. "Wij voldoen hierbij aan
dien last en hebben de bijvoegselen uit de adviezen der Departementen met de letters ADV. gemerkt. — Bed.

In eenen tijd, waarin de beoefening van den landbouw
meer en meer op prijs gesteld; waarin elke poging, die ter
bevordering van zijne belangen kan strekken, bij verschillende Maatschappijen aanmoediging en ondersteuning
vindt, kan het niet onbelangrijk zijn eene meerdere bekend-
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heid te verspreiden aangaande den Akker- en Tuinbouw in
het zoogenaamde Westland, als welke zich, in menig opzigt, boven dien van anderen streken onzes Vaderlands gunstig onderscheidt. Geen wonder dan ook, dat het gewigtige
van dit onderwerp der Maatschappij van Nijverheid te Haarlem aanleiding gaf tot het uitschrijven van bovenstaande
Prijsvraag, ja zelfs tot het herhaald voorstellen derzelve,
toen de termijn van beantwoording verstreken was, zonder
dat zij den daarvoor uitgeloofden Gouden Eereprijs aan eenig
ingezonden Antwoord had kunnen toewijzen. Dit bragt ons
op het denkbeeld om te beproeven, in hoe verre het ons gelukken mögt, aan het verlangen der Maatschappij te voldoen; welk denkbeeld eene eigenaardige aantrekkelijkheid
voor ons had, omdat de stofl'e niet alleen betrekking had
op de plaats onzer geboorte, maar bovendien ook op het
bedrijf, waarin wij gedurende eene reeks van twintig jaren
een toereikend bestaan mogten vinden voor ons en ons huisgezin. Met ter zijde stelling alzoo der smartelijke herinnering van al het onaangename, hetwelk ons daar is wedervaren, toen wij ons deden kennen als voorstanders van eene
vrije ontwikkeling des menschelijken geestes, zoowel in het
burgerlijke als in het godsdienstige leven, willen wij deze
taak naar ons vermogen trachten te volbrengen.
1. Algemeene beschouwing.
In het westelijk gedeelte der Provincie Zuid-Holland, nabij den dusgenaamde Hoek van Holland, afgesneden en als
ware het alleen gelaten door de straat- en spoorwegen tusschen Rotterdam en 's Gravenhage, ligt een plekje gronds,
onder den aiouden naam van Westland bekend, en bevattende de aanzienlijke dorpen Naaldwijk met Hondsholredijk,
Monster met Poeldijk en Quinlsheul, Wateringen, 's Gravesande en Loosduinen; terwijl Vlaardingen, Maassluis,
Maasland, Schipluiden, de Lien, 't Woud, en voorts nog
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esnige kleinere gemeenten tot het zoogenaamde Groote Westland behooren.
Daar bepaaldelijk in de vier eerstgenoemde Gemeenten de
akker- en jtuinbouw tot eene ongemeene hoogte gebragt is,
meenen wij inzonderheid het oog te moeten houden op de
wijze, waar hij aldaar wordt uitgeoefend.
Wanneer men dan van 's Gravenhage het Westland inkomt, ontmoet men eerst liet fraaije Loosduinen. Dit dorp,
hoewel niet tot de genoemde vier gemeenten behoorende, is
echter te rijk aan warmoezierderijen, om er niet een oogenblik bij stil te staan; want reeds vroeg in het voorjaar, als
de Natuur nog maar weinig warmte bezit, wordt zij al geholpen door het trekglas van den geene moeite sparenden
warmoezier, waardoor al vroegtijdig de porselein, wortelen, salade, bloemkool en komkommers daar zijn, terwijl
gemelde groenten al spoedig gevolgd worden van stamsnij- en suikerboonen, die er, zoowel als de duin- en zandaardappelen, in groote menigte verbouwd worden.
Voorts den straatweg volgende heeft men de voorname
dorpen ; Monster en '* Gravesande. Gaat men verder langs
de vaart op den nieuwen weg van Loosduinen, dan komt
men te Wateringen, Quintsheul, Poeldijk, Hondsholredijk
en aan het volkrijke Naaldwijk; en ziedaar de plaatsen,,
wier akker- en tuinbouw het onderwerp is, dat wij zullen,
behandelen.
De grond bestaat uit klei, tuinaarde of uit zand. Waar
de klei te stijf of te zwaar is, wordt zij, door vermenging
met zand, daartoe opzettelijk uit de duinen gehaald, tot
grootere mildheid gebragt, zoo als te Hondsholredijk, Poeldijk, QuinlsAeul en Wateringen. Te Naaldwijk, Monster
en '*Gravesande is de grond van ligter of zwaarder zand,
vermengd met eenige ligte klei of milde tuinaarde. Indien
het nu blijkt, dat onder de ligte zandgronden eene blaauwe
aardlaag aanwezig is, dan ontziet men moeite noch kosten^
om deze, niet zelden ter diepte van acht voeten, naar bo-
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ven te spitten, hetgeen onder den naam van verdclven genoegzaam bekend is (1).
Thans overgaande tot de aard en boomvruchten, welke
deze gronden, onder den zegen van den algoeden Schepper,
voortbrengen, maken wij een begin met de aangename Aspergien.
2. Aspergien.
Het zaad dezer vrucht wordt op eenen daartoe afzonderlijk
gereed gemaakten akker uitgezaaid, en wanneer het te dik
staat, uitgedund, opdat de worteltjes beter zouden kunnen
uitstoelen. De éénjarige plant, wanneer zij goed gegroeid
is, verdient de voorkeur boven de tweejarige, omdat de eerste, bij het verplanten, minder doode spranken krijgt dan
de laatste. Bij het aanleggen van akkers voor deze vrucht,
kan men er nimmer te veel losse en ruige vuilnis diep onder spitten, opdat de grond daardoor bol worde en alzoo
in het voorjaar voor eene spoedige werking geschikt zij;
terwijl men hierbij tevens moet opmerken, dat een hooge
drooge grond, voor de Aspcrgie-teelt eeneeerste vereischteis.
Vroeg in het voorjaar wordt de Aspergie, ter diepte van
vier tot acht duim (2), op de volgende wijze geplant. Nadat men op greppels van een voet breedte (want de plant
zelve is dik en heeft groote wortels) voren gemaakt heeft,
plant men tegen eiken buitenkant (3) van den greppel eene
(1) Men mag biet, als"eene niet onbelangrijke bijzonderheid bijvoegen, dat de gronden in het Westland meest alle zeer hoog boven de
wel liggen, waardoor zij voor de teelt van eenige gewassen, bijzonder
aspergien, uitnemend kunnen dienen; voorts dat de blaauwe aardlaag,
welke men hier en daar tot eene diepte van wel acht voeten van onder
de ligtezandgronden naar boven spit, eene uitgezochte kleisoort is, tot
welker verdelving men dikwerf ƒ 1200 tot f 1400 per morgen besteedt. ADV.
(2) Wij bedoelen hier altijd Rijnlandsche Maat.
(3) In den omtrek van het Departement Alkmaar, hebben kundige
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rij planten, ter wijdte van een voet, en wel in verband,
hetgeen doorgaans met een maatharkje van een voet gemakkelijk afgeschrapt wordt. Zijn nu de beide regels op de opo-egevene diepte, breedte en wijdte beplant, dan wordt de
vore met de gewonen grond gevuld, en de breedte van het
Aspergie-bed, dat men meestal op vierenderdertig duim bepaalt, afgeteekend.
H e t getal bedden, hetwelk men op die wijze aanlegt, is
natuurlijk onbepaald; men zorgt slechts, dat men de bedden van elkander scheidt door een paadje van veertien duim,
makende alzoo bed en pad te zaïnen eene breedte uit van
vier voet. Wanneer nu de Aspergie een jaar gegroeid i s ,
maakt men een begin met liet strooijen van zand, ter dikte van ongeveer vier duim, op het afgeteekende bed, ten
einde het zand in den gewonen grond te spitten en te vermengen , daar zand alleen weg waait. Zeer dikwijls bezaait
men de nieuwe bedden en do paden met uijen of wortelen,
hetgeen echter onraadzaam ï s ; want hoe minder men de
jeugdige Aspergie-plant kwelt, hoe beter men haren groei bevordert. Is het bed nu twee jaren oud, dan wordt het met
zand geheel afgemaakt tot zoodanige hoogte, als men noodig
oordeelt. Yoor eene behoorlijke lengte der Aspergie, rekent
men gewoonlijk op veertien duim uit de moer; w a n t ,
daar deze bedden alle jaren, met een regten kantsteek, net-

warmoesiers voorlang het planten van aspergien tegen eiken buitenkant
van den greppel achterwege gelaten, omdat op die wijze de eene plant
des morgens, de andere des namiddags niet door de voor dit gewas
zoo noodige zon wordt besehenen. Ook vindt daar het planten ter
wijdte van slechts een voet, afkeuring, omdat daardoor de 5 à 6voeten diepschietende wortels te veel in elkander wassen en de een den
anderen verdringt, waardoor de moer zwak wordt en de aspergien uit
hunne magt naar boven wassen, zoodat zij spoedig afgeleefd zijn ; terwijlhet opdewijze, zoo alsmen to Alkmaaren Uitgeest de bedden aanlegt, zeer gewoon is, dat do plant 30 jaren oud wordt, eer men haar
wegwerpt. ADV.
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jes gespit worden, is die ruimte van zand noodig, om niet
de moer met de spade te kwetsen.
Indien echter de grond van natuur zandachtig is, dan
kan men het zand van denzelfden akker gebruiken, mits de
plant zooveel te dieper gepoot worde. In het derde jaar
eindelijk begint men de Aspergien te steken, doch niet langer dan gedurende vier weken, daar anders de moer, nog
niet genoegzaam uitgestoeid zijnde, belet zou worden,hare
groeikracht behoorlijk te ontwikkelen; waarom men ook in
de volgende jaren deze vrucht niet langer dan gedurende
zes weken behoort te steken.
Hiermede meenen wij van de Aspergie-teelt genoeg gezegd
te hebben; wij willen er alleen dit nog bijvoegen, dat men
in het Westland, na twee of driemaal Aspergien gestoken te
hebben,het bed met eene strijkplank aan weerszijde opstrijkt,
om de opkomende Aspergien te gemakkelijker te kunnen
vinden en voor het blaauw worden te behoeden.
3. Aardappelen.
Dat het gebruik en de verbouw der aardappelen van
ouds veel minder algemeen waren dan thans, is bekend,
en evenzeer hoe dezelve allengs zijn toegenomen, waartoe
het bespoedigen van den groei dezer vrucht, zoo als dat in
het Westland geschiedde, misschien niet weinig het zijne
bijdroeg.
De eere der ontdekking van dat bespoedigen komt toe
aan J. VAN GEEST te Naaldwijk en A. GOEIJENBIEE te

Quintsheul, gemeente Monster, daar zij in het jaar 1782 of
1783, op eene eenvoudige wijze ontdekten, hoe die aardappelen, welke zij, met spruiten bezet, uit de winterput haalden en zoo voorzigtig plantten, veel vroeger nieuwe vruchten voortbragten, dan die, welke van hunne spruiten ontdaan, op den ouden voet geplant werden.
De wijze, waarop tegenwoordig het zoogenaamd spruiten-
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der aardappelen bevorderd -wordt, is in het algemeen deze:
Nadat de aardappelen uit de winterput gehaald zijn, worden zij zuiver afgeplukt of afgcsproten, om eene te groote
ongelijkheid in de spruiten voor te komen; die, welke te
groot van stuk zijn, om tot poters te dienen, worden in
stukken gesneden ; daarbij echter zorgdragende, dat er in
elk spruitoogen aanwezig zijn. Daarop-maakt de tuinier zijne broeijerij gereed, waarbij hij op drieërlei wijzen kan té
werkgaan. Bij de eerste, die tevens de aanbevelenswaardigste
is, bedient hij zich van trekglas of broeiramen: Eerst bedekt hij den uitgegraven bak met een weinig paärdenmest of
ruig stroo, ter wijdte van de broeiramen; dezen mest of dat
ruig stroo bestrooit hij met bladaarde, en legt daarop de
poters, ttr hoogte van vier of vijf duimen; terwijl hij niet
verzuimt er gestadig zand door te strooijen , opdat de aardappelen gesloten zouden liggen en goed kunnen wortelen.
Vervolgens,na debovenste laag zoo veel mogelijk gelijk gemaakt ta hebben, dekt hij ze met bladaarde, twee duim
dik ; voorziet de buitenkanten van denbàk tegen wind en indringende koude, en sluit daarop de kisting met de broeiramen ; niet vergetende, het geheel van tijd tot tijd te bevochtigen en, bij te groote warmte, de ramen te openen.
De tweede wijze van broeijing geschiedt in schuren door
middel van kaf van tarwe of, nog beter van gerst, welks
hoeveelheid-men afmeet naar die der aardappelen of naar de
uitgestrektheid van het gebouw. Meestal doorwatert men het
kaf en strooit het een half voet dik op den grond, bij
wijze van een bed. Tot dekking van dit bed van kaf, bezigt men liefst zand én bladaarde, onder elkander gemengd,
gelijk men dit ook tusschen en opde pootaardappelen strooit,
op dezelfde wijze, als wij dat boven, bij de behandeling der
bak-broeijerij beschreven hebben ; terwijl hier het geheel niet
met broeiramen, maar met doorwaterd, doch uitgezakt
kaf gedekt wordt. Ter betere sluiting en ter bevordering
van het broeijen, pakt men op dit kaf nog riet, in meer-
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dere of mindere hoeveelheid , naar gelang het voorjaar kouder of warmer is , waarnaar ook de mate van het kaf bepaald wordt, ten einde het broeijen der aardappelen te bevorderen of te bedwingen. Een waakzaam oog is dus hier
van hoog belang.
Eindelijk, en dit is de derde wijze van broeijing, bedient
men zich ook van manden, die men , nadat men er de aardappelen , met zand vermengd ,ingedaan heeft, in warme koestallen plaatst, of men legt de poters aldaar eenvoudig op
ruime plekken, echter zorg dragende, dat ze behoorlijk gedekt worden et zand en nat stroo.
Zijn nu de pootaardappelen op eene der beschrevene wijzen, naar wensch gesproten, d. i. ter lengte van drie à vier
duim, dan windt men dezelve voorzigtig uit in mandjes,
waarna zij uitgepoot worden op eenen afstand zoo als de
aard van den grond en de soort van den aardappel dit vereischen.
Wat de hier geteelde soorten van aardappelen betreft,
vóór 1845, toen de aardappelziekte vooral begonnen i s ,
werden de Wesllandsche Stoelenmatters voor de allerbeste
gehouden. Immers het was deze soort, welke, hoe vroeg
ook gerooid, altijd eerie geurige en smakelijke hoedanigheid
bezat, en op de Hollandsche markten het eerst werd aangevoerd. En thans — zij is schier geheel verdwenen.
De Blaauwbloem, die op de vroege soort volgde om eerst
later plaats te maken voor den winter-aardappel, is eveneens alleen bij name meer bekend; terwijl ook de heerlijke
en zoo gezochte FrieseAe, Witte of Paarsbloem, die in de
zware klei zoo welig tierde en tot wintervoorraad .strekte,
almede verdwenen is.
Tegenwoordig bezigt men algemeen in het Westland tot
poters de zoogenaamde JEngelscJieaardappelen, die minder
aan ziekte onderhevig zijn, terwijl grove, roode en blanke
aardappelsoorten, vroeger tot bcestenvoeder bestemd, nu de

plaats van onzen heerlijken vorigen winter-aardappel hebben vervangen.
Het is van hoog belang voor liet bespoedigen van den
groei der aardappelplant, eenen wel toebereiden grond te
gebruiken. Van daar dan ook, dat de noeste vlijt van den
Westlandschen Landbouwer zijne akkers in den vereischten
staat tracht te brengen. Is de bovengrond te kleiachtig en
daardoor te stijf, dan brengt men denzelven, door vermenging met duinzand, tot eene gewenschte mildheid, zoo onmisbaar tot eene vroegtijdige werking. Van het verdelven
der blaauwe aardlaag in de ligte zandgronden, hebben wij
reeds gesproken, doch wat hier vooral in aanmerking komt,
is de buitengewone bemesting van den Westlandschen grond.
Men bedient zich, namelijk, aldaar van Schiedammer mest,
die afgeworpen wordt door vee, hetwelk met spoeling gevoederd of vetgemest wordt. De deelen, die in deze spoeling
zijn bewaard gebleven maken de mest van het met deze
spoeling gevoerde vee uiterst geschikt om de ontwikkeling
en den groei der aardappelplanten te bevorderen ; waarom
dan ook het verbruik derzelve, in de laatste jaren, zoodanig
is toegenomen, ja, ik mag zeggen overdreven, (en van eene
dergelijke overdrijving ziet men de voorbeelden in schier
alle vakken), dat de gewone Tuinier ,niet in het bezit van
geldelijk vermogen, door de toenemende duurte dier bemesting zeer gedrukt wordt, ja, niet zelden, bij eene aanmerkelijke mislukking van zijn gewas, tot armoede vervalt.
Eindelijk zij hier nog aangestipt, dat het aanbrengen van
luwte, hetzij dan door heggen, door schuttingen of vooral
door de sedert dertig jaren zoo verbazend veel nieuw gebouwde muren die altijd de West- Noordwesten- en inzonderheid de Noorden winden af keeren, zeer bevorderlijk is
voor het vervroegen der aardappelvrucht, daar zij de jeugdige plant voor het verwaaijen behoeden, en zeer veel bijdragen tot haren gestadigen en stillen groei.
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De winter-aardappelen, immers die men tegenwoordig dus
noemt, worden in zuivere kleigronden verbouwd,die gemeenlijk eerst met vaaltmest zijn bestrooid, en vóór den winter
omgeploegd worden, om ze in het voorjaar te gemakkelijker
met de egge te kunnen bewerken. Ook bij deze soort worden
vele poters, die van spruiten voorzien zijn, met de hand geplant; terwijl men alsdan, tot het maken der noodige gaten,
zich van ijzeren pennen bedient.
4. Aardlbezien en Aalbessen.
Nu komen wij aan de geurige en smakelijke aardbeziën,
van welke de Engelsche in deze hoedanigheden alle andere
soorten overtreffen, en die men hoofdzakelijk te Monster in
menigte vindt. Verder heeft men de Hollandsehe, die meer
te Loosduinen worden aangekweekt; voorts nog de Iersche
en Amerikaansche, en eindelijk nog eenige andere meer waterachtige soorten, doch in kleinere hoeveelheid.
Met betrekking tot het voortkwceken der aardbeziënplanten, is een moerige vochtige grond zeer aan te bevelen,
terwijl men niet weinig tot hare vruchtbaarheid toebrengt,
wanneer men ze, tegen den winter met bagger, veen, half
vergane bladaarde of vuilnis bestrooit.
Tot de behandeling der boomvruchten overgaande, vangen
wij aan met den Aalbeziënboom. Bekoorlijk voorzeker is het,
de nette aalbeziënboomgaarden te aanschouwen', wanneer men
in den tijd van het rijpen dezer karmozijnroode vrucht het
Westland bezoekt, en de bezien in. volle trossen en bossen
van de bijna bezwijkende takken ziet afhangen; eene vrucht,
even verfrisschend in den warmen zomer als verkwikkend voor
den zieken, wanneer haar sap hem in ieder jaargetijde, tot
lafenis strekt: Eene groote hoeveelheid lands is met deze
boomen beplant; voor vele tuiniers maken zij een voornaam
middel van bestaan uit, daar er honderden zijn, die, in
vruchtbare jaren, wel tot tienduizend Wed. ponden Aalbessen
plukken.
3
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Er bestaat maar ééne algemeene soort van de roode en
ééne van de witte aalbessen, die zelden door zaad, maar
meestal door stekken voortgekweekt worden, en wel in dezer
voege: men snijdt de eenjarige loot op de zesde of zevende
spruit af,, wel toeziende dat men geen zuig- maar tophout
neemt; deze loot steekt men, tot op twee spruiten na, in
eenen goed bewerkten grond, waarin men ze gedurende twee
jaren laat wassen, elk voorjaar liet nieuwe hout met het
snoeimes toppende. Is zij nu, na verloop van dien tijd tot
een boompje gegroeid, dan wordtzij met andere soortgelijke
boompjes op rijen of regels gepoot, zeven voet van elkander
en met eene ruimte van zes voet tusschen de regels, terwijl
men, tusschen dezelve nog appelboompjes plant, acht en
twintig voet in de groote en veertien voet in de kleine kruissen, gelijk men in 't Westland zegt; vormende zoo te zamen
schoone en smaakvolle boomgaarden.
De nieuwe hooge grond, d. i. die, waarop vroeger nog
geene aalbessenboomen gestaan hebben, is voorzeker het
meest te verkiezen; doch wil men den grond, die reeds tot
hetzelfde oogmerk gediend heeft, op nieuw met deze boomen
beplanten, dan is het bovenal noodzakelijk, denzelven van
onderen, twee à drie voet diep, met vuilnis te vernieuwen.
Des winters wordt de boom kunstmatig gesnoeid en om
de twee jaren van mest voorzien, ten einde hem krachtig te
houden. Wat dit bemesten aangaat, ook daarin heeft niet zelden overdrijving plaats, en daar men de Natuur wel ter hulp
komen en leiden, maar nimmer dwingen kan, zoo blijven de
schadelijke gevolgen dier overdrijving zelden lang achterwege.
Ook de aalbezieboom staaft de waarheid dezer opmerking.
Welig groeijende in eenen sterk bemesten of nieuwen grond,
gelijk ook onder elzen-singels, waar hij doorgaans geene
vrucht genoeg draagt, om hem in zijnen groei te kunnen
temperen, wordt hij door het snoeimes zoodanig afgekort,
•dat de overgeblevene spruitknoppen den buitengewonen voorraad van groeisappen niet kunnen opnemen of verzwelgen.
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Weldra 'bespeurt men aan den verstikten knop eene bedorven lucht, en ziedaar het ontstaan van den spruik-eber, zoo
zeer gevreesd om zijn vernielend vermogen.
Bij deze duidelijke proeven van het sehadelijke der overdrijving, voegen wij nog de volgende opmerking.
Niet zelden beschuldigt men, al te onbepaald, boomen,
planten of ook wel den grond van onvruchtbaarheid; terwijl
dikwijls de ware oorzaak van dat verschijnsel gezocht moet
worden in de omstandigheid, dat zij maar gedurende een
klein gedeelte van den dag den weldadigen invloed der verkwikkende zonnestralen mogen genieten.
Ook aangaande het kunstmatig snoeijen van den Aalbezieboom, willen wij hier een en ander mcdedeelen, want, waarlijk, zoo men-eene kunst door gestadige oefening moet leeren,
dan moet dit werk wel aan de handen van den Westlander
zijn toevertrouwd, daar het snoeimes, bijna gedurende den
geheelen winter en het voorjaar, zijn gewoon werktuig uitmaakt.
Al vroeg in den herfst, ja zelfs wel in den nazomer reinigt hij het hart of het binnenste van den boom, van zwam,
bladeren en zuighout, welke bezigheid onder den algemeenen
naam van steleuithalen bekend is. Kort na nieuwjaar begint hij daarop te snoeijen, hij geeft den boom eenen hollen
vorm, opdat hij overal genoegzaam lucht benoude, en hout
en vrucht voor verstikken beveiligd blijven; voorts spreidt
hij de takken zooveel mogelijk komrond en breed uit, waardoor naderhand de trossen meer vrij uit elkander hangen en
te beter voor rotten behoed zijn; zoodat ook de vrucht tot
rijpheid gekomen, eene geur en smakelijkheid verkrijgt, die
haar alom beroemd maakt.
De snoeijer behandelt het vruchthout naar gelang van de
meerdere of mindere sterkte van den boom, daarbij ook zijne
gulzigheid in aanmerking nemende, doch ook hier is dematigheid het duurzaamst, 'en doet den boom het langst ia
stand blijven.
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De zwarte lessen, die men hier almede in groote hoeveelheden "aankweekt, zijn onderhevig aan een kwaad, dat onder
den naam van ronde knoppen wel bekend is. Men heeft tweeërlei soort van deze bezien, de zoete en zure, waarvan de
eerste het verkieselijkst is, omdat zij meer tegen dat onheil
beveiligd schijnt te zijn.
Van de kruisbeziën heeft men mede twee soorten: de lange, die men tot het bereiden van moes bezigt en de ronde,
die goed rijp zijnde, als klapbes gegeten wordt. Ruwer van
natuur dan de eerst beschrevene bezien, worden zij ook ruwer behandeld bij het stek-uithalen en snoeijen,dat men, om
hare scherpe dorens, van lederen handschoenen voorzien
verrigt.
5. Druiven.
De geregelde stoombootvaart van Rotterdam op Londen
heeft, in de dertig laatste jaren, de Westlandsche druiventeelt zoo zeer doen toenemen, dat iemand, die vóór dien
tijd deze streken bezocht had, en thans voor het eerst wederzag, ze zeker niet zou herkennen. Duizenden muren van
allerlei lengte en van acht tot tien voet hoogte, zijn er,
gedurende dat tijdsverloop gebouwd, en met wijngaarden
bedekt; ja, er zijn eenige tuiniers, wier muren eene uitgestrektheid hebben van wel twee tot drie honderd roeden.
Ook blijft, ontegenzeggelijk, de druiventeelt eeniglijk voor
't Westland bewaard, wier navolging, elders, niet meer dan
hare schaduw mag genoemd worden. De muren, waarvan
wij spraken, zijn meestal met het front naar het zuidoosten
gebouwd, zelden ter dikte van een geheelen steen, daar een
halve, naar het heerschend gevoelen van den nieuwen goedkopen tijd, voldoende is.
De jonge druivenboomen, die meest van inleggers, doch
somtijds ook van stekken gekweekt worden, poot men op
den afstand zes voet van elkander,opdat de schoone plaats

37

aan den muur niet te lang ongebruikt zou blijven. Groeijen
ze nu later elkander in den weg , dan wordt er nu en dan
een weg gesnoeid en eindelijk geheel weggenomen. Algemeen houdt men de boomen op eenen looper, die dan over
den stam van eenen anderen geleid Avordt, opdat men, de
legger over het harthout heengroeijende, over en in den
stam vruchtbaar hout zou hebben; want ieder deskundige
weet, welk sterk en onvruchtbaar hout een druivenboom oplevert. De wijngaardrank of arm wordt in het Westland
niet paauwstaartswijze, gelijk de perziken- en abrikozenboomen, maar ter hoogte van een voet langs den grond geleid, om de laagst hangende druiven voor bespatten te beveiligen; de uitgroeijende takken leidt en bindt men regtop
omhoog, den eenen hooger dan den anderen, om de trossen
der edele vrucht verdeeld en uiteen te doen hangen, terwijl de snoeijer zooveel mogelijk zorgt, dat de boom omlaag van jong vruchthout voorzien blijve, daar anders de
laten, na verloop van tijd, bloote en onvruchtbare plekken
zouden krijgen. Het hoogste hout snoeit men op vijf voet,
aangezien men de bovenste plaats moet openhouden voor het
plaatsen van het zomerlot, om zoo den boom niet te belemmeren in zijnen weelderigen groei. Vooral snoeit men de
wijngaarden in den herfst, daar men ze anders, door de voorjaarsnoeijing, wanneer er somtijds al vroeg eenige natuur in
den boom is, aan uitlekkingen zou blootstellen. In den
winter dekt men ze algemeen met rietmatten, om de vorst,
en nadat men de ranken, in het voorjaar, geregeld aan den
muur vastgebonden heeft, snoeit men de jonge of nieuwe
loten, op de vereischte maat en breekt de overtollige weg.
De blijvende loten, zooveel mogelijk evenwijdig en regtstandig gebonden en van dief- en zuig-hout ontdaan, worden in
het laatst van Junij, boven aan den muur, op gelijke hoogte
gekort; en de gansche muur is weldra zoo zeer met het
zachte groen van den edelen wijngaard bedekt, dat de vreemdeling van verre meenen zou, enkel groene heggen te zien.
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Tiitusschen is ook het voornaamste, do vrucht,gegroeid. Wanneer het jeugdig lof zijnen wasdom heeft, zijn de druiven
Teecis tat die grootte gekomen, dat ze gedund moeten worden, 't geen men krenten noemt, omdat de vruehten alsdan
ongeveer de grootte eener krent hebben.
Ook de druivenboom blijft niet altijd vrij van onheilen.
Het zoogenaamde ijzer der wijngaarden is iets onnatuurlijksin hunnen groei, waardoor het hout verzwakt en de vrucht
eene dikkere schil en- maar ten halve haren wasdom verkrijgt. De oorzaak van dit kwaad meenen wij te moeten
toeschrijven aan het onmatig bedwingen van den groei des
booms door het snoeimes, of anders daaraan, dat de rabatten niet genoeg afwaterend ingerigt, en de paden te vast en
ondoordringbaar zijn. Immers, wanneer in eenen sterken
boom een buitengewone aanvoer van sappen aanwezig is en
er geene genoegzame spruitknoppen voorhanden zijn om die
op te nemen, of te verzwelgen, dan moet de boom verharden en verstikken;ook hier is de natuur wel te leiden, maar
niet te dwingen.
Om dus dit kwaad voor te komen , zorge men, onzes in•
ziens: 1° dat men het bcsnoeijen van den wijngaard niet
overdrijve, 2° dat men dien zoo veel luwte bezorge als mogelijk zij, en 3° voor losse en afwaterende rabatten, opdat
de koesterende zonnestralen, die den boom verwarmen, ook
tot zijne wortelen kunnen doordringen.
Bene andere oorzaak van den zwakken groei der 'wijngaarden bestaat in den magerheid en wortelziekte van den
grond; welk verschijnsel zich dan openbaart, wanneer de
grond, na jaren lang den eenen boom na den anderen gevoed te hebben, eindelijk uitgeput wordt. Ten einde hierin
te voorzien, moet men dezen dorren grond uitgraven, ten
minste drie voet diep en op zes voet afstands van den boom,
en dien vervolgens door nieuwen gezonden grond doen
vervangen.
Maar ook door nachtrnpsen wordt de druivenboom ge-
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'kweld, daar deze, in 't voorjaar, niet zelden het jeugdige
druivenknopje des avonds of des nachts afbijten, terwijl zij
zich des daags achter het hout verschuilen. Daarom is het
dan ook, dat de tuinier des avonds, van eenen lantaren voorzien, deze ongenoodigde gasten tracht op te sporen, daar
het vangen van elke rups reeds op zich zelf eene groote vernieling der vruchten voorkomt.
Behalve de gewone blaauwe, heeft men nog drie soorten
van witte druiven, als: de Raamburger, die men hier menigvuldig aantreft, de Muskadcl, eene heerlijke druif bij
warme zomers, doch die zelden tot genoegzame rijpheid komt,
als de zomer onbestendig is, en de Paarldruif die meer en
meer zeldzaam begint te worden, sedert men opgemerkt heeft
hoe weinig vrucht zij op den duur voortbrengt.

J. VAN HERTUM,
Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte der provincie Zeeland,
betreffende hoofdzakelijk de eilanden Walcheren, Schouwen, en Zuiden Noord-Beveland,
Tijdschrift terbevordering van nijverheid3(1836), pp. 171-224.
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'at de Landbouw de eerste en ware grondsteun eener
beschaafde Maatschappij uitmaakt, als zijnde de voorname bron, waaruit wij de meest beständige, algemeene en volstrekt onontbeerlijke producten verkrijgen, wordt
door allen, die denzelven op regten prijs weten te schat-?
ten, aangenomen en erkend. Door en met den Land-r
bouw toch, bloeijen orde, welvaart en zedelijkheid in
een land, en dezelve geeft aan schier alle andere middelen van bestaan, derzeiver aanwezen en ontwikkei
ling.
Een hoofdtak van den Landbouw, waarmede dezelve
onafscheidelijk verbonden is, of liever een geheel uitmaakt,
is de. Vee-teelt; deze is voorzeker de grondslag der
Landhuishoudkundige werkzaamheid ; want zonder werkvee, kan er geene behoorlijke bebouwing der gronden plaats hebben ; terwijl er thans zonder winstgevend
12
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r e e , geene wezenlijke vruchtbaarmakendebemesting, der«
zelve mogelijk ig.
Het kan derhalve geene bevreemding baren, dat wij
verlichte en wijze volksbestuurders denLandbouw, en met
dezen ook de vee-teelt altijd zien beschermen, en dat
de uitbreiding, bevordering en volmaking derzelve, steeds
eene der eerste zorgen van hen uitmaakt. In hoe verre dit ook in ons Vaderland plaats heeft, daarvan kan,
om hier slechts het voornaamste te noemen, d e , door
onzen verlichten en hoogst geëerbiedigden KONING, verordende oprigting van bijzondere leerstoelen, aan 'srlands
Hoogescholen- ter opzettelijke beoefening der Landhuis
houdkunde, en vooral ook de daarstelling en oprigting
eener voor den Landbouw zoo hoogst nuttige en thans
reeds met roem bekende Vee-Artsenijkundige School te
Utrecht, waarvan in ons land zoo lang de behoefte
Was gevoeld, ten bewijze verstrekken.
Wiet minder zien wij een aantal der beroemdste Vaderlandsche Geleerden, in de onderscheidene Wetenschappelijke Genootschappen, onophoudelijk werkzaam, om alles wat tot de kennis en verbetering van den Landbouw
en de Vee-teelt behoort, meer en meer te volmaken,
oit te breiden en te bevorderen.
Is dus de Landbouw en Vee-teelt voor den Staal
en voor de Maatschappij , van zulk een groot belang
en gewigt ; dan kan het voorzeker niet anders dan
nuttig en belangrijk geacht worden, dezelven in alle deelen naaowkeurig te kennen. Ieder Gewest van ons Vaderland levert in den aard en de gesteldheid van desaelfs grond voortbrengselen, vruchtbaarheid, wijze van
bebouwing, behandeling van het Vee, en in meer andere aangelegenheden, het landbedrijfbetreflende, een vrij
aanmerkelijk verschil op; en boeveel daarvan ook reeds,
in onderscheidene Vaderlandsehe geschriften, bekend moge zijn, zoo meen ik evenwel, dat dit onderwerp voor
de in dat opzigt soo belangrijke en bijna geheel land-
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bouwende Provincie Zeeland, nog niet geheel is uitgeput.
Hieraan dan ook het mijne willende toebrengen, zoo
oordeele ik het niet geheel nutteloos en ondoelmatig,
den Landbouw en de Vee-teelt van eenige der mij het
best bekende gedeelten van dit Gewest zoo beknopt mo^
gelijk te beschrijven, en neme daarbij tot leidraad, de
zoo fraaije als,belangrijke Landbouwkundige
Beschrijving van een gedeelte der Provincie Utrecht, tus sehen
de Steden Utrecht en Wyk bij Duurstede,
medegedeeld door den Hoogleeraar G. WTTEWAALI.; (») en ofschoon nu deze mijne bijdrage voor eene niet veel meer
dan algemeene schets zal kunnen worden beschouwd,
welke nog voor vele verbetering en uitbreiding vatbaar
zal zijn, zoo vleije ik mij toch, dat daaruit de toestand
van Landbouw en Vee-teelt in deze Zeeuwsche Districten , voldoende zal kunnen worden gekend en afgeleid.
Niemand denke derhalve hier een volledig stuk aaa
te treffen. Ik heb er eenigermate naar getracht, en kan
niet meer dan hopen, daarin niet geheel ongelukkig
geslaagd te zijn ; en indien overigens deze bijdrage,
hoe gering en onvolkomen ook op zich zelve, tot de
kennis en bevordering van den Vaderlandschen Landbouw en de Vee -teelt in het algemeen, en van de
Zeeuwsche in het bijzonder, iets mögt kunnen toebrengen , dan is het doel van het schrijven derzelve genoegzaam bereikt.
De Districten, welke ik mij hier bepaaldelijk voorstel,
uit een landbouwkundig oogpunt te beschouwen en te
beschrijven, zijn vier afzonderlijke Eilanden met name
Walcheren , Schouwen , Zuid - en Noord - Beveland.
Ten aanzien van den Landbouw komen Walcheren en
Zuid- en Noot d -Beveland over het geheel met elkan(*) Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, II. Deel I.
Stuk.

