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LAND- EN TUINBOUW
Onder redactie van

B, VAN K R I M P E N , landbouwonderwljzer te Lochem.

14 Febr. op 7.22, onder 507.
Fietslantaarns ontsteken tusschen
5.10 en 7.16.

10 Febr. Eerste Kwartier.

Voederkalk.
' De hooge vlucht, die de varkenshouderij,
vooral \vat betreft het mesten van vroeg-
rijpe dieren, in de laatste jaren genomen
heeft, maakt bespreking van phosphorzure
voederkalk tot een zaak van belang. En
niet alleen voor varkens, ook voor ande-
re- jonge dieren is voederkalk een nood-
zakelijk bestanddeel van het voedsel. Reeds
qöolang er een voedingsleer, dieopweten-
schappelijken grondslag rust, bestaat, is
het groote nut van genoemde stof algemeen
erkend. Het beenderen-stelsel der dieren
bestaat naast organische verbindingen nit
pbosphorzure kalk, terwijl borendien in de

-r.hillende lichaamsvochten, beduidende
hoeveelheden phosphorzuur voorkomen.
Juist gedurende het groeitijdperk der die-
ren, wanneer het lichaam opgebouwd moet
worden, moet aan het beenderenstelsel
door een ruimen toevoer van phosphorzuur
en kalk de noodige stoffen worden ver-
schaft. Komen deze twee stoffen in net
voedsel niet voor, dan kan niet alleen van
een flinke beenvorming geen sprake zijn,
maar ook de opbouw van het geheele or-
ganisme moet er onder lijden. Neen, er-
ger nog, aan een dergelijke fokkerij kan,
bij gebrek aan genoemde stoffen, niet ge-
dacht worden. Onze herkauwers, die
meestal belangrijke hoeveelheden ruw-voe-
der opnemen, hebben, vooral sinds het
roei- en hooiland telken jare gemest wordt
met phosphorzuur-houdende kunstmest-
stoffen, niet meer zoo'n groote behoefte
aan voederkalk. Geheel anders is dit bij
varkens. Van deze dieren toch verlangt
men een snellen groei en een groote
lichaamstoename in het eerste levensjaar,
terwijl bovendien hun voeder over het
geheel weinig phosphor en kalk bevat. De
resultaten der vetmesting by varkens kun-
nen door gebrek aan genoemde minerale

bestanddeeJen in het voeder werkelijk zeer
worden verminderd. Daarom is in vele
gevallen een gift phosphorzure voederkalk
aan mestvarkens noodzakelijk en van bij-
zonder gunstigen invloed op de vetmesting.
Niet zelden wordt door voederkalk de ge«
zondheid der dieren bevorderd en de
eetlust daardoor verhoogd.

l'hosphorzure kalk komt in verschillende
vormen in de natuur voor. Sinds eenige
tientallen jaren is evenwel reeds vasi
steld, dat alle natuurlijke verbindingen van
phosphorzuur en kalk meer of minder
moeilijk en daardoor onvolkomen in het
mangsap der dieren oplossen. Zelfs gema-
len beenderen worden door de verterings-
sapperi niet of tenminste zeer weinig aan-

ïtast en zijn daarom voor de voeding,
wat. betreft kalk en phosphorzuur, van
weinig belang.

Zal de phosphorzure kalk in het bloed
opgenomen kunnen worden, dan moeten
de minerale phosphaten een bewerking
ondergaan. Het ruwe phosphaat wordt
daartoe in zoutzuur opgelost. De oplossing
wordt daarna door een zoodanige hoeveel-
heid kalk geneutraliseerd, dat de kalk en
het phosphorzuur (in de oplossing aanwe-
zig) neerslaan of met andere woorden
„precipiteeren." De zoo gevormde neerslag,
die men „kalk-precipitaat" noemt, bestaat,
uit een mengsel van twee- en driebasisch
phosphoszure kalk en is, wat samenstelling
betreft, en ook door zijn f ij n korreligheid,
van de natuurlijke phosphaten onder-
scheiden.

Kalk-precipitaat is in het maagsap vrij
gemakkelijk oplosbaar en kan daarom,
wanneer het de noodige zuiverheid bezit,
voor de voeding der dieren aangewend
worden. Soms komen er fluor- en chloor-
verbindingen in voor, die voor de gezond-
heid van het vee nadeelig zijn.

Vroeger verkreeg men precipitaat bij
fabricage van lijm uit beenderen. Om lijm
van uitstekende kwaliteit te winnen, ont-
trok men door middel van zoutzuur kalk-
phosphaat aan de beenderen en hield



aan rl<» eene zijde de organische lijmstof
en de andere zijde de anorganische
pho.^ lat-oplossing over. Door toevoeging
van kalk verkreeg men uit dat laatite
beenderen-precipitaat, dat als voederkalk
spoedig een goeden naam had. Sinds
eenige jaren is in de Jijmfabricage veran-
dering gekomen. De beschreven bewerking
is niet winstgevend maar men onttrekt nu
door middel van heet water de lijm aan
de^ beenderen en houdt dan het „ontlijmde
beenderen meel" over, dat als mest
wordt aangeroerd. Door deze verandering
leveren de lijmfabrieken geen precipitaat
meer. Toch schijnen sommige lijmfabrieken
nog voederkalk te leveren. Bij onze
Oostelijke naburen werd tenminste reeds
meermalen geconstateerd, dat eenvoudig
uitgegloeide pijp beenderen werden gema-
len en als voederkalk verkocht. Voor de
voeding, wij zeiden bet reeds, is dit pro-
duct al heel weinig waard.

Gelukkig, dat men op de proefstatioas
een zeker middel heeft om de oplosbaar-
heid van dergelijk been der-voedermeel te
onderzoeken. Daardoor kan men zich voor
schade vrijwaren. Men koope daarom al-
leen onder controle van een proefstation.

Ten slotte nog een enkel woord over de
hoeveelheden voederkalk, die met kans op
aucces aan de dieren gegeven kunnen
worden.
Aan een volwassen paard en rund per dag 15—20 gram

„ „ drachtig „ of „ „ „ 90-30 „
„ „ drachtig» zeug . . . „ „ 15—20 „
,, „ mestyarken . . . . „ „ 10—16 „
„schapen, veulens en hokkelingen „ 5—10 „

Wordt de hoeveelheid iets grooter, dan
it dit volstrekt geen bezwaar. Een eetlepel
vol is ongeveer 20 gram.

Men menge de voederkalk door vochtig
voeder door kaf, haver, enz. v. K.

Iets over voederartikelen.
Bij de groote dnurte van verschillende

soorten van veevoeder-artikelen, als gevolg
van den wereld-oorlog, was het te denken,
dat knoeiers en bedriegers hun slag zouden
slaan. Werden in gewone jaren reeds
veel inférieure en zelfs schadelijke voeder-
koeken en meelsoorten aan den man ge-
bracht, in 1914/15 was dit getal nog veel
grooter. Om dit aan te toonen slaan wij
het „Verslag der Landbouwproefstations'
over dat jaar op.

Van lijnkoek en -meel, dit zop algemeen
bekend krachtvoeder wordt o.a. ge-
zegd : „het percentage der monsters met
eene onvoldoende zuiverheid was dit jaar

zeer groot, het bedroeg 12,35 pet, tegen
3,2 pet., in 1912/13. Van nagenoeg of ge-
heel waardelooze afvalprodücten werden
als gewoonlijk in lijnkoek wederom aan-
getroffen : cacaodoppen, grondnotendoppen,
katoenzaadschillen, rijstdoppen, tarwestof,
enz. In verschillende monsters, waaronder
meerdere van één leverancier afkomstig,
werd keukenzout aangetroffen. Al is wei-
nig keukenzout op zich zelf niet schadelijk,
zoo dient men toch in aanmerking te
nemen, dat zoo noodig de landbouwers
goedkooper op een andere wijze zout aan
zijn vee kan geven en dat, wanneer een
fabrikant zout aan de koeken of het meel
toevoegt, dit maar al te vaak geschiedt
om den smaak van een min of meer be-
dorven product te verbeferen."

Wanneer de partijen lijnkoek en -meel,
waar besproken monsters van afkomstig
waren, nu maar onder de zoogenaamde
„algemeene handelsVoofavaarden" waren
aangekocht, dan zou teruggave der partij
hebben kunnen volgen. Dikwijls wordt
echter gekocht zonder deugdelijke voor-
waarden te stellen. Dit is niet alleen jam-
mer, maar ook dom. Immers men heeft
dan volstrekt geen verhaal Op den verkooper.