( 174 )
deren overeen ; doch het eiland Schouwen levert, bij
vergelijking tot de overigen, in vele opzigten, een vrij
aanmerkelijk verschil op; hetwelk in het vervolg hier
genoegzaam zal kunnen blijken.
De Hofsteden, of Boerderijen, worden in deze Districten voor het grootste gedeelte door de landbouwers in
eigendom bezeten. Velen bezitten dezelve ook in h u u r ,
terwijl wederom anderen, voor rekening van den eigenaar en voorname grondbezitters, zoo als men zegt.,
hekasteleind worden.
De Woonhuizen .en Schuren der Boerderijen -zijn natuurlijk , naar de meer of mindere uitgestrektheid dërzelve, van eene verschillende bouworde en grootte. Bij de
meeste Hofsteden staat het huis en schuur aan elkander gebouwd ; bij anderen staat het eerste op eenigen
afstand van de laatste.
De Schuren hebben meestal eene langwerpig vierkante gedaante, en zijn bij. eene middelmatige Boerderij
34 Ned. El. lang, 14 El. breed, en in het geheel 11 EI.
hoog. De zijwanden, te rekenen van den grond tot aan
het d a k , hebben eene hoogte van 3 a 4 El. In - den
voorsten w a n d , of de zijde, welke gewoonlijk naar den
weg is gekeerd, bevinden zich twee of 3 paar, groote,
zoogenaamde.mendeuren, waardoor men op de dorschvloeren inrijdt, die alsdan in gelijk getal aanwezig zijn.
Deze dorschvloeren loopèn derhalve in eene dwarsche
rigling door de schuur, en bepalen de vakken, waarin
liet hooi en de verschillende veldgewassen worden geborgen.
Aan den achterwand der Schuur zijn de Stallen
voor het Vee geplaatst , waar achter de Mestvaalt is gelegen , die gewoonlijk de geheele lengte van de Schuur
beslaat. Het Vee staat meestal op eene rij , met de
koppen naar het ruim der schuur gekeerd, wordende
hetzelve langs den zoogenaamden voergang of voerhoek, (zijnde eene smalle gang, welke in de lengte door
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de schuur heenloopt, en die alleen door de dorschvloeren
wordt afgebroken) gevoederd. In Schouwen vindt men in
vele Runder -stallen de bekende mest -gruppen achter het
Vee, en ook Ruiven, waarin hetzelve het voedsel erlangt,
doch in de andere streken worden deze voorzeker zindelijke, en voordeelige inrigtingen niet aangetroffen: dààr
valt de mest in het stroo, en het voedsel wordt het Vee
voorgelegd.
Verder heeft men bij iedere Boerderij een zoogenaamd
Wagenhuis, tot berging der tuigen en bouwgereedschappen ; terwijl de zolder van dit gebouw meestal tot bewaarplaats van het gedorschte graan is ingerigt.
De grootte of uitgestrektheid der Hofsteden is over het
algemeen gerekend, van 30 lot 50 Bunders ; sommigen
zijn grooter, anderen iets kleiner. De verhouding.tusschen de hoeveelheid Bouw - en Weiland is zeer verschillend ; maar men kan vaststellen, dat in het algemeen het Weiland slechts ^ gedeelte der grootte van
het geheele beslag uitmaakt ; terwijl in sommige Boerderijen deze verhouding nog grooter verschil oplevert.
Men tracht, wel is w a a r , het gebrek aan Weiland,
door het veelvuldig bouwen van klaver en wortelgewas.sen, zoo veel mogelijk te vergoeden; dan, van hoeveel
nut en belang deze voedergewassen ook in dat opzigt
mogen zijn, dezelve kunnen echter de groote onevenredigheid tusschen Bouw - en Weiland, en de betrekkelijk geringe hoeveelheid van dit laatste, niet voldoende
aanvullen ; zoodat deze omstandigheid, met alle regt,
voor een hoofdgebrek van den Zeeuvvschen Landbouw in
het algemeen, mag worden gehouden.
Het getal vee, dat men aanhoudt, verschilt natuurlijk naar de uitgestrektheid der boerderij, en de hoeveelheid weiland, waarover men kan beschikken. Overeenkomstig de hier opgegevene grootte der beslagen, houdt
men van 6 tot 10 werkpaarden, en van 8 tot 12 mejk-
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koeijen, benevens het ter aanfokking benoodigde jong
vee (*).
De mest, welke van dit vee afkomt, wordt uitsluitend op het bouwland gebruikt ; alleen in enkele gevallen wordt er aan de bemesting van het weiland gedacht. In de Eilanden Walcheren en Zuid- en Noord Beveland, waar men zich meer bepaaldelijk op de bouwing van koolzaad toelegt, wordt de mestvaalt in het
begin der maand Junij uitgereden, en op de braak gevoerd. In Schouwen daarentegen heeft dit veelal eerst
in den herfst, of wel in het begin van Maart, plaats,
wordende alsdan de mest op het land gebragt, waarop men tarwe, garst en meer bijzonder nog meekrap
denkt te telen.
Men rekent 20 tot 30 goed geladene wagens mest,
die men door elkander op 2000 halve Ned. ponden
zwaarte schatten kan, voor één gemet bouwland, (zijnde dit de maat, waarmede de landlieden hier nog algemeen rekenen, en komende overeen met 42 R. 58
BI. naar de Rijnlandsche maat, of een half Morgen),
voldoende. De Meebouwers trachten intusschen deze
maatstaf, zoo veel mogelijk, te vermeerderen, en hebben dikwerf aan niets meer behoeften dan aan mest.
Van plantaardige meststoffen: als slijk, modder enz.
Wordt hier algemeen en wel bijzonder in het District
Schouwen, voor bemesting van het bouwland gebruik
gemaakt. De ruime watergangen, slooten en ook de tusschen beide akkers gelegene midden -gruppen, worden
Van tijd tot tijd behoorlijk uilgedolven, afgestoken en

(*) Volgens eene o p g a v e , te vinden in den Staat van den
Landbouw over den Jare 1 8 2 8 , opgemaakt door den Hoog T
Jeeraar I. K o r s , te U t r e c h t , bezat de Provincie Zeeland als
t o e n : 1G071 Paarden boven de drie J a r e n , en 3 0 5 6 , b e n e den de twee Jaren ; benevens 28,890 R u n d e r e n , boven dé
t w e e , en 12,338 beneden de twee jaren.
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uitgemodderd, en de daaruit verkregcne aarde, slijk of
modder, wordt na verloop van eenigen tijd op het
land gevoerd, daarop uitgespreid, en vervolgens ondergeploegd. Dat deze meststof het land zeer vruchtbaar maakt, en gedurende eenige jaren voortreffelijke
oogsten daardoor kan opleveren, zoodat de daaraan bestede moeite en onkosten dubbeld worden vergoed, leert
hier de ondervinding; terwijl buitendien deze handelwijze zeer geschikt is, om het bouwland van het overtollige water te bevrijden, en de algemeene water-loop
geregeld en gemakkelijk te doen plaats hebben. Het
ware uit dien hoofde wenschelijk, dat deze, aan beide
zijden, zoo nuttige en voordeelige handelwijze, door niemand werd verzuimd, en nog algemeener werd in het
werk gesteld.
Andere wijzen van bemesten, zoo als door kalk, gier
of groene bemesting, zijn hier bijna niet bekend en in
geen gebruik; alleen van de aardasch, wordt in sommige gevallen op het weiland, met goed gevolg, gebruik gemaakt.
Ten aanzien der voornaamste, hier in gebruik zijnde,
landbouwkundige werktuigen, kan hoofdzakelijk het volgende worden aangemerkt.
De Ploeg is eenvoudig, doch niettemin fraai en gemakkelijk te besturen. Dezelve bezit een vrij stevige
balk 2 EI. 16 d. lang, en 9—12 d. dik, een zwaar
zooihout en een flaauw gekromde staart en handvatsel.
Het schaar is gewelfd, heeft een' eenigzins driehoekigen
hoed, en bezit gewoonlijk eene zwaarte van 20 Ned.
ponden. Voorts heeft dezelve een ter zijden uitstaand
uitgehold rister, gewoonlijk 48 d. lang en 38 d. hoog,
en dat smaller of breeder uitstaat, naarmate de Ploeg
voor twee of wel voor drie Paarden is bestemd. Dit
Rister wordt meestal uit opzettelijk daartoe geslagen ijzeren platen vervaardigd, en het vereischt oefening en oplettendheid van den Smid, om hetzelve den vereischten
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vorm te geven, en goed aan te passen, daar eene geringe afwijking daarin de deugd en goeden gang van
den Ploeg doet verliezen. Dezelve heeft vervolgens eene
schijf en den zoogenaamden houten ploegvoet. Het Kouter is alleen bij het ploegen met 3 of 4 Paarden op
het braakland in gebruik.
De Schouwsche Ploeg bezit een hol gebogen houten
Rister, hetwelk meestal echter met ijzer wordt beslagen,
en de Schaar heeft een regtschen hoed ; overigens komt
dezelve met den hierboven beschrevenen, en in *de andere streken in gebruik zijnden Ploeg overeen, welke laatste intusschen, bijzonder in zwaar eenigzins laag geleden land de voorkeur verdient, daar dezelve de aarde
beter opwerkt en gemakkelijker schiet, en derhalve, in
kwaad en nat land beter is te gebruiken. De meer zamengestelde Vlaamsche of Waalsche Ploegen worden door
enkele landbouwers, bijzonder in zware en moeijelijk
te bewerken Polders gebruikt, en dezelve zijn daarin
voor hen, die daarmede weten om te gaan, van zeer
veel nut, en boven den gewonen Ploeg te verkiezen.
Men gebruikt vier en vijfbalksche Eggen, waarvan
de eerste 23 en de laatste 29 tanden bezit. De balken
hebben eene lengte van U El en eene dikte van 10 d.
de geheele breedte der Egge is 1 El 14 d. De tanden
hebben eene verschillende lengte. In de vierbalksche Egge heeft men in den regel 4 lange, 6 middelmatige en
13 korte tanden; in de vijfbalksche daarentegen staan
6 lange, 10 middelmatige en 13 kortere tanden, waarvan de eerste gewoonlijk 42 d., de middelsoort 36 d.
en de kortste 30 d. lengte hebben.
Van de geregelde verdeeling en plaatsing dezer tanden, zoowel als van het naauwkeurig booren, inkappen of inbranden der gaten, hangt voornamelijk de goe-,
de gang en deugd der Egge af, en men mag zeggen,
dat men in deze streken, over het algemeen, zeer veel
goede en uitmuntende Eggen aantreft.
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De vierbalksche Egge gebruikt men voornamelijk op
het ligtere, fijner en losser gelegen land, terwijl de
vijfbalksche daarentegen voor het zwaarder, kluitiger
en vaster land wordt gebezigd, tot welks omroering
en fijnmaking dezelve bijzonder geschikt is, wordende
dan dikwerf nog met een stuk hout verzwaard, opdat
dezelve nog dieper in den grond zoude indringen.
Verder gebruikt men eene zoogenaamde kleine Tarwegge, die uit 8 balkjes bestaat, waarin 42 tanden
staan, die 16 d. lang en meestal eene ronde gedaante
hebben; Deze Egge wordt in den regel door een paard
getrokken.
Het ploegen en eggen geschiedt algemeen met 2 en
ook met 3 paarden ; slechts in enkele gevallen worden
er 4 daartoe gebruikt, en alles wordt door één man
bestuurd.
De Wagens zijn van een groot en sterk maaksel, gemakkelijk te besturen, en bijzonder geschikt, om eene
groote hoeveelheid te vervoeren. Dezelve hebben eene
lengte van 2 El. 90 d. en eene breedte van 1 EI. 14 d.
De disselboom is flaauw gekromd. Ten tijde van den
oogst worden de menwagens, van voren door eene ladder, en ter zijden en van achteren, door op elkander
vastgemaakte boomen, bij wijze van een vierkant raam
ingerigt, en worden daardoor bijzonder geschikt, om
eene groote hoeveelheid hooi, en andere in te oogsten
veldgewassen te vervoeren.
Karren zijn niet veel in gebruik ; alleen de zoogenaamde driewielskar wordt tot het verkruijen van aarde op het bouwland, en tot de vervoering van kleine
noodwendigheden gebezigd.
Het Rolblok en het Sleepbord worden bijzonder gedurende het voorjaar, bij eene drooge en schrale weersgesteldheid tot het blokken of slepen der Tarwe, Garst,
en andere veldgewassen gebezigd, ten einde daardoor
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den grond effen en fijn te maken, en de te sterke
uitdrooging van denzelvcn te verhoeden.
Van het Molbord maakt men bijzonder in het braak=
land gebruik; hetzelve dient, om de daarin voorkomende hoogten en laagten gelijk te maken, en de te hoog
gewordene vooreinden af te mollen.
De grond of aarde is over het geheel kleiachlig, die
meer ofmin zwaar, digt, taai en waterhoudend is. Dezelve is over het algemeen krachtig, bevat veel vruchtbare humus, en is door deszelfs ligging aan zee, met
vele zanddeelen bezwangerd, waardoor dezelve voor de
verbouwing van zware vruchten, als: Meekrap, Koolzaad, Tarwe, Garst enz. bijzonder en zelfs bij uitnemendheid geschikt is. In de eilanden Walcheren, en Zuid en Noord-Beveland, is de grond over het geheel zwaarder en moeijelijker te bewerken, dan in het Eiland
Schouwen; ofschoon daar ook enkele zware en moeijelijk te bewerken polders worden gevonden.
De aanleg der onderscheidene polders mag in het
algemeen, en wel bijzonder in de drie eerstgenoemde
eilanden, fraai en geregeld worden genoemd. Bij vele
boerderijen in die streken, is het bouwland aan elkander gelegen, en in vierkante blokken en akkers geregeld afgekaveld, hetwelk niet alleen een fraai aanzien,
maar daarenboven, zeer vele gemakken voor de bewerking van het land oplevert.
De akkers of stukken liggen meestal rond, zijn van
^verschillende grootte, doch veelal op één Gemet afgebeeld , en tusschen iederen akker is een middengrup
of sloot gegraven, die ongeveer 60 d. breed en 70 d. diepte heeft, en welke bepaaldelijk dient, om den afloop
en ontlasting van het overtollige water uit het bouwland te bevorderen.
De voornaamste voortbrengselen van den bodem dezer
streken zijn: Meekrap, Koolzaad, Tarwe, Rogge, Gar.*t,
Haver, Boonen, Erwten, Vlas, Aardappelen enz. On-
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derscheidene dezer voortbrengselen zijn zoo overvloedig
en voortreffelijk, dat daarmede zelfs een vrij aanzienlijken handel buitenlands gedreven wordt.
In de afwisseling of opvolging der gewassen heeft zeer
veel verschil plaats. Deze is moeijelijk naauwkeurig te
bepalen, daar .bijna iedere boerderij daarin eenig verschil oplevert, -alzoo dit voornamelijk afhangt van de
meerdere of miridere hoeveelheid mest, waarover men
ka« beschikken, van den aard en de gesteldheid des
gronds, het verschillend oogmerk en de wijze van bebouwing, en vaa den finantielen toestand des landmans
zelven.
In Walcheren en Zuid - en Noord -Beveland heeft intusschen het stelsel van zes of zevenjarige bouwing meestal plaats; en wel zoo, dat men na de braak eerst
Koolzaad of Garst; op deze Tarwe, daarna Boonen,
Erwten, Vlas of Meede enz. opneemt. Men braakt in
die streken dan ook algemeen om de 6 of 7 j a r e n ,
en er komen zeldzaam meer dan 6 tot 8 slagen in het
assolement. In Schouwen daarentegen, waar men in stede van het Koolzaad, zich meer bepaaldelijk op de
Mee-cultuur toelegt, braakt men insgelijks om de 6 of
7 jaren, en er volgen een gelijk getal slagen in het
assolement, doch de • opvolging der gewassen is anders
geregeld. Daar zaait men b. v. in de gemeste braak
Tarwe of winter -Garst. In het eerste geval, volgt er
zomer-Garst, en na deze, wordt het land op nieuw
gpmest en daarna met Meekrap bezet; doch zaait men
in de braak winter - Garst, dan volgt e r , nadat het land
op nieuw is gemest, dadelijk Meekrap; daar de ondervinding leert, dat onder alle de gewassen, de Garst
het best met dien wortel kan worden afgewisseld.
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Opvolging van Gewassen in Walcheren en Zuid- en
Woord-Beveland, in 6 slagen.
1. Zomerbraak gemest.
2. Koolzaad of Garst.
3. Tarwe: somtijds Meekrap.
4. Boonen, Erwten of Vlas.
5. Tarwe of Rogge.
6. Boonen, Erwten, Haver of Aardappelen.
Opvolging in 8 Slagen.
1. Zomerbraak gemest.
2. Koolzaad of Garst.
3. Tarwe.
4. Boonen, Vlas of Meekrap.
5. Tarwe of Rogge.
6. Klaver.
7. Tarwe of Rogge.
8. Boonen, Erwten of Aardappelen.
Opvolging der Gewassen in Schouwen in 7 Slagen.
1. Zomerbraak gemest.
2. Tarwe.
3. Zomer-Garst. (Het land op nieuw gemest.)
4. Meekrap.
5. Erwten of Vlas.
6. Tarwe of Rogge.
7. Booaen, Haver of Aardappelen.
Opvolging in 8 Slagen.
1. Zomerbraak gemest.
2. Winter-Garst. (Het land wederom gemest.)
3. Meekrap.
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4. Erwten of Vlas.
5. Tarwe of Rogge.
6. Klaver.
7. Vlas of zomer-Garst.
8. Boonen, Haver of Aardappelen.
Ten aanzien van de bouwing en de verdere bewerkingen en handelwijzen, welke bij deze onderscheidene veldgewassen, in het algemeen worden opgevolgd,
kan n u , van ieder in het bijzonder, hoofdzakelijk het
volgende worden aangemerkt.
De Meekrap, als het belangrijkste en bijna eigendommeiijk voortbrengsel van den bodem dezer streken, verdient voorzeker in de eerste plaats onze aandacht en
vermelding. Van hoe veel belang en gewigt de bouwing van dit gewas, voor ons Vaderland in het algemeen, en voor den Zeeuwschen landbouwer in het bijzonder zij , is reeds genoegzaam bekend, en zal hier
geen verder betoog behoeven. Het zij alleen genoeg hier
nog te vermelden, dat er tegenwoordig, in het Eiland
Schouwen alleen, 21 Meestoven bestaan en in werking
zijn, waarin gezamelijk, door een gerekend, jaarlijks
meer dan 2 Millioenen Nederlandsche ponden Meekrap
gereed en bereid worden; en indien men daarbij eens
den gemiddelden prijs van 30 Guldens voor de 100 halve Ned. ponden vaststelt, dan kan daaruit reeds genoegzaam worden afgeleid, welk. een hoogst belangrijk kapitaal en aanzienlijk productief voordeel de Meekrap
hier jaarlijks aan den landbouw oplevert,, en welk eene
voorname plaats deze teelt in het landbedrijf algemeen
beslaat en inneemt.
Ik reken het dan ook geenszins ongepast of overtollig, eene korte schets van de teling en verdere bereiding van dit zoo belangrijk gewas hier te laten volgen; en ik zal daarbij hoofdzakelijk de handelwijze,
zoo als dezelve in het eiland Schouwen algemeen wordt
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opgevolgd, tot leidraad nemen ; daar er voorzeker geene street lands in ons Vaderland bestaat, alwaar de
Mee-cultuur voortreffelijker, oplettender en zaakkundiger wordt uitgeoefend en behandeld, dan in dit meergenoemde eiland welks grond ook daartoe bijzonder
en zelfs bij uitnemendheid is geschikt, zoodat hetzelve
met alle regt voor de stapelplaats der Zeeuwsche Meecultuur mag worden gehouden.
Het voor de Meeteelt bestemde land wordt in den
regel, in den herfst, of wel vroeg in het voorjaar gemest, onderscheidene malen vrij diep geploegd, geëgd
«n zoo fijn mogelijk bewerkt. Daarna wordt hetzelve,
door middel van den ploeg in bedden aangelegd en afgedeeld, die ongeveer met de voren van 60 tot 70 d.
breedte en 14 d. hoogte hebben. Deze bedden worden
vervolgens, met de Rol of het Sleepbord, zoo gelijk
en fijn mogelijk gemaakt, waardoor tevens de te sterke
uitdrooging van den grond wordt verhoed, terwijl dezelve , vóór het zetten , op nieuw worden geëgd of gereven ; en het land is alsdan voor het planten der jonge Meede geschikt en gereed. Met het begin der maand
Mei, wanneer de jonge uitloopers of zoogenaamde kiemen van de jonge Meede genoegzaam zijn uitgeschoten en opgegroeid, en aldus geschikt zijn, om verplant te worden, begint, zoo als men zegt, de zettijd, en neemt het kiemen -planten algemeen eenen
aanvang. De daartoe geschikte jonge kiemen worden
alsdan met de handen uitgetrokken, in groote ronde
zoogenaamde kiem -manden gestapeld, en naar het mee land vervoerd.
Tot het kiemen -planten gebruikt men een zoogenaamd
zetijzér of zetspade van eene langwerpig tongvormige
gedaante, 16 d. lang en 6 d. breed; hetzelve is aan
beide kanten scherp, en van een houten handvatsel
voorzien. De kiem-planter op de regter of linker knie
gezeten zijnde, naarmate hij aan de regter of linker
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zijde van het meebed moet planten, steekt dit zetijzer,
in eene schuinsche achterwaartsche rigting, inden grond,
en plant in de gemaakte opening, telkens 2 vooraf goed
gemodderdekiemen, endrukt daarna den grondvast en digt.
De aan de andere zijde van het bed gezeten zetters»
planten op gelijke wijze naast de eerste, 2 kiemen,
zoodat er in de lengte van het bed , 4 rijen kiemen staan ;
wordende de dwars-rijen in verband, en op eenen
afstand van 24 tot 26 d. geplant.
Zoodra de jonge kiemen goed in de vat en aan het
groeijen zijn, worden dezelve met den schrepel van het
onkruid gezuiverd en voorzigtig opgekapt, welke handelwijze gedurende den zomer, een of meermalen wordt
herhaald, en waarbij dezelve dan telkens worden opgehoogd en aangeäard.
Indien de jonge Meede welig en voordeelig opwast,
dan moeten de bedden en tussche gelegen voren digt
groeijen, zoodat de geheele akker als het ware een geheel en slechts een enkel mee-bed uitmaakt; terwijl eene
gelijkmatige, fraaije donkergroene kleur, almede als een
«eer gunstig teeken van voordeeligen groei der jonge
Meede kan worden aangemerkt.
Vóór den aannaderenden winter, wordt in den regel de
jonge Meede, ongeveer een handbreed hoog met aarde overdekt, hetwelk minder geschiedt om dezelve tegen de
vorst te beschermen, maar veeleer, om daardoor in het
eerstvolgende voorjaar, eene groote hoeveelheid uitloopers of kiemen te verkrijgen , waartoe het overdekken
met aarde zeer bevorderlijk schijnt.
Dit overdekken geschiedt algemeen door middel van
zoogenaamde dekploegen, waarvan men er 2 verschillende, namelijk een zoogenaamde boven en een onderploeg, bezigt. Dezeploegen verschillen hoofdzakelijk daarin van een gewonen ploeg, dat dezelve zeer smal staan.
De schaar van den smalsten of onderploeg, bezit in het
geheel geen hoek, het bed is slechts 12 d, breed, en
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hetzelve heeft een hoed van gelijke breedte, welke van
voren het geheele scherp vormt. Het rister staat laag,
is smal en weinig uitgehold. De bovenploeg, komt met
deze genoegzaam overeen, doch de schaar van deze is
over het geheel iets grooter, heeft een' kleinen hoek,
en de ploeg staat gewoonlijk 5 a 6 d. breeder. Met
den laatsten ploegt men vooraf tusschen de mee -bedden ;
dezelve maakt de voren open, en dekt de eene zijde
van het bed; daarna volgt de tweede of onderploeg,
welke de andere zijde met aarde overdekt, en maakt
tevens de voren smaller en dieper, waardoor het beschadigen van de dieper en aan de kanten van het bed gezetene mee-wortels, wordt voorgekomen.
In het daaropvolgende voorjaar, worden de mee-bedden voor het uitloopen der jonge kiemen, opgekapt,
van het onkruid gezuiverd en daarna gewoonlijk fijn gereven, en er valt nu verder gedurende dien zomer niet
meer aan te doen, dan dezelve van onkruid zuiver te
houden; terwijl met den eerstvolgenden herfst, de wortels derzelver vereischten wasdom hebben erlangd, en
alsdan geschikt en bekwaam zijn, om uit den grond
gedolven, en verder gereed en bereid te worden.
Niet altijd heeft dit echter op dien tijd plaats, daar
dikwerf de wortels alsdan nog -één 'jaar in den grond
blijven. Dit wordt dan 3 jarige Meede, in welk geval
het land bijzonder sterk gemest, en geheel daartoe geschikt moet zijn. Voor den winter wordt alsdan de Meede op nieuw met aarde overdekt, en overigens gedurende den tweeden zomer, op dezelfde wijze, als in
den eersten, behandeld.
Met het begin van de maand September, neemt het
uit den grond delven der Meekrap algemeen eenen aanvang, en zulks duurt gewoonlijk tot half de maand
November voort. Men gebruikt tot dat einde spaden,
die lang en smal, doch eene vrij stevige beitel moeten
bezitten, daar dezelve in eene schuinsche rigting diep
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onder de wortels moeten worden ingestoken, terwijl et
bijzonder bij eene " drooge en harde gesteldheid van den
grond eene aanmerkelijke kracht wordt gevorderd, om
de meewortels of kroppen in derzelver geheel uit den
grond te ligten. De uitgedolven wortels worden terstond zoo veel mogelijk van de aanhangende aarde ontdaan, uitgeschud en eenige uren op kleine hoopjes gelegd , waarna dezelve bijeenverzameld, en op grootere
stapels gezet worden, welke gewoonlijk, eenige dagen op het veld blijven staan, en aan den invloed der
vrije lucht worden blootgesteld, ten einde daardoor de
wortels drooger en taaijer, en tot de vervoering naar
de Meestoof geschikter te maken.
Het uit den grond delven der Meekrap wordt algemeen aanbesteed. Een meest daarin ervaren arbeider,
welke men voorman noemt, omdat dezelve altijd aan
het hoofd staat, en vooruitdelft, zoekt een zeker getal
arbeiders aan zich te verbinden, en vormt daarmede
eene bende Meedelvers, aan welke de landbouwe*-het
uitdelven zijner te veld staande Meekrap aanbesteedt. Naar
den verschillenden aard en de gesteldheid des gronds,
betaalt, men voor het uitdelven van één Gemet 2 of 3
jarige Meede van 70 tot 96 Guldens.
De Fabrijk of zoogenaamde Meestoof, zijnde het gebouw, waarin de uitgedolven Meekrap wordt verzameld,
ten einde verder bereid en gereed te worden, is meestal het gezamenlijk eigendom van 16 of 20 voorname land-,
bouwers of particulieren, zoodat elk daarin een of
meerder aandeden bezit, terwijl het toezigt en de -geheele administratie derzelve, aan een' Boekhouder is opgedragen.
De hoofdplaatsen en voornaamste bijzonderheden van
eene Meestoof zijn: 1°. De zoogenaamde koude stoof/
2°. Be eigenlijke stoof ; en ten 3 d e Bet Stamphuis.
1°. De zoogenaamde koude stoof is eene aan de eigenlijke Stoof aangebouwde ruime, in vakken afgedeel-i
13
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de houten schuur, waarin al de uitgedolven, en van
het veld komende groene Meede, het eerst wordt verzameld, zoodat eiken eigenaar daarin een vak is aangewezen , waarin hij zijne Meekrap kan opstapelen.
2 ° . De eigenlijke Stoof is een geheel van steen gemetseld vierkant gebouw, waarin de Meekrap gedroogd,
en deszelfs' voornaamste en gewigtigste bewerking ondergaat. De voornaamste, in dat gebouw aanwezige,
en lot het droogen bestemde gedeelten zijn : de zoogeunamde Toren en de Ast of Eest.
De Toren is een van den grond tot boven aan het
dak vierkant van steen gemetselde holle ruimte, welke met een oven, waaruit weder verschillende kanalen ontspringen, -die onder den grond des Torens uitkomen, in verband staat. Het binnenste of holle gedeelte van dezen Toren, wordt in het warme en in het
koude gedeelte onderscheiden, zijnde het warme gedeelte die zijde van den Toren, waartegen dp oven is
gelegen, en waarheen de hiergenoemde kanalen bepaaldelijk zijn gerigt en de in den oven ontwikkelde warmte overbrengen. Verder bevinden zich binnen in den.
Toren, zoo wel aan de warme als koude zijde, vier
van latwerk vervaardigde zolderingen, welke op eene
gpëvenredigde hoogte boven elkander zijn gesteld.
In dezen Toren ondergaan nu de Meewortels derzelver eerste drooging, wordende dezelve daarbij eerst
gedurende ruim 24 uren, op de zolderingen der koude
ssjjde, en vervolgens op die der warme zijde, overgeplaatst en gedroogd.
De zoogenaamde Ast of Eest is een niet minder belangrijk gedeelte der eigenlijke stoof, en bestaat uit een
langwerpig vierkant overwelfd vertrek, waarin de vuurplaats of eigenlijke Ast geplaatst is, waaraan in de eerste plaats een rond overwelfd gedeelte, gewoonlijk het
"Varken genoemd, te onderscheiden is, waaruit vervolgens de dus genoemde Lantaarn, zijnde een lang vier-
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kant gemetseld kanaal, hetwelk vele zijdelingsche openingen bezit, waardoor de warmte naâr willekeur kan
worden uitgelaten, te voorschijn komt, en in welk kanaal de in de vuurplaats voorfgebragte warmte over»
gaat. Op de zijmuren Van dit kanaal bevindt zich verder een van sparren vervaardigd scbuinsch latwerk, hetwelk eenigermate den vorm van een huisdak heeft, en
geheel, met een harig kleed overdekt en bespannen is,
Waartegen de uit het kanaal voortkomende warmte zich
gelijkmatig verspreidt, en den verlangden invloed kan
uitoefenen.
De nu in den Toren reeds gedeeltelijk gedroogde Meewortels worden, nadat dezelve vooraf eerst op den dorsch*
yloer gedorscht en door middel van een' daartoe ge*
schikten Molen en Zeef, van de nog aanhangende ' a a r de en andere onzuiverheden zoo veel mogelijk zijn gezuiverd, op den Ast of Eest gebragt, en bepaaldelijk
op het haren kleed, dat over het hier beschrevene dak
des kanaals of lantaarn is gespannen, uitgespreid ; ,en
gedurende 24 uren, aan den invloed der uit het kanaal zich daartegen verspreidende warmte blootgesteld,
Waarna de wortels gewoonlijk volkomen droog en geschikt zijn, om fijn gestampt en deszelfs laatste bewet»
king te ondergaan.
3°. Het Stamphuis, is een vierkant van hout vervaardigd gebouw, hetwelk meestal afzonderlijk, op eenigen
afstand van de Stoof is geplaatst. In hetzelve vindt men
in de eerste plaats een groot Molenrad, hetwelk gewoonlijk door 3 Paarden omgevoerd en in beweging
wordt gebragt. In de nabijheid van dezen Molen staat
het zoogenaamde Stamphuisje , waarin de eigenlijke
Stamp-Machine zich bevindt. Deze Machine bestaat uit
%es van hout vervaardigde Stampers, welke aan het ondereinde van zware zoogenaamde stampijzers zijn voorzien, die uit acht, in de rondte aan eene spil verbondene, platte stompronde ijzeren messen of beitels
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zijn zamengesteld (*). Deze Stampers worden door de
vuisten van den .omgaanden as der Molen, beurtelings
opgetild en op en neer bewogen, en vallen daarbij,
in eenen onder dezelve geplaatsten zwaren eiken b a k ,
waarin de gedroogde en tot het stampen geschikte Meewortels zich bevinden, die onder deze bewerking, met
een daartoe geschikt werktuig , bij herhaling worden
omgeroerd.
Zoodra nu de Mee-wortels door het stampen genoeg*
zaam gebroken, en derzelver vereischte verdeeling en
fijnheid hebben verkregen, wordt het gestampte uit den
bak geschept; door middel van daartoe geschikte Zeven,
in bepaalde soorten verdeeld en afgescheiden, en in een
der vier, in het stamphuisje zich bevindende kuipen of
bakken verzameld, om daarna in de vaten te worden
overgeschept, en vervolgens door een Collegie van beëedigde keurmeesters, gekeurd , gewogen en gemerkt te
worden.
Het droogen der Meekrap heeft zoo wel bij dag als
nacht plaats, en wordt onophoudelijk voortgezet, doch
het stampen derzelve geschiedt bepaaldelijk gedurende
den avond en nacht, daar het daglicht, op de kleur
der meekrap nadeelig uitwerkt, dezelve verandert, of
zoo als men het noemt, doet beloopen.
Tot de werkzaamheden, aan het droogen, stampen,
dorsenen enz. verbonden, worden gewoonlijk 8 of 9
personen vereischt, waarvan de Drooger, die meestal
I of 2 medehelpers heeft, de hoofdpersoon uitmaakt,
(*) In d e , in deze Stad gevestigde Geoctroijeerde Meestoof,'
van den Heer VJERPLANCKE, bestaat de Stampmachine uit
12 dergelijke Stampers, terwijl ook de geheele verdere inrig™
ting en zamenstelling dezer schoone Mee-fabriek daarnaar is ingerigt en mede overeenkomt, zoodat dezelve als een dubbcld
werk moet worden beschouwd, dat echter naar willekeur, geheel of wel in de helft, kan worden in beweging gebragt
en gebruikt.
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v m wiens kunde en oplettendheid het voornamelijk afhangt, om aJle de werkzaamheden naar eisch, en geregeld te doen voortgaan en uitvallen.v Op dezen volgt
de zoogenaamde Stamper, of de persoon, welke de
werkzaamheden in het stamphuîs verrigt en bestuurt,
en die almede eene gewigtige en zware taak heeft te vervullen. Verder heeft men den Drijver, welke de Paar*
den, die den Molen bewegen, bestuurt, en eindelijk nog
4 vrouwen of jongens, die het dorschen en schoonmaken
der meewortels verrigten.
De van elkander verschillende Meekrap-soorten , welke
bij het stampen derzelve verkregen en kunnen worden
afgescheiden, zijn bepaaldelijk vier in getal-, en in den
Handel onder de volgende benamingen algemeen b e kend:
1°. Onberoofde. Deze soort wordt verkregen, indien
de gedroogde meewortels, tot eene bepaalde fijnheid gestampt , en daarna zonder eenige verdeeling of afscheiding, in het vat worden verzameld.
2°. Twee - en Een. Deze soort wordt verkregen, indien bij het stampen, het buitenste, gemakkelijkst breekbare en slechtste gedeelte der wortels, zoodra dit genoegzame fijnheid heeft erlangd, vooraf door middel
van eene zeef afgescheiden, en in een afzonderlijk vat
wordt verzameld, terwijl daarna het op de zeef terugblijvende, binnenste, taaijer en beter gedeelte der
wortels op nieuw gestampt en insgelijks afzonderlijk
wordt verzameld.
Beide deze verkregene gedeelten vormen nu gezamenlijk , de dus genoemde soort van Twee - en Een ;
omdat er eene zekere bepaalde verhouding in de hoeveelheden dezer twee, afzonderlijk van de wortels verkregene, gedeelten bestaat, zoodat men van het buiten
ste of minste gedeelte £ gemeene; en van het binnenste of beste gedeelte § betere krap, van het geheel,
verkrijgt.
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3°. Een-en Een. Deze soort wordt op dezelfde wijae als de voorgaande verkregen en afgescheiden, doch