Ten aanzien van raapkoek vinden wij
in het aangegeven verslag:

„In eenige gevallen was het gehalte aan
onkruidzaden zóó groot, dat de betreffende
partijen als niet leverbaar moesten worden
aangemerkt. Enkele monsters waren kunst-
matig gekleurd en van andere wees de
kleur op een te hooge verhitting gedurende
het persen. Gevallen kwamen voor, waarin
de koeken geheel of gedeeltelijk uit Indisch
zaad waren geslagen. Eén monster bevatte
zeer veel schimmelsporen, terwijl een an-
der tot vergiftigingsverschijnselen aanlei-
ding had gegeven."

Hieruit blijkt voldoende, dat het met
den kandel van raapkoeken eveneens lang
niet in orde was. Aankoop onder controle
van een proefstation is ook hier gewenscht.

Het ergst was het echter met de voe-
dermeelsoorten. Vooral met het rijstvoe-
dermeel was het slecht gesteld. Bijna 15
% der onderzochte monsters had een te
hoog dopgehalte. Acht monsters bestonden
bijna geheel uit fijngemalen rijstdoppen.
Teekenend is het, dat rijstdoppen, als vee-
voeder een nagenoeg waardeloos product,
een vrij hoogen prijs opbrengen. Wanneer
de landbouwer kon besluiten geen rijst-
voedermeel aan te koopen buiten controle
door het proefstation, zouden rijstdoppem
hunne beteekenis als vervalschingsmiddel



van dit bijproduct spoedig verliezen.
Ook met de andere meelsoorten was het

niet veel beter. Verscheiden monsters der
onderzochte tarwe-zemelen waren ver-
valscht met koffie-doppen. Daar koffie-
doppen als voederstof nagenoeg waarde-
loos zijn, worden dergelijke producten niet
alleen veel te duur betaald, maar boven-
dien loopt men gevaar het vee een onvol-
doend voederrantsoen toe te dienen.

Een zestal monsters tarwegrint kwam,
oppervlakkig beschouwd, in uiterlijk hier-
mede wel overeen, doch in werkelijkheid
bestond het uit tapiocameel, koffie-doppen
en rijstdoppen. Het gehalte aan doppen
bedroeg ongeveer 30 proc.

Bijna 30 proc. der onderzochte monsters
gerstemeel waren van onvoldoende zuiver-
heid. Is dit niet meer dan erg ?

In het verslag wordt dan ook opgemerkt,
dat de brutaalste vervalschingen steeds
in de voedermeelsoorten voorkomen. Dit is
trouwens bij eenig nadenken ook wel te
begrijpen. Wanneer aan de grondstof,
waarvan het meel gemaakt wordt, niets
mankeert is het niet noodig er meel van
te maken. Granen van slechte kwaliteit
moeten, om ze te kunnen verkoopen, ge-
malen worden. De landbouwers doen
daarom verstandig granen aan te koopen
en deze zelf tot meel te laten vermalen.

v. K.

Konijnenknuppelen.
Het schuchter kon^ntje staat aan eene

massa gevaren bloot. Van Regeeringswege
wordt het niet beschermd; integendeel
ieder, die op de diertjes jacht wil maken,
kan daarvoor een vrij akte bekomen. Zelfs
ziet men graag, dat de konijnen zooveel
mogelijk worden vernietigd. Dit ras uit-
roeien gaat niet zoo gemakkelijk omdat
zjjn vermenigvuldiging zelfs spreekwoor-
delijk is geworden.

Wat voor kwaad de konijnen dan be-
drjjven ? In de duinen maken zij hunne
woningen. Daartoe is noodig, dat zij gaten
maken in het duin; van alle kanten heb-
ben zij hunne uit- en ingangen Daar zit-
ten zij veilig, doch door die ondergravingen
bestaat er kans, dat de duinen gaan inzak-
ken. Bovendien plunderen zij alle tuinen
in den omtrek.

Van alle kanten wordt er jacht op ge-
maakt en door allerlei middelen.

Met het geweer, den lichtbak en strik,
met fret en door uitgraving. Dit laatste
is gevaarlyk.