de twee van de wortels verkregen gedeelten zijn zoodanig verdeeld en afgescheiden, dat de hoeveelheid ge->
weene tot de betere krap gelijk staat.
4°, De Muilen. Deze bestaan uit den afval en het
minst bruikbare gedeelte der wortels, en is eigenlijk
geen bepaalde soort. Dezelve bevatten echter altijd nog
cenige fijne en betere krapdeelen, en worden om die
reden dikwerf nog afzonderlijk overgestampt en bewerkt,
ten einde dezelve daardoor af te zonderen en te ver»
krijgen.
Behalve de nu hiergenoemde bij het stampen verkregen
wordende Meekrap-soorten, heeft men nog de zoogenaamde Racine; welke soort men verkrijgt, indien de
Mee-wortels in den Toren gedroogd, eenigzins gezuiverd , en zonder fijnstamping of verdere bewerking alleen in kleine stukjes gebroken, aldus verzameld en ia
den Handel gebragt en verzonden worden.
De hoeveelheid of het gewigt bereide Meekrap te bepalen, welke men van een gemet land kan bekomen,
is niet gemakkelijk, daar de verschillende aard en gesteldheid der gronden, zoo wel als de bewerking en
verdere behandeling van dezelven, in de onderscheidene streken, daarin zeer veel verschil te weeg brengt.
Men kan intusschen gemiddeld aannemen, dat bij een
goed gewas, in het eiland Schouwen, van één gewet twee jarige meede, van 1000 tot 1500, en van drie
jarige, van 2000 tot 3000, halve Ned, ponden Meekrap,
kan worden gereed en verkregen.
Na de Meekrap komt hier het Koolzaad, als een tweede voornaam voortbrengsel van den bodem dezer streken -,
in aanmerking, welk gewas, vooral in de eilanden Waleheren en Zuid- en Noord-Beveland in groote hoeveelheid wordt verbouwd, terwijl hetzelve in Schouwen
zeldzamer en altijd maar bij kleine partijen voorkomt.
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Men zaait het Koolzaad hoofdzakelijk in de gemeste
zomervaag, ofwel in nieuw omgeschoven Weiland, terwijl hetzelve ook in enkele gevallen, na het vlas word«
gebouwd. Het wordt meestal uit de hand breedwerpig'
over den akker gezaaid, en daarna, hetzij door middel van de Egge onder den grond gebrâgf, of helgeeri
nóg algemeener plaats heeft, in bedden of akkers ligt
öfidergeploegd, De beste tijd van zaaijen houdt men té
rijn van het begin tot half de maand Augustus.
Het poten op rijen is uithoofde van de meerdere
moeite en onkosten, welke daarmede vergezeld gaan,
niet veel in gebruik, doch wordt evenwel door sommige landbouwers nu en dan verrigt, die daarvan niet
zelden zeer goede uitkomsten verkrijgen, zoodat het
daaraan te koste gelegde, door de ruimere opbrengst
van het gewas, ruimschoots wordt vergoed.
Men berekent dat er ieder j a a r , bij een goed gei
tvas en gemiddelden prijs, voor ƒ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 , van dit
product uit deze Provincie wordt uitgevoerd.
Winter-, Maarlsche en Zomer-Garst worden even als
koolzaad algemeen zeer veel verbouwd, en ingeval dik
laatste door de vorst of wel door de aardvloo wordt
ternièld, vervangt zij dit geheel. De meeste landbouwers geven intusscften aan het koolzaad de voorkeur,
daar dit bij de opvolging der andere gewassen, over
rret algemeen betere uitkomsten dan de Garst schijnt op
te leveren. ÂMeen in het District Schouwen heeft het
tegenovergestelde1 plaats; daar vervang! de Garst in den
fegel, het Koolzaad, vermits de eerste niet alleen meerder voordeel en minder moeite en omslag geeft, maar
daarenboven het land voor dé Mee-cultuur veel geschikter maakt, dan het Koolzaad, zijnde dit laatste, voor
de afwisseling met dien wortel, zelfs nadeelig en b i p
zonder ongeschikt.
De tijd van het zaaijen der Winter-Garst is hier gewoonlijk met het begin van October , die der Zomer -
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Garst op het laatst van Maart of het begin van April.
Het gezaaide wordt algemeen ondergeploegd , en daar
de Garst hier veelal gul en welig opwast, ware het te
wenschen, dat men dezelve algemeen niet zoo dik zaaide , daar dit dikwerf de oorzaak is, dat zij te zwaar,
slap en broos in het stroo opgroeit, waardoor dezelve
niet zelden tegen den grond slaat, en betrekkelijk minder schot oplevert. Van de Zeeuwsche Garst, wordt
die uit het eiland Noord -Beveland algemeen voor de
beste gehouden.
De Tarwe, welke almede in zeer groote hoeveelheid
hier wordt gebouwd, mag voorzeker onder de edelste
en beste Tarwe-soorten worden gerangschikt. Dezelve is
over het algemeen zuiver, groot van korrel, zeer blank,
meelrijk en dun van bolster; en het zijn voornamelijk
deze eigenschappen en hoedanigheden, die dezelve bijzonder geacht en alom beroemd maakt.
Men verbouwt in deze streken bepaaldelijk eene soort»
namelijk de Witte Tarwe, andere soorten zijn hier bijna niet bekend; alleen is sedert ettelijke jaren de zoogenaamde PoolsGhe Tarwe in gebruik geraakt, welke
dikwerf een zeer goed gewas, en zelfs meerder schot,
dan gewone Zeeuwsche oplevert. Intusschen wil m e n r
dat deze soort van Tarwe sterker rooft, en het land
meerder uitput dan de de gewone Zeeuwsche, terwijl
ook de ondervinding leert, dat dezelve na verloop van
eenige j a r e n , ten gevolge van het veranderde klimaat , den aard en de gesteldheid der gronden en
andere invloeden, verbasterd , en alsdan minder deugdzaam w o r d t r dan de gewone soort, zoodat men zich
van tijd tot tijd van nieuw Zaadkoorn zou moeten
voorzien, om dezelve in hare oorspronkelijke deugd en
eigenschappen te bewaren.
Men verbouwt hier de Tarwe, na Koolzaad, Garst,
Boonen, Erwten, vlas enz. In enkele gevallen volgt
dezelve ook na de Meekrap, doch levert in dat geval,
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dikwerf, een schraal gewas op. De zaaitijd der Tarwe
is hier van het einde van September tot half October,
d a n , het is algemeen verkieslijk dat dezelve droog en
niet te laat in den grond komt, daar men anders Hg«
telijk met veel opslag van onkruid te doen krijgt, waardoor het opkomend gewas zeer veel wordt benadeeld.
Op het zaadkoorn is men over het algemeen zeer
naauwgezet, en men bezigt in den regel, daartoe de
beste Tarwe; terwijl vele landbouwers van tijd tot tijd
van zaadkoorn verwisselen, en tot dat einde in een
ander eiland dikwerf Tarwe aankoopen, welke handel«
wijze zeer nuttig en voordeelig wordt bevonden, om
duurzaam, zuiver en onverbasterd graan te verkrijgen.
De zaaitarwe wordt altijd vooraf gekalkt, en men
gebruikt tot de vermenging daarvan meestal z e e - w a t e r ,
hetwelk ter voorkoming van het zoogenaamde zwart i a
de Tarwe, almede zeer nuttig schijnt te zijn. Het-gezaaide wordt of ondergeè'gd, of hetgeen algemeener plaats
heeft, ondergeploegd, en alsdan in akkers gelegd, moetende aan de onderploeging voorzeker in de meeste gevallen de voorkeur worden gegeven, wijl naen daardoor
niet alleen minder van het onkruid heeft te vreezen,
maar men verkrijgt ook veelal een stijver en vaster gewas , hetwelk niet zoo ligt tegen den grond slaat. Men
rekent gewoonlijk een Zeeuwsche zak of 80 kop Med.
op één Gemet voor zaadkoorn noödig te hebben.
Rogge wordt in deze streken niet zoo veelvoudig als
de Tarwe verbouwd. Dezelve groeit evenwel zeer gul,
geeft zwaar en lang streo en goed kooro, doch levert
dikwijls betrekkelijk minder schot o p , welk verlies intusschen door de groote waarde van het stroo genoegzaam wordt vergoed, daar dit behalve voor huishoudelijk gebruik, hier bepaaldelijk tot het bekrammen of
bematten der zeedijken wordt gebezigd, wordende het*
zelve tot dat einde afzonderlijk bereid of zoo als men
bet noemt gegluid, waarbij namelijk het slappe en kor-
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té slroo naatrwkéUrig wordt uitgeschud en afgescheiden,
terwijl het langere en stijvere gedeelte alleen overblijft,
hetwelk alsdan door middel van een houten pen zeer
vast ineengedraaid en in bossen wordt gebonden, moetende zoodanige bos of zoogenaamde glui 11 a 12 palmen dik zijn, en 100 dergelijke bossen hebben dan
gewoonlijk eene waarde van 16 tot 20 Gulden.
De Rogge wordt hoofdzakelijk met Böonen, Erwten,
Vlas enz. afgewisseld; dezelve wordt te gelijk met dë
Tarwe of wel iets vroeger gezaaid, en men rekent
ook een Zeeuwsche zak per Gemet voor zaadkoorn benoodigd, hetwelk meestal door de Egge in den grond
wordt gebragt.
Haver wordt hier niet veel meer dan voor eigen gebruik verbouwd, alleen in enkele Polders komt dezelve in grootere hoeveelheid voor, doch dezelve wordt
algemeen eerst op het einde der Slagen geplaatst, en
levert desniettegenstaande dan dikwerf nog een goed
en Vrij voofdeelig gewas op.
Men zaait dezelve vooral in de zwaardere Polders
vroeg, en rekent het einde van Maart of het begin vari
April daartoe het best geschikt.
In het District Schouwen is de Haver, 2öö wel groëtf
als droog, een voornaam voedsel vtför de werkpaardert,
wordende dezelve tot dat einde meestal tot stiksel gesneden, en alsdan met boonen vermengd ingegeven, het^
welk voorzeker een vrij gezond èfi krachtig voedsel oplevert.
Vlas wordt in deze streken zeer vee? geîeèld, en groeit
over het algemeen uitmuntend. Hetzelve wórdt evenwel
weinig voor eigen rekening door de landbouwers gezaaid, maar dezen verhuren meestal hun daartoe geschikt land aan Hollandsche Vlasbouwers, die, na de
meerdere of mindere geschiktheid des gronds, van 60
tot 70 Gulden voor één Gemet 'm huur betalen. Het
meeste Vlasland wordt daarbij, zoo als men het noemt t
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op St. Jan bezaaid verhuurd, zoodat het den huurder
tot op dat tijdstip vrij staat, het door hem gezaaide
en te veld staande Vlas, al of niet als eigendom te"
aanvaarden. Staat hetzelve op dien tijd goed en vobrdeelig, dan betaalt hij den vrceger bedongen huurprijs,
ën het blijft zijn eigendom, docli voldoet het daarentegen niet in alle opzigten, hetzij wezenlijk, of hetgeeri
ook niet zelden gebeurt, voorgewend, dan laat hij den
landbouwer het Vlas behouden, of deze móet van den
•vroeger bedongen huurprijs laten vallen, zijnde hij als^
dan tot het laatste veelal genoodzaakt, daar de land*
man op dien tijd geld benoodigd, en daarop gerekend heeft, terwijl hij het te veld staande Vlas, bij
de weinige concurrentie in Vlashandelaars, moeijelijk aan
een ander kan verkoopen. Het ware derhalve beter, dat
de landbouwers in het algemeen, het voorbeeld van hen
Volgden, welke hun Vlasland op geen beraad, maar
altijd voor vast verhuren, of hetgeen nog beter is, voor
eigen rekening zaaijen, en dan het te veld staande
verkoopen, of zelfs laten bewerken.
Het Vlas wordt gezaaid op nieuw omgeschoven grond ;
na de Tarwe, Rögge, Garst, en vooral ook ha de Meei
k r a p , waarin men inzonderheid uitmuntend Vlas kan
verkrijgen. Het voor de Vlasteelt bestemde land wordt
gewoonlijk voor en na den winter 2 of 3 malen vrij
diep geploegd en geëgd, en alsdan in de maand April
gezaaid ; wordende daartoe bij afwisseling en vernieuwing van het bekende Riga's of Mentéls -tonne - zaad
en vervolgens van het zoogenaamde Revelaar en Rè~
velaar-kind gebruik gemaakt. Het gezaaide wordt dadelijk door middel van eene kleine Egge in den grond
gebragt, en daarna wordt het land, dooi- de Rol of
het Sleephord fijn gemaakt en gesloten.
Zoodra het Vlas goed boven staat, en tot eene zekere lengte is opgegroeid, wordt het gewied, en zulks
wordt somtijds nog eenmaal herhaald, zijnde hetzelve
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gewoonlijk in het begin van July volgroeid, en alsdan
bekwaam om uitgetrokken, en verder ingeöogst, bereid
en bewerkt te worden (*).
De Vlas-teelt is in deze streken over het geheel ook
aan zeer vele wisselvalligheden onderhevig, en men ziet
dikwijls, dat dezelve na eenige jaren achter elkander
gelukkig te zijn geslaagd, en zeer voordeelige uitkomsten te hebben opgeleverd, eensklaps afneemt, en dat
eenige op elkander volgende oogsten alsdan telkens ongunstig uitvallen en mislukken, zoo dat men dikwerf genoodzaakt wordt, van deze teelt geheel af te zien, en
zich op de bouwing van andere gewassen toe te leggen. Dit duuijt gewoonlijk echter maar eenige j a r e n ,
en men beproeft wederom een weinig Vlas te zaaijen•
dit valt alsdan zeer gunstig uit en de zie daar, de Vlasteelt herleeft!
De oorzaak van dit verschijnsel voldoende op te lossen en te verklaren, is voorzeker niet gemakkelijk en
behoort geenszins tot mijne taak; dan ik ben evenwel
niet geheel vreemd van te veronderstellen, dat men de
Vlas-teelt dikwerf overdrijft, te schielijk en ongeregeld
met de gewassen afwisselt, terwijl er welligt ook bedrog en verbastering in het alsdan gebruikt wordende
zaad plaats heeft. Zoodra de overige produkten laag ia
(*) Het Vlas-spinnen is iii sommige gedeelten dezer Pro.
vincie, en wel bijzonder in het eiland Zuid-Beveland, nog
Zeer veel bij de landbouwers in gebruik. Vele Vrouwen houden zich gedurende den Winter daarmede bezig, en vervaardigen op deze wijze, het tot huishoudelijk gebruik benoodigde linnen. Het ware welligt wenschelijk, dat die tak van
Nijverheid algemeener-wierd beoefend, en dat inzonderheid
de arbeidende klasse ten platte lande, gedurende den winter
zich meer bijzonder daarmede onledig hield; daardoor zou deze, ten minste voor een gedeelte, in eigen onderhoud kunnen voorzien, en niet geheel tot de armen- kassen de toe—
vlugt behoeven te nemen.
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prijâ en het met den boerenstand over het algemeen
niet voordeelig gaat, wordt er voornamelijk eene groote hoeveelheid Vlas verbouwd, daar dit dan nog het
meeste voordeel schijnt op te leveren, en ten minste
eenig gereed geld den landbouwer in handen geeft,
zonder dat hij daarvan bijna iets heeft behoeven uit te
schieten. Hij verhuurt derhalve dikwerf zijn beste land,
en dit niet zelden in zulk eene hoeveelheid, dat in weinige jaren zijne geheele boerderij is rondgevlast, eii
bijaldien de tijden niet verbeteren, is hij genoodzaakt
daarmede voorttegaan, totdat eindelijk het l a n d , zoowel door gebrek aan Mest, als te schielijke en verkeerde opvolging uitgeput, en voor den Vlasbouw ongeschikt
wordt.
Dat het \ l a s vele voedende bestanddeelen aan den
grond ontrooft, en denzelven buitengemeen sterk uitput,
wordt door alle, landbouwkundigen aangenomen en erkend. VIRGILIUS zeide daarvan reeds Urit enim, Lini
Campum seges, urit avenae (*). En dat dit gewas
ook aan meerdere bijzondere omstandigheden en wijzen
van behandeling onderworpen en afhankelijk is, dan de
meeste andere gewassen, leert de dagelijksche ondervinding.
Het zoo verderfelijke kwaad in het Vlas, algemeen
bekend onder den naam van zwarte of kwade koppen, komt hier in sommige jaren ook veelvuldig voor,
en brengt aan de Vlas-teelt geene geringe nadeelen toe.
Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat dit bedoelde kwaad, even als de zoogenaamde Roest, Honig
en Meeldaauw, welke somwijlen in andere gewassen voorkomen, ook voor eene ziekte der plant zelve, en weiligt ook voor een Cryptogamisch voortbrengsel moet
worden gehouden, hetwelk even als de meeste andere
Cryptogamen zich bepaaldelijk ontwikkelt, bij eene ze•(*) Georg. Lib. I.
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kere gesteldheid van den dampkring of der weersgesteldheid, of bij eene zekere onnatuurlijke gesteldheid van
den grond; ten gevolge van welke invloeden, eene ziekelijke en minder deugdzame bewerking in de vochten
en bestanddeelen der Vlasplant ontstaat, waardoor de
levenskracht verzwakt, en de groei verminderd, of ten
minste, op eene 'onvoordeelige wijze, veranderd wordt.
Intusschen houde men dit, bij al het onzekere, hetwelk daaromtrent nog beslaat, slechts voor eene bloote veronderstelling, daar ik mij wel overtuigd houde,
dat het altoos moeijelijk en dikwijls onmogelijk is, om
de verschillende oorzaken en invloeden te onderscheiden en te kennen, die op de voortbrengselen der Natuur, hetzij voor- of nadeeligen invloed uitoefenen.
Boonen worden hier veel verbouwd, en worden voornamelijk met de Tarwe afgewisseld. Men zaait hoofdzakelijk vier verschillende soorten, als de gewone Paardenboonen, een kleinere soort of zoogenaamde Duivenboonen, en vervolgens Witte en bruine Boonen. Het
voor de Boonen bestemde land wordt gewoonlijk voor
den Winter, met drie Paarden vrij diep omgeploegd,
en in het voorjaar worden de Boonen daarop breedwerpig gezaaid en daarna ingeëgd, of dezelve worden
in de voor, achter den Pioeg gezet, hetwelk bijzonder
in de zware Polders gebruikelijk is, wordende dezelve
daar ook zoo vroeg mogelijk te velde gebragt, daar zij
anders ligtelijk te gul en geheel in het stroo weggroeijen.
In de ligtere Polders worden de Boonen meestal in
rijen geplant, en is in de meeste gevallen, boven de
inëgging en het zaaijen achter den Ploeg te verkiezen.
Men gebruikt tot dat einde een zoogenaamde Boonzetr
schouw, van 30 d. lengte en 10 d. breedte, waarmede dwarsche evenwijdige voren worden gehakt, en waarin dan de Boonen gezaaid worden. Witte en bruine
Boonen worden altijd op deze wijze te velde gebragt,
doch meestal later en eerst in het begin van Mei ge-
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Maid. Men plant dezelve veel lusschen de jonge Meede,
waarin zij niet zelden een vrij goed gewas opleveren.
De in het eiland Walcheren gebouwde worden algemeen voor de beste gehouden.
Erwten worden ook in eene vrij groote hoeveelheid
gezaaid , en volgen meestal na de Tarwe, en bijzonder ook op de Meekrap, waarmede zij zeer goed kunnen worden afgewisseld, en alsdan dikwerf een voordeelig gewas opleveren. Men verbouwt voornamelijk
drieërlei soorten ; als Groene, Gele en Graauwe Erwten,
waarvan de laatstgenoemde het minste voorkomen. De
Erwten worden meestal op de hiervoren beschrevene wijze op rijen geplant, en dezelve worden te gelijk met
de Boonen, of gewoonlijk iets later te velde gebragt.
Wikken en Linzen komen in deze streken zeldzaam
afzonderlijk voor, maar worden meestal met Paardenboonen , en somtijds ook met Haver vereenigd, gezaaid,
alsdan groen afgemaaid en aan de werkpaarden gevoederd , waarvan dezelve niet onvoordeelig schijnen te slagen.
De Klaver is reeds lang hier in gebruik, en wordt
algemeen in eene vrij groote hoeveelheid verbouwd. Dezelve moet voorzeker van het grootste belang voor den
Landbouw worden geacht, daar zij niet alleen een uitmuntend veevoeder oplevert, maar daarbij ook nog voortreffelijk geschikt is, om tot verlenging en afwisseling
der slagen te dienen, en het bestaande gebrek van
Meststoffen aldus aan te vullen.
Men verbouwt alleen de ronde of Brabandsche Klaver. Dezelve wordt voornamelijk in de Tarwe, Rogge,
Haver en ook in het vlas gezaaid, zijnde de Maand
April daartoe het best geschikt.
Gedurende den zomer maakt de Klaver het voornaamste voedsel voor de Paarden uit, terwijl er verder hooi
van wordt gewonnen, hetwelk vooral in het voorjaar
tot derzelver onderhoud verstrekt. Het Rundvee wordt
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alleeil in den Herfst op de Klaverlanden geweid, waarop hetzelve vrij goed slaagt, doch hetwelk altijd met
behoedzaamheid, en nimmer d a n , wanneer de klavers
droog zijn, diende te geschieden, daar hetzelve anders
ligtelijk aan de bekende opgeblazenheid bloot staat,
ten gevolge waarvan hier ook menig schoon stuk Vee
verloren gaat.
Aardappelen Worden hier veel geteeld, en kunnen
als een voornaam product van den bodem dezer streken worden opgegeven, terwijl de hier verbouwde, om
derzelver bijzonderen smaak, losheid en meelrijkheid,
waarin dezelve bijna niet worden geëvenaard, algemeen
Worden gezoch en geroemd zijn, zoodat er dan ook,
met dezelve eenen vrij aanzienlijken Handel naar elders
wordt gedreven.
D* Aardappelen worden in den regel, na de granen
gebouwd, en worden hier eerst op het einde der slagen , en dus op uitgezaaid land geplaatst ; nieuw gemesten grond Wordt daartoe minder geschikt gerekend,
dan droog, o u d , los en niet te vet land, waarop dezelve algemeen het best en smakelijkst groeijen, hebbende vooral eene drooge ligging des lands op de deugdzaamheid en den smaak der te telen aardappelen zeer
veel invloed.
Men plant verschillende soorten zoo wel van vroege
als Winter -late aardappelen, dezelve worden meestal
op rijen gepoot, en daarbij in verband, op ongeveer
40 duim in het vierkant van elkander geplaatst, vele
planten dezelve ook achter den Ploeg, hetwelk in de
meeste gevallen ook vrij goed kan geschieden.
V o o r z e t - of poot'aardappelen gebruikt men algemeen
de kleinste soorten, en men gaat in dit opzigt meestal
vrij onverschillig te werk. Zoo naauwgezet men bij de
bouwing van de meeste andere gewassen i s , om altijd
het beste en deugdzaamste zaadkoorn te gebruiken, zoo
onoplettend en onverschillig is men in dit opzigt met
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de zet-aardappelen , en het komt mij niet geheel onwaarschijnlijk voor, dat de sedert eenige jaren meer
en meer opgemerkte vermindering der Aardappelen, zoo
wel in qualiteit als in quantiteit, grootendeels aan deze omstandigheid moet worden toegeschreven. Dat bij
de bouwing van dit gewas, het te gebruiken zaadkoorn,
even als bij alle andere gewassen, den grootsten invloed
op de deugd en hoedanigheid van het daarvan te telen
voortbrengsel uitoefent, is aan geen twijfel onderhevig,
en is door enkele opzettelijk daaromtrent genomene proeven, zoo wel als door de dagelijksche ondervinding, genoegzaam bewezen. Ik veronderstel derhalve, dat, indien men daarin algemeen naauwgezetter te werk ging,
en in plaats van de kleine onvoiwassene, altijd de beste , fraaijste ea volgroeide Aardappelen tot zetgoed gebruikte , men algemeen betere uitkomsten met opzigt
tot derzelver hoedanigheid en hoeveelheid zoude verkrijgen, terwijl het van tijd tot tijd verwisselen van z e t aardappelen, en welligt ook het vernieuwen derzelve
door middel van het zaad , waarvan ik enkele proefnemingen, die belangrijke resultaten opleverden, heb
Waargenomen, zeer bevorderlijk zou kunnen zijn.
Witte en Gele Wortelen of Peen worden sedert eenige jaren hier in vrij groote hoeveelheid gezaaid, en
beginnen meer en meer in gebruik te geraken, zoodat
in sommige dezer Eilanden de Peen, gedurende den.
nazomer, een voornaam voeder voor de Paarden uit«
maakt, die daarmede grootendeels worden onderhouden.
Dat de Peen tot dat einde uitmuntend geschikt en een
gezond en voordeelig voedsel oplevert, leert de o n dervinding. In het begin hebben de Paarden gewoonlijk eenigen tegenzin voor de Peen, doch zoodra zij
daaraan eenigzins gewoon zijn, eten zij dezelve met
«eer veel graagte. Het is intusschen verkieslijk en noodzakelijk, dat dezelve in geene al te ruime hoeveelheid,
en ook. nimmer op. zich zelve, maar altijd met Haver of
14
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Boonen vermengd, worden gevoederd, en dat dezelve
behoorlijk gezuiverd, en in geen te groote stukken worden ingegeven, daar dezelve anders ligtelijk bezwaren
en minder goed verdragen worden. Bij de meeste landbouwers worden dezelve met een gewoon mes in stukken gesneden, doch sommige bezitten tot dat einde,
een zoogenaamde Peen-Molen, waarmede dezelve door
een in beweging gebragt wordend mes, spoediger en in
meer gelijkmatige stukken kunnen verdeeld en gesneden
worden.
De Peen groeit in eenen goed geploegden, lossen en
van onkruid zuiveren grond het voordeeligst, en het ia
daarbij voor het dagelijks gebruik zeer gemakkelijk,
indien men dezelve in de nabijheid der Boerderij kan
hebben. Men zaait dezelve gewoonlijk in het begin van
April, en worden daarna ligt ondergeëgd of wel gereven. Sommigen zaaijen alleen gele, en men wil hier,
dat deze malscher, minder stokkig en smakelijker zijn
dan de witte soort. Anderen zaaijen dezelve door el kander , en geven daaraan de voorkeur.
Ten aanzien der verdere handelwijzen en bewerkingen , welke de onderscheidene gewassen, nadat dezelve
zijn te velde gebragt, ondergaan, kan in het algemeen
het volgende nog worden aangemerkt.
Aan het zoo nuttig en hoogst noodzakelijk wieden
•ran het koorn, wordt zeer veel ten koste gelegd, en
men mag zeggen, dat over het algemeen in deze streken daarin met naauwgezetheid en oplettendheid wordt
te werk gegaan. De werktuigen tot dat einde hier in
gebruik, zijn de bekende Wiedijzers of Houwen, waarvan men er drie verschillende gebruikt, als de Tarwh o u w , Boon-houw en de zoogenaamde Schrepel. De
twee eerstgenoemde hebben een lange steel, en zijn
daardoor voor den Wieder gemakkelijker, doch met de
Schrepel werkt men zekerder, en men heeft minder gevaar van het koora te beschadigen. Ia het District
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Schouwenj is géén ander Wiedijzer dan dé Schrepel
in gebruik*
Het Koolzaad wordt in den regel, zoödra het in den
Herfst eenigzins is opgegroeid, gewied, en zulks wordt
in het voorjaar wederom herhaald. De Tarwe, Rogge,
Garst enz* worden op dien tijd gewoonlijk eerst met de
hiervoren beschreven kleine of zoogenaamde Tarwe-Egge , opgeëgd en daarna gewied* Ook het Zomerkoorn
wordt Op dezelfde wijze behandeld, en van onkruid
zuiver gehouden. In sommige gevallen laat men het Winterkoorn, wanneer dit namelijk al te Weligen gul opwast,
door de Schapen afweidem
De Aardappelen worden in dit opzigt ook met bijïondere Oplettendheid behandeld. Dezelve worden gewoonlijk 3 malen gewied, opgehakt en daarna goed
met aarde aangehoögd* Het wieden en schoonhouden
van het Koorn wordt door vaste arbeiders verrigt, en
is algemeen aanbesteed. Het loon dat men daarvoor
geeft, verschilt nadat het land meer of minder met onkruid is bezet t gemeenlijk echter betaalt men van 2
tot 3 Gulden per Gemet.
De in het Bouwland meest voorkomende önkruidsoorten zijn : Alöpecurus agrestis, Triticum repens, Thlassü
Bursa Pastoris en Arvensis, Equisetum arvensis4 Carduus
arvensis, Lamium album en maculatüm» Anthemus Cotula en arvensis, Matricaria ChamomüJa, Lycopsis arvensis, Tussilago farfara en Hybrida t Polygonum ConvülvüluSi Hypericum perforatum, Convolvulus arvensis,
Agrostemma Githago , Mentha arvensis, Papaver Rhead o s , Malva rotundifolia, Centaurea Cyanus, Ervum tetraspermum, én meer andere.
De tijd Waarop de Onderscheidene gewassen rijp en
bekwaam zijn öm geoogst te Worden, verschilt dikwerf naar mate van het saisoen, doch kan eenigerma«
le aldus worden bepaald ;
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Klaver, eerste snede half'Junij, de tweede half Augustus.
VroegeAardappelen, in 'UaatstvanJunij, gewoonlijk.St.Jan.
Koolzaad, in het begin van Julij.
Vlas, half Julij.
Wintergarst, in 't laatst van Julij.
Rogge, dadelijk na de Garst.
Tarwe, na de Rogge.
Haver, na de Tarwe.
Erwten, ongeveer denzelfden tijd, somwijlen iets vroeger;
Boonen, na de Erwten.
Peen, half Augustus.
Witte en Bruine Boonen, half September.
Winter -Aardappelen, met het begin van October.
Het hier in gebruik zijnde werktuig, waarmede de
meeste gewassen, zoo als Koolzaad, Tarwe, Rogge,
Garst, Haver en Boonen worden afgesneden , is de zoogenaamde Zeekel; alleen de Erwten worden met de
Zigt of Pik, en de Klaver en het Hooiland met de
Zeis afgemaaid.
Bij het snijden van het Koorn, begint men- in den
regel aan het vooreind van het stuk, en men neemt
alsdan een smaller of breeder strook, mede naarmate
yan het getal snijders, die op hetzelfde stuk staan moeten. Wanneer t h r i v e een zeker getal schoven hebben
afgesneden, gaan zij aan het toebinden, en plaatsen
-dezelve op hoopen of hokken, die gewoonlijk op 10
eri somwijlen ook op 20 schoven worden gesteld. Sommige gewassen zoo als Garst, Haver en Paardenboonen,
JWorden meestal eenige dagen, voor derzelver volkomene rijpheid afgesneden, ten einde het verlies van zaad
te voorkomen, en blijven alsdan eenige dagen op den
band liggen, voordat de schoven worden toegebonden
en op hokken geplaatst.
Het snijden, binden en hokken van het Koorn wordt
altijd aanbesteed, zijnde alsdan de gewone prijs voor
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de Tarwe en Rogge van / 4 — tot f 4—50 per Gemet.
Zoo ras als het in hokken staande koorn goed droog
en hard is, en het daarin aanwezige onkruid genoegzaam is verdroogd, wordt hetzelve bij eene gunstige
weersgesteldheid met de hiervoren beschrevene en daartoe bijzonder ingerigte mestwagens binnen gereden, in
de schuur gevoerd en in de daartoe bestemde vakken
gelost en opgestapeld. Indien echter de localiteit der
schuur niet toelaat, om al het in te'oogsten koorn te
kunnen bevatten, wordt het overige gedeelte in de nabijheid derzelve, op zoogenaamde koornhoopen of stapels gezet, die gewoonlijk van: 12 tot 20 voeren bevatten, terwijl op iederen wagen in den regel, van 250
tot 260 schoven worden geladen en vervoerd. Deze sta*
pels staan hier overigens geheel vrij, derzelver grondlaag wordt in den regel van zaadstroo- gelegd, en daarop wordt vervolgens het koorn laagsgewijze opgestapeld, waarbij iedere laag van onderen naar boven eenigzins breeder en meer buitenwaarts wordt gelegd,
zoodat men eenigermale de gedaante van eene omgekeerde piramide verkrijgt, die aan alle zijden regt,'
gelijkmatig moet staan en niet moet kunnen inwatéren.
Bij het opzetten der kap, wordt de eerste laag in den
regel, één voet birmenwaards getart, en dit gaat naar
boven in dezelfde evenredigheid voort, totdat dezelve
in een punt uitloopt. Deze kap wordt vervolgens met
stroo, riet en dikwerf ook met zaadstruiken overdekt,
hetwelk door middel van een van stroo gevlochten n e t ,
rondom op dezelve wordt vastgemaakt en bevestigd. Hoe
eenvoudig nu zulk een koornstapel ook schijnen moge,
wordt er intusschen zeer veel oefening en oplettendheid
gevorderd, om dezelve niet alleen fraai, maar ook goed
te zetten, en het is zeker, dat velen daaraan niet beantwoorden.
Ten aanzien van de wijze van afdorschen en schoon-
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lhaken van het koom kan in het algemeen het volgen*
de worden gezegd.
Het Koolzaad wordt altijd op het veld, op een daartoe vervaardigd zoogenaamd zaadzeil, hetwelk op eene
Vooraf gelijk gemaakte plaats wordt uitgespreid, door
middel van vlegels afgedorscht, waartoe het volgende
Vrerkvoîk is henoodigd;
8 Dorschers, waarvan er beurtelings 4 dorschen, 2
de laag helpen aanleggen, het stroo opbinden en
wegdragen, terwijl de 2 anderen met de rijf de
poelen naar den hoop werken,
2 Jongens die de laag aanleggen en omkeeren,
6 of S Vrouwen, die het Zaad met een kleed op
het »eil dragen.
1 of 2 Vrouwen, die hetzelve in het kleed opgei
-ven.
J7 a 20 man te zamen.
Indien bet laad goed rijp en droog, en het weer daar-,
bij gunstig is, rekent men met dit werkvolk ongeveer
8 Gemeten 'per dag te kunnen afdorschen, en dit kost
aan daghuur 18 a 20 Gulden. Het afgedorschte zaad
Kvwdt op het land door middel van eene Zeef gedeel-»
lelijk van de doppen gez-uirerd, in zakken geschept,
èn -vervolgens eiken avond naar de Schuur gevoerd, ten
emde aldaar verder schoongemaakt en gezuiverd te worden.
De poelen of doppen hebben hier geene waarde, en
worden gewoonlijk op het veld verbrand, zoodat de»elve als voeder voor de Paarden, waartoe zij elders ,
yoo het schijnt, met vrucht worden gebezigd, hier in
geene aanmerking kermen. Hetzaadstroo daarentegen wordt
zorgvuldig verzameld en dient bepaaldelijk ook tot brand-,
gtof, wordende hetzelve bijzonder töt het stoken der
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bakovens als anderzins gebruikt, waartoe hetzelve niet
alleen voordeelig maar ook zeer geschikt is.
Het afdorschen van het overige graan, geschiedt des
winters door middel van vlegels, waartoe bijzonder voor
de Tarwe ook van den zoogenaamden geesselsteen wordt
gebruik gemaakt, op welks rand iedere schoof vooraf
eerst wordt uitgeslagen. Het dorsenen wordt altijd aanbesteed en meestal door vaste arbeiders verrigt, wordende het daarvoor te geven loon bij de Mudde bere»
kend. Voor het afdorschen, schoonmaken en op de
bergplaats brengen van één Mud Tarwe en Rogge, betaalt men gewoonlijk 50 Cents, in enkele gevallen 60
Cents. Voor Garst, Haver, Boonen en ander Zomerkoorn, wordt in den regel, de helft betaald.
De opbrengst dezer verschillende gewassen loopt eenigzins uit een, en levert bijna ieder jaar verschil op;
d a n , als algemeene maatstaf kan men aannemen, bij
een goed gewas van één gemet, het volgende te kunnen bekomen.

Van
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Koolzaad
Tarwe
Rogge
Garst
Haver
Paardenboonen

12— 16 Ned. Mudd,
12— 15 ,
10— 13 ,
»
18— 25 ,
,
20—25 »
,
10— 15 »

Witte en bruine Boonen 15—
»
t
Erwten
12— 18 »
»
Lijnzaad
5—• 8 »
«
Aardappelen
80—100 »
»
Klaver, vandebeide Sneden tezamen 10a 12 voer.

Indien bij deze opbrengst der gewassen, de Meekrap
a 30 Guldens de 50 Ned. ponden, het Koolzaad 8 , en
de Tarwe van 7 tot 8 Guldens per Mud waarde heeft,
en de overige produkten in evenredigheid gelden, dan
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frètent men bij de tegenwoordige werkloonen, opbrengsten en lasten, de zaken te kunnen gaande houden en
zonder verlies te kunnen bouwen, doch zijn de prijzen der
produklen over het algemeen lager en beneden dezen maatstaf, zoo als tegenwoordig het geval i s , dan is de finantiële toestand van den Landbouwer ongunstig, en
moet men zeggen, dat de landbouw over het algemeen
in eenen- drukkenden en kwijnenden toestand verkeert,
en niet voor- maar achteruitgaat.
De weilanden leveren ten aanzien van derzelver ligging, deugdzaamheid en hoedanigheid nog al eenig verschil o p , en kunnen gevoeglijk in Hooge en Lage Weiden
worden onderscheiden. De eersten zijn meestal aan of in
de nabijheid der Boerderijen gelegen, veelal fraai met
böomen beplant, en rondom met doornen-hagen omgeven en afgeschut. Dezelve zijn hoofdzakelijk bestemd,
om gedurende den zomer de Werk -paarden en het Melkvee daarin te weiden. De tweede of lage Weilanden
daarentegen, liggen gewoonlijk verder van huis, in meer
uitgestrekte weivelden, waarin bijna ieder landbouwer
een zeker gedeelte grasland bezit, waarop hij zijne tot
de vetmesting bestemde Koeijen, en het jonge vee gedurende den zomer laat grazen en onderhoudt, terwijl
van het andere' gedeelte hooi wordt gewonnen en verzameld.
Vele dezer Weilanden mogen niettegenstaande aan de
bemesting derzelve weinig of niets gedaan wordt, goed
en zelfs voortreffelijk worden genoemd. Dezelve leveren
in het algemeen voedzame, vaste en zeer krachtige grassoorten op, die vooral eene zilt- en specerijachtige hoedanigheid bezitten, door welke eigenschap, dezelve nog
meer bijzonder voor het Rund en Schaap geschikt zijn,
wordende dit vee dan ook bij eene ongunstige en aanhoudende natte weersgesteldheid hier niet spoedig en
algemeen door het bekende ongans aangetast als zulks
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in dergelijke saisoenen in andere meer zoetwaterachtige
streken het geval is.
Een voornaam gebrek intusschen dat hier in vele weilanden beslaat, is het gemis aan goed en zuiver drinkwater. In vele drenkputten is hetzelve hard, zoutachtig
en brak van smaak, en daardoor voor het Vee niet
bruikbaar, terwijl bij fcene eenigzins drooge weersgesteldheid, het water ook al spoedig schaars te bekomen i s , hetwelk alsdan dikwerf voor den Veehouder
eene groote ongelegenheid veroorzaakt.
De Grassoorten, die hier het meest voorkomen, zijn
hoofdzakelijk de volgende: Holcus Lanatus, Mollis en
Odoratus, Phleum pratense, Dactylus glomerata, Antorantum odoratum, Bromus Secalinus en Giganteus, Lolium perenne en Temulentum, Melica ciliata, Poa trivialis, Pratense, Aquatica en Angustifolia, Agrostis stolonifera, Gapillaris en Spica venti, Polygonum avicu'are,
Alopecurus pratense, Phalaris arundinacea, Testuca elatior, ovina en fluitans, en meer anderen.
De voornaamste in het Weiland voorkomende onkruid-soorten zijn: Ranunculus acris, Repens, Flamüla
en Bulbosa, Ononis spinosa, Equisetum palustre, Nardus stricta, Carduus palustre en Lanceolatus, Pedicularis sylvatica, Leontodon taraxacum, Potentillae anserina,
Galtha palastris, Liohnisphlos cuculi, Rhinanthus Cristagalli, Tanacelum vulgare, Rumex acutus en aquaticus,
Symphitum officinale, Arctium lappa, Pimpinella magna , Phellandrium aquaticum, Cicuta virosa, Arundq
phragmitis, verder eenige Carex- en Juncus-soorten en
meer anderen.
Voor Hooiland gebruikt men bij afwisseling dan het
een en dan weder het ander gedeelte grasland. Met het
begin van Julij begint men hier algemeen de hooilanden af te maaijen, te bewerken en in te zamelen, ea
indien het mogelijk is, tracht men met dit werk, altijd voor dat de graan-oogst invalt, klaar te krijgen.
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Het hooi wordt voor het grootste gedeelte in de schuurverzameld, en in een daarvoor bestemd vak in de nabijheid der veestallen opgestapeld ; kan, hetzelve echter
wegens gebrek aan ruimte daarin niet geheel worden
geplaatst, dan wordt het nog overige gedeelte, ia. de
nabijheid der Schuur, op klampen gezet.
Het Boogenaamde kanthooi, hetwelk namelijk van de
kanten der Sloolen, Watergangen en vooral ook van de
%Hsschen de akkers gelegene middengruppen afkomt,
wordt gewoonlijk in het laatst van Junij, met de Zee*
kei afgesneden, eenige dagen daarna in kleine bundels
opgebonden en op hoopjes gezet, en daarna uitgedragen en weggevoerd. Dit hooi wordt in den regel het
eerst aan het Vee gevoederd, daar hetzelve dikwerf vochtig is, en daardoor ligtelyk aan bederf en schimmeling
onderhevig wordt.
Het Klaver-hooi wordt den meesten tijd ook in de
maand Julij en bij eene gunstige weersgesteldheid en
goeden groei der klaver ook van de tweede snede, ia
Augustas of September gewonnen en ingezameld,
©e Paarden, welke hier bepaaldelijk ten dienste vaa
den landbouw worden gehouden, en aangefokt, zijn
Tan een wer groot zwaar r a s , en voor trekpaarden
uitmuntend, doch minder voor rijpaarden geschikt.
Derzelver kleur is meestal zwart of bruin, doch men
vindt ook vele vossen en Isabelkleurige. Dezelve zijn
voorts groot en zwaar vaa gestalte, hebben «en' groet e n , breeden doch anders vrij fraaijen k o p , en korten
sterk vieexigen hals, met zware manen, een breede
borst, en dikke vleezige schouders, een kort ineenge-*
drongen r o m p , met een' breeden, dikwijl« ingebogen of
aoogenaamden zadelrug, eenrond sterk gespletenkruis, en
awaren lang aangezetten staart, voorts zware vleezige
dijen, grove dikke zwaar behangene beenen, en groote
breede platte hoeven. In het algemeen staan dezelve
van voren laag in de schouders, en van achteren daar-
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entegen hoog, en daarom staan zij regt en stijl in de
kooten, door welke hoedanigheden dezelve bijzonder,
ftan kreupelhcid of stijfheid in de schouder-gewrichten,
en ook veel aan overkoting onderhevig zijn.
Erworden hier niet veel meer dan de tot eigen gebruik
benoodigd«Paardenaangefokt, envan deindezeProvincie
geteelde, worden die uit het eiland Tholen, wegens der*
jseivérgoed beengestel, —<•taaijer, vluggerenfierigeraardè
algemeen voor de heste gehouden, en zijn daardoor
behalve voor trek-, ook voor rijpaarden vrij goed geéchikt. D* Schouwsche Paarden daarentegen, bezitten
de minst deugdzame hoedanigheden, en zijn wegen«
derzelver zwak en voos beengestel, aan velerhande
beengebreken onderhevig, waarvan de oorzaak, mijns
inziens, hoofdzakelijk in het veelal te vroeg en sterk
gebruik der jonge Paarden, het aanfokken van gebrek*
kige ©»deugdzame Hengsten en Merrièn, en bijzonder
ook, in de ecnigzins lage en vochtige gesteldheid van
den bodem dezes eilands, moet gezocht worden.
Voor de aanfokkjng der Paarden worden ook bijzondere Hengsten aangehouden, die aan eene jaarlijksche
keuring onderworpen zijn, van wier schoone gestalte
en deugdzame eigenschappen en hoedanigheden derhalve, voor de instandhouding of verbetering van een goed
en deugdzaam Paarden-ras bijzonder veel afhangt en
gelegen is. Dat er intussohen ook in dit opzigt, zoo
min als in de keuze der tot de voortteling gebruikte
Merriën, op verre na niet altijd even naauwgezet en
saakkundig wordt te werk gegaan, en dat er ten aan*
zien van dit zoo hoogst belangrijk gedeelte der Vader«
landsche Vee-teelt, in het algemeen, nog zeer veel te
wenschen overblijft, zal ieder, die met de maatregelen,
handelwijzen en groote vorderingen bekend is, welke
andere naburige Volken, in dit opzigt reeds hebben
genomen en gemaakt, gereedelijk moeten toestemmen.
Wat de voeding en verzorging der Paarden aangaat,
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daaromtrent kan hoofdzakelijk het volgende worden gezegd. Behalve de weide in den zomer, erlangen dezelve ook Klaver, Peen, gesneden Haver en gepelde,
Boonen, wordende de laatste meestal in vermenging van
Kaf ingegeven en gevoederd. Gedurende den winter,
krijgen dezelve Boonen en Erwten, S t r o o , W e i - enKant hooi, en tegen het voorjaar begint men klaver-hooi
te voederen, terwijl dan tevens eenige weken voor dat
het landwerk een aanvang neemt, aan dezelve eenig
Koorn wordt toegedeeld.
Het Rundvee, dat hier gehouden w o r d t , is groot en
zwaar van gestalte, goed gespierd, eenigzins grof van
heupen en hoog van staartbeen, doch overigens fraai en
sterk van ligchaamsbouw, en bij eene goede voeding
en verzorging goede, melkgevers, en nog meer bijzonr
der voor de vetmesting geschikt. Be kleur derzelve is
meestal zwart, rood, vaal of blaauwbont, dan men
t a n rekenen dat er § zwarbont haar bezitten.
Ten aanzien van de leefregclkundige verzorging en
behandeling van het Rundvee gedurende den staltijd,
kan hier het volgende worden aangemerkt.
Tot voedsel erlangt hetzelve voornamelijk Stroo, en
verder Wei - en Kant -hooi, bij sommige Veehouders,
wordt daarbij aan het Melkvee nu en dän een Haver
of Boonschoof voorgegeven, waardoor het veel in de
melk wint, en daardoor de waarde van het toegediende Koorn dikwerf dubbeld vergoedt.
Het jonge nog in vollen wasdom staande Vee, valt
over het algemeen eene veel minder goede verzorging,
dan de volwassene ten deel ; daar men, behalve dat
men meestal het slechtste onvoedzaamste voeder aan het-,
zelve geeft, dit dikwerf nog met een zeer spaarzame en
karige hand geschiedt, zoodat het genoeg krijgt om te
kunnen leven, maar ook niet veel meer. Dat deze maar
al te veel plaats hebbende handelwijze voor de Vee*
fokkerij hoogst nadeelig en verderfelijk is, zal geen be-
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toog behoeven, daar het van zelve spreekt , dat hoe
beter en regelmatiger het jonge Vee , in deszelfs eerste
levensjaren gevoed en verzorgd wordt, er' des te meer
voordeel van derzelver wasdom en groei in het vervolg
te verwachten is.
Voor drank bekomen zij water, hetwelk in de meeste Boerderijen uit eene wel of put, in een' grooten vierkanten waterbak, welke op den mestput staat wordt
ingeschept, terwijl al het veé, tweemaal daags, van
den stal losgelaten en daarheen wordt gedreven, om zoo
als men het noemt, gedrenkt of gewaterd te worden,
bij welke gelegenheid alsdan de stal uitgemest en op
nieuw van stroo wordt voorzien. In sommige Boerderijen echter blijft het vee altijd op stal,- en bij deze
wordt het drinkwater uit eene in de nabijheid staande
p o m p , langs eene gemetselde goot tot voor het vee geboerd en aldus gedrenkt. Dat intusschen de eerste manier boven de laatst genoemde de voorkeur verdient,
is aan geen twijfel onderhevig. Wiet alleen toch brengt
dit dagelijks uitdrijven en de vrije beweging, welke het
Vee daardoor geniet, hetzelve eenige schreden nader
aan den staat der Natuur, hetwelk noodwendig tot
deszelfs Iigchamelijk welzijn moet bijdragen, maar ik
kan ook door voldoende ondervinding verzekeren, dat
het hier aangeprezene uitdrijven van het Vee, dadelijk
bij het ter stal brengen begonnen , voor de daaraan gewende dieren, eene wezenlijke en waarachtige weldaad
is; daardoor geniet het toch reeds genoeg aan deszelfe
plaats gebonden Vee, dagelijks eene vrije beweging, en
ademt daarbij van tijd tot tijd, eene gezonde en zui^
vere lucht, in plaats van de altijd meer of min ongezonde stallucht i n , hetzelve blijft daarbij tevens gewoon
en verhard aan den dampkring, waardoor het in staat
i s , om aan de nadeelig werkende invloeden meerderen
wederstand te bieden.
Tegen het tweede j a a r , rekent men de jonge vaarzen
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geschikt tot de voörtteling, dezelve Worden op dien tijd
gewoonlijk besprongen. De daartoe gebezigde Stieren,
worden hier meestal ook door bijzondere personen even
als de Hengsten aangehouden, ea zoodra deze slechts
den ouderdom van 18 maanden hebben bereikt, worden zij tot die verrigting gebruikt en bekwaam gerekend.
Dat het intusschen tot de aankweeking en instand«
houding van ons alom beroemd Vaderlandsch ras van
Rundvee, zeer Veel zoude bijdragen, indien er op het
aanhouden van Springstièren met meerdere oplettendheid
«n naauwgezetheid werd te werk gegaan, komt mij zeer
Waarschijnlijk voor. Vooreerst moesten dezelve niet voor
het 2de jaar tot die verrigting worden toegelaten, en
daarbij moesten zij alle die eigenschappen en hoedanigheden bezitten, welke volstrekt in eenen goeden
Springstier vereischt worden, en er tevend bewijzen voorhanden zijn, dat dezelve van eèn goed en deugdzaam
fas afstamde. Wel is waar, er bestaan eenige bepalingen en keuringen op dit punt, dan hoe gebrekkig deze,
ten minste op vele plaatsen, bier worden uitgeoefend
en nageleefd, zoude niet moeijelijk vallen te bewijzen.
Van de Melk wordt bepaaldelijk Boter gekarnd, en
ook tele Kalveren gemest. Kaas wordt daarvan hier
niet gemaakt. In de meeste Boerderijen is de onvolkomens en lastige handkarn, waarvan de stamper met
de handen op en neer wordt bewogen4no$ in gebruik.
Alleen iit Schouwen bezit men algemeen karnmolen»,
welke door eenen Hond in beweging worden gebragt,
en deze kunnen ten minste voor eene niet al te groote
melkerij vrij voldoende worden geacht. Bij enkele voor*
name Veehouders treft men ook karnmofens aan, wel'
ke door een Paard worden omgevoerd, en deze zijn
voorzeker het gemakkelijkst en doelmatigst; en Verre
boven de anderen te verkiezen.
Voor ae vetweiding van het Rundvee, bestaat bier
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algemeen zeer Teel liefhebberij ; zoodat er dan ooit teî*
ken jare, een aantal vare of guistblijvende Koeijen, be*
nevens vele 3 en 4 jarige Vaarzen en Ossen, in de voof
dat einde bijzonder geschikte en voortreffelijke weilanden Worden gebragt en vet geweid, en behalve dat zij
daarin dikwerf tot eene aanzienlijke zwaarte groeijen,
wordt het vleesch van het hier vetgeweide vee voor
bijzonder voedzaam en smakelijk geacht.
De Schapen vrelke hier gehouden worden zijn van een
vrij groot soort» en behooren even als de meeste KustSchapen, tot het zoogenaamde groote Vlaamsche of Texelsche ras, dat echter hier zeer verbasterd, en niet
zuiver meer voorkomt. Het hoofddoel waarom zij hiep
Worden gehouden is de Mest en Wol» Het zuivel komt
in geen aanmerking. Zij behooren dan ook meestal aan
voorname, veelal aan de kusten wonende landbouwers!
toe, die daardoor in hunne behoefte aan Mest, zoo veel
mogelijk trachten te voorzien. Dezelve worden bij kudden van J50 tot 200 stuks gehoed, en vinden voornamelijk, het voedsel op de zoo uitgestrekte schorren of
uiterwaarden, verder langs dijken en wegen, en in den
herfst op de Stoppellanden; des winters grazen zij ook
ia de alsdan openliggende Weilanden, en erlangen daarbij nu en dan een weinig hooi voor bijvoeder.
Inhet algemeen wordende kudden gedurende denwinter?
bijmangelvangoedeen ruimeslalvoederimgeenigzinsschraai
en karig onderhouden, zoodat de Schapen dikwerf in
den winter datgene verliezen, hetwelk zij in den zomer door ruimere genieting hadden aangewonnen, ea
niet zelden zijn dezelve dan ook tegen het voorjaar zoo*
danig verzwakt en vermagerd, dat in het vervolg dé
beste zomervoedering niet meer in staat is, om ze te
herstellen en tot een goeden staat te brengen, terwijl bij
eene invallende ongunstige weersgesteldheid in den zomer, derzelvec verzwakte ligchamen, aan de alsdan nadeelig werkende invloeden, zeer weinig weerstand kun-
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nen bieden; zoodät dezelve voor de dan heerschende
ziekten het meest voorbeschikt en vatbaar zijn.
Het doelmatig onderhoud der Schapen gedurende den
winter, zoo wel wat de voeding als huisvesting en verzorging in de stallen aangaat, welke laatste hier meestal té klein en te bedompt zijn, is derhalve een zeer
gewigtig onderwerp, hetwelk de. opmerkzaamheid en
voorzorg van ieder Sehaapshouder op de nadrukkelijkste wijze vordert en verdient ; w a n t , wordt deze verzuimd , zoo is alles wat de leefwijze en voeding in den
zomer goed heeft gesticht, meer of min verloren, en de
Schaapsfokkerij kan op deze wijze nimmer de gewenschte voordeden Opleveren.
Wat de wol aangaat, deze bezit geene beste hoedanigheid , en kan alleen tot saaijet, dekens en andere
grove wollen stoffen worden verwerkt. Voor ettelijke j a Ten heeft men hier ook door invoering en kruising met
Merinos Schapen Onze wolsoort trachten te verbeteren,
doch deze pogingen hebben aan het daarbij voorgestelde doel niet beantwoord, zoodat men eindelijk van dezelve heeft afgezien. Thans worden er intusschen op
last van Z. M. BEN KONING, ook in deze Provincie wederom hernieuwde pogingen aangewend, om door de invoering en kruising met Engelsche Lincolnsche en Durhamsche Rammen, het Schaaps-ras en bepaaldelijk onze wolsoort te verbeteren, zijnde tot bereiking van dat
doel, door de zorg des Gouvernements, op verzoek van
Zijne Excellentie den Heere Staatsraad-Gouverneur dezer
JProvincie, en der Commissie van Landbouw, reeds eenige dier bedoelde rammen voor dit Gewest ontboden
en afgezonden, en het is allezins te hopen, dat deze
pogingen met naauwgezetheid en volharding voortgezet,
gunstige uitkomsten voor de Schaapsteelt zullen opleveren.
De doorwrochte en hoogstbelangrijke Handleiding tot
de Inlandsche Schaaps teelt, inzonderheid met opzigt
Hot verbetering der wol, welke thans in dit geëerde
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Tijdschrift, door den met zoo veel roem bekenden e»
verdienste]ijken Hoogleeraar Dr. A. JSUMAIÏ te U-trecht wordt
uitgegeven, zal voorzeker een nieuw licht over dit zoo
gewigtig en belangrijk onderwerp verspreiden, en ongetwijfeld zeer veel kunnen bijdragen, om dien zoo zeer
verwaarloosden en verachterden tak van Veeteelt in ont
Vaderland, algemeen beter te doen kennen, op te beuren en te verbeteren.
Varkens worden hier in vrij groolen getale aangehouden ; ieder landbouwer bezit gewoonlijk van 4 tot 8
mestvarkens, die hij veelal zelf aanfokt, of ook wel van
elders aankoopt. Deze laatste komen meestal van buitea
'slands, worden in den regel spoediger vet, doch groeijen over het algemeen niet zoo groot en zwaar, dan die,
welke hier worden aangefokt.
De Varkenshokken zijn meestal zeer net en zindelijk
ingerigt. Tot voedsel erlangen dezelve voornamelijk Erwten, Boonen, Rogge en Garst, wordende de laatste gewoonlijk tot meel gemalen-, en in vereeniging met Aardappelen gevoederd, hetwelk dan een zeer krachtig mestvoeder oplevert. De karnemelk dient dezelve hoofdzakelijk tot drank, en indien dezelve eene zwaarte van
400 halve Ned. ponden verkrijgen, rekent men dezelve*
goed gemest.
Gevogelte zoo als Hoenders, Kalkoenen, Ganzen ea
Eenden enz. worden op iedere Boerderij in eene groote menigte aangetroffen, en leveren den landbouwer gedurende den zomer, nog al geen onaanzienlijk voordeel op.
Onder de verdere voorname voortbrengselen dezer streken , verdienen ook de houtgewassen hier nog eene bijzondere vermelding. Behalve dat men aan iedere Boerderij eenen meer of min uitgestrekten Boomgaard aantreft , welke met onderscheidene soorten van Appel- , Peer e n - , Pruimen- en Kersenboomen is beplant, waarvan de
vruchten gedeeltelijk tot eigen gebruik en ook tot ver15
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koop verstrekken, verdienen hier nog meer bijzonder, de
zoo uitgestrekte en voortreffelijke Boomgaarden, welke
vooral in het oostelijk gedeelte van het eiland Zuid Beveland worden aangetroffen, eene afzonderlijke vermelding. Deze hebben meestal eene uitgestrektheid van
«enige Bunders, zijn zeer fraai aangelegd en in verband
beplant, met onderscheidene soorten vanAppel- , Peeren - ,
Pruimen - , Noten - , en vooral ook met zeer vele soorten
van Kersenboomen. De handel welke gedurende den
Zomer en den Herfst, met de verschillende daarvan in-,
gezamelde vruchten, zoo wel in de Zeeuwsche Steden,
als naar elders wordt gedreven, mag vrij aanzienlijk worden genoemd, en levert voor vele menseben, een' voor»
namen tak van bestaan op.
Andere houtgewassen als: Olmen, Essen, Wilgen en
Populieren, groeijen hier ook menigvuldig. Véle Weilanden , bijzonder rondom de Hofsteden, en ook de me»
nigvuldig hier voorkomende dijken en wegen, zijn meestal met deze soort van Boomen beplant, wordende gewoonlijk tusschen de Olmen en Essen, rijen van Wilgen en Populieren gezet. De eerste groeijen hier dikwerf, tot eene aanzienlijke hoogte en zwaarte , en worden tot werkhout alsdan uitmuntend geschikt, zoo dat
dezelve niet zelden eene aanzienlijke waarde verkrijgen,
en tot hooge prijzen worden verkocht. Het hier meergenoemde eiland Zuid-Beveland is ook voor deze soorten van houtgewassen nog meer bijzonder, dan de andere streken, geschikt, en worden daar ook het meest
aangetroffen, terwijl er van den aanleg en kweeking deaer Plantagiën, veel werk gemaakt, en bijzonder oplettend en saakkundig wordt gehandeld.
Hak -hout komt hier niet veel voor , alleen vindt men
hetzelve in de eenigzins zandige envoor den landbouw ongeschikte gronden, en ook rondom de hier nog voorkomende Buiten«verblijven. In sommige gedeelten van
bet eiland Schouwen, komen deze houtbosschen nog het
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meeste voor, en beslaan voornamelijk uit Elzen- en Essen
hout, hetwelk over het algemeen daar zeer voordeehg
groeit. Hetzelve wordt in den regel, om de 5 of 6
jaren gekapt, en alsdan hoofdzakelijk voor brandhout
verkocht, waarbij het den eigenaar niet zelden een goed
voordeel oplevert.
Hiermede meen ik den toestand van den Landbouw
en Vee-teelt dezer Zeeuwsche Districten, m de hoofdzaak te hebben afgeschetst, en vertrouw dat uit het opgegevene de hoogte waarop dezelve voor het tegenwoordige staat, genoegzaam zal kannen 'worden afgeleid.
Het is evenwel niet gemakkelijk, om bet daarin beris*
pelijke of wel het meer navotgingswaardige en volledig e , in allen deele met juistheid en zekerheid te onderkennen en te beoordeelen, daar ieder District of Polder,
ja dikwerf twee onmiddellijk aan elkander grenzende
Boerderijen, niet zelden eene geheel verschalende behandeling, met opzigt tot de bewerking van den grond,
de opvolging der gewassen, en de verdere wifce en manier van bebouwing verekchen, doordien algemeene zoo
wel als plaatselijke omstandigheden, en ook de bijzondere toestand van den landbouwer zelve, op de verschillende handelingen en gebruiken in de Eandhuishouding den grootsten invloed uitoefenen, waarom dan ook
dikwerf eene handelwijze of landbouwkundig werktuig,
hetwelk voor de eene streek hoogst nuttig en doelmatig kan worden geacht, echter voor eene andere, somtijds in de nabijheid gelegen streek lands, van geene
waarde en al» nadeelig moet worden achter gelaten, en
ter zijde gesteld.
Het hoofddoel intusschen van den Landbouw bestaat
ongetwijfeld overal daarin: dat op eiken bodem, waar
dan ook gelegen, d a t gene worde verbouw^ en gebruikt, waartoe dezelve bet meest geschikt ïar, en waarvan met de minste moeite en onkosten, duurzaam en
evenredig de meeste voordeelen kunnen worden getrok-
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ken; moetende tot bereiking van dat doel, de Landbouwer in alle opzitten de wenken der Natuur, zoo
veel mogelijk, trachten te volgen, en daarbij ook niet
nalaten, om de Natuur in zoo verre met de kunst te
verbinden , als de eerste hem een voordeelig gebruik der
laatste leert.
Op aanleg en inrigting der hier gelegene Boerderijen,
valt voorzeker niet veel aan te merken, en dezelve
mogen over het algemeen fraai en zindelijk worden genoemd. De zamenstellïng der in gebruik zijnde landbouwkundige werktuigen is meestal eenvoudig, doch dezelvezijn voor het doel, waartoe dezelve bestemd zijn, goed
geschikt, duurzaam, en niet kostbaar. Het w a r e , mijns
inziens, evenwel te wenschen, dat sommige werktuigen,
welke in andere gedeelten onzes Vaderlands reeds met
vrucht worden gebruikt, ook hier meer bekend en in
gebruik kwamen, waaronder ik voornamelijk reken, de
tot vervoering van het Koolzaad zoo uitmuntend geschikte zaadwagens, waarmede men hetzelve gemakkelijk in de schuur, in plaats van op het veld, kan afdorschen. Voorts de kegelvormige Dorschrol of Dorschmolen, welke door een Paard in beweging wordt gebragt , en die bijzonder voor groote Boerderijen nuttig
en voordeelig zijn ; terwijl verder de bekende zaaitrecht e r , waarmede men gemakkelijk op rijen kan bouwen,
en ook de eenvoudig aangebragle verandering en verbetering aan de gewone Zeeuwsche ploeg, waardoor dezelve bijzonder geschikt wordt, om de twee voren, en
waarvan een model, aan 'sRijks Kabinet van Landbouwkundige Werktuigen te Utrecht voorhanden i s , almede
algemeener verdiende bekend en in gebruik te zijn.
Ten aanzien van het assolement, veronderstel i k , dat
hier over het algemeen doelmatig, en volgens gegronde
en op de ondervinding steunende regelen wordt gehandeld, en wanneer er al eens tegen het vruchtwisselend
Systema wordt geiondigd, dan is dit niet zoo zeer
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aan onkunde of vooroordeel, maar in de meeste gevallen, aan bijzondere of plaatselijke omstandigheden, of
ook wel aan den finantieleu toestand des landmans toe
te schrijven.
Aan het geregeld braken der gronden, is men hier
algemeen zeer gehecht, en men beschouwt dezelve als
volstrekt noodzakelijk en onmisbaar, om sommige in
het Bouwland voorkomende onkruidsoorten te vermeesteren en te vernielen, en om het land op den duur
vruchtbaar en in eenen goeden staat te houden.
Dat bij de tegenwoordige uitgebreidheid en geheele
inrigting der Boerderijen, en bijzonder bij de groote
onevenredigheid tusschen de hoeveelheid 'Bouw - en Weiland, welke er meestal bestaat, het braken der gronden, althans in de meeste gevallen niet kan worden
ontweken en afgeschaft, zal mijns bedunkens door ieder, welke met den toestand van den Landbouw hier
eenigzins van nabij bekend is gereedelijk worden aangenomen en toegestemd. Men vindt wel is waar ook
in deze streken enkele voorname en verlichte Landbouwers , welke hun Bouwland minder geregeld braken,
en in veel grootere tijdruimten laten stil liggen ; doch
daarbij hetzelve toch zuiver, en in eenen goeden staat
houden, en op den duur zeer voordeelige uitkomsten
verkrijgen; d a n , deze bezitten altijd veel Weiland, en
hebben derhalve veel voedsel, veel V e e , en gevolgelijk
eene groote hoeveelheid Mest, terwijl zij daarbij nog
de noodige middelen in handen hebben, om de nog
ontbrekende aan te koopen, en verders alles kunnen
in het werk stellen, om het land zuiver en in eenen
goeden staat te houden. Indien dergelijke gunstige omstandigheden algemeener bij de landbouwers bestonden, dan
zoude welligt in meerdere gevallen , het braken kunnen
worden ontweken en afgeschaft, d a n , tot zoo lang dit
geen plaats vindt, zal mijns inziens, het door sommigen aangeprezen en voorgestelde Syslema, om niet t#
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braken, hoe voordedig aniiers ook op zich zelve, niet
gemakkelijk algemeen kunnen worden ingevoerd en opgevolgd.
Dat overigens de Landbouw dezer streken, ofschoon
nog voor vele verbetering en volmaking vatbaar, echter in de meeste opzigten, reeds op eeae vrij aanzienlijke hoogte staat. en voortreffelijk wordt beoefend,
kan uit de menigvuldige hier beschrevene voortbrengselen, derzelver behandeling en wijze van bebouwing genoegzaam worden afgeleid en bewezen. Ik behoef slechts
aan de voor geheel ons Vaderland, zoo gewigtige en
hoogst belangrijke Cultuur dei' Meekrap te herinneren,
om dit gezegde nader te staven ; een product hetwelk
aan de zijde des verbouwers, voorzeker de meeste zorg,
kunde en, oplettendheid vordert, en welks teling en bexeiding, met alle regt een landluinbouw en een proefstuk van den Landbouw mag worden genoemd.
Indien ik derhalve den Landbouw e« de Vee-teelt
der hier beschrevene Zeeuwsche Districten, metvele der
in dit opzigt meest genoemde gedeelten van ons Vaderland gelijk stel, das meen ik aan de waarheid niet te
kort te doen, en dezelve op het verdiende standpunt
tie plaatsen.

H.C. VAN HALL,
De Meijerij van Den Bosch,
Tijdschriftterbevordering van nijverheid33(3eR. 11)(1870),pp. 221-228.
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DE MEIJEKIJ VAN DEN BOSCH;

H. C. VAN HALL.

Een togtje onlangs op den 15 July in de Meijerij van den
Bosch gedaan bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering
der Maatschappij van Nijverheid te Tilburg, gaf mij aanleiding
tot eenige landbouwkundige opmerkingen, voor welke ik een
plaatsje in het Tijdschrift verzoek, ten einde de aandacht op
enkele punten te vestigen. Dat het slechts enkele punten zijn
en geen volledig overzigt, ligt in den aard der zaak. Hieraan
is ook minder behoefte na het uitvoerig en lezenswaardig
geschrift van den Heer W. J. D. van Iterson, Schelsvande
Landhuishouding der Meijerij, 'sHertogenbosch 1868.Ik meende
echter van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken om op
enkele eigenaardigheden dezerlandstreek tewijzen. Welligt dat
hieruit èn voor andere oorden èn voor de Meijerij zelve eenig
uut te trekken is.
's Hertogenbosch ligt aan het uiteinde der hoogere diluviale,
hier en daar met veen vermengde of met hoog veen bedekte
zandgronden, uit welke het meerendeel der Meijerij bestaat.
Het Bossche veld en de lagere streken in de nabijheid van
de Maas leveren veel hooi, welke wij van hier uit in overgroote hoeveelheid zuidwaarts naar alle deelen der Meijerij
zagen vervoeren in groote vrachten, geladen op karren met
1 paard bespannen. De goede inrigting dezer vrachtkarren
nagenoeg dezelfde, welke ook in Gelderland in gebruik zijn,
verdient zeer de aandacht. Naar mijn inzien, hebben zij in
het algemeen de volgende voordeelen:
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1°. het paard trekt niet alleen, maar draagt tevens, waarvoor tweederlei spieren gebruikt worden en zijn stoffelijk gewigt
vergroot wordt, zoodat het meer kracht uitoefent, als het
zieh, zoo als men zegt, met zijne gansche zwaarte in het
tuig legt;
2°. het trekt door middel van een haam met de schouders,
dat minder waggelend en beter wijze van trekken is dan met
de borst, op welk laatste deel, bij langdurend werk, ook
soms zeer lastige en schadelijke ontvellingen plaats hebben.
Bij de zwaarste vrachten welke ik ooit hier te lande of in
hetaangrenzend deelvan Duitschland,dezoogenaamdeHessische
karren b.v., heb zien vervoeren, geschiedde het trekken altoos
op deze wijze. Het gewigt van elk voeder hooi wordt hier
begroot op 1000 kilo en zulk een zware vracht ziet men met
één paard vaak tegen de helling van een dijk optrekken;
waarbij de paarden veelal met eenige bellen, om hen aan te
moedigen, behangen zijn en met bebladerde takken om hen
tegen de vliegen te beschermen. (Onverschillig welke bladen
worden hiertoe gebruikt; maar ik zoude willen vragen, of de
takken van notenboomen (Juglans regia), die hier ook veel
voorkomen, tot het verdrijven van insekten niet nog boven
ander blad te verkiezen zouden zijn). Het hooi wordt op deze
groote voeren zoo ver vooruit opgeladen, dat het achterste
deel van het paard daaronder veelal half bedolven is. De
wijze van optassen van het hooi is uitmuntend, zoodat er al
zeer weinig onderweg afvalt;
3°. De aanmerkelijke grootte der wielen maakt het trekken
minder mœijelijk en het wijde spoor maakt, dat er veelopgeladen kan worden, zonder dat men gevaar loopt,dat hetvoertuig zal kantelen, waarvan men bij het hoogopladen vanvierwielige boerenwagens, bij smaller spoor, meermalen gevaar
loopt. Van dit omkantelen is bij de driewielige vrachtwagens
of wipkarren, zooalsinGroningen , die ook wel voor hooi- en
graanvervoer dienen, minder te vreezen; maar van deze is
de doorsnede der wielen zoo klein, dat zij vrij wattrekkracht
vereischen.
4°. Voor de vierwielige hooi- en graanwagens, de gewone
zoogenaamde boerenwagens, welkeinHolland, Zeeland, Utrecht
enz. gebruikt worden, bezigt men altoostweepaarden,hetwelk
minder voordeelig uitkomt, ook omdat één paard meer kracht
uitoefent dan de helft van twee paarden, aangezien tweepaarden nooit zoo volkomen gelijk trekken, dat niet beiderrigting
en inspanning eenigzins uiteenwijkt, waardoor krachtverlies
ontstaat.
Ik meen alzoo dat de invoering dezervoertuigenenvandeze
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wijze van trekken in gewesten, waar dit nog niet of minder
in gebruik is, allezins overweging verdient ' ) .
In s Hertogenbosch zelf is een zrer drukke markt, tot groot
voordeel van de gansche omliggende streek. Wij zagen hier
vrachtwagens, hoedanige ik meen, dat onder anderen ook te
Antwerpen in gebruik zijn, met gewone wielen, maar een zeer
laag nederhangenden bak, waardoor het opladen van zeer zware
vrachten, veel minder moeite kost, dan wanneer men de goederen
zooveel hooger moet opheffen. Ook deze vrachtwagens zijn in
de meer noordelijke gewesten van ons land weinig bekend.
De groote aanvoer van hooi staat in verband met de geringe
uitgebreidheid der graslanden in het binnenste van de Meijerij,
als men enkele plekken langs de kleine rivieren uitzondert.
Vee in de weide ziet men zelden, weshalve de stalvoedering
hier zeer algemeen moet zijn. üit is ook van belang, omdat
hierbij veel meer mest wordt verkregen dan bij weidegang ;hetwelk voor deze mestbegeerige zandgronden dan ook noodzakelijk
is. De bouwlanden zelve leveren ook eenig gras en hooi, hetwelk hier zeer in het oog valt. De meeste velden namelijk
zijn met hout omgeven, meest elzen hakhout, en langs die
elzenheggen ziet men een vrij breede strook gras, dat nu op
de meeste plaatsen reeds gehooid was en natuurlijk ook tot
weide dient; maar dan wordt het vee getuurd (getuijerd), hetwelk ik hier opvele plaatsen, ook opspurrie en Havervelden, zag.
De opbrengst van die elzenheggen is niet onbelangrijk 2 )
en het afvallend elzenblad is voor den grond voordeeliger dan
het blad van menige andere boomsoort ; maar tegen het nuttige
van het turen of tuijeren zijn, naar mijn inzien, gewigtige
bedenkingen te maken en wel 1°. de arbeid daarbij noodig
om het vee telkens te verzetten en de palen, aan welke het
vastgehecht is, steeds zóó te plaatsen, dat het veld geregeld
afgeweid wordt; 2°. gaat hier veel mest verloren door het uitdroogen door zon en wind; want er wordt van hetzelfde aantal vee veel meer en beter mest gemaakt bij stalvoedering,
vooral in een overdekte mestplaats.
Eigenaardig is deze wijze van beteeling der bouwlanden
met gras langs de kanten. Ik weet niet dat dit evenzoo in
andere Provinciën wordt aangetroffen ; maar ik zoude niet durven beweren, dat zij bepaald voordeeliger is, en of de plek,
die nu voor het gras overgelaten wordt, niet meer zoude
') Vergel. van Iterson. Schets blz. 14t—HR.
' ) Zie W. J. D. van Iterson. Landbouir-Courant 1860. N°. 4 . 5 en 6 .
en de aangehaalde Schets blz. 30 en 135—13S, waar ook de wijze van
aankweeking dier heggen wordt opgegeven.
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opbrengen, als de bouwplanten het geheele veld bedekten.
Behalve enkele zeer uitgestrekte roggevelden , ziet men algemeen niet dan kleine bouwakkers en de kultures zijn zeer verdeeld. Streken, die nog vóór korten tijd heide waren, zijn
thans bouwlanden en schijnen veelal met zorg behandeld te
worden, gelijk dit ook bij de groote verdeeldheid der bezittingen te wachten was. Dat de mest in de gansche Meijerij bijna
als een heilige vereerd wordt, is wel bekend. Dikwerf ziet
men ook de aarde van de kanten der akkers afgraven of de
akkers tot dit doel verlagen, ten einde de daarvan komende
aarde tot mest vermeerdering in de stallen te gebruiken ; eene
handelwijze, die in zandigef boschrijke streken algemeene navolging verdient. (Verg. Schets blz. ÖT—58 en Tijdschrift voor
Nijverheid VIII, blz. 230 volg.). Tusschen Venlo en Deurne
ziet men nog veel heide ; ook bij Tilburg en Grave ; maar in
een groot deel van de Meijerij is alle spoor van heide verdwenen en vervangen door mastbosschen, welken naam men
hier aan de dennenbosschen (van Pinus sylvestris) geeft,
door eikenhout en graanakkers, vooral met rogge, boekweit,
aardappelen, haver, vlas, wortelen,knollen i) mangelwortelenen
spurrie. Gerst was er niet veel, althans in de thans en een
paar dagen vroeger bezochte streken van Venlo af over Deurne,
Helmond, Eindhoven, Tilburg, Oosterwijk, Boxtel, Vucht,
Berlikum, Heeswijk, Veghel, Schijndel en St. Michielsgestel.
De boekweit stond voortreffelijk en muntte door zuiverheid uit;
doch in de rogge was de koren- of rogge-bloem op vele plaatsen niet dan al te algemeen. Tienden worden hier overal nog
veelte veel geheven. Te Schijndel had juist, toen wij er waren, eene tiendverpachting plaats. Ik vernam echter, dat zeer
vele tienden van het domein in de laatste jaren afgekocht zijn
en de heer van Iterson (t. a. p. blz. 8—9) heeft reeds de
aandacht gevestigd op de wijze, waarop de landbouwers bij
Oirschot zich vereenigd hebben om den afkoop der tienden te
bewerkstellingen.
Over het schadelijke van de tienden, inzonderheid bij het
invoeren van verbeteringen is maar ééne stem; maar ik wil
dit toch nog bij deze gelegenheid door een aanschouwelijk
voorbeeld verduidelijken. Een mij wel bekend landbouwer bij
Nijmegen wilde het straatvuil van eene wijk in genoemde stad
pachten. Dit is eene uitmuntende meststof, maar kost veel,
' ) Dit zijn, zoover ik gezien heb. ronde knollen. Ik vermeld dit bepaaldelijk , omdat men in den omtrek van Nijmegen, bij Beek, Groesbeek enz.
meer oneigenlijk den naam van knollen geeft aan de daar veel gekweekte
lange rapen. Volgens van Iterson t. a. pi 103 zijn het soms ronde en lange
witte dooreen, in andere gevallen alleen ronde, maar beide knollen genoemd.
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inzonderheid omdat men het met kar en paard uit de stad op
bepaalde tijden moet laten halen. Daar nu echter de tiendherïer
aan deze meerdere uitgaaf niet mede doet, maar wèl zijn
deel neemt van de meerdere opbrengst, kwam hij al ras tot
de overtuiging, dat het niet dan schadelijk zoude zijn tot deze
groote uitgaven over te gaan alvorens hij geslaagd was in
het afkoopen dezer tienden. Gelukkig heeft dit voor billijken
prijs plaats gehad.
Onder de bouwplanten zag ik hennep niet dan in enkele
zeer kleine akkers; hop bij Schijndel (verg. Schels blz. 119).
De kaardehol of ivevcrs-kaardewerd mij gezegd, dat bij Tilburg
iu geringe hoeveelheid gebouwd wordt, maar mij kwam ze
ditmaal niet voor oogen. Deze tweejarige plant lijdt dikwijls
van de winterkoude, waarom zij ten behoeve van de hier
zoo talrijke lakenfabrieken nog het meest uit de omstreken van
Rouaan en elders in Frankrijk getrokken wordt. Voor het
grover kaardewerk dienen van ijzer gemaakte kaarden, maar
voor het fijnere werk worden nog altoos plantaardige kaarden
gebezigd, wijl deze veerkrachtiger en buigzamer zijn.
Men weet, dat het deel, dat tot het kaarden der lakens
gebruikt wordt, zijn de eenigzins kromme, in eene soort van
harde doch buigzame doornen overgegane schutbladen (hracleae),
die tussehen de bloemen en dus later tusschen de zaden (eigentlijk de nootjes) van de kaardebol {Dipsacns fnllonum) gevonden worden.
Op sommige, nog kortelings uit de heide ontgonnen stukken zag ik, bij voorbeeld tussehen 's Ilertogenbosch en Grave,
de </e/e lupine, welke meest geteeld wordt om naderhand weder
onder te bouwen, bij gebrek aan genoegzamen mest. Bij Groesbeek (Gelderland) zag ik dit gewas niet zelden ' ) .
Op 15 Julij was het vlas reeds voor een goed deel getrokken en begon men met het snijden der rogge. In andere jaren
zal dit welligt iets vroeger geschieden, wijl in 1870 alles
niet bijzonder vroeg ontwikkeld was. De kersen b. v. waren
in Gelderland in 1870 wel 14 dagen later rijp dan andere jaren.
Aan de moestuinen wordt hier en daar veel werk besteed.
Men vindt er ook vele goede vruchtboomen en , zooals men dit ook
elders veelal heeft, gemengde kuituren. Zulk een dubbele
teelt komt ook ophet veld voor 2 ). Evenals in Gelderland zaait
men dikwijls knollen tusschen de wortelen, als het midden in
' ) Zie hierover J. H. Schober. Tijdschrift voor Nijrerheid 1S05. blz. S9—
110. Vroeger teelde men in de Meijerij meer de blauuire, maar is daarvan
terug gekomen . (Schets blz.'.>7).
' ) Verg. Tijdschrift voor Nijverheid V . blz. 48"i—496 en 1861. blz.
269—279.
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den zomer blijkt, dat deze het veld niet genoeg beslaan, zooals op vele plaatsen in 1870 het geval was, wegensdegroote
droogte van de maand Mei en het grootste gedeelte van Jung.
Wat elders minder algemeen is, ziet men hier: eenige knollen
hier en daar tnsschen de aardappelen verspreid, dat wegens
de goedkoopheid en gemakkelijkheid van het zaaijen derknollen ook zonder bezwaar uitvoerbaar is.
Ik merk bij deze gelegenheid op, dat menin Noordbraband
in . de tuinen den naam van fenkel ook geeft aan de Dille
(Anethum graveolens), deze als een zaaiplant oféénjarige fenkel
onderscheidende van de overblijvende, dat is onze gewone
fenkel, [Foeniculum vulgare).
Bij Schijndel stonden op enkele plaatsen langs de wegen
notenboomen. De hoogte dezer boomen bevestigde mij in de
vroeger (zie Tijdschrift 1870, Handelingen blz. 40) gedane
opgave, dat noten- evenals tamme kastanjeboomen, die ook
beide een goed werkhout opleveren, zeer geschikt zijnomlangs
de wegen te planten.
Men zegt, dat de eekhorens in het oostelijk deel vanNoordbraband, waar zij vroeger bijna onbekend waren, vermeerderen. Hetzalderhalve hier ook al spoedig blijken, hoe schadelijk
deze fraaije dieren zijn voor noten, kastanjes, sparren enz.
Het rundvee schijnt in de laatste jaren in Noord-Braband
eene aanmerkelijke verbetering te hebbenondergaan enerbestaat
thans een vrij aanzienlijke uitvoer van boter naar Engeland
en van vette kalveren naar de groote Hollandsche steden. Een
aantal derzelve zagen wij in de met een huif bedekte karren
vervoeren. Opmerking verdient het, dat het vooral in zandige
of veenachtige streken is, waar de weiden voor de zuivelbereiding minder waarde hebben, dat de meeste vette kalveren
worden afgeleverd, zooals in de Meijerij, bij Vollenhove in
Overijssel en bij Nijkerk en omstreken op de Veluwe. Dat dit
laatste op geene kleine schaal geschiedt, moge blijken uit de
opgave in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde X I , blz; 84
en 348 volg., dat in 1854 uit Oldebroek, Elburg, Doornspijk,
Ermello, Nunspeet, Putten, Nijkerk en Barneveld, te zamen
5384 vette kalveren zijn uitgevoerd; uit Putten alleen 1650
en Nijkerk 2000 ')•
Van overgroot belang in dit gedeelte van de Meijerij is de
houtteelt. Wij vermeldden reeds de dennen of mastbosschen,
voor ontginning van heidevelden vanzooonberekenbaar gewigt.
Op sommige plaatsen tusschen 's Hertogenbosch en Grave, zag
ikalleendenbuitensten omtrek van eenplek heidemetdengroven
') Zie de wijze waarop dit vetmesten in de Meijerij geschiedt tyj van
Iterson, Scheh blz. 78—81.
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den in eene breede strook bezet, waarschijnlijk om later de
heide binnen deze strook, met twee- ofdriejarige dennengenomen uit de vroeger gezaaide, en onder debeschuttingvandeze
te bepoten. Dit is eenigzins hetzelfde denkbeeld als dat, hetwelk H. Baarschers te Hardenberg, onlangs in de LandbouwGourant (1870, No. 26) heeft bekend gemaakt en hetwelkmij
zeer goed voorkomt. Hij wil namelijk, dat men met een aanaardploeg op de heide voren make, op een meter afstand van
elkander, daarin de dennen zaaije en met een gewonen hak
bedekke; dan zijndejongeboomeninhunneeerstejeugdbeschut
door de heide, die daarom heen is blijven staan.
In deheideachtigestrekenkomen,behalvedennen,ookbeuken
en eiken voor; maar nergens zag ik deKanadaschepopulieren
zoo algemeen verspreid, als in dit meer bebouwd gedeelte
van Noord-Braband bij Roosmalen, Berlikum, Heeswijk, Dinter, Veghel, Schijndel en Michielsgestel. Hier mag men wel
haast zeggen, dat dezeboomaan dewegenmeerplaatsinneemt,
dan alle andere boomen te zamen. Dit verdient dubbeldeaandacht, omdat het een uitheemsche boom is, welke eerstophet
laatst der vorige eeuw in Nederland bekend ] ) en thans als
het ware de gewone populier geworden is, geheel verdrongen
hebbende den hier vroeger gewonenpopulier, denzwarten(Populus nigra). Wij zagen uitmuntende, zeer hooge, jongetelgen
langs de zand- en grindwegen aangeplant endegreppelsveelal
zeer diep uitgegraven om de verspreiding der wortels in den
goeden bouwgrond te beletten. Ook stonden er hier en daar
hooge populieren aan de kanten der bouwakkersdoor de aangeduide strook grasgrond en diepe greppels van de eigentlijke
bouwplanten afgescheiden of hoogstammige popels ofknotpopulieren om sommige weilanden. Men zag knotpopulieren omden
anderen tusschen hooggroeijende eiken of, omgekeerd,knoteiken
endaar tusschen weder opnieuw popelsaangeplant, ofopgaande
eiken en populieren bij afwisseling, ten einde de popels of te
knotten of geheel weg te nemen, als de langer levende eiken
behoefte aan ruimte beginnen te krijgen. De kanadaschepopulieren worden gebruikt voor klompen, dekplanken vanbruggen
enz. enz. en zijn op goeden zandgrond inderdaad voordeelige
boomen. Op het Landhuishoudknndig Kongres te Winschoten
in 1859 gehouden, gaf men zelfs uit de Meijerij deberekening
op, dat zulk een boom in 15 jaren tijds eenewaardevan f15
konde verkrijgen. En wij gelooveninderdaad datdithooge cijfer
dikwijls bereikt wordt.
') Zie van Eys en Reinwardt in de Verhandelingen van de Eerste Klasse
Kon. Ned. Instituut I I I , blz. 169—192.
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De vermeerdering dezer populieren is gemakkelijk; want
men kan ze ook van éénjarige takjes, niet dikker dan een
pijpensteel, voortplanten, zoo als ik dikwijls gedaan beb.
Meestal echter gebruikt men oudere 4jarige stekken, welke
van onderen spits afgesneden, en, daarvooreengedeelteafgeschild, 4—5 palmen diep in den grond gestoken worden.
(Verg. Schelsbl. 126—132).
Na den populier zijn op de in beteeling zijnde gronden de
reeds vermelde els en langs de wegen ook de eik en, daar
waar de wortels eenig vocht kunnen bereiken, de iep niet
zeldzaam. Bij Heeswijk, Schijndel, St. Michielsgestel enz. zag
ik eenaantal hoogstammigeeiken zeergoedbehandeld, hetwelk,
in verband met het reeds gezegde over de populieren, mij
bevestigde in mijne overtuiging, dat de houtteelt in een goed
deel van Gelderland, Noordbraband, Overijssel en Utrecht
zeer goed is en niet behoeft onder te doen voor hetgeen wij
te dezen aanzien in Ouitschland zien.
Langs het stroombed van den Dommel zag ik lage graslanden, die dikwijls tweemaal gehooid worden en in eenelage
streek tusschen Heeswijk en Schijndel veel wilgenhakhout,
meest behoorende tot de soort, welke in Zuidholland katwilg
genoemd wordt (Salix viminalis), doch ook voor een deel het
gewoon waardenhout (Salix triai.dra).Het levert het reephout,
waaronder men een soort van kleine hoepels verstaat, welke
om de hier zoo veelvuldig verzonden botervaatjes geslagen
worden. Het scheen meest tweejarig lot te zijn dat afgeschild
werdomzoodekleinewitte hoepelsomdebotervaatjes televeren.