Nadat men alle holon behalve één heeft
dichtgemaakt, begint men het ééne gat uit
te graven. Al dieper en dieper komt men
in het duin. Eindelijk kan men het konijn
grijpen en afmaken. Men loopt dan ech-
ter gevaar door het zand bedolven te
worden, hetgeen ook wel gebeurd is, bij-
voorbeeld in Egmond, waar men eene
vermaardheid heeft gekregen in dat
handwerk.

Als het sneeuwt en de velden en dui-
nen worden overdekt met een rein wit
kleed, als alles er zoo vredig en teer-on-
schuldig uitziet, breekt er voor ons
konijntje een droeve tijd aan.

Ten eerste heeft het veel moeite om
voedsel te vinden. Dan heeft het alle kans,
dat het in het duin ingesneeuwd raakt en
daar eenen jammerlijken dood zou moe-
ten sterven door verhongering. Om dat
te voorkomen loopt het nu en dan het
duin uit om maar het hol open te houden.

Van die gelegenheid maakt de wreede
mensch gebruik om eenige van die dier-
tjes het licht uit te blazen. Gewapend met
eenen knuppel trekt hij er op uit.

Het spoor van het konijn is in de sneeuw
geniakkelijk te volgen. Men gaat dat na.
Het spoor houdt op, dus moet het dier ia
de onmiddellijke nabijheid zijn. Meestal
houdt het zich schuil tusschen een bosje
helm of onder eenen doornstruik. De
knuppelaar, die het handwerk gewoon is,
zwaait zijn moordtuig en spoedig daalt da
knuppel neder op het hulpeloos wezentje,
dat weldra niet meer is.

Wel gaan de konijnen bij den aantocht
van den geweldenaar soms aan den loop,
doch in de sneeuw bewegen zij zich niet
vlug, en iemand, die een flink drafje kan
houden achterhaalt het konijn zonder al
te groote inspanning. Vooral als de sneeuw
nog ,,versch" is, geeft het aan geoefende
knuppelaars weinig moeite om de diertjes
te bemachtigen. Na eenige dagen gaat dat
moeielijker, omdat er dan zooveel „spoor"
is gemaakt, dat men niet kan uitmaken
waar het begint en waar het eindigt. De
wet schrijft dan ook voor, dat er bij
sneeuwval in drie dagen tijd niet mag
gejaagd worden, omdat anders menig
haasje zou worden opgespoord en neer-
geschoten. Na dien tijd laat de wet ook
het jagen weer toe.

Of het knuppelen ook tot de geoorloof-
de jachtgebruiken behoort . . . ? Zeker is
het, dat er in tijden van, sneeuwval heel
wat konijntjes op die manier om koud
geraken.



De beteekenis van 't goed uitmel-
ken der koeien.

De beteekenis van 't goed uitmelken der
koeien. En wordt nog te weinig aan ge-
dacht, dat het verlies aan melk bij een
beslag van ongeveer tien koeien jaarlijks
eenige honderden guldens kan bedragen,
als de melkers ongeoefend zijn. Dikwijls
werd waargenomen, dat koeien, die tot
5—10 K.G. melk gedaald waren, onder de
handen van een beteren melker in korten
tijd weer 15 tot 20 K.G. melk leverden.
Blijft bij een koe dagelijks slechts een
halve kilogram door slecht melken achter,
dan bedraagt het verlies op een beslag
van tien koeien jaarlijks 90 tot 180 gul-
den. Onvoldoende uitmelken doet ook niet
zelden de melk een procent lager in vet
zijn. 't Is neg niet lang geleden, dat een
veehouder verdacht werd, vervalschte melk

leveren, daar de melk van zijn koeien
plotseling slechts 1.90 pCt. vet bevatte.
Verder wordt hier er aun herinnerd, dat
door het onvoldoende uitmelken de melk
zelf minder duurzaam wordt. Dan worden
gedurende 't melken niet alle bacteriën
verwijderd, de overige vinden in de res-
teerende melk een uitstekenden voedings-
bodem, en ook 't gebrek astodden in de
melk" moet hieraan toegeschreven wor-

Eeu groot, deel der uiefontslekii
wordt verder door 't niet goed uitmelken
veroorzaakt.

(Molkerei Ztg., Berlin).