ALGEMEEN REGISTER

Het onderstaand register is zodanig samengesteld, dat de lezer
er naar onze mening het meeste profijt van kan hebben. Telkens opnieuw moest er een keuze gemaakt worden of een bepaald woord al of
niet opgenomen diende te worden, d.w.z. of er op de betrokken plaats
in de tekst voldoende informatie stond om een opname te rechtvaardigen. Veel woorden behoren bovendien ook tot de algemene woordenschat en dan moest men zich afvragen of het voor de lezer -met welke
invalshoek dan ook -de moeite waard zou zijn.
Het register is alfabetisch opgezet met dien verstande, dat samenstellingen bij het simplex zijn gezet, waardoor het mogelijk wordt een
woordgroep in één keer te overzien. Alsdit niet gebeurd zou zijn, zouden
bij elkaar horende woorden soms ver uit elkaar zijn getrokken en vermengd zijn met woorden, die met de groep niets te maken hebben. Als
een simplex in de tekst niet voorkomt, is dit soms tussen haakjes gezet.
Dit is met een zekere willekeur gebeurd en wel daar, waar het ons dienstig leek.
Samengestelde scheidbare werkwoorden zijn te vinden onder het
simplex (b.v. opbossen onder bossen en onderploegen en omploegen
onder ploegen). Niet scheidbare werkwoorden staan over het algemeen
op de alfabetische plaats (b.v. bezakken, beweiden en verstikken).
Bij enkele voor de landbouw belangrijke woorden is een grote categorie
bij elkaar gezet. Zo vindt men b.v. bij 'ploeg' de verschillende soorten
ploegen, maar ook de daarbij behorende onderdelen. Deze komen echter
ook weer op de alfabetische plaats terug. Onder 'opbrengst' treft men
de opbrengst aan van de gewassen, die in de tekst zijn genoemd enz.
Indien in het register een paginanummer is gecursiveerd, wordt
de term of het woord in de tekst nader verklaard.
Als er iets naders over een lemma wordt gezegd, b.v. door een
bijvoeglijk naamwoord (wilde haver) of bijvoegsels (over de kop hakken) of staande uitdrukkingen (in akkers leggen) kan men dit vinden
onder het hoofdwoord (i.e. haver, zaaien, akker).
Om snel een overzicht te krijgen van een bepaald woordveld zijn
in het register varianten en synoniemen vermeld, die op de alfabetischeplaats terugkomen, b.v.garst, hok, hoop.

Naast het algemene register is nog een lijst van landbouwkundige
termen toegevoegd en een lijst van dialectwoorden. Daarin wordt
nadere informatie gegeven (met verwijzing naar literatuur) over woorden uit onderstaand register. Komen woorden ook in de lijst van
landbouwkundige termen voor, dan is dit vóór het woord aangegeven
door *en bij voorkomen in de dialectlijst door **.
Achter in het boek zijn een aantal fotopagina's opgenomen. In
het algemene register en in de lijst van landbouwtermen wordt achter
het betreffende woord verwezen naar het nummer van de afbeelding.
Om in een oogopslag te kunnen zien, waar en in welke tekst een
woord of term wordt gebruikt, hebben wij gemakkelijk te begrijpen
afkortingen voor de verschillende gebieden gehanteerd en wel de volgende:
D
= Drenthe
MW. =Land van Maasen Waal
GV. =Geldersche Vallei
U.
= Utrecht
NH. = Noord-Holland
W. =Westland
Z.
= Zeeland
MDB.=Meijerij van Den Bosch

Aaf(= naaf v. wagenwiel)
aalbes
rodewitteaalbessenboom
aalbessenboomgaard
aanaardploeg
aanbesteden (ter medevoedering)
aandrager
aanhogen (= aanaarden)
aanhoging
aanhouder

U. 41
W. 33-35
W. 34
W. 34
W.33, 34, 35
W. 33
MW.408;MDB. 227
GV. 128
D. 186
U. 41;Z. 205
U. 25
GV. 141

aankweking
aanneming/aanbesteding
(v. werk)
aannemingssom
aanwijzer
aardappel

duinlatevroegewinter-latezandaardappelakker
aardappelboer
aardappelland
aardappelmarkt
aardappelpoten
-in de geploegde
voor
-om de andere voor
aardappelrassen
aardappelrooien
aardappelteelt/-bouw
*
aardappelziekte
aardbezie
-rassen
aarde

aardas

Zie aankweken
D. 188, 197;GV. 103, 152, 153, 154;
U. 26, 28;Z. 187, 205, 206, 209
D. 197; GV. 103
GV. 136
D. 181, 190, 192-194; GV. 94, 95, 97,
99, 103, 104, 107, 110, 111,113, 114;
MW. 407, 409, 413, 415, 419, 420;
U. 23, 38, 39, 41; NH. 668, 686;
W.29-33; Z. 180, 182, 183,202-203,
205, 209, 219;MDB. 224, 226
W. 26
GV. 157
GV. 113, 156; Z. 202,206
Z. 202
W. 26
GV. 113
GV. 110
GV. 105, 110, 153, 155
GV. 151
D. 194; MW.413;GV. 155;U. 25;
W.33;Z. 202
D. 193
D. 193
D. 193;W. 31
D. 193; GV. 153,156,157
GV. 109-110; U. 23,24-25, 40;
W.29-33; Z. 202-203
W. 31
W. 33
W. 33
MW.408;GV. 99, 100, 101,144; U. 9,
30; Z. 178, 179, 180, 185, 186, 187,
189;MDB. 224
Z. 177 (h.1. vermoedelijk bedoeld:
haardas)

**

aardmest
(aard)specie
aardvlo
aardwal
aardweg
(aarden)
aanaarden
overaarden
aas (v. graanberg)
abrikozenboom
(achter)
achterdeur
achterhuis
achterin
achterom
afhekking
afperking
afloop (v. water)
afslager
aftocht (= afloop v. water)
afval
afwatering
akker

breedte v.d. in akkers leggen
akkerbouw
akkerkruim
akkerwerktuig
akkerwinde
ammonia
appel
appelboom
appelpachter

GV. 99, 100
NH. 6 9 1 , 692, 695, 698, 699, 701
Z. 193
NH. 691 (zie ook: slootwal, wal)
NH. 667
MW. 413; Z. 185
NH. 698
U. 26 (ook: schroef)
W. 37
GV. 139, 140
GV. 140
NH. 659 (zie ook: lange regel)
NH. 658, 659 (zie ook: korte regel)
Zie hek
Zie a/perken
Z. 180 (zie ook: aftocht)
GV. 135
U. 27
MW. 415
MW. 4 0 5 , 407; GV. 86, 87-91, 104, 150;
U. 5, 7; NH. 684-685; Z. 180
D. 182, 1 8 3 , 188, 197, 198; MW. 407,
408, 4 1 5 ; GV. 75; U. 1 0 ; NH. 694, 697;
W. 27; Z. 176, 180, 185, 193, 195, 212;
MDB. 224, 225 (zie ook: bed, blok,
kantakker, stuk)
D. 197; MW. 407; GV. 104
Z. 195
NH. 667; W. 24, 25
MW. 404
GV. 141
MW. 410
GV. 99
GV. 151
MW. 4 1 9 ; U. 35;W. 34; Z. 219, 220
U. 35

arbeider

lossevastearbeidsloon
arbeidsprestatie
arbeidstijd
arendploeg
arm (= wijnrank)
armenkas
as I (= haardas)
as II
vervoer per asperge
aspergebed
aspergeteelt
asperge steken
assolement
ast
augurk
aveelzaad
Baan
bagger
(bak-)
bakhuis
bakoven
bak (=baksteen), blauwe
bak (v. wagen)
bakbroeierij
(baken)
uitbaken

D. 183, 192;MW.406, 419;GV. 103,
141, 152-154; NH. 666, 667; Z. 187
(zie ook: buitenarbeider, buitenlander,
daggelder, dagloner, droger, drijver,
jongen, knecht, volk, voorman, vreemdeling, zetter)
GV. 152
GV. 152, 153, 154; Z. 205, 209
GV. 119; U. 40; Z. 187, 205, 207
(zie ook: aanneming/besteding, loor
U. 27
GV. 154
GV. 104
W. 37
Z. 198
MW.409; GV. 111,144; U. 41
GV. 150
W. 26-29
W. 28
W. 27-29
W. 29
U. 10, 13, 16, 36, 39; Z. 181, 222
(zie ook: vruchtopvolging/-omloop)
Z. 188, 189 (zie ook: eest)
NH. 668
MW. 409, 411,414; U. 11,14, 27
U. 5
W. 33
MW. 403;GV. 137
Z. 209
NH. 658
MDB. 223
Zie broeien
GV. 135

bakken
balk (v. eg)
op de -leggen (v.
graan enz.)
balksliet
band (v.e. schoof)
op de -liggen
bast
bed (op een akker)
bed (v.e. ploegschaar)
beddenbouw
bedstede
bedrijfsgrootte
beengebreken
beest (= rund)
beestenvoeder
behangen (v. paardebeen)
beitel (v. spade)
-(v. meestampmachine)
bekasteleinen
bekrammen (v. dijken)
bel (v. paardetuig)
belasting (vrijdom v.)
belopen (v. meekrapkleur)
bematten (v. dijken)
bemesten
bemesting

halveovervollegroenbemesting

MW.403
U.8;Z.178,179
D.183,187,189,191;M W .404;
GV.140
GV.140,141
D.183, 191;MW.411;GV.109;U.26
Z.206
MW.420(zieook:(boom)schors)
GV.110,116;W.28,30;Z.184,185,
186,193(ook:akker,rabat,ril)
Z.185
GV.110,116;W.28,30;Z.184-186
GV.140

MW.403,418;GV.94-96;NH.656,
668,669;Z.175
Z.213
GV.119
W.31(zieook:voeder)
Z.212
Z.186
Z.189

Z. 174 (zie kastelein)
Z.195
M D B .222
GV.148

Z. 190
Z.195
D.181;GV.97,99,107,117,156;
U.7;NH.690,691,692;W.34;Z.177
MW.403;GV.98-103,105,106,108,
111,113,115,117,118,119;U.5,30;
NH.684,690,691,701;W.32;Z.176,
177,210
GV.97,107
GV.102,106,111
GV.97,105,106
D.185,196;M W .409;GV.106;U.7;
Z.177

bende (= ploeg, groep)
benedenligger
bentgras
berg (graan-)

een - leggen
bergschuur
berk
berkehout
bes, zwarte
besserassen
beslag
bespringen
betaaldag
beugel (v. eg)
beuk
bevloeien
bevolking
bevriezen
v. boekweit
v. klaver
beweiden
(bezaaien)
op St. Jan bezaaid

bezakken
bezoek
bierbrouwer
biezen
big
binden (v. graan enz.)
opbinden
-v. graan

Z. 187
GV. 89 (zie ook: bovenlegger)
MW. 409
U. 26, 27 (zie ook: boekweit-, koren-,
roggeberg)
Voor onderdelen zie: aas, kap, roede,
schroef
U. 26
GV. 137
GV. 75, 134
GV. 143
W. 36
W. 36
Z. 175
NH. 6 8 3 ; Z. 216
GV. 136
MW. 406
MDB. 227
GV. 118
GV. 158
GV. 108
GV. 111
GV. 117, 118; NH. 694, 699
Z. 197
Vermoedelijk is dit een drukfout voor:
op *St. Jans beraad
D. 181
MW. 403
MW. 412
GV. 118
GV. 129, 151;NH. 660, 676 (zie ook:
landloper)
D. 183, 1 9 1 ;GV. 153; U. 26; Z. 206
D.189,191
GV. 156

-v. gehakt hout
-v. stro
toebinden
binder
binnenhalen (v.d. oogst)
(blad)
bladaarde
bladmest
blauwbloem
blesvoor de kop
bloedpissen
bloemkool
blok (v. land)
blokken
boekhouden
boekhouder
boekweit

grauwe Gulikse wildezwarte boekweitbalken
boekweitberg
boekweitbouw
boekweitgarf
boekweitland
boekweitmeel
boekweitstoppels
boekweitstro
boekweitteelt/-bouw
boekweit treden
boekweitveen (verhuur
v.)

GV.154,156
Z.208
Z.206
U.25
Ziehalen
W.30,33
GV.99
GV.106
GV.122
GV.118(zieook:meer)
W.26
Z.180
Z.179(zieook:rollen)
MW.413;GV.155
Z.187
D.181,185,186,187;M W .403,404,
406,407,409,411,412,415;GV.80,
92,94,95,96,97,98,99,100,102,
105,106,107,108,109,110,111,132,
153,154,156;U.33,34;MDB.224
GV.108
MW.409
D.187(onkruid)
GV.108
D.189
GV.137
GV.104,156
GV.103
GV.104,155
MW.419;GV.131
GV.105,106,143
D.185;GV.123,124
GV.108-109,110
D.187
D.189-190

boekweiten
uitboekweiten
(boer)
boer, kleine
boer (werk v.d.)
boerderij

boerenhengst
boerenhuis (bouwwijze
v.)

boerenknecht
boerenmeester (= ongeschoold veearts)
boerenplaats
boerenstand
boerenstolp
boerenwagen
boerenwoning
boerin
boet (= schuur)
inboeten
boetplantsoen
bol (v. grond)
bolderik
bolster
bongel
boom I
opgaande boomkwekerij
boomvrucht
boom II (v.e. wagen)

D. 187
D. 187
MW.404, 419
D.184,186
Z. 174, 175, 210, 215, 216, 219, 222
(zie ook: boerenhuis, -plaats,-stolp,
-woning)
Zie hengst
GV. 137-141; NH. 657, 659, 669;Z. 17
(zie ook: boerderij, boerenplaats, -stolp
-woning)
GV. 101 (zie ook: knecht)
NH. 686
MW.403, 417;GV. 131, 133;U. 3,35,
38, 39;NH. 656, 660
U. 40
NH. 657 (zie ook: stolp)
MDB. 122 (zie ook: wagen)
NH. 668, 679, 680, 681 (zie ook: boerenstolp, huismanswoning)
GV. 136
NH. 659
GV. 136
GV. 151
W. 27
GV. 106; U. 17
Z. 194
D. 197
Z. 210; MDB. 226, 227
MW.420;GV. 133, 134
GV. 134; U. 6, 7
U. 35;W. 27
Z. 179

boomgaard

boomgaardlieden
boon

bruine duivegepelde grote paardesnijwitte boonhouw
boonschoof
boonzethouw
boonzetschouw
bonenstaak
(bonen)stro
boot
bos
(v. gras)
(= schoof)
(hoeveelheid hout)
bos (bomen)

bosbouw
bosgrond
bosland
boschaadje
opbossen
boter
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MW.419;GV. 93;U. 35,39;NH.669,
679, 680,681;W.34;Z.219,220(zie
ook: fruitboomgaard)
U. 35
U.9, 11,12,18,20,24,28, 29;
Z. 180,181,182,183,194,196, 200201, 204,206,209,214,219
GV. 136;Z. 200, 206, 209
Z. 200
Z. 214
NH. 668
Z. 200,209
GV. 136
Z. 200, 206, 209
Z. 204
Z. 214
Z. 200
Z. 200. Vermoedelijk een drukfout vooi
boonzethouw
GV. 141
Z. 200
NH. 657,666
NH. 6 9 1 , 694
D. 186,1 9 1 ,192 (zieook: garf, korengarf, schoof)
MW. 420;GV. 135,1 5 3 ,154
MW. 4 0 3 ; GV. 7 3 ,84, 136, 148,156;
U. 6, 7, 39 (zie ook: dennebos, mastbos)
Zie houtteelt
GV. 148
NH. 662,667,679,680
NH. 679
GV. 135,1 5 3 ,155
MW. 417;GV. 124,126, 1 5 1 ;NH.662,
669, 670,672,6 8 2 ;Z. 216;MDB. 226
(zie ook: roomboter, weiboter)

boterbereiding/-makerij
boterdeeltjes
boterkelder
botermarkt
boteropbrengst (per
koe)
botervat
bouw (= akkerbouw)
bouwakker
bouwer (= oud paard)
bouwerij
bouwgereedschap
bouwing (= verbouwen)
bouwland/-grond

betelingv. -met
graslangs de kanten
bouwland-grasland
(verhoudingvan)
bouw- en weilandstelsel
bouwman
bouwmanshout
bouwmeester
bouwplant
bouwstelsel
bouwvoor
(bouw)(v. gebouwen)
bouworde
bouwen (= akkerbouw uitoefenen)
(= verbouwen)
bouwen (= ploegen)

GV. 122, 124, 126;NH. 672, 679, 682
MW. 418
MW. 403
GV. 151
NH. 670
MDB. 228
GV. 104, 108
NH. 688; MDB.224, 227
GV. 104
U. 37
Z. 175
Z. 176, 181,183, 203
D. 190, 197;MW.403,405;GV. 73, 75
80, 82, 94, 95, 96, 97, 100, 103;U. 3,
4, 6, 7, 30, 39;NH. 662, 667, 668, 674!
679, 680, 683, 686, 688; Z. 176,177,
179, 180, 205;MDB.223, 224
MDB. 223
MW.403, 420; U. 3-4; Z. 175, 223
GV. 96
U. 20
GV. 136, 143
GV. 152; U. 3
MDB. 224, 225, 227
MW. 415
GV. 104
NH. 657; Z. 174
Z. 210
Z. 202, 222
MW. 407; GV. 155;U. 13,15, 20,23,
24
11

ombouwen
onderbouwen
bouwing (= ploeging)
bovengrond
bovenknecht
bovenlegger
braak (v. land)

gemestebraakland
braken
(brand)
brandcultuur
brandhout
brandnetel
brandstof
brandzode
-steken
mbranden (v. eggetand)
breekmeel
brem
broeden
broeien (v. aardappelen)
broeien (v.graan enz.)
broeierij/-ing (methode
om gewassen te vervroegen)
bakbroeierij
broeiraam
broek
broekgronden
brood
broodbakkerij
broodoven
brug
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MW. 406
GV. 106;U. 7, 20;MDB. 225
MW. 404 (zie ook: zaaibouwing)
MW.404, 405;U. 6
Zie knecht
GV. 89 (zie ook: benedenligger)
MW.407, 410, 415;U. 13, 19,22, 36
38;Z.176,181(zieook:zomervaag,
zomervoor)
MW.414;GV.93;Z.181
MW.409;Z.178,180
MW.415;U.5,40;Z.181,223,224
D.188,189(ook:veenbranden)
GV.135;Z.221
D.194
MW.414;NH.659;Z.208
GV.141,143,156
GV.156
Z.178
NH.686
D.196
NH.677(v.ganzen);NH.679(v.
zwanen)
W.30,31
U.26

GV.137;W.30,31
W.30
W.30
MW.405;GV.80,81
GV.80,81,82,83,84
MW.403
GV.140
GV.137
MDB.227

buiskool
(buiten)
buitenakker
buitenarbeider
buitengoed (= - plaats)
buitenlander
buitenverblijf (: = -plaats)
burger
bus (v. wagenwiel)
buur
burenhulp
buurt
bijen
-houden
bijenkorf
bijenmarkt
(bijen)stal
bijenteelt
(bijen)was
bijl
bijvoeder

NH. 668
MW. 404
U. 34; NH. 668, 681
U. 3 ; NH. 685 (zie ook: vreemdeling)
Z. 220
GV. 135, 143
U. 41
GV. 103, 156; U. 15
U. 15; NH. 685
NH. 656
D. 185; MW. 4 0 3 ;GV. 132, 133; U. 34
GV. 131, 132, 133; U. 33
GV. 132, 133, 141
GV. 1 3 1 , 151
GV. 132; U. 33
MW. 419; GV. 131-133
GV. 133
GV. 88
Zie voeder

Commissie van Landbouw
compost
cryptogamen

Z. 218
MW. 415
Z. 199

(Dag)
daggelder
daghuur
dagloner
(dak)
** dakdicht
dakstro
dam
dämmet (= deimat)
dauwknop

GV. 136

U. 3, 23 (zie ook: dagloner)
GV. 153
GV. 135; NH. 676, 688 (zie ook: daggelder)
GV. 143
U. 28
GV. 87, 119
GV. 120
GV. 106, 109
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deel I (= dorsvloer)
deelknecht
deel II (= plank)
deeldicht
deelbouw
deken
** dekendicht
(dek I)
dekgeld
dekhengst
dekken (v. dieren)
(dek II)
dekplank (v.e. brug)
dekploeg (Afb. 11)
dekken (= bedekken)
-met aarde
overdekken (v. planten)
delven (v. meekrap) (Afb. 10)
uitdelven
den
grovedennenbos
aanlegv.derrie
** diefhout (druiventeelt)
dienstbode
inwonende mannelijke mannelijke vrouwelijke dieverij
disselboom (v.e. wagen)
kromme distel
domein
doodvriezen
doorbraak (v.e. dijk)
doortocht (= ventilatieluik)
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D. 183;MW.403,404;GV. 140
U. 3
GV. 143
Zie verbouw
Z. 218
GV. 143
NH. 687
NH. 674, 687
NH. 674, 687
MDB. 227
Z. 185
Z. 186
Z. 185, 186
Z. 186
Z. 176, 186, 187
MW.420; GV. 119,133; MDB. 227
MDB. 226-227
GV. 75, 133;MDB. 224, 226
GV. 133 (Veluwse methode)
GV. 84
W. 37
GV. 152 (zie ook: werkbode)
MW. 404
GV. 101
MW. 404
U. 35
Z. 179
U. 9
MW.414; U. 24
GV. 147, 148, 149
U. 17, 19
NH. 682
U. 33

(doorn)
doornenhaag
doornensleep
dop (v. koolzaad enz.)
doperwt
dorpswever
dors
*
dorsblok

*

*

dorsdeel
dorser
dorskleed
dorsmolen
dorsrol
dorsstok
dorsvlegel
dorsvloer

dorswerktuig
*
-van Rijnberk
dorsen

-met paarden
afdorsen

uitdorsen
douwer (kaasbereiding)
dovenetel (= hennepnetel)
dracht
drachtig
draagzak (= baarmoeder)
dravik
onvruchtbare zachte drenken

Z. 210
GV. 155
MW. 414; Z. 208 (zie ook: poel)
Zie erwt
GV. 114
NH. 658, 659 (zie ook: deel)
MW.411;Z. 222 (zie ook: dorsmolen,
-rol)
GV. 139, 140 (zie ook: deel, dorsvloer)
D. 186; U. 15, 27; Z. 208
D. 186; U. 27
U. 28, 41 (zie ook: dorsblok, -rol)
U. 28 (zie ook: dorsblok, -molen)
D. 183, 184, 186
Zievlegel
Z. 174, 175, 189 (zie ook: deel, dorsdeel, -vloer)
D. 183; MW. 411
D. 183
D. 183, 184, 191,192;MW.404,411,
417; GV. 102, 149, 150, 154, 157;U.
15, 27; Z. 189, 190, 191,208, 209, 222
U. 28, 41
D. 186;MW.404, 411; GV. 109, 157;
U. 15, 27, 28, 40; Z. 207, 208, 209,
222
D. 184
NH. 671 (zie ook: duwer)
D. 182
GV. 127, 129;NH. 676
GV. 127
NH. 687
GV. 118
GV. 118
MW. 410;GV. 118
Z. 215
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drenkput
drieslagstelsel
driftherder
(drink)
drinkgoot/-geut

**

drinkwater
drogen (v. meekrap)
droger (v. meekrap)
(droog)
droogluik
droogschuur
droogstaan (v. melkkoeien)
druif
druivenboom
druivenknop
druivensoorten
druiventeelt
drijven (v. bijen)
uitdrijven (v.vee)
drijver (in meestoof)
duikersluis
duin
duinzand
(duif)
duiveboon
duivenhok
duivenmest
vervalsingv.duwer (kaasbereiding)
dijk

Eekhoorn
eend
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Z. 211
Zie systema triennaal
GV. 101, 127
GV. 140;NH. 658 (zie ook: geut II,
goot, zul)
Z. 211, 215
Z. 118, 190, 192
Z. 190
GV. 116
GV. 114, 116
U. 30
W. 36-39
W.36, 37, 38
W. 39
W. 39
W. 36-39
GV. 132
Z. 215
Z. 191
MW. 405
W. 26
W. 32
U. 21;Z. 200
U. 33
GV. 102; U. 33
GV. 102
NH. 671,672 (zie ook: douwer)
GV. 87, 88; Z. 217, 220 (zie ook: rinj
dijk, slaperdijk, zeedijk)
MDB. 226
MW.419;NH. 664, 677, 680, 683;Z.
219

eendenteelt
eest
eetkamer
eg(ge)

egmet takkenbossen
vierbalksvijfbalkshandeg
hooi-eg
koppeleg
kweekeg
puineg
spaneg
tarwe-eg
eggen

tijd v.afeggen
ineggen
ondereggen
opeggen
overeggen (= opnieuw
eggen)
puineggen
eggel
ei
eigendom (v. grond)
eik
eikehout
eimet (= nagras)

NH. 662, 663
Z. 188, 189 (zie ook: ast)
MW. 403
D. 185;MW.409, 418;GV. 104-105,
107, 108; U. 8, 9, 10, 23;NH. 688;
W.33; Z. 178-179, 193, 196, 197
Voor onderdelen van de egzie balk,
beugel, tand, trekhaak
MW.409; GV. 155
U. 8; Z. 178-179
Z. 178-179
D.192,196
MW. 416
MW.406, 409; GV. 104
D. 190, 196;MW.406
MW. 406
GV. 104
Z. 179, 205
D. 181, 185, 190, 193;MW.406, 409,
410; GV. 105, 107, 108, 110; Z. 179,
184,197
D. 190
MW. 414
D. 192;GV. 104, 105, 108, 111; Z. 200
GV. 105; U. 20; Z. 195
D. 191;U. 24; Z. 205
D. 193
MW. 407
U. 16 (zie ook: kafnaald)
GV. 151;U. 33;NH. 677, 678 (v.ganzen); NH. 679 (v. zwanen)
U. 3; Z. 174 (zie ook: grondeigendom)
MW.419, 420; GV. 75, 134; U. 34;
MDB. 227, 228 (zie ook: knoteik)
GV. 154, 156;MDB. 224
MW.415 (zie ook: etgroen)
17

eindvoor
els
elzehakhout
elzehout
elzenbos
elzenheg
elzensingel
**

eng
enter (= trekknuppel)
erf
grootte v. erfhuis
erfpacht
erwt

gelegrauwe groene doperwt
tijderwt of kleine gele erwteland
erwtemeel
erwtepeul (= erwt)
es I (= bouwland)
es II (boomsoort)

**

essehout
etgroen

Fenkel
(fok-)
fokdier
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U. 10, 24
MW. 419, 420; GV. 75, 84, 119, 134,
151; Z. 2 2 1 ; MDB. 228
U. 34; MDB. 223
GV. 143; U. 34
U. 35
MDB. 223
W. 34
GV. 80, 110
D. 196
GV. 131, 134, 137, 140, 1 4 1 ;NH. 664,
666, 669, 677, 6 8 1 , 682
GV. 137
GV. 150
GV. 141
D. 181;MW. 407, 409, 4 1 1 , 4 1 3 ; GV.
137; U. 9, 1 1 , 12, 17, 19, 20, 2 1 , 22,
36, 37; Z. 180, 1 8 1 , 182, 194, 196,
2 0 1 , 206, 209, 214, 219
Z. 201
MW. 4 1 3 ; Z. 201
MW. 413; GV. 136; U. 20; Z. 201
NH. 668
MW. 413 (veevoer)
U. 9, 21
MW. 419
NH. 668
D. 197
MW. 419, 420; GV. 75, 84, 119, 134;
U. 34; Z. 2 2 0 , 2 2 1
GV. 143; Z. 221
MW. 415, 416; GV. 112; NH. 693 (zie
ook: eimet, nagras)
Zie venkel
GV. 121

fokkalf
fokvee
fokken
aanfokken
aanfokkerij
aanfokking
fokker (= schaap)
fornuis
fruitboomgaard
Gaffel
gagelveld
galg
gang I (in gebouw)
gang II (v.e.ploeg en eg)
gans
ganzenteelt
garf
de derdede 12e en 13egarfpacht
garst
garst
gast
gasten, ww.
gebint
gehucht
gelling (= mannelijke hennepplant)
gemeentegronden

gent (= mannetjeszwaan)

GV. 141
GV. 126
NH. 661,662, 663,673 (zie ook: aanfokken, aankweken, telen)
Z. 212, 213, 219
NH. 663
NH. 674, 680, 683; Z. 213
GV. 127
MW. 403
Zie boomgaard
D.184,186
GV. 8 2 , 8 9 , 9 1 , 9 8 , 117
MW. 405
NH. 658
Z. 178
MW.419; NH. 677, 678, 680, 683;Z. 219
NH. 677-678
D. 183, 191; MW.403,404, 411; U. 25,
28 (zie ook: bos, korengarf, schoof)
GV. 144
MW. 403
GV. 145
D. 183; GV. 82, 98 (zie ook: gast,
hok, hoop)
Zie gerst
D. 183; GV. 148 (zie ook: garst, hok,
hoop)
GV. 109
GV. 140, 141
NH. 656
GV. 113
D. 195
Vermoedelijk ishier bedoeld: gemene
gronden
NH. 677
19

gereed (v. geld)
germ (= schaap)
gerst

**

maartse gerstemeel
gerstkorrel
gerststoppel
gerststro
gerstteelt
gerijf (= gerief)
geselsteen (Afb. 8)
geut I (= karnhuis)
geut II (= drinkgoot)
opgeven (v. schoven)
opgever
gevogelte
gewas
gier
gierbak

**

gips
glasdicht
glib (kaasbereiding)
glui (= bos stro)
gluien
goedenaardsland
goor (v. melk)
goot
graan
graanakker
graanbouw
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Z. 199
GV. 127
MW.407, 409, 415, 417;GV. 82, 98,
112; U. 11,15, 16;NH. 668, 677;W.
30; Z. 176, 179, 180, 181,182, 193194, 197, 205, 206, 209, 219;MDB. 2
(zie ook: wintergerst, zomergerst)
Z. 193
MW.419;NH. 686
MW. 417
U. 15
U. 15, 16
GV. 112
MW. 419
Z. 209
GV. 138, 139
NH. 658
U. 26
U. 27
MW.410 (schadelijk); U. 33 (tam);
Z. 219 (tam)
Z. 209
D. 195;MW.409;GV. 99, 106, 140;
U. 6;NH. 658
U. 6
U. 7
GV. 143
NH. 670
Z. 196
Z. 195-196
NH. 688
MW. 418
U. 30; Z. 215 (zie ook: geut II,
drinkgoot/-geut, zul)
MW.403, 409, 411; U. 6
MDB. 224
U. 34

graanmarkt
graanprijs
graanwagen
graanzolder
gras

binnendijks
blijvend gescheurd graskorst
grasland

grasmaaien
grasplag
grasscheut
grassoort
graszaad
graszode
afgraven(kanten v.d. akker)
grazen
greep
greidland
greppel

greppelen
grift
grindweg
(groen-)
* groenbemesting
groenvoeder
groente
fijne -

MW. 402
MW. 420
MDB. 222 (zie ook: wagen)
MW. 403 (zie ook: zaadzolder, zolder)
MW.408, 409;GV. 120, 123;U. 25,35;
NH. 674, 677, 678, 679, 685, 691,692,
694, 696, 697, 698, 700, 702;MDB. 223
GV. 93
D. 190
D. 190;MW.416;GV. 97, 104,111
NH. 696
D. 195;MW.403,405,407, 415, 416;
GV. 82, 83, 93,97, 100, 116-121, 154;
U. 4, 6, 7;NH. 660, 683; Z. 210,211;
MDB. 223, 228
GV. 153, 154; U. 3
GV. 99
NH. 697
GV. 112, 118; Z. 210, 211
MW. 408
NH. 697
MDB. 224
NH. 656, 691;Z. 210
D. 197
MW. 408
D. 188;GV. 110, 116, 133;NH. 694,
697, 699, 700;W.27, 28;MDB. 227
(zie ook: gruppel).
MW. 415; NH. 684
GV. 150
MW. 402;GV. 150; MDB. 227
D. 185, 196;MW.409;GV. 106; U. 7;
Z. 177
MW.413,416;GV. 98, 112, 127
GV. 137
GV. 136
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vroegegroep
(grond)
bemeste nieuw gemeste nieuw omgeschoven onbemeste gelewoeste grondbewerking
grondeigenaar
grondeigendom
gemeenschappelijke
grondgast
grondgesteldheid
grondwoelder
gruppel
grutten
guano
guist, gust (niet drachtig)
gul (opwassen v. graan)
Haakgat (in hooiberg)
haam
haan (mesten v.-)
haard (= keuken)
haardas
hak (gereedschap)
hakploeg (= cultivator)
(hak)
hakbos
aanlegv.hakhout
hakken(=wieden)
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GV. 137
D. 190;NH. 658 (zie ook: mestgreppel,
mestgrup, middengrup)
GV. 159
Z. 202
Z. 197
GV. 159
GV. 81
GV. 98,141, 159, 160
GV. 103-105
GV. 135, 136, 149
MW.403;GV. 141-144, 159;U. 3
GV. 141-142
GV. 149 (zie ook: tiendgast)
GV. 77-87
D. 196;MW. 406
U. 3, 10, 24 (zie ook: greppel)
NH. 678
D. 192 (gebruikte hoeveelheid), 195,
196; GV. 102
MW. 417;GV. 127; U. 31,39; Z. 217
Z. 194, 195, 200, 205
U.26(zieook:hokgat)
MDB.222
GV.144
GV.138,139
U.7;Z.177(zieook:asI)
D.188,194;MDB.227
GV.105
GV.134,136
GV.134
GV.75,134,135,143,154,156;U.
34;Z.220
D.188

over de kop op tijl staande voren behakken
ophakken
hakken (v. bomen)
*

haksel
hal (= vorst)
(halen)
aanhalen
binnenhalen (v.d.
oogst)
doorhalen (kaasbereiding)
inhalen (v.d. oogst)
ophalen (= uitdiepen)
te huis halen (v.d.
oogst)
hamel (= schaap)
(hand-)
handeg
handhak
handkarn
handschoen
handvat (v. ploegstaart)
handvatsel
handelsgewas
hark
harken
hart (v.e. boom)
harthout
haver

U. 25
U. 25
Z. 200
MW. 414
Z. 205
GV. 134, 135, 136, 143, 153, 154, 155;
U. 34
GV. 110, 124, 128 (zie: stiksel)
D. 188
GV. 143
MW.411;GV. 109
NH. 670
GV. 156
GV. 104; U. 3
GV. 156, 157
GV. 127, 128
D.192,196
MW. 413
Z. 216 (zie ook: karn, hondekarn,
paardekarnmolen)
W. 36
U. 8; Z. 177
Z. 177, 184
MW.414; GV. 110, 114
D. 183,184
GV. 155
W. 35
W. 37
D. 190, 191, 192;MW.403,407, 409,
410, 414, 415, 416;GV. 82,93, 95,97,
98, 103, 107, 110, 111,153;U. 11,12,
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haver(vervolg)

dikkedrogegroenegesnedenwildehaverhalm
haverland
haverschoof
haverstoppels
haverstro
haverteelt/-bouw
haverzaad
hazelnoot
heelgras
he(e)rmoes
heg
aanlegv.e.
heide
heideboerderij
heidegrond
heideplag
heideschaap
heidestruik
heideveld/-vlakte
hek
afhekking
hengst
hengstenhouder
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13, 19, 36, 37;NH. 668, 675, 686; Z.
180, 182, 183, 196, 201,203, 206, 209,
214 (zie ook: troshaver, veenhaver,
voerhaver)
GV. 110
Z. 196
Z. 196
Z. 214
MW. 410
D. 191
D. 190;GV. 155
Z. 214
GV. 144
D. 184
GV. 110-111, 155
GV. 105
GV. 134, 143
GV. 120
MW.416;GV. 118;NH. 667, 688 (zie
ook: kwadenaard, unjer)
GV. 115, 116, 134, 135, 136;W.32;
MDB. 223
GV. 134;MDB. 223
GV. 117, 133, 136, 141;U. 31,32;
MDB. 224, 226, 227
GV. 133
MW.404, 420;GV. 79,80, 101, 111,
141,142,158
MW. 408, 409;GV. 99
GV. 126
GV. 133
D. 194;GV. 73, 75,94, 133,143;
MDB. 226
GV. 119
NH. 695
GV. 129; NH. 687; Z. 213, 216
GV. 129

boerenhengst
dekhengst
springhengst
hennep
hennepland
hennepnetel (= dovenetel)
hennepstengel
hennepteelt
herberg
herder
(herfst)
herfstknollen
herfstspurrie
herik
heul (= duiker)
hüde/hüt
hoed (v.e. ploegschaar)
hoeden (v. schapen)
hoefsmid
hoek (v.e. ploegschaar)
hoen
hoenderteelt
hoepel
hoephout
hof
hofstede
hok I (v. graan e.d.)

aan de -plaatsen
op hokken plaatsen

NH. 687
NH. 674, 687
NH. 674
GV. 94, 98, 112, 113, 114, 155;MDB.
225
GV. 114
D. 182
GV. 156
GV. 113-114
GV. 136
MW.404; GV. 101,102, 128, 152, 160;
U. 32 (zie ook: driftherder)
GV.97,98,107,108
GV.97,101,105,106,107,108,112,
123
D.187;MW.410;GV.109(zieook:
krodde)
GV.90,143
D.192;GV.140
Z.177,178,186
GV.102,128;Z.217
NH.686(zieook:smid)
Z.185,186
MW.419;U.33;NH.664,677,680,
683;Z.219
NH.662,663
MDB.228
U.34
GV.98(zieook:(moes)tuin)
GV.137;Z.174,175,220
D.183,186,191;MW.411;GV.144,
148,149;U.25,26;Z.206,207(zie
ook: garst, gast, hoop)
U. 25
Z. 206
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hokgat
hok II (v. vee)
hokkeling
hokschaap
hokken I (v. graan)
hokken II (v. schapen)
hond
hondekar
hondekarnmolen
hondslook
honing
ruwe honingzemer
honing (planteziekte)
hoofdgewas
hooi

binnenveldskleioudelandshoeveelheid hooi per
schaap
koop en verkoop v.
hooi
inzamelen v. hooi
hooiberg
hooibeschot
hooibouw
hooi-egge
hooigras
hooi-inzameling
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U. 26 (zie ook: haakgat)
NH. 675 (schapen), 677 (ganzen)
NH. 660, 673, 684
NH. 675
U. 25, 26; Z. 206
NH. 675
GV. 102; U. 32; Z. 216 (zie ook:
jachthond)
GV. 137
MW. 417; Z. 216
MW. 410 (zie ook: kraailook)
D. 185; GV. 132, 133
GV. 133
GV. 1 3 1 , 133
Z. 199
U. 16
MW. 404, 408, 416; GV. 8 3 , 1 0 1 , 1 1 7 ,
119, 120, 1 2 1 , 123, 124, 127, 128, 140
1 4 1 , 1 4 3 , 1 5 1 , 157; U. 9, 30, 32, 3 3 ;
NH. 656, 657, 659, 666, 684, 6 8 5 , 686,
695; Z. 174, 179, 210, 212, 217; MDB.
2 2 1 , 222, 223 (zie ook: kanthooi, veldhooi, waardenhooi)
MW. 416
GV. 128
NH. 666
GV. 128
GV. 120-121
NH. 656
NH. 657 (zie ook: vijzelberg)
NH. 658
MW. 404; U. 5, 2 5 ; NH. 685
MW. 416
GV. 117, 156
NH. 685

hooikamp
hooiland

binnenveldshooi-oogst
hooitijd
hooiwagen
hooiwinning
hooizaad
hooien
hoop (= hok)
hoop (= stapel)
(hoorn)
hoornvee
*
hoornzeel
hop
hort

horten
hout
withoutbaas
houtbos
houtgewas
houtkultuur
houtteelt
houtverkoping
houten (= van schors ontdoen)
houw I (= het omkappen)
houw II (= wiedijzer)

GV. 116,118
MW. 403;GV. 89, 117, 118, 119;U. 30;
NH. 662, 664, 666, 677, 684, 693, 694,
695; Z. 206,211
MW.416, 417
GV. 156
Z. 211, 212
MDB. 222 (zie ook: wagen)
NH. 669
NH. 699
MW.415, 416;GV. 117, 118, 120;U. 3;
NH. 666, 684, 694, 699;MDB. 228
MW.411;Z.206 (zie ook: garst, gast)
GV. 100;NH. 666; Z. 208
MW.403, 408, 413, 416 (zie ook: (melk)
koe, rund, stier, vee)
NH. 658
MDB. 225
NH. 695, 696, 697, 698, 699, 701
Voor onderdelen van de hort zie rib,
zitting
NH. 696, 697, 698
GV. 150, 155
GV. 135
GV. 135
Z. 220
MW.403,410, 419;GV. 143;U. 7; Z.
219,220
GV. 87
GV. 133-136, 153, 155;MDB.226, 228
GV. 135
GV. 135
GV. 136
Z. 204 (zie ook: boonhouw, boonzethouw, tarwehouw)
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hui (kaasbereiding)
huikalf
huidziekte (v. schapen)
huif (v.e. wagen)
(huis)
adellijk huismanswoning
huisvesting (v. vee)
te -brengen
hulpmest
humus
huren
hut
hutbewoner
huur (= pacht)
huurcedel
huurprijs
huurtijd (v. personeel)
huurwaarde
huurder
hypotheek

NH. 669, 670, 672 (zie ook: wei)
NH. 669 (ook: weikalf)
D. 185
MDB. 226

Iep
inlegger
insekt
inzetgeld

MW. 419, 420; MDB. 228
W. 36
MDB. 222
GV. 136

Jacht
jachthond
jarig (v.vee)
jeneverschenker
jongen

GV.143
GV.144
NH.698
GV.135
D.183,191;GV.152;U.3,9;Z.191,
208
MW.417;GV.117,121,122;U.4;NH
658,659,660,661,673,674,680,68]
683;Z.176,210,214,215
GV.139

jongvee

jongveestal
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U. 34
NH. 668 (zie ook: (boeren)woning)
Z. 218
U. 40
D. 195; GV. 102
MW. 404; Z. 180
U. 3
GV. 75, 141
GV. 75
Z. 174
GV. 142
Zie koop- en huurprijzen
GV. 152
GV. 144
Zie pachter
GV. 141

Kaarde (gereedschap)
kaardebol
kaardewerk
kaarden (v. lakens)
kaas
EdamseGoudseStolksegrotemiddelbarezoetemelksekleintje
omvangproduktie v.
kaasbord
kaasdoek
kaaskamer
(kaas)kist
kaaskop
kaaskorst
kaasmakerij
kaaspers (Afb. 4)
kaasplank
kaasstof
(kaas)tafel
kaastobbe
kaasvorm
kaaszetter
kaas baden
kaas maken
Kabinet van Landbouw
kadaster
kaf
kafmolen
kafnaald

MDB. 225
MDB. 225 (ook: weverskaarde)
MDB. 225
MDB. 225
NH. 671,672, 682; Z. 216
NH. 662, 663, 664, 669, 682
U. 30
U. 30
NH. 670, 671
NH. 670, 671
U. 30;NH. 662, 663,664, 669, 682
NH. 671
NH. 669
NH. 672
NH. 671
NH. 659
NH. 672
NH. 670, 671
NH. 671
NH. 659
NH. 671
NH. 678
NH. 670
NH. 672
NH. 688
NH. 670 (zie ook: maker, kaaskop,
kaaszetter)
NH. 671
NH. 671
NH. 670-673,679, 682
Z. 222
GV. 158
D. 184, 187;MW.415;GV. 124,140;
W. 30, 31; Z. 214
D. 182 (zie ook: wanmolen)
U. 16 (zie ook: eggel)
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kalf
nuchter vetkalfkoe
kalfsmaag
kalverhok
kalvermesthok
kalk
kalksteen
kalkwater
kalken (tegen brandkoren)
kalkoen
kalven
afkalven
kamgras
kamp (= stuk land)
kanaal
kant (v.d. akker)
kantakker
kanthooi
kantplag
kantsteek
kap (v. graanberg)
kappen (v. bomen)
inkappen (v. eggetanden)
opkappen (= aanaarden)
kar

driewielsHessischekarrepaard
karn (Afb. 5)
karnhuis
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GV. 94, 95, 121,122, 124, 140 (zie
ook: fokkalf, huikalf, kuiskalf, weikalf)
GV. 124, 126
GV. 125, 126, 152;MDB. 226
NH. 683
NH.670(zieook:lebbe)
GV.140
GV.139
D.195;MW.409;U.7
GV.78

U.18
MW.409;U.17,18;Z.195
"Z.219
GV.122;U.30
MW.417;NH.672

GV.118
GV.120
GV.90,91,117,150
MDB.223,224,227
MW.403
Z.212,214
GV.99
W.28
U.26;Z.207
Z.221
Z.178
Z.185,186
MW.411,418;GV. 100, 101,105,141,
150; U. 9; Z. 179;MDB. 221 (Afb. 12),
225, 226 (zie ook: vrachtkar, wipkar)
Voor onderdelen ziehuif, wiel, opzetstuk
Z. 179
MDB. 222
MW. 418
NH. 672
GV. 138, 139

karnmolen
karnsel
karnemelk
karnen
kasboekje
kastanjeboom
(kastelein (= zetboer))
katwilg
kavalleriepaard
kavel
afkavelen
keerakker
kelder
kelderkamer
kers
kerseboom
kerseboomgaard
ketting (v. tuiertuig)
keuken
keur (v.e. waterschap)
keuring (v.vee)
keurmeester (v. meekrap)
kiek
kiem (v. meekrap)
kiemmand
kiemplanter
kiemen
kienhout
kinderarbeid
kippenhok
kisting (v. broeiraam)
klamp (v. hooi)
klapbes

U. 31; Z.216
MW. 418
MW.419;GV. 95,123,124, 126,131;
NH. 672; Z. 219
MW. 403, 418;U. 30, 31,41; NH. 672;
Z. 216
GV. 155
MDB. 226
Zie bekasteleinen
MDB. 228
U. 31
NH. 679
Z. 180
MW.408 (zie ook: wendakker)
NH. 659
GV. 138, 139;NH. 659
MDB. 225
Z. 219, 220
U. 35
NH. 700
D. 195;MW.403;GV. 138,139; NH.
659 (zie ook: haard)
NH. 684
Z. 213, 216
Z. 190
MW.410 (zie ook: wilde radijs)
Z. 184, 185, 186
Z. 184
Z. 184
U. 20
GV. 84
D. 183,191; GV. 152; U. 3, 9; Z.191,
208
GV. 140
W. 30
NH. 666; Z. 212 (zie ook: schelf)
W. 36
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klaproos
klasse, arbeidende
klauw (v. paard en rund)
klaver

Brabantse rode ronde witte klaverhooi
klaverland
klaverpeul
klaverstoppels
klaverteelt/-bouw
klaverveld
klaverzaad
kleed (= draagkleed)
kleed (in meestoof)
klei

kleiaarde
kleiboer
kleihoek
kleihooi
kleinen
kleintje (kaas)
kleinzen (kaasbereiding)
klerk
klimaat
klomp
klompmaker
kloppen (= dorsen)
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GV. 106
Z. 198
NH. 690
D. 195; MW. 414, 4 1 5 ; G V . 82, ,9 3 , 94,
9 5 , 9 7 , 9 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 2 3 ,,155;U.
3 , 7 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 2 2 , 2 5 , 3 6 , ,39,
4 1 ; NH. 674, 6 9 9 ; Z. 1 7 5 , 182,
183,
2 0 1 , 202, 206, 209, 212, 214
MW. 413, 416; Z. 201
MW. 410, 413, 416, 417, 421
Z. 201 (vermoedelijk een drukfout voor:
rode -)
MW. 417
U. 4; Z. 2 0 1 , 212, 214
MW. 407; Z. 202
MW. 417
U. 19
GV. 111-112; U. 40
U. 39; MDB. 223
MW. 410, 4 1 1 ;GV. 1 0 5 ; U. 29
Z. 208
Z. 189
MW. 404, 406, 409, 410, 4 1 3 ,- 114, 4 1 9 ;
GV. 8 3 ;U. 4, 8; NH. 6 6 0 , 6 6 1 ,
679,
680, 690; W. 26, 3 1 , 33
NH. 667
GV. 132
NH. 680, 681
GV. 128
D. 189
NH. 671
NH. 670
GV. 135
GV. 92
MDB. 227
U. 34
D. 192; GV. 154

kluithamer
knaphouden (= in orde houden)
knecht
bovenderde inwonende tweede vasteknol I (= gewas)
Arabische rondewitteknol II (= paard)
knop (v. klaver)
knoppen, ronde (plante-"
ziekte)
(knot-)
knoteik
knotpopulier
knotwilg
knotten
knuppel (= spoorstok)
koe

Veluwse** koedriest
koemest (= faecaliën)
koemest (hoeveelheid)
koestal
koeweide
koek (= veekoek)

MW.406; U. 10
NH. 666
D. 184;GV. 101, 103, 140, 152, 153;
U. 3;NH. 659 (zie ook: boerenknecht)
GV. 152
GV. 152
GV. 152
GV. 152
GV. 152
D. 181, 190;MW.415;GV. 156; U. 32;
MDB. 224, 225, 226
GV. 113 (= koolraap)
MDB. 224
MW. 413
GV. 104
MW. 417
W. 36

MW. 420;MDB. 227
MDB. 227
MW.420; NH. 668
MDB. 227
D. 196
GV. 94, 95, 96, 107, 121,122,140; U.
4, 6; NH. 656, 657, 658, 669, 670, 672,
683, 686, 691,692, 693;Z. 210, 217
(zie ook: melkkoe, melkvee,vare koe)
GV. 121
GV. 82, 116,117
GV. 100; U. 5;NH. 690, 691,695, 699
NH. 684, 695
U. 5;W. 31
GV. 118
GV. 101, 128;U. 32 (zie ook: lijnkoek,
raapkoek)
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koekendrank
koetspaard
koken (v. veevoer)
Koloniën van Weldadigheid
komkommer
kool (= groente)
koolraap
poten v.koolrapenteelt
koolzaad

koolzaaddorsen
koolzaadstoppels
koolzaadtiend
koop-en huurprijzen (v.
land)
koot (v. paard)
kop (v.e. graanschoof)
koppel (= schaapskudde)
koppel-eg
koppen, zwarte of kwade
(planteziekte)
koren (= graan)

korenberg
korenbloem
korenbouw
korengarf
korenhoop
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GV. 124
U. 31
U. 41
D. 196
W. 26
MW. 414;GV. 136; NH. 668
GV. 98,107,112,113,157 (zie ook:
knollen, arabische knollen)
GV. 107
GV. 113
MW. 403, 404, 407, 409, 411,414, 415;
GV. 132, 149; U. 11,12, 13, 14, 15,
17, 27, 29;NH. 668; Z. 176,180,181,
182, 192-193, 194, 205, 206, 208, 209,
222 (zie ook: zaad)
U. 15, 27-29, 41;Z. 208
U. 13
GV. 149
MW. 420;GV. 94, 95, 96,117; U.23;
Z. 196
Z. 213
D.183,191
U. 31;NH. 696
MW. 406, 409;GV. 104
Z. 199
MW.416;GV. 109, 114, 128, 140, 144,
149, 150, 152, 154, 155, 159;U. 3, 15,
24, 25, 26; Z. 195, 204, 205, 206, 207,
208, 214
U. 26 (zie ook: korenhoop)
D. 182;MDB. 224
MW. 404
GV. 101
Z. 207 (zie ook: korenberg, korenstapel, stapel)

korenmarkt
korenstapel
korentiend
koren (= rogge)
korrel (v. graan)
kortvoeder
kortweiden
kost
op eigenkost en inwoning
kosterij
kouter (v.e. ploeg)
kraaibes
kraailook
krap
krapdeel
krenten (v. druiven)
kreupelheid (v. paard)
krib (= voederkrib)
kribwerk (in rivieren)
krodde
krop (= meekrapwortels)
kropsla
kruimelen (kaasbereiding)
inkruimelen
kruis, gespleten (v. paard)
kruisbes
kruisbessoorten
kruisen (v.vee)
kruising
kudde
kuil (v. aardappelen)
inkuilen
* kuiskalf
kwaad in het vlas

GV. 151
Z. 207 (zie ook: korenberg, korenhoop,
stapel)
GV. 149
D. 183, 184, 189
D. 180, 182, 185;GV. 106;U. 12, 14,
16; Z. 194
GV. 140
Zie weiden
GV. 153;U. 32
GV. 153
GV. 102
GV. 144
D. 196; MW.405; Z. 178
GV. 134, 143
MW. 410 (ook: hondslook)
Zie (mee-)
Z. 192
W. 38
Z. 213
GV. 140
U. 34
MW. 410
Z. 187
NH. 668
NH. 670, 672
NH. 671
Z. 212
W.36 (zie ook: klapbes)
W. 36
NH. 687
GV. 130;NH. 688; Z. 218
Zie schaapskudde, koppel
D. 193, 194
GV. 123
NH. 660, 661, 673
Z. 199
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kwadenaard
kwadenaardsland
kwartier (tabaksbouw)
kwast (v. koeiestaart)
kwazen
(kweek-)
kweek(gras)
*

kweek-eg
kwekerig (v. land)
aankweken (v. varkens)
aankweking (v. rundvee)
aankweking (v. heggen)
kwelwater
Laag
de -aanleggen
de -omkeren
ladder, leer (v.e. wagen)
lader
laken
lakenfabriek
lam
(land)
land, uitgezaaid
landgoed
landhoeve
landloper (= big)
landman
landpacht
* landrol
** landsdouwe
landwerk
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MW. 416;NH. 688 (zie ook: he(e)rmoes
unjer)
NH. 688 (zie ook: unjerland)
GV. 115
NH. 658
GV. 135, 156
D. 192, 193, 194;MW.410;GV. 104,
118 (ook: puingras)
D. 190,196; MW. 406
GV. 105, 153
MW. 419
Z. 216
MDB. 223
U. 35
U. 27 (zie ook: leg)
U. 27
U. 27
U. 6;Z. 179
D. 191
MDB. 225
MDB. 225
MW. 403, 419;GV. 102;U. 32;NH.
660, 662, 663,664, 673, 676, 680, 683
Z. 202
GV. 133
NH. 674
NH. 660
U. 41; NH. 659, 670, 676, 680,683,
684, 685, 687
GV. 150
Zie rol
NH. 664
Z. 214

(landbouw)
landbouwstelsel
landbouwwerktuig
landhuishouding

GV. 93, 96
Z. 222
MW.402, 421;GV. 73,74, 92, 93, 129,
157; NH. 652
GV. 157
Z. 172

landhuishoudkunde
leerstoelen i.d. *
Landhuishoudkundig
Congres
MDB. 227
Landhuishoudkundige
geschriften
NH. 654, 677, 689
*
Landhuishoudkundige
school
MW. 402
lantaarn (lichtbron)
W. 39
lantaarn (v. meestoof)
Z. 188, 189
lebbe
NH. 670 (zie ook: kalfsmaag)
leem
D. 193; GV. 8 1 , 8 2 , 9 7 , 9 8
leembank
MW.405;GV. 79
leer (v.e. wagen)
Zie ladder
linker -of bijdehandse U. 6
leg
D. 184, 186 (zie ook: laag)
leggen (= legeren v. graan)
U. 13, 16,24
leggen (druiventeelt)
W. 37
leggen (v.e. graanberg)
U. 26
omleggen (= omploegen)
U. 8, 9, 20
leverziekte (= leverbotziekte) NH. 664 (zie ook: ongans)
linnen
GV. 98, 114; Z. 198
linnendoek (= kaasdoek) NH. 671
linzen
U. 12, 21,22, 29; Z. 201
loods
MW. 404; NH. 659
looier
MW. 420
loon
GV. 101, 102, 152-154;NH. 660; Z. 209
(zie ook: aanneming, arbeidsloon, daghuur)
W. 34, 37
loot (v.e. plant)
W. 37
loper (druiventeelt)
MDB. 228
lot (v.e.wilg)
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lupine, gele en blauwe
lijn (= paardeleidsel)
(lijn)
lijnkoek
lijnolie (kaasbereiding)
lijnzaad
lijsterbes
Maaien

afmaaien
maaier
maal, dragende
maaltijd
maatharkje
Magazijn (van vaderlandschen landbouw)
(maken)
opmaken (= schoonmaken)
* toemaken (v. grond)
maker
mand
mangelwortel
gele -,rodemangelwortelteelt
(marke)
markegrond
markverdeling
markt
marktnotering
marktschoon
mastbos
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MDB. 225
GV. 114
GV. 124; U. 30;NH. 686 (zie ook:
koek, raapkoek)
NH. 672
Z. 209
GV. 134, 143
D. 182-183;MW.411;GV. 120, 153,
156; U. 16, 25, 26, 40;NH. 666 (zie
ook: grasmaaien)
MW.413;NH.685,691;Z.201,206,
211
D.183,191;U.25
MW. 417
GV.156(feest-);U.15(dors-)
W.28
NH.687

MW.415

U.4,12
NH.671(zieook:kaaskop,kaasvorm)

W.31
MW.413;GV.98,112,113,157;U. 2c
MDB.224

GV.113
GV.113
GV.142
D.195;GV.86
GV.150-151;MDB.223
GV.109
D.190
MDB.224,226

mat
(mee-)
meebed
meebouwer
*
meecultuur/-teelt
meede
groenemeedelver
meekrap

GV. S3, 120, 128

Z. 185, 186
Z. 176
Z. 181,184-192, 193, 224
Z. 181, 184, 185, 186, 192, 201
Z. 188
Z. 187
Z. 176, 180, 181,182-192, 194, 197,
201, 209
Z. 191, 192
meekrapkwaliteiten
Z. 184
meeland
meestoof
Z. 183, 187, 190 (zie ook: stoof)
Voor onderdelen zie ast, beitel, eest,
kleed, lantaarn, molen, molenrad, oven,
stamper, stamphuis, stampijzer, toren,
varken, vuist, vuürplaats, zeef, zoldering
Z. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
meewortel
GV. 103;Z. 219 (zie ook: boekweit-,
meel (= voedermeel)
breek-, gerste-,paardebonen-, pel-,
rijstemeel)
NH. 686
meelbeslag
meeldauw (planteziekte) Z. 199
GV. 118
meelraai
GV. 140
meeltrog
GV. 141
meent
meer I (= droogmakerij)
NH. 656, 657, 660, 665
meerbewoner
NH. 657
meer II (veeziekte)
GV. 118 (ook: bloedpissen)
GV. 118
merig
meid
GV. 152; U. 3;NH. 659, 660
melk (koemelk)
MW.417, 418;GV. 123, 124, 125, 126;
U. 30; NH. 656, 662, 663,664, 669,
670, 672, 682, 683, 688; Z. 214, 216
MW. 419
afgeroomde GV. 126, 140
zoete39

melkerij
melkgever
melkhok
melkkoe

melkrijkheid
melkvee
melken
(men-)
** mendeur
menwagen
mennen (= inhalen)
*

mengteelt
mergel
mergelbank
merrie
mes (= kouter)
mest

mest (hoeveelheid per
ha)
Schiedammer -
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NH. 661,662, 669, 679, 682, 684; Z.
216
U. 30; Z.214
NH. 657
MW.413;GV. 95, 123;U. 31;NH. 66
662, 669, 673;Z. 175-176 (zie ook: k
rundvee)
GV. 122
GV. 117, 122; NH. 669, 673;Z. 210,
214
NH. 657
Z. 174
Z. 179
U. 26 (zie ook: binnenhalen, inhalen,
te huis halen)
MW.413-414;GV. 110, 112; Z.201,
204; MDB. 225-226
U. 7
MW. 405
GV. 129;NH. 674, 687; Z. 213
MW. 405
D. 181-182, 194, 195;MW.408, 414
GV. 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104,
106, 108, 114, 115, 116, 126, 128, 1
153, 155, 157, 159, 160; U. 6, 12, 3(
31, 32, 37;NH. 657, 658, 666, 684,
691, 692, 695, 698;W. 34; Z. 174, 1
181, 199, 223 (zie ook: aarde, aardmest, as,bladmest, gips, groenbemesting, guano, kalk, koemest, mergel,
paardemest, schapemest, straatvuil,
varkensmest)
D. 181;MW.409;GV. 103,105; U.
NH. 684, 695; Z. 176 (per gemet)
W. 32

vloeibare op de -hebben
mestbegerig
mestbereiding/-makerij
mestgierig
mestgreppel/-grup
mesthaak
mesthok
mesthoop

*

mestkalf
mestplaats, overdekte
mestput
meststof
mestvaalt

mestvarken
mestvee
mestvoeder
mestwagen
mestwater
mesten (v. land)
afmesten (v. weiland)
overmesten
uitmesten
mesten (v. kalveren)
mesten (v. varkens)
middeldeur
middengrup
mild (v. tuinaarde)
modder

Zie gier
GV. 101
MDB. 223
D. 194-196; GV. 98-101, 102, 127, 129,
157
MW. 404
MW.403; Z. 175 (zie ook: groep)
U. 6
GV. 140
MW.408; NH. 690, 695 (zie ook: mestvaalt)
NH. 659, 688
MDB. 223
Z. 215 (zie ook: mesthoop, mestplaats,
mestvaalt)
MW.409; U. 5, 6, 7, 10, 15, 30, 38;
Z. 177, 201;MDB.224 (zie ook: mest)
D. 195;MW.408;U. 3;Z. 174 (zie
ook: mesthoop, mestplaats, mestput)
NH. 660; Z. 219
MW. 413
Z. 219
Z. 207
MW. 415
MW.409, 415, 416;GV. 155, 157; Z.
181, 186, 202
GV. 155
U. 24
U. 5;Z. 215
GV. 95, 124;NH. 662, 663,664, 669,
680, 682; Z. 216 (zie ook: vetmesten)
GV. 94, 95, 130;NH. 662, 680, 682;
Z. 219 (zie ook: vetmesten)
GV. 140
Z. 176, 180, 212 (zie ook: groep)
W. 26
MW. 415; U. 7, 30; Z. 176, 177
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modderen
uitmodderen
** moer
moeras
moerasgrond
moerig
moes
moesgewas
moesgrond
moesland
moestuin
moezenier
moezerij
mof (= schaap)
moffenland
mol
*
molbord
molshoop
a/mollen
molen (= windmolen)
molenaar
molen (in meestoof)
molenrad
monster
mosterd(zaad)
witte of gelezwarte of bruine muggepoot
muis
mul (v. grond)
mul (v. meekrap)
muur (onkruid)
muur (= windmuur, druivenmuur)
mijt (v. graan)

42

Z. 185
Z. 177
W. 28, 29
GV. 84, 85, 86, 91
NH. 682
NH. 661,667;W. 33
W. 36
GV. 159; MW. 419
NH. 667
NH. 668
MW.419;GV. 99;NH. 662, 668, 669,
679; MDB.225 (zie ook: tuin)
NH. 668
NH. 668
GV. 126
GV. 126
D. 192;MW.410, 416
MW.406; Z. 180
GV. 155
Z. 180
NH. 666
NH. 688
Z. 189, 190, 191
Z. 189
GV. 109
U. 14;NH. 662, 668
NH. 662
NH. 662
D. 192
U. 19, 23 (zie ook: veldmuis)
MW. 407
Z. 192
GV. 32, 36, 37
W.32, 36, 37
D. 191; MW. 404

(Nacht-)
nachtrups
nachtvorst
nagras
najaarsploeging
nap
navoeder
naweide
opnemen (v.e. koe)
nest (v. ganzen en zwanen)
net (v. stro)
nieuwigheidszucht
notaris
noteboom
Olie
oliegewas
olm
omsmijter (ploegtype)
ondergrond
onderstrooiing
ongans
ongedierte, schadelijk
ongezond (v. land)
onkruid

W. 38-39
D. 185 (zie ook: vorst)
MW.415 (zie ook: eimet, etgroen)
U. 20
NH. 670
Zie voeder
GV. 118
GV. 121
NH. 677, 679
Z. 207
NH. 653
GV. 135, 142
MW.419; Z. 220;MDB. 222, 226
U. 13, 14
MW. 414
U. 34; Z. 220
D. 196
GV. 104; U. 7
D. 184; MW. 408
NH. 664, 665, 666, 676, 682; Z. 210
(zie ook: leverziekte)
D. 184, 192;MW.410, 416 (zie ook:
gevogelte, mol, veldmuis, waterrat)
NH. 665, 682
D. 182, 187, 192, 193,194; MW.410,
414, 416;GV. 105, 106, 108, 109, 112;
U. 9, 17, 18, 23, 24, 26, 30;NH. 667,
688-703; Z. 185, 186, 195, 204-205, 207,
211, 223 (zie ook: akkerwinde, bentgras, biezen, blauwbloem, boekweit,
bolderik, brandnetel, dauwknop, distel,
dovenetel, dravik, haver(wilde),hennepnetel, he(e)rmoes, herik, hondslook,
kamgras, kiek, klaproos, korenbloem,
kraailook, krodde, kwadenaard, kweek,
43

onkruid (vervolg)

wiedbaar onkruidbestrijding
onraad
ontginnen
ontginning
ontwatering
onverbasterd
ooft
ooftboom
ooftboomteelt
oogst
oogstgereedschap
oogsttijd
v. aardappelen
v.vroege aardappelen
v. winteraardappelen
v. aveelzaad
v. boekweit
v. bonen
v. bruine bonen
v.witte bonen
v. erwten
v. haver
v. hennep
v. hooi
v. klaver
v. koolrapen
v. koolzaad
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meelraai, muggepoot, muur, paddekruid
puingras, radijs, rietgras, ringelwikke,
rits, roggebloem, spurrie, struisgras,
unjer, vogelgras,vogelwikke, weegbree, wild, wortelonkruid)
MW. 410
NH. 684
GV. 136
D. 188; GV. 115
MW. 420;GV. 86, 98, 142, 148, 158,
160; MDB. 226
GV. 117, 118, 160
Z. 195
MW. 419
NH. 668, 669, 681,683 (zie ook:
vruchtboom)
MW. 419
U. 3
GV. 140
GV. 156, 157;U. 25
Z. 206
Z. 206
U. 25
D. 185; GV. 92
U. 25; Z. 206
Z. 206
Z. 206
U. 25;Z. 206
D. 191; U. 25; Z. 206
GV. 156
GV. 156
U. 25; Z.206
GV. 157
U. 25; Z. 206

v.linzen
v. mangelwortelen
v. peen
v. rogge
v. tarwe
v.vlas
v. wikke
v. wintergerst
v. wortels
oogsten
inoogsten
ooi (schaap)
opbrengst
v. aardappelen
v. aveelzaad
v. boekweit
v. boekweitstro
v. bonen
v. boter
v.erwten
v. ganzeveren
v. gerst
v.haver
v.hooi
v. klaver
v. rode v. koolzaad
v. lijnzaad (=vlas)
v. meekrap
v. melk
v.paardebonen
v. rogge
v. spelt
v.tarwe

U. 25
GV. 157
Z. 206
D. 182;GV. 92, 156;U. 25;Z. 206;
MDB. 225
Z. 206
Z. 198, 206;MDB. 225
U. 25
U. 25; Z. 206
GV. 157; U. 25
MW. 411
Z. 207
GV. 127, 128;U. 32;NH. 662, 669,
673, 675, 676, 680
D. 193;MW.413;U. 29; Z. 209
MW. 416
D. 187;MW. 412
D. 187
U. 29; Z. 209
GV. 126
MW.413;U. 29; Z. 209
NH. 678
MW.412; U. 29; Z. 209
MW.412; U. 29; Z. 209
MW. 416
GV. 111;U. 29; Z. 209
MW. 417
MW. 414; U. 29; Z. 209
Z. 209
Z. 192
GV. 125
Z. 209
MW.412; U. 29; Z. 209
MW. 412
MW.412; U. 29;Z. 209
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opbrengst (vervolg)
v. veenboekweit
v. veenboekweitstro
v. veenhaver
v.vlees envet (v.
runderen)
v.vleesenvet (v.
schapen)
v. wikke
v. winterrogge
v. winterroggestro
v. wol
v. zandhaver
v. zandhaverstro
v. zomerrogge
opgeblazenheid
opgeld
opgever
opkoper
opper (hooi e.d.)
opslag (v. onkruid)
opzetstuk (v.e. kar)
os
Oudelanden
oudelands
oven (= bakoven)
oven (in meestoof)
overhouder
overkoting
overrijp (v. graan)
overstroming
Paard
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D. 189
D. 189
D. 192
NH. 674
NH. 675
U. 29
D. 184
D. 184
MW.418;GV. 128;NH. 676
D. 192
D.192
D. 184
Z. 202
GV. 120
U. 27
GV. 109
GV. 120
GV. 134; Z. 195
MW. 411
MW.417;GV. 94;NH. 669, 673;Z. 217
NH. 655, 656, 657, 660, 661,674, 684,
685, 688 (zie ook: polderlanden)
NH. 665, 666
MW. 403, 414 (zie ook: bakoven)
Z. 188
NH. 660, 673
Z. 213
MW. 411
NH. 682
D. 181,183, 184, 192, 196;MW.403,
404, 405, 408, 416, 418;GV. 96, 103,
104, 108, 110, 128, 129, 137, 140, 152
155, 156;U. 3, 6, 9, 10, 15,22, 23,

paard (vervolg)

bijdehands Schouwspaardebonen
paardefokkerij
paardekarnmolen
paardemest
paardenmarkt
paardenras
paardenstal
paardenvoeder
paardetuig
paardewerk
pacht

pachtcontract
pachthoeve
pachtsom
pachttermijn/-tijd
pachttermijn, aanvangv.
pachtvoorwaarden
pachten
pachter
paddekruid

28, 31, 41; NH. 657, 659, 660,663,
674, 675, 684, 687, 690, 692, 698, 700,
701; Z. 176, 177, 178, 179, 189,191,
200, 201,203, 208, 212, 213, 216, 222;
MDB. 221,222, 225 (zie ook: karrepaard,
kavalleriepaard, knol, koetspaard, rijpaard, treinpaard, trekpaard, vos,
werkpaard)
U. 10
Z. 213
GV. 93;U. 21;NH. 668, 675, 677, 679,
686; Z. 200, 201, 206
MW.418;GV. 128-129;NH. 687
MW.417; U. 31
U. 5;NH. 684;W. 30
GV. 104, 120, 152, 156;U. 31
Z. 213
GV. 139, 140; U. 5
D. 184, 187, 192;GV. 103;U. 13,15,
21,22
U. 8;Z. 175
GV. 101, 152
D. 190;MW.403;GV. 95, 121,135,
141-144, 150, 159; U. 3, 37 (zie ook:
huur, garfpacht, landpacht, koop- en
huurprijzen, verpachting)
GV. 144
MW. 420
GV. 110
D. 190;GV. 142, 159
GV. 142
GV. 117, 143-144
MW. 416
D. 190;GV. 136, 142, 143, 144; U.35,
38; Z. 197
MW. 410
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pakwerk (in rivieren)
pan (= dakpan)
patrijs
peen
gelepeenmolen
pekel
pelmeel
pen (v. dorskleed)
perceel, kadastraal
pereboom
a/perken
afperking
perzikboom
peul (= peulvrucht, erwt)
peulvrucht
peul (v. klaver)
pik
pin (v. tiemtuig)
pink
pinkenveld
plaats (= boerderij)
driepaardseenpaardskarpaardsossekarvier- en vijfpaardsplag
plaggen maaien
plaggen rijden
plaggen steken
plaggenbemesting
plaggenmest
plaggenveld
(plaggen)
afplaggen
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U. 34
NH. 657
D. 192
Z. 203-204, 206, 214
MW.406, 413 (zie ook: wortel)
Z. 204
NH. 670
NH. 686
D. 186
GV. 158
MW.419; U. 35; Z. 219, 220
NH. 695, 698, 699, 700
NH. 700
W. 37
GV. 137; NH. 668
MW.403, 413
MW. 417
Z. 206 (zie ook: zicht)
NH. 700
NH. 660, 673
GV. 123
MW.404;GV. 102, 113
GV. 94, 95, 96
GV. 96
GV. 94, 95
GV. 94
GV. 94, 96
D. 195;GV. 100, 143, 144 (zie ook:
grasplag, heideplag, kantplag)
GV. 143, 156
GV. 156
D. 197;GV. 143
GV. 80, 160
GV. 99, 105
GV. 80, 142
GV. 99

omplaggen
plank (= sleep)
plantafstand
v. aalbessen
v. aardappelen
v. asperges
v. druiven
v. meekrap
planteziekten
planten achter de ploeg
ploeg

*

Engelse Schouwse Stichtse Vlaamse Waalse Zeeuwse -(Afb. 9)
ploegbalk
ploegdiepte
ploegdrijver
ploegschaar
ploegschijf
ploegstaart
ploegtijd
ploegvoet
aanaardploeg
arendploeg
bovenploeg
dekploeg (Afb. 11)
omsmijter
onderploeg
radploeg
Gelderse -(Afb. 3)
Groninger -

GV. 153
D. 181, 197;GV. 105, 110, 111
W. 34
Z. 202
W. 27, 28
W. 36
Z. 184-185
Z. 195, 199-200
Z. 200, 202
D. 183, 196;MW.405,408, 418;GV.
97, 103, 108,141; U. 7, 8, 9; Z. 177178, 184, 185, 200, 202
U. 8
Z. 178
U. 7-8
U. 8; Z. 178
Z. 178
U. 8; Z. 222
Z. 177
MW. 405, 407;GV. 104, 108;U. 9
U. 3, 9
D. 196;U. 8; Z. 177,178, 185,186
Z. 178
U. 8; Z. 177
D. 181,185; U. 9,10
Z. 178
MW. 408;MDB. 227
GV. 104
Z. 185, 186
Z. 185
D. 196
Z. 185, 186
D. 181,196;MW.405;NH. 688
GV. 104
D. 196
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ploeg (vervolg)
* tweevorenploeg v.
Kakebeeke (Afb. 7)
* voetploeg
*
wielploeg

ploegen

diepondiepschollosploegen
omploegen

onderploegen
ploeger
ploeging, onderploeging
ploeging (= aantal bewerkingen)
pluim (v.e. koeiestaart)
(pluizen)
napluizen
uitpluizen
plukken (v. ganzeveren)
poel (= peul v. koolzaad)
pol
polder
polderbestuur
Polderlanden, nieuwe
of ingedijkte
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Z. 222
D. 196; U. 8
U. 8
Voor onderdelen van de ploeg zie bed,
galg, handvat, hoed, hoek, kouter,
mes, rister, schijf, stoker, strijkbord,
voorstel, wiel, zooihout en de samenstellingen met ploegD. 182, 185, 196;MW.406, 407;GV.
103-104,105, 106, 108, 156;U. 5, 9,
10, 19, 40; Z. 178,179,184,186,197
(zie ook: scheuren, schillen)
D. 185; GV. 104
MW. 405;GV. 104, 108
D. 185
MW. 408
D. 190; GV. 97, 107,108, 112, 155;
U. 5, 9, 10, 23;NH. 662, 667;W.38;
Z. 200
MW.413;GV. 104, 108, 112, 155;U. 6,
7; Z. 177, 193, 194, 195
U. 8
U. 20; Z. 195
MW.407;U. 9, 23
NH. 658 (zie ook: kwast)
D. 192
D. 184
NH. 678
U. 15, 27; Z. 208 (zie ook: dop)
MW. 409
NH. 685
NH. 684
NH. 655 (zie ook: Oudelanden)

pols (v.e. karn)
pomp
pootaardappel
uitpoten
poter
populier/popel
Kanadesezwarte porselein
portel (kaasbereiding)
postelein/porselein
pot (voor varkensvoer)
potstal
praam
pruimeboom
puin (v. afbraak)
puinweg
puin(gras) (= kweek)
puineg
puineggen
put

Raaigras
EngelsItaliaansraap
raapkoek
raapstro
rabat (= bed)
racine
rad (v.e. wagen)
radploeg
radijs, wilde
ram

MW. 417 (zie ook: stamper)
U. 30; Z. 215
W.30, 31;Z. 202 (zie ook: zetaardappel)
GV. 155; W. 31
D. 193, 194;MW.413;W. 30, 31,33
MW. 420; Z. 220; MDB.227, 228 (zie
ook: knotpopulier)
MW. 419;MDB. 227
MDB. 227
Zie postelein
NH. 672

W.26
MW.403
D.181,190,195;GV.140,141
NH.657,659,666
MW.419;Z.219,220
D.195
NH.667
MW.410(zieook:kweek(gras))
MW.406
MW.407,410
Z.215
GV. 118
GV. 118
GV. 118
MW. 407, 413;MDB. 224
GV. 24, 27, 28;U. 32;NH. 686
U. 15
W. 38
Z. 192
U. 41
D. 181, 196;MW.405;GV. 104; NH.
688
MW.410 (ook: kiek)
NH. 676; Z. 218 (zie ook: springram)
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rank
reden (= gereed maken)
reephout
regel
korte lange rentmeester
reukgras
Revelaar
Revelaar-kind
rib (v.e. hort)
ridderhofstede
riet
rietgras
rietmat
rietwal
rü
ringdijk
ringelwikke
riolen
rister
risweit
rits (onkruid)
ui fritselen
rivierklei
roede (v.e. graanberg)
roer (= geweer)
roest (planteziekte)
roet
rogge
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W. 37 (zie ook: wijngaardrank)
Z. 186, 187, 192
MDB. 228 (zie ook: wilg)
W. 34
NH. 658 (zie ook: achterom)
NH. 658, 659 (zie ook: achterin)
GV. 135
GV. 118
Z. 197
Z. 197
NH. 96
U. 34
NH. 657; W. 30; Z. 207
GV. 117, 118
W. 37
NH. 6 6 1 , 664
GV. 116 (zie ook: bed, rabat)
NH. 668, 682 (zie ook: dijk)
GV. 106
MW. 406; GV. 134
U. 8, 4 1 ; Z. 177, 178, 186
U. 16, 17, 41 (zie ook: tarwe)
D. 187
U. 16
GV. 74, 84, 93
U. 26, 27
GV. 88
Z. 199
GV. 102, 106
D. 180, 1 8 1 , 182, 183, 190; MW. 407,
409, 4 1 1 , 412, 413, 414, 4 1 5 ; GV. 80,
92, 9 3 , 98, 99, 100, 105, 106, 1 1 1 , 153
154, 155, 156, 157; U. 1 1 , 1 2 , 1 3 , 15,
18, 20, 25, 26, 28, 2 9 ; NH. 668; Z.
180, 182, 183, 195-196, 197, 2 0 1 , 205,
206, 207, 209, 219; MDB. 224, 225 (zi<
ook: snijrogge, winterrogge, zomerrogge)

korte Zeeuwse roggeberg
roggebloem (onkruid)
roggebrood
roggegarf
roggeland
roggestoppels
roggestro
roggeteelt
roggeveld
rol

*
rol van H. Jonk (Afb. 6)
*
rol, Vlaamse
*
rolblok
rollen

inrollen
rolling
rondventen
rondvlassen
(rood-)
roodgrond
roodzand
roofdier
uitrooien
room
roomaf scheiding
roomboter
romen
afromen
roting
rotting (v. gras)