Een navolgingswaardig voorbeeld
van de Rijkslanddouw-

huishoudschool.
De op 24 dezer vanwege de Ned. Hei-

demaatschappij te den Hulst aan den De-
demsvaart gehouden voordracht over ont-
ginning en grondverbetering, werd ook
bijgewoond door de Directrice der Rijks-
landbou w-huishoudschool met hare leer-
lingen.

De dames hadden er niet tegen op ge-
zien des avonds den vrij modderigen en
een half uur langen weg van deRollecate
naar den Hulst af te leggen, ona van haar
belangstelling in den landbouw te doen
blijken.

Het maakte op de aanwezigen eersteen
eenigszins eigenaardigen indruk, dat ook
dames in de zaal verschenen. Men dacht
aanvankelijk aan een zanguitvoering of
iets dergelijks, Spoedig bleek echter, dat
het bezoek inderdaad de lezing gold. De
spreker liet niet na iri 't bijzonder de da-

mes een woord van welkom toe t« roepen
en sprak er zijn vreugde over uit, dat van
de zijde der toekomstige leeraressen van
het landbouw-huishoudoiulerwijs zooveel
belangstelling werd getoond Hij herinner-
de onder meer aan de sympathieke en
royale medewerking van de Kwartgulden-
vereeniging voor Heideontginnhig, die,
oiider leiding van Mej. van der Hucht,
haar groote belangstelling in het werk der
ontginning en bebossching in Nederland
in schoone daden weet om te zetten, als
een bewijs hoe ook door onze vrouwen
kan worden bijgedragen tot bevordering
van dezen tak van volkswelvaart.

Na afloop van de lezing, die 21/2 uur
duurde, en ook door de dames tot het
einde werd gevolgd, sprak de Directrice
Mej. Mansholt een wooru van dank tot
den spreker.

Zij zeide er van overtuigd te wezen, dat
het van groot belang zoude zijn, indien
ook de vrouwen der landbouwers derge-
lijke voordrachten bij woonden, en zij wekte
daartoe krachtig op.

Men kon het den aanwezigen nu aan-
zien, dat het vrouwelijk bezoek werd ge-
waardeerd en de opwekking in goede
aarde viel.

Inderdaad, er was een goed voorbeeld

Geen turf.
Het Twentsche dagblad »Tubantia" meldt:
Naar wij vernemen hebben de meeste

brandstoffen handelaren te Enschede nog
maar voor eenige dagen turf, zoodat wan-
neer de aanvoer niet spoedig toeneemt
het er met de levering van turf aan in-
gezetenen droevig uitziet. Enkele soorten
zijn zelfs niet. meer of bij groote uitzon-
dering verkrijgbaar. De verzending van
turf door de verveners is reeds gedurende
een paar maanden meer dan slecht zoodat
de wintervoorraad der handelaren geheel
is ingeteerd. Zelfs tegen beduidend hoo-
gere prijzen dan de door de regeering
vastgestelde, wenschen de verveners geen
turf af te geven. Alleen tegen zeer abnor-
male prijzen is zoo nu en dan nog turf te
bekomen.

Correspondentie.
We stellen hierbij voor onze lezers de

gelegenheid open, om vragen te doen op
het gebied van land- en tuinbouw, welke
dan in een der eerstvolgende nummer»
beantwoord zullen worden.

Redactie L. & T.
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VOOR DE JEUGD
ONDER REDACTIE VAN MEVR. MARIE VAN AMSTEL

Een prettige verjaardag.

't Was Tottie's verjaardag, maar ze had
net de mazelen gehad. En nu was ze wel
weer heelemaal beter, maar ze voelde zich
toch erg ongelukkig! Een tijdje geleden
was haar beloofd, dat ze een partijtje zou
hebben, op den dag dat zij zeven werd!
En nu was dat toch een onmogelijkheid!
Want je mag zélve nu wel presentjes
aannemen op je verjaardag, maar je mag
niet de mazelen geven, bij wijze van
cadeautje!

Maar Tottie scheen nog te klein om dat
te begrijpen, want ze was erg boos en
teleurgesteld en had niet eens lust om met
haar speelgoed te spelen. Haar lievelings-
popje maakte ze zelfs zóó kapot, dat ze
er de zemelen uit schudde! Dwaze, kleine
Tottie dan ook !