D.180,182
MW. 409
GV. 137
MDB. 224
NH. 678
GV. 103; U. 26
GV. 104, 108, 157
GV. 105, 106, 107, 113, 144
D. 195; GV. 109; Z. 1 9 5 , 1 9 6
GV. 105-106
MDB. 224
D. 1 8 1 , 197; MW. 406, 4 0 9 ; GV. 105;
U. 10; NH. 692, 6 9 3 , 697, 699, 700,
7 0 1 ; Z. 184, 197 (zie ook: landrol, rolblok, wentel)
NH. 689-690
NH. 690
Z. 179
D. 1 9 1 ;MW. 4 1 0 ; GV. 107, 1 1 0 , 1 1 1 ;
NH. 692, 693, 694, 696, 700 (zie ook:
blokken)
GV. 105
NH. 694
GV. 137
Zie vlas
GV. 82 (zie ook: zandoer)
GV. 82 (zie ook: zandoer)
D. 191
GV. 148
NH. 672
MW. 418
NH. 672
NH. 672
NH. 682
GV. 114
NH. 691
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roven (= uitputten v. land)
ruif
ruig (v. stro e.d.)
ruigte
rujen
run
runfabrikant
rund
rundermest
runderstal
rundvee

slachtbaar gewicht vanrundveefokkerij
rundveerassen
runnen (v. melk)
rups
ruw (v. eggen)
(rij-)
rijenafstand
v. aardappelen
v. boekweit
rijenteelt

Z. 194
GV. 140; Z. 175
W. 27, 30
U. 26
GV. 123
GV. 150
GV. 135
GV. 95,99;NH. 674, 680, 690; Z. 176,
210 (zie ook: (melk)koe, os, stier)
D. 181,190, 194, 195
Z. 175
MW.417; U. 3, 30, 39;NH. 657,661,
662, 663,664, 673,674, 680, 681, 686
Z. 201,214, 216;MDB. 226
NH. 674
NH. 674
GV. 122, 124;NH.661,664, 673;Z.
214
NH. 673
NH. 672
W. 39
GV. 107

D. 193
D. 185
D. 182, 185, 191; MW.408;GV. 109,
116; U. 12, 20; Z. 193,201,202, 222

(rij-)
rijpaard
rijtuig
uitrijden
rijder
rijf (= hark)
«arijpen
rijven
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U. 31;NH. 701;Z. 212, 213
NH. 659
Z. 176
U. 28
Z. 208
U. 27
Z. 184, 186, 204

rijs(hout)
rijswaardenhout
rijstemeel

U. 20
GV. 132
GV. 131

Sajet
salade
schaap

U. 32; Z.218
W. 26
D. 185, 194, 195;MW.404, 408, 410,
418, 419; GV. 100, 101, 102, 126, 127,
128, 133, 150, 152, 156;U. 24, 31-33;
NH. 660, 664, 665, 669, 673, 674, 675,
676, 688, 690, 691,696, 697, 698; Z.
205, 210, 217, 218 (zie ook: fokker,
germ, hamel, heideschaap, hokschaap,
ooi, ooischaap, overhouder, ram, vetweider)
NH. 675
GV. 126
Z. 218
Z. 218
Z. 218
Z. 218
NH. 676, 687
GV. 127
NH. 676; Z. 217
GV. 126, 128; U. 31
Z. 217
NH. 676
MW. 419
Z. 217
U. 31
NH. 665
MW. 419
MW. 419
MW. 418
Zieherder, driftherder
GV. 116, 117
NH. 662, 663,675, 681;Z. 218

gewicht v.DrentsDurhamEngelsLincolnMerinoNoord-HollandsOverijsselsTexelsVeluwsVlaamsWieringerééngeschoren kustlangwolligoudelandstweegeschoren vet of halfvet schaap v. inlands ras
schaapherder
schaapsdriest
schaapsfokkerij/-teelt
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schaapskermis
schaapskooi
schaapskudde
schaapsras
schaapsvee
schaapsweide
schapeboter
schapedrek
schapehok
schapekaas
schapemelk
schapemest

schapenhouder
schapenmarkt
schapenteelt
schapenweiderij
schapenweidje
schapenscheren
schapenwassen
schapestal
schapevoeding (= weide)
schacht (v. ganzeveer)
schalm, dubbele (v. tuiertuig)
scheertijd (v. schapen)
schelf
schelhout
(schelp-)
schelpbank
schelpweg
scherp (v. achterhand v.d.
koe)
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GV. 156
U. 33
MW.408, 418;GV. 101, 127, 137, 152;
U. 31; Z.217
Z. 218
NH. 674, 676
MW.408;GV. 142
MW.419;NH. 688
NH. 688
GV. 100, 101, 137, 152
MW.419; U. 32; NH. 688
U. 32;NH. 664, 688
D. 190, 195; MW.408;GV. 99,100,
101, 105, 115, 151;U. 32;NH. 675; Z.
217
U. 32, 33; Z.218
GV. 151
GV. 126-128, 160; U. 32;NH. 662, 663
675, 681,682, 683,687; Z. 218
NH. 680
NH. 664
GV. 127, 128, 156
MW. 418;GV. 128, 156
D. 194, 195; U. 32, 33; Z. 218
GV. 180
NH. 678
NH. 700
MW. 418;NH. 675
NH. 666 (zie ook: klamp)
GV. 134, 135, 156
MW. 405
NH. 667
U. 30

scheuren (v. grasland)
omscheuren
scheut (= opbrengst)
schieten (loslaten v. grond
v.h. rister)
schietwilg
schillen (= ploegen)
dunondiepomschillen
schillen/geschillen (v. bomen)
schip
schoffelwerktuig
schoof
school
schoolmeester
(schoon-)
schoonhouden(= onkruidvrij houden)
schoonmaken (v. graan
e.d.)

schoonmaken (v. sloten)
schoontrekken (v.
haverland)
schonen (v. graan)
schop
schor
schors (v.e. boom)
schot (= opbrengst)
schotbalk
schotvork

MW.403, 405, 416;GV. 97, 104, 111
(zie ook: omschuiven)
D. 181; GV. 143
U. 14, 16 (zie ook: schot)
Z. 178
U. 34
GV. 155
D. 190
GV. 107
D. 181, 183;GV. 105
GV. 135, 154, 156
GV. 151
MW. 408
D. 183, 186, 191;GV. 149; Z. 206,
207 (zie ook: bos, garf, korengarf)
U. 41
GV. 144

U. 24; Z. 205
D. 184, 186, 187, 192;GV. 155;Z.
191, 207-208, 209 (zie ook: schonen,
zuiveren)
U. 3
D. 191
MW.411,417;GV. 149 (zie ook:
schoonmaken, zuiveren)
D. 188, 189;GV. 88 (zie ook: spit)
Z. 217
GV. 135, 154 (zie ook: bast)
Z. 194, 195 (zie ook: scheut)
GV. 87, 88, 89
D. 197
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schouder (v.e. paard),
hoog in delaag in de schoudergewricht
(stijfheid v.)
schouw I (v.e. waterschap)
schouw II (= schoorsteen)
schrankelen
schrepel
schroef (v. graanberg)
schudder
schuitje
(schuiven)
omschuiven (= ploegen)
onderuitschuiven (bij
dorsen)
schutsluis
afschutten
schutting
schuur

schijf (= kouter)
koperen -(onder wagens)
sikkel
slaai
toeslaan (v. grond)
(slaap-)
slaapplaats (v.personeel)
slaapvertrek
slaboon
slachtbaar (v. rundvee)
slag(in vruchtopvolging)
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Z. 213
Z. 212
Z. 213
NH. 684
GV. 143
D. 181, 182,190 (zie ook: eggen)
Z. 185, 204, 205
U. 26 (zie ook: aas)
U. 27
NH. 656, 659
Z. 193, 197 (zie ook: scheuren)
U. 28
GV. 90, 91 (zie ook: sluis)
Z. 210
NH. 657 (in de stal);W. 32 (op het
land)
MW. 404, 405;GV. 137, 140, 141;NH.
657, 659;W. 30; Z. 174,175, 188 (v.
meestoof), 207, 208, 212, 222 (zie ook:
bergschuur)
MW.405;U. 8; Z. 178
U. 41
D. 182; Z. 206 (zie ook: zekel)
NH. 700
D. 191

GV. 140
MW. 403
NH. 668
NH. 674
U. 10, 11,12, 15, 16, 19, 21,39; Z.
181, 182, 196, 201, 202

slager
slaghout
slak
slaperdijk
slechten (v. molshopen)
sleep
sleepbord
slepen
inslepen
slib
sliet
slim (= scheef)
sloot

diepte en breedte slootkant
slootmodder
slootschutting
slootwal
sloten graven
sluis
sluiten (v. grond)
slijk
slijten (= verkopen)
smid
snede (v. klaver e.d.)
snoeien
besnoeien
opsnoeien (pyramidaal)
wegsnoeien
snoeier

NH. 675
MW. 420
U. 23
GV. 87, 117
GV. 155
GV. 105 (zie ook: doornensleep, plank,
sleepbord)
Z. 179, 184, 197
GV. 107, 111, 155; U. 22; Z. 179
GV. 110
GV. 81,82
GV. 119 (zie ook: balksliet)
U. 26, 27
D. 188, 197;MW.403,405, 415;GV.
86, 119, 134, 143;U. 3, 7, 30;NH.
656, 666, 679, 684, 688, 692, 695, 700,
701; Z. 176, 180, 212 (zie ook: tochtsloot)
D. 188;NH. 666, 688, 695; Z. 180
NH. 699
NH. 691
NH. 657
NH. 666, 668
D. 188, 197; NH. 695
MW.405;GV. 80;NH. 685 (zie ook:
duikersluis, schutsluis)
Z. 197
Z. 176,177
U. 31
Z. 177 (zie ook: hoefsmid)
MW. 416;GV. 111;U. 7, 29; Z. 206,
209, 212
W.34, 35, 36, 37
W. 38
MW. 419
W. 37
W. 35
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snoeimes
(snij-)
* snijbank (v. stro)
snijboon
snijgarf
snijrogge
snijden (= maaien)
afsnijden
snijder
soda, koolstofzure
Soetens tijdschrift
soppen
spade

span (paarden)
span (eggen)
span-eg
spandienst
inspannen
spar
spelt
spenen
spinnen
spit (= schop)
spit (= schopvol)
spitten
omspitten
onderspitten
uitspitten
naar boven spitten
spoeling
spoor (v. wagen of kar)
spoorwegen
sprank (v. asperge)
sprei
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W. 34, 35, 38

GV. 140, 155
GV. 136; NH. 668;W. 26
GV. 110
GV. 98
U. 27; Z. 206;MDB. 225
Z. 206, 212
Z. 206
MW. 418
NH. 690
GV. 124
MW. 413;GV. 103;W. 29;Z. 186 (delfspade v.meekrap, Afb. 10)
Voor onderdelen van de spade zie beitel
D. 181
GV. 104
GV. 104
GV. 143
MW.418;GV. 129
MW.420;MDB. 226
MW. 412
NH. 664
Z. 198 (zie ook: vlas spinnen)
GV.97
MW.406;GV.103,116
GV.97,103,104,153,155;W.28,29
GV.136;U.6
GV.103;W.27
GV.103
W.26-27
W.32
MDB.222
GV.150,152;W.25
W.27
U.27(zieook:dorskleed)

(spring-)
springgeld
springhengst
springram
springstier
sprong (v.e. stier)
spruit (v.e.aardappel e.d.)
spruit-eter
spruitknop
spruitoog
spruiten (v. aardappelen)
afspruiten
spurrie

tamme wildespurriezaad
staart (v.e. koe)
staartbeen
staartlijntje
Staat van den landbouw
stal

op stal
op - blijven
op -halen
op - houden
op -vervoeren
ter -brengen
stalhout
stalling
wijze v.stallucht
staltijd

GV. 121
NH. 674
NH. 676
GV. 121;Z. 216
GV. 121
W.29, 30, 33, 34
W. 35
W. 34, 38
W. 30
W.29, 30, 31
W. 30
D. 181; MW.413,415;GV. 80, 95, 98,
156; U. 32;MDB.223,224 (zie ook:
herfst-, zomerspurrie)
GV. 108
GV. 108
GV. 105
NH. 658
Z. 214
NH. 658
Z. 176
D. 195;GV. 99, 100, 123, 139, 140; U.
5; NH. 658, 659; Z. 174, 212, 215, 218
(zie ook: koeie-,paarde-, rundvee- en
schapestal)

U.3;Z.215
GV.123
GV.123
MW.408,417
MW.413
Z.215
NH.658
GV.137,139,141;NH.657,658,659
MW.403;NH.657-658;Z.174-175
Z.215
Z.214
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stalvoedering
stalvoedering (i.d.
zomer)
stam (v.e. boom)
op -verkopen
van -schillen
stamboon
afstammen
stamper (werktuig i. meestoof)
stamper (arbeider i. meestoof)
stamper (v.e. karn)
stamphuis (v. meestoof)
stampmachine (i. meestoof)

stampijzer (i. meestoof)
stampen (i. meestoof)
overstampen
stapel
statistiek
steek (v.e. schop)
steen (= baksteen)
steenbakkerij
steenweg
stek
stek uithalen
steken (v. asperges)
steken
afsteken (v. sloten)
stier
Hollandse stikkend (v. gras)
stiksel
uitstoelen
stoelenmaker
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GV. 123 (zie ook: rujen)
Z. 217 (zie ook: zomerstalvoedering)
GV. 136
D. 197; GV. 135
GV. 156
W. 26
Z. 216
Z. 189, 190
Z. 191
Z. 216 (zie ook: pols)
Z. 187, 189-191
Z. 189-190
Voor onderdelen van de stampmachine
zie beitel, stamper, stampijzer, vuist)
Z. 189
Z. 189, 190, 191
Z. 192
Z. 207 (zie ook: korenberg, korenhoop)
GV. 157, 158
D. 188; GV. 110
MW. 420
MW. 420
MW. 420
W. 34, 35, 36;MDB. 228
W.35, 36
W. 29
Zie brandzode, plag
Z. 176
GV. 121, 122, 141; Z. 216
GV. 121
NH. 691
Z. 196 (drukfout voor haksel?)
D. 182; NH. 697;W. 29
U. 34

stoeterij, Koninklijke
stoker (v.e. ploeg)
stokkig (v. peen)
stokvis
stolp
stoof (= worteleinde v.e.
boom)
stoof (v. meekrap)
koude (stoom-)
stoombootvaart
stoommachine
stoppel

stoppelknol
stoppelland
stoppelvrucht
(straat-)
straatvuil
straatweg
stratendrek
stremsel
streng (v. paarden)
stro

stromarkt
stromest
strosurrogaat
stro opbinden
stronk (v. aardappel)
(strooi-)
strooien (v. mest)

NH. 674, 687
U. 8
Z. 204
GV. 150
NH. 657
GV. 153
Z. 187, 188, 189
Z. 187
W. 36
MW. 420
MW.414; GV. 98,101,105,107, 127;
U. 9, 10, 23 (zie ook: boekweit-, rogge-, zomerspurriestoppel)
MW.407; GV. 107, 123
MW.408; U. 31;Z. 217
MW. 413
MDB. 224
GV. 150;W.25, 26
D. 195
NH. 670
GV. 114
D. 180, 183, 184, 186, 187, 190, 192,
194, 195, 197;MW.414, 417;GV. 99,
100, 140, 141,144, 155;U. 3, 5, 13,
14, 16, 26, 28, 30, 32, 33;NH. 659,
686;W.30, 31;Z. 175,194, 195, 207,
208, 215 (zie ook: zaadstro, zaadstruik)
GV. 151
D. 194;GV. 99, 100, 101, 111
U. 5
Z. 208
D. 193
GV. 103, 153
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strooien (stro i.d. stal)
onderstrooien
strooier
strooiing
struikheide
struisgras
(strijk-)
* strijkbord (v.e.
ploeg)
strijkplank
strijpen (v. rogge)
stuk (= perceel)
suikerboon
systema, triennaal of drievelds
vruchtwisselend Tabak
tabaksbouwer
tabaksgrond
tabaksland
tabaksplantage
tabaksplanter
tabaksteelt/-bouw
tabakstiend
takkeneg
talhout
tand (v.e.eg)
houten schuine ijzeren inbranden en inkappen
v.tarren
tassen (= opstapelen v.
graan e.d.)
optassen
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GV. 153
MW.408; GV. 100
D. 182
U. 14, 15 (zie ook: onderstrooiing)
GV. 99
GV. 118

D. 196; MW. 405
W. 29
D. 182
Z. 180, 206 (zie ook: akker)
W. 26
U. 13, 19, 36, 37, 40
U. 36, 40
GV. 114, 115, 116, 159
U. 32
GV. 83
GV. 110, 115, 151
GV. 114
NH. 675
GV. 114-116; U. 32
GV. 149
MW.409;GV. 155
GV. 135, 154
MW.406; U. 8, 9; Z. 178, 179
D. 196;GV. 104, 105
U. 8, 9
D. 190,196; GV. 104, 105, 107, 108
Z. 178
Z. 207 (vermoedelijk drukfout voor tassen)
Z. 207
MDB. 222

tarwe

KaapsePoolseZeeuwsebovenlandseerwtlandseklaverlandsewittezaadlandsezomervaagsetarwe-eg
tarwegarf
tarweteelt
tarwhouw
teelaarde
teems
telen
teling
telg(v. populier)
tiemen
tiend (= 1/10)
tiend (recht)
tiend in natura
bloedkoolzaadkorenkrijtende novalesmalle-

MW.407, 409, 410, 414, 415;GV. 82,
93, 112;U. 7, 11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 36, 41;NH.
668, 677;W.30; Z. 176, 179, 180,181,
182, 183, 194-196, 197, 200, 201,205,
206, 207, 209 (zie ook: weit, wintertarwe, zomertarwe)
U. 41
Z. 194
Z. 194
MW. 409
U. 17
U. 17,37
MW. 411;Z. 194
U. 17
U. 17
Z. 179,205
U. 26
GV. 112
Z. 204
NH. 667, 698
MW. 417
NH. 661,662, 663,664, 680; Z. 213;
MDB. 226
NH. 663
MDB. 227
MW. 416
GV. 114
MW.403; GV. 144-150;U. 39;MDB.
224, 225
GV. 148
GV. 149
GV. 149
GV. 149
GV. 149
GV. 145, 146, 147, 148
GV. 149
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tabaksuniverseletiendafkoop
tiendblok
tiendeigenaar
tiendeigendom
tiendgast
tiendheffer
tiendheffing
Gelderse wijze v.tiendpachter
tiendplichtige
tiendplichtigheid
tiendrecht
novaaluniverseeltiendverpachting
tiendvrij
tiendvrijdom
(timmer-)
timmerhout
timmerman
tobbe
tochtrief
tochtsloot
toeverzicht (= toezicht)
toevoer (= toevoeder)
toge (Afb. 2)
tolprijs
tonnezaad
MemelsRiga's(top-)
topeinde (v. hakhout)
tophout
toppen (v.planten)
toren (v. meestoof)
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GV. 149
GV. 147
MW.420; MDB. 224, 225
GV. 148
GV. 148
GV. 147
GV. 148, 149 (zie ook: grondgast)

GV.148,149;MDB.225
MW.420;GV.144,145,146,148
GV.148
GV.149,150
GV.149
GV.159
GV.146
GV.147
GV.147
GV.148,149,150;MDB.224
MW.414;GV.148
GV.148,159
MW.420 (zie ook: werkhout)
U. 34
NH. 670, 671
Zie toge
MW. 405
NH. 666
U. 32
D. 183. Ook: tochtrief, trekker
GV. 150
Z. 197
Z. 197
Z. 197
GV. 135
W. 34
W. 34
Z. 188, 189, 192

touw
touwbereiding/-maken
touwslager
treinpaard
(trek-)
trekglas
trekhaak (v.eg)
trekker (Afb. 2)
trekmes
trekpaard
trop (= kudde schapen)
troshaver
tuieren
tuig
tuin

GV. 155
GV. 114, 155
GV. 114
U. 31

afturen
tuurboom
tuurpen
turf
turfbereiding
turfveld
tussenschutting
tweevoren/-vurgen
tijderwt
tijl

W.26, 30
MW. 406
D. 183, 191.Ook: toge, tochtrief
GV. 119
U. 31;Z. 212,213
GV. 127
D. 190
Zie turen
Zie paardetuig
GV. 113, 136, 137, 155;NH. 681;MDB.
226 (zie ook: moestuin)
W. 26
GV. 136-137; U. 40
W.30, 32, 33, 36, 39
GV. 119
GV. 113, 141
MW. 419
MW.408, 413;GV. 123;NH. 700-701;
MDB. 223
GV. 107
GV. 123
GV. 123
MW.420; GV. 75, 143
D. 188; GV. 117
GV. 142
NH. 658
MW.406; Z. 222
Zie erwt
U. 25

Ui
uier

W. 28
U. 31

tuinaarde
tuinbouw
tuinier
tuinstaak/-stok
tuinvrucht
tuinzaad
turen/tuieren
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*

uieren
uiterwaard

*

uitgang in natura
uitputten (v. grond)
unjer
unjerbos
unjerland
unjerstengel
unjerverdelging
urine

Vaag (= groeikracht, vruchtbaarheid)
vaalt
vaaltmest
vaars
vaart
vaartuig
vak (in schuur en meestoof)
vak (tabaksbouw)
val
** vanggat (in schuur)
* varekoe
varken I

ChineesEngelsgrof -of inlandsvetzwart gewichtv.-
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U. 30
MW. 416;GV. 93, 119, 120, 128, 156;
U. 29; Z. 217
GV. 144
Z. 194, 199 (zie ook: roven)
NH. 667, 679, 682, 688-703 (zie ook:
he(e)rmoes, kwadenaard)
NH. 691
NH. 667, 692, 694, 698 (zie ook: kwadenaardsland)
NH. 692, 694, 696, 699, 700, 702
NH. 688-703
Zie gier

GV. 108;U. 14, 36, 37
Zie mestvaalt
W. 33
MW.417; Z. 215, 217
D. 195;GV. 89, 90
NH. 685
D. 183;Z. 174, 187, 188, 207, 212
GV. 115 (zie ook: kwartier)
D. 191
D. 189
NH. 673; Z. 217
D. 182, 187;MW.403,408, 413,419;
GV. 94, 95, 99, 109,126, 129,130,
131, 140; U. 23, 38, 41;NH. 659, 662,
664, 676, 677, 680, 698; Z. 218 (zie
ook: mestvarken, zeug)
MW. 419
GV. 130
GV. 130
GV. 152
MW. 419
Z. 219

varkenshok
varkensmest
varkensmesterij
varkensteelt
varkensvoeder
* varkensziekte
varken II (in meestoof)
vat (v. meekrap)
in devat zijn (= aanslaan
v. planten)
vee

*

Durham FriesGroningsHollandsNoord-Hollands Veluwsinvoer v.vreemd veearts
veeartsenijkunde
Veeartsenijkundige
School
veebedrijf
veebezetting/-stapel
veeboerderij
veefokkerij
veehouder
veeman
veemarkt

MW.404; GV. 99, 131,140; U. 5; Z.
219
D. 181,195;U. 5;NH. 684
MW. 419;GV. 124, 129-131; NH.663,
680
GV. 129-131; NH. 664, 680
D. 187; MW.403;GV. 94, 109;U.23,
41
NH. 676, 680
Z. 188
Z. 191
Z. 185
MW. 409;GV. 117, 118, 122, 123, 150,
155, 157;U. 3, 30, 37, 38, 39;NH.
657, 691,698, 702;W.32; Z. 174, 175,
202, 211,212, 215, 223;MDB.223 (zie
ook: rundvee)
GV. 122
NH. 673
NH. 673
GV. 121
NH. 673
GV. 121
GV. 122
D. 184; NH. 686
NH. 686
Z. 172
NH. 669
GV. 94, 95; U. 3;NH. 660, 669, 696;
Z. 175-176
NH. 659, 674
Zie rundveefokkerij
NH. 677; Z. 211, 216
NH. 659
GV. 151
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veestal
veeteelt/-houderij
veevoeder
(vee)voeding
veen(grond)

nieuwnieuw gemaakt oudzwartZwart-bruinveenboekweit
veenbranden
veenderij
veenhakken
veenhakker
veenhaver
veenmol
veenondergrond
veenzode
(veld-)
te veldbrenging
te velde brengen
veldgewas
veldhooi
veldmuis
velg, brede
vellen (v. bomen)
venkel
verbasteren
verbastering
verbeteringen i.d. landbouw
verbouw (= gewas)
verbouw om de helft
verbouw om het derde
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Zie stal, stalling
GV.121-126;NH.663,664,683,686;
Z.219
MW.413,414;U.15,23,38(zieook:
voeder)
GV.122
D.185,188,190;GV.74,75,83,84,
85,86,87;NH.660,661,662,664,
679,680,682;W.33;MDB.221,226
D.187
D.187
D.187
D.187
D.185,187
D.188,189
MW.420
D.188
D.188
D.190
D.190
MW.404
D.188
U.20
U.24
Z.174,179,183
MW.416
D.184
GV.108
GV.155
MDB.226
Z.194,217
Z.198

U.41
U.12
D.190;U.23
D.190

verbouwen
verdelven
verdelving
veredelen (v.vee)
verhuisdag
verhuring
verhuurder
verkampen
verkoop, publieke
verkoop naar gewicht
verkoop op stam (v.
gras)
verkoop op stam (v.
hout)
verkoop uit de hand
verkoop, voetstoots
verkoopvoorwaarden (v.
hakhout)
verkoping (v. gras), publieke
verkruien
verloskunde
verlossing
verpachten
publiek * op St. Jansberaad uit de hand verpachter
verpachting
plaatselijk gebruik bij vertering
verschieten (v. graan)
verslaan (= verplaatsen)
verslimmeren (= verergeren)
verstikken (v. gewassen)
verval
vervoeren (= veevoeren)

Z. 202
W.27, 32
W. 27
GV. 121
GV. 101
Zie verpachting
Zie verpachter
GV. 119
GV. 135
GV. 109
D. 197
GV. 135
GV. 135
GV. 135
GV. 134-136
GV. 120
U. 9; Z. 179
NH. 686
GV. 121;NH. 686, 687
GV. 96; Z. 196, 197, 199
U. 35
Z. 197
U. 35
GV. 142, 143, 144
GV. 117, 142; U. 35
GV. 142
GV. 136
D.184, 187
GV. 123
NH. 666
U. 20
NH. 669
U. 22
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vervroegen (v. aardappelen)
verzorging (v. dieren)
(vet-)
vetmesten
v. kalveren
v. nuchtere kalveren
v. koeien
v. varkens
vetmesting
vetweider (= veehouder)
vetweider (= schaap)
vetweiden
vetweiderij/vetweiding
vetwording (v. schapen)
veulen
villen (v. bomen)
vlas

vlasbouw/-teelt
vlasbouwer
vlashandelaar
vlasland
vlasplant
vlas spinnen
vlastrekken
rondvlassen
vlegel
vlegeldorsing
vlerk (v. ganzen)
vlieg
vloeiweide
vloot (= ondiepe kuip)

72

W. 29-31, 32
Z. 213-219
GV. 124, 131 (zie ook: mesten)
MDB. 226
GV. 124, 131
NH. 686;W. 32
MW.419;U. 23;NH. 662, 675;Z. 219
GV. 122, 130; Z. 210, 214
NH. 679, 683
MW. 419;GV. 127;NH. 663,664, 675
GV. 117, 127;U. 31,39; NH. 680; Z.
217
NH. 661,662, 663,669, 673, 679, 680,
681, 682, 684; Z. 216
GV. 102
GV. 128, 129
GV. 119
MW.403, 404; Z. 180, 181,182, 183,
193, 194, 196-200, 201,206;MDB.224
225
MW.414; Z. 197, 198, 199
Z. 106
Z. 197
Z. 196, 197
Z. 200
Z. 198
MDB. 225
Z. 199
D. 183;MW. 411; GV. 154; U. 27, 28;
Z. 208, 209
U. 28
NH. 678
MDB. 222
GV. 89
MW. 417

(vlot-)
** vlotgras
** vlotwal
vluis (v. wol)
voeder I/voer (= wagenvracht)

eenspanmg
voeder II

voedergewas
voederwaarde
voedering
bijvoeder
navoeder
voeding (= voedering)
voeding/voedsel
(voer-)
voerbak
voergang/-hoek
voerhaver
lichte witte zware voederen/voeren
voeren (= brengen, rijden)
omvoeren
voertuig
(voet-)
voetpad
* voetploeg
(vogel-)
vogelgras

MW. 403
NH. 701
GV. 102
D. 181, 183; MW.409, 414, 416; GV.
102-103, 154; U. 6, 29, 30; NH. 684;
Z. 207, 209;MDB. 222
MW. 409, 414
D. 184, 187;GV. 98, 118, 155;Z.201,
203, 208, 214 (zie ook: beestenvoeder,
groenvoeder, mestvoeder, voedering,
voedsel, zomervoeder, soppen)
D. 185;MW.413;U. 38, 39; Z. 175
GV. 123
GV. 121, 127, 128
NH. 686; Z. 217
D. 192
Z. 213-219
GV. 126; Z. 196, 201,217, 219, 223
GV. 140
Z. 174
GV. 110
D. 190
MW. 412
D. 190
GV. 102, 155;U. 41; NH. 675, 677;
W.32; Z. 175, 204, 212, 214, 219
Z. 176, 177, 207, 208
Z. 216
NH. 659; MDB. 222
NH. 667
D. 181, 196; U. 8;NH. 688
GV. 108
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vogelwikke
volbloedigheid
volger
volk (= arbeiders)
eigen vreemd voor I/vore (= ploegvoor)

voor II (= pad tussen de
bedden)
(voor III (= ante))
vooreind (v.e. akker)
voorgevel
voorhuis
voorman
voorstel (v.e. ploeg)
vooroordeel
voortteling
vork, drietandige
vorst
vos(= voskleurig paard)
(vracht-)
vrachtkar (Afb. 12)
vrachtprijs
vrachtwagen

**

vree (= omheining)
vreejen
vreemdeling (= arbeider)
vrouwenarbeid
(vrucht-)
vruchtboom
vruchthout
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MW. 410
D. 184
NH. 671
U. 3, 15; NH. 685
U. 27
(zie ook: werkvolk)
D. 193,196;MW.406, 408;GV. 103;
U. 8, 9; Z. 200;MDB. 227 (zie ook:
eindvoor, vurg)
W.27; Z. 184, 185, 186
Z. 180, 206
GV. 137
NH. 659 (zie ook: binnenvertrek)
Z. 187
D. 196; MW. 405
NH. 653
GV. 122; Z. 213, 216
D. 189, 193, 197;NH. 699 (zie ook:
schotvork)
GV. I l l ; Z. 193 (zie ook: nachtvorst)
Z. 212
MDB. 221-222
GV. 150
MDB. 223 (zie ook: boerenwagen, wagen)
GV. 119
GV. 155
NH. 685 (zie ook: buitenlander)
GV. 136, 155;Z. 191, 198, 208
U. 6; MDB. 225 (zie ook: ooftboom)
W. 35

vruchtopvolging

vuil (v. land)
vuilnis
vuist (in meestoof)
vurg
(vuur-)
vuurplaats (in meestoof)
vuurpot
vijver
vijzelberg

(Waarden-)
waardenhooi
waardenhout
wagen

wagenhuis
wagenloods
wagenmaker
wal
wan
wanmolen
wannen
uitwannen

D. 181, 190;MW.414-415, 421;GV. 93,
96-98; U. 10-12, 36-37; Z. 181,182-183,
193, 194, 196, 197, 199, 200, 201,202,
222 (zie ook: systema)
GV. 105, 153
W.27, 33, 34
Z. 190
MW.406;GV. 107 (zie ook: voor I)
Z. 188, 189
D.188,189
NH. 679
NH. 657 (zie ook: berg, hooiberg, korenberg)

MW. 416
MDB. 228
D. 183, 191, 194;MW.418;GV. 141,
150; U. 6, 9;NH. 657, 659, 663;Z.
176, 179, 207 (zie ook: boerenwagen,
graanwagen, hooiwagen, menwagen,
mestwagen, vrachtwagen, zaadwagen)
Voor onderdelen van de wagen zie aaf,
bak, boom, bus, disselboom, ladder,
leer, rad, schijf
Z. 175
GV. 141
U. 34
MW.407; GV. 119, 133, 134, 153;NH.
666,684
D. 184; MW. 411
D. 184, 192;MW.411,417;GV. 140
(zie ook: kafmolen)
MW.417;GV. 149
D. 184; U. 17
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**

(warmoes)
warmoezerij
warmoezier
warmoezierderij
water
onder -lopen
waterbak
watergang
waterleiding
waterloop
waterlossing/-losing,
-afloop
watermolen
waterplanten (als mest)
waterplas
waterstand
waterrat
watervoor
watervrij (v. land)
waterweg
wateren (= te drinken geven)
weegbree, smalbladige
weegschaal
week (v. hout)
weekmarkt
weerdenbos
weerdenhout
weg

wegonderhoud
wegen (v. varkens)
wei (kaasbereiding)
weiboter
weikalf
weivat
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GV. 136
W. 26, 28
W. 26
Z. 215
MW. 405
Z. 215
Z. 176,212
GV. 143
Z. 177
Zie afwatering
U. 29; NH. 684-685
U. 7
NH. 661, 664
MW. 412; GV. 91
MW. 410
GV. 104
MW. 405
GV. 159, 160
Z. 215
MW. 410
GV. 131
GV. 134, 135, 143, 153, 155
GV. 151
U. 35
U. 34
MW.403;GV. 150-152; NH. 656, 681
Z. 217, 220;MDB.226, 227, 228 (zie
ook: aardweg, grindweg, puinweg,
steenweg, straatweg, zandweg)
GV. 143
GV. 131
NH. 669, 670, 671,672 (zie ook: hui)
U. 30; NH. 672
NH. 669 (ook: huikalf)
NH. 672

weide I (= gras op weiland)
weide Il/weiland

weidegang
weihooi
weischaap
weiland, gescheurd
nieuw omgeschoven weiden
op de akker langs de wegenafweiden
kortweiden
overweiden
weit (= tarwe)
rode witte weitbouw
weitstoppelen, zomervaagse
wel (= welput)
welzand
boven de -liggen
weihaak
wellen (v. graan)
weller
wendakker

NH. 691
MW. 403, 408, 415, 416, 417; GV. 89,
94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104,111,
112, 115, 116, 117, 118, 119, 121,122,
127, 129, 131, 134, 141, 143, 153, 155,
158; U. 3,4, 22, 23, 29, 30, 38, 39;
NH. 656, 662, 663,664, 665, 666, 667,
674, 679, 680, 682, 688, 689, 691,693,
694, 695, 696, 699, 702; Z. 176, 177,
193, 210, 211,214, 217, 220, 222;MDB.
223, 226, 227
GV. 123; MDB. 223
Z. 214
NH. 675, 676, 680
MW.412; GV. 97, 104, 111, 148
Z. 193
GV. 118; U. 23;NH.660, 662, 684,
698; Z. 210
D. 182; U. 24;NH. 664; Z. 205
MW. 408
MW.416;NH. 691,696, 699;MDB. 223
NH. 696
MW. 410
U. 16, 17, 18, 36
U. 16,17
U. 16, 17
U. 14
U. 19
Z. 215
D. 197
W. 27
D.183
D.183,186, 191
D. 186
MW.407, 408;GV. 108

77

omwenden (v. ploegen en
eggen)
wentel
wentel v. H. Jonk
(Afb. 6)
(werk-)
werkbode
werkhout
werkloon
werkpaard
werkvolk
wervel
weteren
wetering
weverskaarde
wieden
uitwieden
-v. bonen door
schapen
wieder
wiedijzer
wiel
*
wielploeg
wikke
wild (onkruid)
wilg

wilgehakhout
wilgehout
wilgeteen
(winter-)
winteraardappel
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GV. 108
NH. 692, 694 (zie ook: rol(blok))
NH. 689-690

NH. 659 (zie ook: dienstbode)
U. 34; Z. 220; MDB. 226 (zie ook:
timmerhout)
Z. 210 (zie ook: (arbeids)loon, aanneming v. werk)
MW. 404; Z. 175, 196, 2 0 1 , 210
Z. 208 (zie ook: volk)
NH. 700
GV. 95, 124
MW. 405
MDB. 225
D. 182 (door varkens); MW. 410; GV.
109; U. 24; Z. 197, 204-205
MW. 414
U. 24
Z. 204
U. 24; Z. 204, 205
U. 7; MDB. 2 2 2 , 2 2 3
U. 8
GV. 9 8 , 1 1 2 ; U. 12, 2 1 ; Z. 201
U. 17
MW. 420; GV. 119, 134; Z. 220 (zie
ook: katwilg, knotwilg, reephout,
schietwilg, waardenhout)
MDB. 228
GV. 136, 143
GV. 119
W. 3 1 , 32, 3 3 ; Z. 202, 206

wintergerst
wintergraan
winterkoolzaad
winterkoren
winterput
winterrogge

wintertarwe
wintervoeder
wintervoedering
wintervoor
wip (v.e. karn) (Afb. 5)
wipkar
wisselbouw(erij)
woest (v. grond)
wol
wolhandel
wolmarkt
woning
(woon-)
(woon)huis
woonhuistypen
woonkamer
woonvertrek
wortel
gelewitte-

MW.407;GV. 112; U. 14, 15; Z.181,
182, 193, 206 (zie ook: gerst)
MW. 410
GV. 93 (zie ook: koolzaad)
MW. 407, 409;GV. 9 6 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 4 3 ;
U. 9, 13, 18,24; Z. 205
W. 29, 30
D. 180;GV. 94, 95, 96, 97, 106, 112
(zie ook: rogge, snijrogge, zomerrogge)
MW. 412;GV. 96, 97 (zie ook: tarwe,
weit, zomertarwe)
GV. 127, 128;U. 22, 30, 38;NH. 657,
666,686
GV. 123
D. 191
U. 31
GV. 103;MDB. 222
MW.403;GV. 96, 97, 111, 118, 143;
NH. 662
GV. 159, 160
MW.418;GV. 102, 128, 156;U. 32;
NH. 664, 675, 676, 681;Z. 217, 218
GV. 128
GV. 151
NH. 656, 657
MW. 403;GV. 137, 139, 141 (zie ook:
boerenhuis)
GV. 139-141; NH. 657
MW.403; GV. 137, 139
NH. 659
MW. 414;GV. 113, 136, 157;W. 26,2*
MDB. 224, 225 (zie ook: peen)
GV. 98; U. 23;Z. 203-204
U. 23;Z. 203-204
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wortelgewas
wortelonkruid
wortelziekte
woudboom
wringen (kaasbereiding)
wrongel (kaasbereiding)
wijngaard
wijngaardrank
wijs (v. grond)

MW. 413;GV. 82, 94, 131,159;U. 24,
39; Z.175
GV. 105
W. 38
U. 34; NH. 669, 681, 683
U. 30
NH. 670, 671
W. 36, 37, 38
W. 37 (zie ook: arm)
GV. 100

IJzer (druivenziekte)
ijzeroer

W. 38
GV. 80, 81,82

Zaad (= oogst)
zaadkleed

D. 190
MW. 411 (zie ook: dorskleed, kleed,
zaadzeil)
Z. 194, 195, 196, 202, 203 (zie ook:
zaaikoren, zaaizaad)
Z. 195, 197
U. 27; Z. 222
MW.413, 417;GV. 98
D. 187
Z. 208
Z. 207, 208
Z. 207
Z. 208

zaadkoren
verwisselingv.zaadwagen
zaadwinning
zaadzolder
zaad (= koolzaad)
zaadstro
zaadstruik
zaadzeil
(zaai-)
zaaibouwing
*
zaaihoorn
zaaiing
zaaikoren
zaailing (vrouwelijke
plant v. hennep)
zaaiplant
zaaitarwe
zaaitrechter
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MW.407 (zie ook: bouwing)
D. 197 (zie ook: zaaitrechter)
MW.410; GV. 118
GV. 157; U. 14,17, 19, 40
GV. 113
MDB. 226
Z. 195
Z. 222 (zie ook: zaaihoorn)

zaaitijd
v. aveelzaad
v. boekweit
v. bonen
v. erwten
v. haver
v.herfstknollen
v. klaver
v. koolzaad
v.peen
v. rogge
v. spurrie
v. tarwe
v.veenhaver
v.vlas
v. wintergerst
v. zomergerst
zaaizaad
zaaizaad (benodigde
hoeveelheid)
v. aveelzaad
v. boekweit
v. erwten
v. gerst
v.haver
v. klaver
v. koolzaad
v. rogge
v. spelt
v. spurrie
v. tarwe
v.veenboekweit
v.veenhaver
v.winterkoren
v. zandboekweit