Zoo vond oom Willem haar ongeduldig
met, den voet op den grond stampend. Ze
sprong op toen ze hem zag en zei:

— O, oom Wim, ik ben toch zoo onge-
lukkig !̂  Zusje is in bed, die krijgt net de
mazelen en ik heb ze gehad - — en nou
mag ik niet eens een verjaarspartijtje
hebben! Toe, blijf U mij een beetje ge-
zelschap houden?

Maar oom Willem kon niet blijven.
Vertel U mij dan tenminste een ver-

haaltje eer U gaat, pleitte Tottie.
Nu kon geaSJbaensch dat prettiger dan

juist oom Wim. Hij begon maar dadelijk
van een goede fee.

— O, Hemeltje-lief, was ik maar een
fee, dan zou er hier in een ommezien een
partijtje zijn, en Hier hield zeeven
op om op adem te komen.

— O, dan vat je heelemaal het wezen
van de feeën niet, hernam oom. Die ver-
langen heelemaal niet naar feestjes of
partijtjes, van welken aard ook l

Tottie keek verlegen.
— Als je een partijtje kreeg, dan zou

dit enkel zijn terwille van jou T En feeën
vragen nooit iets voor aichzelven ; ze wer-
ken altijd voor anderen en trachten an-

deren op allerlei wijzen te helpen. Ik
dacht, dat je dit wist!

— Neen, zei Tottie. Maar nu weet ik
het wél.

Nu bromde ze ook niet meer, en trok
geen lipje, toen oom zei, dat hij wegging.

— Dag oom, riep ze opgewekt. Ik zal
nooit meer zoo vervelend zijn, hoor!

En haar gezichtje had een tevreden en
hoogst verstandige uitdrukking.

Nadat oom vertrokken was, liep Tot in
gepeins de kamer op en neer: «Ja, nu
heb ik zoo'n boel goede dingen te doen,
dat ik baast niet weet, waarmede te.
beginnen». Zoo liep ze in moeder's kamer
en vond daar haar werkmandje. Kleine
zus was daar vanmorgen mee bezig ge-
weest en had er zoo leelijk in huisgehou-
den, dat het wel twintig minuten duurde,
eer ze alles weer in orde had. Daarop
haalde Tot vast vaders pantoffels bij de
hand en ze stak al de naalden in op
Grootmoeders plomb. En nu moest ze nog
wat doen voor Juf! Ja: wat zou dat zijn?
. . . . Ze had juf hooren klagen, dat de
speelgoedkast zoo in wanorde was. Eerst
was ze vast van plan geweest er zich niets
van aan te trekken, maar nu herinnerde
ze zich op eenmaal, dat ze voor goede
fee wilde spelen en dan hoorde er toch
vast en zeker bij, dat ze deze moeilijkheid
uit den weg ruimde voor juf I Dus ging
ze de bouwsteenen in de doos ruimen, én
de blokken, én de legkaart. Verder schikte
ze de soldaatjes in een doos en borg alle
dieren in de ark, ruimde heel het keu-
kentje en den kruidenierswinkel op en de
doos met viscbjes. Toen ze klaar was, zou
ie de speelgoedkast niet meer gekend
nebben! Juf wist dan ook niet, wat ze
zag en vroeg: «Wie is hier zoo ijverig
aan den gang geweest?»

— Nu, wie denkt u juf ? vroeg Tottie.
— Wel, ik denk een of andere goede

fee.
— Ja, dat kan ook heel best, zoo een

als waar oom van verteld heeft!
Na den eten kwam eerst grootma tot

de verrassende ontdekking van haar plomb



en even later moeder van hel werkdoosje !
«Hè, welk helderziend feetje heeft daar
mijn naalden ingestoken, zoodat ik mijn
oude oogen niet hoef te vermoeien ? riep
oma. En moeder hoefde geen oogenblik
naar haar vingerhoed, of het juiste num-
mer van haar garen te zoeken, zooals wel
eens voorkwam.

En je hadt eens moeten voelen, hoe
gelukkig Tot zélf was!

Toen yader thuis kwam, bracht hij oom
weer mee, en het feetjes-nichtje, zooals
oom haar nu noemde, mocht nu opblijven,
wat een van *de grootste tractaties voor
haar was.