U. 14
D. 185;GV. 92
Z. 200-201
U. 20; Z. 201
D. 191;GV. 110; U. 19; Z. 196
GV. 107, 156
U. 22; Z. 201
MW.407; U. 12; Z. 193
Z. 204
D. 182; GV. 92, 106, 157; Z. 196
GV. 107, 156
U. 17; Z. 195
D. 192
Z. 197
Z. 193
Z. 194
D. 182, 184, 189, 197;MW.409;GV.
104; U. 12, 14, 18

MW. 414
MW. 412
MW. 413
MW. 412
D. 191; MW. 412
U. 22
MW.414; U. 12
D. 182;GV. 106;MW.412; Z. 196
MW. 412
D. 181
MW.412; Z. 195
D. 189
D. 192
U. 18
D. 185
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zaaien
breedwerpig dikop rijen op rijen in sporen
op wintervoor uit de hand achter de ploeginzaaien
zadelrug
zak
zand (als strooisel)
(zand = grondsoort)
zandboekweit
zandgrond

zandhaver
zandoer
zandverstuiving
zandweg
zavel(grond)
(zee-)
zeedijk
zeeklei
zeef
langwerpig vierkante
ronde zeis
zeissen

zekel (= sikkel)
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GV. 107, 152, 155, 156, 157;U. 40;
Z. 204; MDB.226, 227
U. 12, 20; Z. 193,200
U. 18; Z. 194
D. 182, 185, 191,197; Z. 200
D. 197
D. 191
D. 182, 185, 191,197;MW.409;U. 20
Z. 200
MW. 408
Z. 212
Z. 195, 196, 208
D. 195
D.185,189
D. 185, 193, 196;MW.404, 406, 408,
409, 410, 413, 415, 419, 420;GV. 74,
75, 80, 81,82, 83,93, 98,111,112;
U. 4, 5;NH. 660, 679, 680, 691;W.
26, 27, 28, 30, 31,32;MDB.221,223,
226, 227
D. 192
GV. 82 (zie ook: roodgrond, roodzand)
GV. 87
MDB. 227
MW.404;GV. 74,81,83,84, 93,112
Z. 195
GV. 83,86, 93
D. 192;Z. 208 (zie ook: zift)
D. 184;MW. 411
D. 184, 187;MW. 411
D. 182,186,189,191; U. 25;Z. 206
NH. 694
Voor onderdelen van de zeiszie raam
van twijgen (D. 186)
Z. 206, 212

zemen (v. honing)
(zet-)
zetaardappel
zetgoed (= pootaardappelen)
zettijd (v. meekrap)
zetspade/-ijzer (v.meekrap)
zetten (v. meekrap)
-v. bonen achter de
ploeg)
omzetten (v. mest e.d.)
opzetten (v. bijenkorven)
-v. schoven
overeind zetten (v.
graan)
zetter (v. meekrap)
zeug
zeuning
zeven
zeving
zicht
zichten
ziften
uitziften
zitting (op een hort)
zode
zoet (v. grond)
zolder
zoldering (v. meestoof)
(zomer-)
zomerbraak, gemeste
zomergerst

GV. 133
Z. 202-203 (zie ook: pootaardappel
Z. 203
Z. 184
Z. 184, 185
Z. 184
Z. 200
GV. 100; U. 5
GV. 133
GV. 153
GV. 156
Z. 185 (zie ook: kiemplanter)
NH. 660, 676
GV. 140
GV. 149
MW. 417
D. 182;MW.410;U. 25, 27;Z. 206
(zie ook: pik)
D. 183;MW. 404
MW. 411
U. 17
NH. 696
GV. 99, 136
NH. 702
D. 184;NH. 659;Z. 175 (zie ook:
graanzolder, hilde, hilt, zaadzolder)
Z. 188
Z. 182
MW.412;GV. 97, 111,112; Z. 181
182, 183, 193 (zie ook: gerst)
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*

zomergewas
zomerkoren
zomerlot (druiventeelt)
zomerrogge
zomerspurrie
zomerspurriestoppels
zomerstalvoedering
zomervaag

gemeste halveongemeste zomervagen
zomervoeder
zomervoedering
zomervoor
zooihout (v.e. ploeg)
zout (kaasbereiding)
in het -staan
zouten (v. kaas)
Zuiderzeeklei
zuighout
zuivel
zuivelbereiding/-bewerking
zuiveren (= schonen)
zul
zuring
zwaan
zwanenteelt
zwam
zwart (planteziekte)
in het -liggen (v. land)
zwart maken (v. land)
zwengel (v.e. karn)
uitzweten (v. aardappelen)
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MW. 409
GV. 104; U. 9, 13, 19; Z. 205, 209
W. 37
D. 180, 184; GV. 106
GV. 97, 101
GV. 105
MW. 417;NH. 703;MDB. 223
GV. 93;U. 5, 9, 10, 11,12, 13,14,
15,16,17,31,36,37
U. 36; Z. 193
U. 23
U. 37
U. 5
GV. 101,127, 128;U. 22, 38
Z. 217
MW. 407
Z. 177
NH. 671, 672
NH. 671
NH. 671, 672
GV. 7 4 , 7 7 , 9 3 , 1 1 2
W. 34, 35, 37
GV. 94;U. 39; Z. 217
MW. 417; MDB. 226
Z. 208
GV. 140 (zie ook: geut II, goot, drinkgeut, drinkgoot)
GV. 118
NH. 677, 678, 679, 680
NH. 677, 678-679
W. 35
U. 17; Z. 195
U. 27
D. 193
MW. 417
D. 194

LIJST VAN LANDBOUWKUNDIGE TERMEN

In deze lijst is een aantal woorden opgenomen en verklaard, waarvan
de betekenis in de tekst niet of minder duidelijk blijkt.
Aardappelziekte

Phytophthora infestans, trad in ons
land voor het eerst op grote schaal
op in 1845. F. Terlouw, De aardappelziekte in Nederland in 1845 en volgende
jaren, Economisch- en sociaal-historisch
Jaarboek 34 (1971), pp. 263-308.

arendploeg

Amerikaanse fabrieksploeg, waarop als
fabrieksmerk een arend was afgebeeld
("Eagle plow"). Werd voor het eerst in
ons land ingevoerd door C. Borgman te
Kloosterburen (Gron.). Plaatselijke smeden maakten deze ploeg in grote aantallen na, zodat de arendploegen weldra de
oude inheemse ploegen verdrongen.
J.M.G. van der Poel,Honderd jaar
landbouwmechanisatie
in Nederland,
Wageningen, 1967, pp. 126-130, afb.
60;
J.M.G. van der Poel en C.G. Reinders,
Landbouwtechniek
en rationalisatie in het
midden van de 19e eeuw, Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders
(1820-1878), Warffum, 1962, pp. 11-14,
PI. I en II (verder aangehaald als Reinders). Zie ook dl. I (Groningen), afb.
6.

3aan

Ondoorlaatbare bodemlaag.

leslag

Bedrijfsgrootte, oppervlakte van een
boerderij (Zld.).
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bloedpissen, meer

Veeziekte, die veelvoorkwam op slechte
graslanden.

bongel

Aan de ploegverbonden knievormig gebogen stuk eikehout, waarmee tijdens
het ploegen een zaaivoor werd getrokken. J.M.G. van der Poel, Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de
Landhuishoudkundige School te Groningen,Historia agriculturae X(1976), p.
179 (verder aangehaald als Römelingh);
J. Färber, Die Reihenkultur, nach den
inden Niederländen gemachten Beobachtungen, Stuttgart, 1853,S. 27-31, Fig.
8, 9, 10 en 11. Zie ook dl. I, afb. 4.

Commissie van Landbouw

Zie hierover J.M.G. van der Poel,Herenen boeren, Een studie over de commissiën vanlandbouw (1805-1851), diss.
Groningen, Wageningen, 1949.

Dorsblok, -molen, -rol

Korte beschrijving van de Groninger of
Vriesche dorschrolle,Magazijn van vaderlandschen landbouw IV (1808), pp.
518-525;W.Hora Siccama, Beschrijving
van een dorschblok in de prov. Groningen gebruikelijk, De vriend desvaderlandsXI (1837), pp. 379-389; Van der
Poel, Honderd jaar, pp. 38-42.

dorskleed

Groot kleed van hennep (soms gemaakt
van een oud grootzeil van een schip),
waarop koolzaad, boekweit, enz. op het
land werd gedorst.
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dorsstok

C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring
in de Oude Landschap, Termen engebruiken vanhet boerenbedrijf in Drente,
Assen, 1940, passim en PI. 3;Van der
Poel,Honderd jaar, pp. 35-36, afb. 22.

dorswerktuig van Rijnberk

Zie hierover A.Th. van Rijnberk, Beschrijving van een dorsch-werktuig,
Tijdschrift ter bevordering vannijverheid 5(1839), pp. 224-228, P. IV;
Dorschwerktuig uitgevonden door den
heer A.Th. van Rijnberk, landbouwer
te Buren, prov. Gelderland, De vriend
vanden landman 3 (1839), pp. 293-299.
Van Rijnberk ontvingvoor deze uitvinding in 1837 een gouden medaille van de
Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.

Gaffel

Tweetandige vork, meestal uit een gevorkte boomtak van taai hout (b.v.
iepehout) vervaardigd.

sjroenbemesting

Groenbemesting ishet op of in de grond
brengen van levend plantenmateriaal
(gras, klaver, lucerne enz.). Doel o.a.
om stikstof aan de grond toe te voegen
en structuurverval te voorkomen.

proep

Goot achter het vee in de koestal,
waarin de uitwerpselen worden opgevangen.

uano

Vogelmest, voornamelijk ingevoerd uit
Peru; in Nederland sinds dejaren 40
van de 19e eeuw.
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Hoed (v.e. ploegschaar)

De bovenzijde van de ploegschaar (Zld.).

hoornzeel

Een eind touw dat men over de hoorns
van een rund knoopt om het daarmee
vast te zetten of rond te leiden. Het
werd ook wel koetouw genoemd en was
meestal ca. 2 m. lang en was aan het
boveneinde van een oog voorzien.
J. Bouman, Lijst van eenige woorden,
die in Noord-Holland bij den landbouw
nog in gebruik zijn, doch langzaam verouderen, en door andere vervangen
worden, nader omschreven en toegelicht, Landbouwcourant 17 (1863), p.
172.

Jarig

Een jaar oud.

Kabinet van Landbouw

Over de geschiedenisvan het kabinet:
R.C. Hekker en J.M.G. van der Poel,
DeNederlandse boerderij in het begin
der 19e eeuw, Een documentatie-onderzoek vanhet Kabinet van Landbouw,
Arnhem, 1967, pp. 1-23.

keerakker

Zie wendakker.

Koloniën van Weldadigheid

Ziehierover J.D. Dorgelo,De Koloniën
vande Maatschappij van Weldadigheid
(1818-1859), Een landbouwkundig en
sociaal-economisch experiment, diss.
Wageningen, Assen, 1964.

kuiskalf, kui

Het vrouwelijk kalf heet vanaf de geboorte kuiskalf tot het tenminste 3weken oud isen in de weide heeft gelopen.
Dan wordt het graskalf genoemd. Bouman, Lijst van eenige woorden, p. 176.

88

kweekeg

Egmet kromme tanden, die diende om
het onkruid kweek uit de grond te
halen.

Landhuishoudkundig Congres Ziehierover J.M.G. van der Poel en
R.J.C. Wessels,De verslagenvan het
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, 1846-1953, z.pl., 1953.
Landhuishoudkundige School Ziehierover J.M.G. van der Poel, Het
landbouwonderwijs inNederland tot 1918,
Een beknopt bibliografisch vademecum,
Wageningen, 1976, pp. 37-43.
landrol

Zie rol.

Magazijn (van vaderlandschen landbouw)

Het eerste Nederlandse landbouwtijdschrift, dat onder redactie stond van
Jan Kops. Hiervan verschenen 6 delen
(1803-1814).

meecultuur, -teelt

Over deze teelt en de daarbij gebruikte
gereedschappen J.M.G. van der Poel,
De teelt van meekrap, Ceresen Clio,
Zeven variatiesop het thema landbouwgeschiedenis, Wageningen, 1964, pp.
129-165 [Agronomisch-Historische Bijdragen VI].

nengteelt

Verbouw van een mengsel van twee of
meer plantensoorten op zodanige wijze,
dat ze als één gewas worden behandeld.

89

mestplaats, overdekte

Omstreeks 1840 meer in gebruik gekomen
wijze van mestbewaring, die ten doel
had te voorkomen, dat waardevolle bestanddelen van de mest door regen zouden worden uitgespoeld. Gierkelders
waren nog niet bekend.

molbord

Een door paarden getrokken grondbewerkingswerktuig, gelijkend op een
grote houten schop, waarvan de onderzijde en de snede met ijzer was beslagen. Het werd bestuurd d.m.v. een
houten staart en diende o.a. om hoogteverschillen op de akker weg te nemen.
Reinders, pp. 41-42, PI. VII; Römelingh,
p. 202; Van der Poel,Honderd jaar,pp.
25-26, Afb. 17. Zie ook dl. I, Afb. 7.

Onraad

Opgeld, kosten die bij openbare verkopingen boven de koopprijs worden geheven.

overhouder

Lam van 6 à 8 maanden. Het blijft deze
benaming behouden totdat het geschoren
wordt. Bouman, Lijst van eenige woorden, p. 192.

Pik

In Groningen werd met dit woord de
welhaak bedoeld (Zie dl. I, pp. 75 en
81). In Zeeland werd er de zicht mee
aangeduid.
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potstal

Stal zonder groep, die ca. 3/4 m lager
lagdan de dorsvloer. Het vee stond
vast of los op zijn eigen mest. Dagelijks werd er strooisel op de mest gespreid, zodat het vee steeds hoger
kwam te staan.
Als de potstal vol was, werd hij uitgemest. De hoeveelheid mest die volgens
dit systeem van stalling werd verkregen,
wasgroter dan bij de groepstal. Hygiënische melkwinning was onder deze omstandigheden echter onmogelijk.

Radploeg (Afb. 3)

Ploegwaarbij de voorzijde van de ploegboom wordt ondersteund door een tweewielige voorkar. Tegenwoordig noemt
men dit ploegtype karploeg.

rister

Zie strijkbord.

rol, rolblok, landrol,
wentel

Massief houten cylinder (ook wel van
ijzer of steen) draaibaar in een raam
bevestigd;dient om de grond samen te
drukken en kluiten te verkruimelen.

•olvan H.Jonk (Afb. 6)

Ziehierover Hendrik Jonk, Opgaafvan
een middel ter uitroeijing vanhet onkruid unjer of heermoes, Haarlem, 1836.
Jonk, landman in deWijde Wormer, ontvingvoor deze uitvinding de zilveren
medaille van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. ZieHandelingen vande algemeene
vergaderingvandeNederlandsche Maatschappij terBevordering van Nijverheid
6(1836), p. 55.
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rol, Vlaamse

Zie hierover Wetenschappelijk Maandschrift 5 (1837), p. 4 7 1 , fig. 6.

roting

Het losweken van de vezels uit vezelgewassen, zoals vlas en hennep, van de
omliggende weefsels. Dit geschiedde o.m.
door de stengels in sloten te leggen.
K.J. van den Akker, Van de mond der
oude Middelzee, Schetsen uit het oude
leven op het land en uit het boerenbedrijf, Leeuwarden ( 1 9 4 8 4 ) , pp. 79-82;
A.P.J. Brouwers, De vlasserij in het
Nederlands van de eerste helft der
twintigste eeuw, diss. Nijmegen, Nijmegen, 1957, pp. 53-67.

Schotbalken

Houten balken, aan de weerszijden in
een stenen sponning ingelaten, die dienen als tijdelijke waterkering in een dijk
of sluis.

schrankelen

Zie hierover C.H. Edelman, De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw
en het volksleven van Oostelijk Drenthe,
Assen, 1943, p . 37 (repr. Assen 1974);
C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring
in de Oude Landschap, Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente,
Assen, 1940, p . 22.
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St. Jans beraad

Wijze van verpachting van vlasland,
waarbij de vlasser in het midden van de
winter tegen een bepaald bedrag een
stuk land van een boer pachtte. De
boer maakte vervolgens dit land zaaiklaar. De vlasser zorgde voor het zaaizaad. Op St. Jan (24 juni) kon de vlasser beslissen of hij het opgekomen gewas
al dan niet wilde aanvaarden en voor
zijn rekening laten trekken. Stond het
gewas er op die tijd goed bij, dan betaalde de vlasser de tevoren bedongen
pacht, zo niet dan volgden er urenlange
onderhandelingen tussen boer en pachter. De eerste was dan dikwijls genoodzaakt zijn pachtprijs te verlagen.

slaghout

Loofhout, dat in korte omloop (7 à 10
jaren) wordt geëxploiteerd. Veenman's
Agrarische Winkler Prins, dl. III (1957),
p. 414.

snijbank

Langwerpige houten bak op poten, die
aan de korte zijden open was. Hierin
werd het stro gelegd en langs de voorzijde van de bak met een mes afgesneden. Het kort gesneden voer (haksel)
diende als veevoer.

Soetens tijdschrift

Hiermee wordt bedoeld: het Wetenschappelijk Maandschrift.

Staat van den landbouw

Oorspronkelijke naam (1806-1859) van
het Verslag van (over) den landbouw in
Nederland.
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Stoeterij, Koninklijke

Zie hierover H.C.M.E.H, van Soetermeer
Vos,De voormalige Rijksstoeterij te Borculo, Groningen, 1896.

strijkbord

Het werkende deelvan de ploeg, dat de
grond omkeert; oorspronkelijk van hout,
in de 19e eeuw ook van ijzer en staal.

Teems

Melkzeef.

tiemen

Methode om op het veld gedroogd en
aan rijen liggend hooi bijeen te brengen. Bouman, Lijst van eenige woorden,
p. 220;J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie vanhet rundvee in
Holland, dl. 6, Leiden, 1811,pp. 214215 (repr. Amsterdam, Ploegsma, 1975).
Een onbekende verhandeling van Jan
Kops,Historia agriculturae 1 (1953),
pp. 40-41; zie ook Historia agriculturae
3(1956), pp. 144-145.

toemaken

Klaarmaken, bruikbaar maken, vruchtbaar maken, bewerken en bemesten.

toge, ook tochtrijf, trekrijf, trekker (Afb. 2)

Grote houten hark, met ruim 30 cm langetanden, die door een man over het
land werd getrokken om de achtergebleven halmen te verzamelen, nadat het
graan in hokken was gezet. Zie ook dl.
I, OWF 212,Ww 121, 136.

tonnezaad

Lijnzaad (vlaszaad) dat tot omstreeks de
Eerste Wereldoorlog uit de Baltische Staten in ons land werd ingevoerd (meestal in tonnen).
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treinpaard

Trekpaard bij het leger.

turen, tuieren

Het weiden van een paard, rund of
schaap aan een eind touw of een paal,
die met een pin in de grond isvastgezet. Historia agriculturae 1 (1953), p.
40.

tweevoren, -vurgen

Ploegen, meestal met twee achter elkaar
gaande ploegen, waarbij de eerste ploeg
de bovenste laagvan de bouwvoor ploegt
en de tweede de onderste laagvan dezelfde bouwvoor over de andere heenploegt.
N.B. Op Z. 222 dient i.p.v. "om de twee
voren" te worden gelezen: "om te tweevoren".

tweevorenploeg van
Kakebeeke (Afb. 7)

Ploeg met twee risters, waarmee men in
één arbeidsgang kan tweevoren. A.
Kakebeeke, Jz., De dubbele of tweevorenploeg,Magazijn voor landbouw en kruidkunde 1(1848), p. 19.

tijl

Rij.

Jieren

Ook: uren. Opzwellen van de uier van
een drachtige koe tegen de tijd van het
afkalven. Bouman, Lijst van eenige
woorden, p. 220.

litgang

Grundrente, vaste uitkering in geld of
vruchten uit de opbrengst van onroerend goed, alszakelijk recht verschuldigd.

farekoe

Niet drachtige koe.
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varkensziekte

Wat men in de 19e eeuw de varkensziekte noemde, isin feite een aanduiding
voor verschillende ziekten, die men nog
niet goed wist te onderscheiden. Uit de
summiere beschrijvingen in de landbouwpers van de ziektebeelden kan worden
opgemaakt, dat de term nu eens werd
gebruikt voor de vlekziekte, dan weer
voor de borstziekte en wellicht ook voor
de varkenspest.

Veeartsenijkundige School

Zie hierover C.Offringa, Van Gildestein
naar Uithof,150jaar diergeneeskundig
onderwijs in Utrecht, dl. I, Utrecht,
1971.

voetploeg (Afb. 9)

Ploeg, waarbij de ploegboom aan de voorzijde niet wordt ondersteund door een
tweewielige voorkar, maar door een z.g.
voet, die over de grond sleept en die
hoger en lager gesteld kan worden voor
het regelen van de ploegdiepte.

Welhaak

Deze werd gebruikt bij het maaien en
zichten; bestaat uit een korte steel,
waaraan een gebogen ijzeren haak van
15 à 20 cm lengte is bevestigd. Met behulp van dit gereedschap werd het afgemaaide graan tot schoven gevormd.
Römelingh, p. 154; Van der Poel, Honderd jaar, p. 32, afb. 20.
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wendakker

Uiteinde van een perceel bouwland,
waarop met de ploeg enz. wordt gekeerd.
E. Eylenbosch, De wendakker, Bijdragen
en Mededelingen Dialectencommissie 1970;
dezelfde, Wendakkers,Bijdragen enMededelingen Dialectencommissie 46 (1974),
pp. 98-117;W.G. Rensink, De wendakker, Meded. Centrale Commissie v.Onderzoek v.h. Ned. Volkseigen 13 (dec.
1961), pp. 10-15.

wentel

Zie rol.

wielploeg

Zie radploeg.

wip (Afb. 5)

Beschreven en afgebeeld bij Le Francq
van Berkhey, t.a.p., pp. 365-366,
Plaat LVI, fig. 10.

wipkar

Beschreven bij Th.C. Oudemans, Die
holländischen Ackerwagen, Eine arbeitswissenschaftliche Studie, diss. Göttingen,
Wageningen, 1926 (repr. Arnhem, 1969).
S. 69-73, Abb. 23,24, 25;Reinders,
p. 41,PI. VII.

wisselbouw

Wijze van grondgebruik, waarbij akkerland en groenland elkaar in de loop der
jaren afwisselen.

Zaaihoorn

Beschreven en afgebeeld bij Sc.Trip,
Manier van zaaijen meest in de Veenkoloniën in het Departement Groningen in
gebruik, Magazijn van vaderlandschen
landbouw 5(1810), pp. 222-224. Zie ook
deel I, p. 82 en Afb. 11.
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zomerstalvoedering
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Bij zomerstalvoedering wordt het vee het
gehelejaar door op stal gehouden en 's
zomers met dagelijks vers gemaaid gras,
klaver enz. gevoerd. De mest ging bij
dit systeem niet verloren en het nuttig
rendement van het voedsel werd er door
vergroot, omdat er geen voedsel werd
vertrapt door het vee, zoals bij weidegang het geval is. Men kon dientengevolge meer vee op eenzelfde oppervlakte
grond houden. De zomerstalvoedering
werd reeds eeuwen in de Zuidelijke Nederlanden toegepast voor hij in ons land
(omstreeks 1830) hier en daar in zwang
kwam. In Groningen isde stalvoedering
waarschijnlijk geihtroduceerd door Mr.
W. Hora Siccamate Hoogezand. W. Hora
Siccama, De bron vanrijke groeikracht,
Groningen, 1824;dezelfde, Over de
stalvoedering, De vriend des vaderlands
I (1827), pp. 318-335, 646-654.

LIJST VAN DIALECTWOORDEN
Evenals bij de dialectwoordenlijst in Deel I (Groningen) is het
criterium voor het opnemen van woorden het al dan niet voorkomen in
Van Dale.Ook zijn niet die woorden opgenomen, die in de tekst uitvoerig worden verklaard (zie cursief gedrukte paginanummers in het
Algemeen Register). Van deze beide criteria wordt alleen afgeweken,
als over een woord aanvullende informatie kan worden gegeven.
Het register bevat weinig woorden, waarvan de betekenis niet in
Van Dale staat. Dit hangt samen met het feit dat de westelijke dialecten in Van Dale veel ruimer vertegenwoordigd blijken te zijn dan de
noordelijke of oostelijke.
In onderstaande lijst zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Driem. BI.

Ntg.
T. en T.

TNZN
rONAG

rs.
VNT

^.as

Driemaandelijkse Bladen voor taal-en
volksleven in het oosten van Nederland,
1901-1931, Nieuwe Serie Groningen 1949
Nieuwe Taalgids,Groningen 1907 Taalen tongval, Tijdschrift voor de
studie vandeNederlandse volks- en
streektalen, Antwerpen 1919 TaaiatlasvanNoord- en Zuid-Nederland,
Leiden 1939K. Heeroma, Taalatlasvan Oost-Nederland en aangrenzende gebieden, Assen
1957Tijdschrift voorNederlandse taalen letterkunde, Leiden 1881Woordenboek derNederlandsche taal,
Leiden 1882 Schroef om kap van hooiberg op en neer
te laten. Dit woord komt in geen enkel
woordenboek voor. Waarschijnlijk isaas
een rekking van as,een rekking die in
Utrecht algemeen is. ZieT. van Veen,
Utrecht tussen oost en west, Assen 1964,
blz. 34.
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ast

Droogoven. In de tekst staan ast en eest
naast elkaar. Het Zeeuws woordenboek
noemt alleen ast. Eest isde algemenere
benaming.

Boet

Schuurtje, loodsje. Zie hiervoor ook J.
Daan, De koning isdood! Leve de koning, in T. en T. 45, blz. 81.Zijverwijst daarin ook naar J. Bouman, De
volkstaal inNoord-Holland, Purmerende
1871, blz. 14.

Dämmet

Ook deimat. Onwaarschijnlijk isde opgegeven maat van 4 1/2 bunder. Zie Lijst
van maten en gewichten. Zowel de woordenboeken als ook A.A. Beekman, Het
dijk- en waterschapsrecht in Nederland
voor 1795, Den Haag 1905 geven variaties van 1/2 tot 2/3 ha. Zie ook deimt in
Deel I.
In de zin staan dakdicht en dekendicht
naast elkaar. Dat betekent dat er verschil wordt gemaakt tussen dak en deken. Van Dale geeft voor het (gewestelijke) deken: strodak, rieten dak. Ook
in Drente kent men verschil tussen dak =
pannen dak en daok(en) =rieten dak,
waarbij daoken Zuidwestdrents is. Zie
daarvoor ook G.H. Kocks,De Drentse
enquête van 1838 dialectgeografisch,
Driem. BI. 32 (1980), blz. 84-85.Hoewel zowel daoken alsdeken als enkelvoud worden ervaren, moet men uitgaan
van een oorspronkelijk meervoud van
dak.

dekendicht/dakdicht
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diefhout

duwer

Enter

etgroen

eggel

Dit woord komt in deze vorm niet in
Van Dale voor. Wel dief =jonge tak,
ontsproten aan een kruidachtige hoofdtak die ... het hoofdorgaan kan benadelen en daarom wordt uitgebroken.
Gereedschap bij het kaasmaken. J. Daan,
Wieringerland en leven in de taal, Amsterdam 1950 noemt duwer als onderste
molensteen. Gezien de functie van de
duwer bij het kaasmaken en het malen,
wekt de overeenkomstige terminologie
geen verwondering.
Trekhout voor paarden. De vorm enter
komt in Drente nog voor in Broekhuizen
en Meppel. Zuidwolde (herkomstplaats
van de tekst) en Ruinerwold hebben emter. Verder kent men in Drente eemder,
eemter of varianten daarvan. Zie ook
C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortuaring
inde Oude Landschap, Assen 1940, blz.
167.
Tweede snede (ook etgras,eimet). Voor
de verbreiding zie TONAG kaart 3+
commentaar.
Kafnaald. Dit woord komt in deze vorm
in de woordenboeken niet voor. Welvermeldt het WNT naast avegaar de samengetrokken vormen agger en egger=
priem om naven te boren. Het Middelnederlands Woordenboek geeft sub egger: grote boor. De betekenis kafnaald
isderhalve een afgeleide. De overgang
van r naar 1 isgeen uitzondering.
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Geut

goor

Heul

hok

hooiberg

hort
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Karnhuis. Geut in de betekenis waskeuken of karnhuis komt in Oostnederland
vrij veel voor. Voor een gedeelte daarvan zie A.H.G. Schaars, Agrarische
terminologie in Oost-Gelderland, Zutphen
1977, blz. 167.
Voor de etymologie zieW.de Vries,
Etymologische aantekeningen, Ts. 34,
blz. 17. In de tekst heeft goor de van
Van Dale afwijkende betekenis zuur.
Voor de etymologie en uitvoerige beschrijving zie resp. R. Fruin, Hooi,
heul, Ts. 9, blz. 243-245 en A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in
Nederland voor 1795, Den Haag 1905,
Deel I, blz. 807 w .
Tegen elkaar geplaatst graan. Voor de
verbreiding van hok en gast zie TNZN
afl. 7 nr. 7en een bespreking van K.
Heeroma Ntg. 52,blz. 21.Zie ook J.
Naarding in Oeze volk 6 (1962), blz.
129 en T. Hoekema, Fries-Saksisch
buurtverkeer verbeeld in vier woordkaarten, Driem. BI. 31 (1979), blz. 8485.
Voor de verbreiding van de synoniemen
van de -berg en het voorkomen van de
hooiberg zie TNZN afl. 3 kaart 12 en 13.
Sleepwerktuig. Dit niet in Van Dale
voorkomend woord wordt behalve in de
tekst ook beschreven door J. Bouman
in Lijst van eenige woorden, Landbouw
Courant 17 (1863) nr. 37.

Koedriest

kruisbes
kuiskalf

Het tweede element moet identiek zijn
met het in het WNTvermelde driesch =
verarmd bouwland, dat een of meer jaren als weiland, in oostelijke provinciën
bepaaldelijk alsschapenweide gebruikt
wordt. Weide moet hier wel geïnterpreteerd worden als onkruidopslag op
braakland.
Voor de verbreiding en etymologie zie
TONAG kaart 29 + commentaar.
Ziedaarvoor TONAG kaart 3 + commentaar en Driem. BI. 8 NS,blz. 72 w .

Landsdouwe

Het gebruikelijke woord is landouw,
maar ook het WNTvermeldt voor NoordHolland een oude vorm landtsdouwe.

Mendeur

Grote schuurdeur. Voor etymologie en
verbreiding zie TONAG kaart 12 +commentaar.
Geen enkel woordenboek geeft moer in
verband met asperges. Waarschijnlijk
moeten we, gezien de context, uitgaan
van moer =moeder met de betekenis
wortel of voet.

moer

Omsmijter

Keerploeg. C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring in de Oude Landschap, Assen 1940, blz. 164vermeldt dit woord
voor Zuiddrente.
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Rujen

Stalvoedering. Geen enkel woordenboek
geeft een aanwijzing. Misschien moeten
we verband zoeken met een woord als
het Middelnederlandse ruuchvoer = ringvoer = o.a. voeder voor het vee inzonderheid hooi en stro. Het vee rugen zou
dan zijn: van ruig voer voorzien. Te
denken zou nog zijn aan het Middelned.
roeken = zorgen dat in het Fins ruokia =
voeren van vee luidt, maar dit stuit toch
wel op taalkundige bezwaren.

Schor

Buitendijks gelegen aanwas van grond.
Voor de etymologie zie W. de Vries,
Etymologische aantekeningen, Ts. 40,
blz. 9 3 .
Kleine vork om garven op te steken of
door te geven. K o m t voor in een groot
deel van Oostnederland. Zie ook het
kaartje bij A.H.G. Schaars, Agrarische
terminologie in Oost-Gelderland, Zutphen
1977, blz. 187.

schotvork

Trop
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Zie voor de aanduiding van een troep
dieren TNZN afl. 3 kaart 1. Trop k o m t
hoofdzakelijk in de Achterhoek voor en
in Limburg. Voor commentaar op de
kaart zie K. Heeroma, Ntg. 38, blz. 46
w.

Vanggat

vlotgras

vluis

vreejen

vurg
Weerdenbos
wellen

Bij Van Dale heeft vanggat alleen betrekking op een hooiberg. In Drente
wordt het ook gebruikt voor het graan.
Men spreekt daar echter algemeen van
een slop. Zuidwolde (plaats van herkomst) noemt een gat in de zolder een
loek en een gat in de slieten een slop.
Het woord vanggat wordt in Drente voor
graan en hooi alleen gebruikt in een
schuur zonder zoldering.
Langs de oeversvan binnenwateren
groeiende grassen, waarvan de halmen
op het water drijven (WNT). Daarnaast
geeft het WNTvelevarianten van grassen, die met vlotgras worden aangeduid.
De in geen enkel woordenboek voorkomende vlotwal moet dan wel betekenen:
met vlotgras begroeide wal.
Zievoor betekenis in Van Dale onder
vlies. Het WNT vermeldt: De Ablautvorm vluus, vluis komt vooral in het
Oosten voor ... maar ook in het Zaans.
Voor deverbreiding van het woord vreden etc. en de synoniemen zie ook B.
van der Berg,Jonge en oude dialectwoorden, Driem. BI. NS 1, blz. 117-121.
In dit artikel twee kaartjes van Oostnederland over het omheinen vroeger en nu.
Voor. (Zie ook Deel I).
Van Dale geeft weerdbos = waardhout,
griendhout.
Het graan bij het maaien tot bundels
samenpakken (Van Dale). Voor dit kennelijk Oostnederlands woord zie Chr.
Stapelkamp, Welle, wellen e t c , Ts.65,
blz. 220-221.
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LIJST VAN MATEN EN GEWICHTEN
De oude maten en gewichten vertonen, ook al werden zij met dezelfde benaming aangeduid, van plaats tot plaats grote verschillen.
Het onderstaand overzicht werd ontleend aan de, dikwijls weinig
exacte, vermeldingen in de landbouwkundige beschrijvingen; de vindplaatsen zijn tussen haakjes vermeld.
Indien in de landbouwkundige beschrijvingen geen herleiding tot
de metrieke maten werd gegeven, werd gebruik gemaakt van de opgaven in de volgende literatuur:
J. Kops,Tafel van graan-maten in onderscheide plaatsen van het
Koningrijk Holland, Magazijn van vaderlandschen landbouw 4
(1808), pp. 330-335,335-343.
R. Rentenaar (ed.), Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, 2 dln, Wageningen, 1971.
H.K. Roessingh, Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw,Bijdragen en mededelingen betreffende degeschiedenis der Nederlanden 83 (1969), pp. 53-98.
W.C.H. Staring (bewerker R.W. van Wieringen),De binnen- en
buitenlandsche maten, gewichten en munten, Schoonhoven, 1902 ;
reprint Arnhem, 1980.
Voor een uitgebreid overzicht van metrologische publikaties zie
B.H. Slicher van Bath, Alfabetische lijst van boeken en tijdschriftartikelen van belangvoor de kennisvan de oude Nederlandse en Belgische maten en gewichten, AAG Bijdragen 11
(1964), pp. 210-221.
De nieuwe (metrieke) maten en gewichten werden na de officiële invoering in vele gevallen nog geruime tijd met oude namen aangeduid, zie:
Handboekje dienende ter herleiding vanmaten engewigten (Officieele uitgave), 1819, 's-Gravenhage-Amsterdam, 1837 .
I. Lengtematen
1 Ned. duim = 1 cm
1 Ned. el = 100 cm
1 Ned. palm = 10 cm
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1 Drentse roede van 16voet (D. 197) =4,71 m (Van Swinden, dl. I,
p. 91).
1 Groninger roede van 16 voet =4,70 m (H. 178)
1 Rijnl. duim = 2,6 cm
1 Rijnl. roede =3,767 m
1 Rijnl. voet = 31,4 cm
II. Landmaten
1 bunder = 1ha = 10.000 m 2
1 Ned. (vierkante) roede = 1 are = 100 m

o

1 dämmet (= deimat) =4 1/2 bunder (GV. 120). Deze opgave moet beslist
onjuist zijn, een deimat isnl. altijd ca. 1/2 ha of iets meer
1 Drents mud =4 schepel (D. 198) =0,33 ha (D. 198)
1 Drentse schepel = 1/12 bunder (D. 198)
1 (Rijnlandse) morgen = 85 (Ned. vierk.) roeden (GV. 101) = 0,85 ha
(0,8516 ha)
o

1 Rijnlandse vierk. roede = 14,2 m
1 (Utrechtse) morgen (U. 3) = 0,83 ha (Roessingh, p. 75)
1 Zeeuws gemet = 42 (Ned.) roeden, 58 (Ned.) el (Z. 176) = 1/2 Rijnlandse morgen (Z. 176) =0,4258 ha
III. Inhoudsmaten
1 Ned. kan (v. natte waren) = 11
1 Ned. kop (v. droge waren) = 11
1 Ned. mud = 1zak = 1 hl
1 Stichts mud (v. graan)(U. 18) = te Amersfoort 1,9 hl (Kops),
te Utrecht 1,2 hl (Kops),
te Vianen, Wijk bij Duurstede 1,5 hl
(Kops)
1 Zeeuwse zak =80 Ned. kop (Z. 195) = 801
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IV. Gewichten
1 Ned. ons = 100 gr
1 Ned. pond = 1 kg
1 oud pond =0,494 kg
1 pond pools =6 onsper mud (GV. 109) =0,59 kgper hl
V. Diversen
1 hok =

20 boekweitbossen (D. 186)
8 à 10 havergarven (D. 191)
10 roggegarven (D. 183)
8 roggegarven (U. 25)
12 tarwegarven (U. 25)
meestal 10, soms 20 graanschoven (Z. 206)
1 hoop =8 garven (MW. 411)
1 koemest = 4 tweepaardsvoeren (NH. 684)
1 korenhoop of stapel = 12 à 20 voer (Z. 207)
1 mijt = 50 vim haver = 5000 garven (MW. 404)
1 vim hakhout = 104 bossen (GV. 154)
1 vum = 104 graangarven (U. 28)
1 voer eikeschors =840 kg(GV. 154, op een kar)
1 voer haver = 15 à 20 hokken (D. 191)
1 voer hooi = 500 kg(MW. 416); 750 kg (U. 9); 1000 kg(MDB. 222,
op een kar)
1 voer mest = 1/3 m 3 (GV. 103,op een kleine wipkar);750 kg (U. 6);
1000 kg(Z. 176)
1 voer rogge = 13 à 17 hokken = 130 à 170 garven (D. 183); 250 à
260 schoven (Z. 207)
1 voer tarwe = 250 à 260 schoven (Z. 207)
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VERANTWOORDING VAN DE AFBEELDINGEN
De afbeeldingen werden ontleend aan, c.q. beschikbaar gesteld door:
Museum Historische Landbouwtechniek te Wageningen (1, 4, 5, 8, 9,
10,11,12)
J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee in
Holland VI (1811), pi. LVI, fig. 10 (5)
R. Braungart, Die Nordgermanen, Heidelberg, 1925, fig. 11 (3)
C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring in de Oude Landschap, Termen
en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente, dl. II, Assen, 1940,
pi. 2 (2)
H. Jonk, Opgaaf van een middel ter uitroeijing van het onkruid unjer
of heermoes, Haarlem, 1836 (6)
A. Kakebeeke Jz., De dubbele of tweevorenploeg, Magazijn voor landbouw en kruidkunde 1 (1848), pp. 20-22 (7)
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Afb. 1. H.M.Hartog (1834-1922)

Afb. 2. Toge,tochtrief of trekker
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Afb. 3. Gelderse karploeg
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Afb. 4. Noord-Hollandse kaaspers,ca. 1800
Eigendom: Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen

Afb. 5. Hollandse karn, zgn.wipkarn

Afb. 6. WentelvanH. Jonk
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tfb. 9. Zeeuwse voetploeg, ca. 1850,herkomst Nieuwland
Eigendom: Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen

fb. 10. Delfspaden voormeekrapteelt. Tekening: J.J. Arentsen
Eigendom: Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen

Afb. 11. Meekrapdekploeg
Eigendom: Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen
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