Toen moeder haar dien avond nog eens
extra toestopte, fluisterde Tot haar in:
«Ik zal altijd mijn best doen om zoo'n
goede fee te blijven en ik geloof wel, dat
ze haar belofte hield.«

Een leeuw „op avontuur".
Het is omstreeks twaalf uur op een

warmen, zwoelen zomerdag. In de dieren-
tuin zijn de beesten in een matte sluime-
ring verzonken evenals huh oppassers, al-
leen de leeuw niet.

HU zet een nijdig gezicht, want hij heeft
vreeselijke tandpijn. Hij heeft een gevoel
alsof* hij op den kop moest gaan staan of
tegen een muur oploopen. Het trotsche
dier slaat toornig met zijn staart op den
grond en de ijzeren waterschaal weet niet
wat er gebeurt als zij eensklaps in een
hoek terecht komt, waar zij nog nooit
geweest is. f

In de kooi naast den gemartelden ko-
ning slaapt alles den slaap der gezondheid.

De majesteit begint woedend te brullen,
maar zjj laten zich niet storen.

oppasser in zijn kamertje wrijft zich
de oogen uit. Heeft het daar even niet
geonweerd ?

Wat doet men niet als men zooveel pijn
heeft?

Krampachtig grijpen de reusachtige
klauwen van het dier de staven, rukken
met alle kracht daaraan totdat zij einde-
lijk loslaten . . . .

Hij klemt daarop zijn ijzerharde kop
daartusschen en buigt ze geheel krom.

Vrijheid! Dat niemand mij te nakomt.
Ik ben de koning!

»Waarheen nu ? Ach zoo, de tand ! Dus
naar den tandarts!"

Met één vlugge, behendige sprong staat
hij aan de andere zijde van de afrastering.

Geen mensch op de straat. Doch daar
ginds een huurkoetsier met zijn rijtuig.

De man zit met voorover gebogen hoofd
op den bok en zijn paard geeft zich ook
aan het genot van den middagrust over.
Al slapen ook zijn oogen en ooren— zijn
neui is nog wakker. Deze bemerkt dat d«
doodsvijand nadert en speelt voor wekker.

Hoera de klepper legt de ooren achter-
over en snelt voorwaarts.

Slechts met moeite kan de koetsier de
teugels grijpen. Eensklaps springt van
achteren iemand in het rijtuig, de reus-
achtige leeuw.

»Naar den tandarts", roept hij aanders
bijt ik jelui beiden den kop af."

»Straat? Nummer?" stoot de koetsier
met bevende stem uit.

»Naar den tandarts! hebt ge het ge-
hoord ?"

Helaas! het paard heeft thans den wil,
en niet de koetsier. Of het in dezen toe-
stand den bewusten tandarts vindt is twij-
felachtig.

Nog nooit in zijn leven had het paard
zoo vlug gegaloppeerd als nu.

Wat snuiven de neusgaten en wat schit-
teren de vonken die onder de hoeven
schieten ! Plaats voor den koning l

»Ik kun het paard niet tot staan bren-
gen", roept de koetsier. »Stap maar uit,
hier in de buurt woont de tandarts, dok-
ter Sterk."

Krak? daar breekt een wiel en het
rijtuig staat plotseling stil. Het angstige
bezweete paard begint eensklaps te stei-
geren.

Nieuwsgierige menscheri komen toege-
schoten maar stuiven weg als kaf voor
den wind, zoodra de leeuw uit het rijtuig
springt.

Daar rent vol angst een dame in een
ruischend zijden gewaad een barMerswin-
kel binnen, ginds valt een wegsnellende
boerin met mand en al op den grond. Uit
de mand vliegt een lev.mdo haan, om in
het volgende oogenblik op het hoofd van
een elegant heertje te zitten, dat in zijn
angst in een lantarenpaal is geklommen,
waarbij de fijne cylinderhoed op de vlucht
is gegaan. Of de lantarenpaal pas geverfd
is ? Kij k zelf maar eens !

»Laif menschenvolk l" mompelt de leeuw,
terwijl hij bij den tandarts de trap op
gaat.

»Dr. Sterk, tandarts. Spreekuur van 9
tot 3".

Dat komt goed uit.
De leeuw trekt op zijn manier aan de

bel, zoodat de dame die deze open doet
den binnenkomende roet een standj* wil



je besterft haar
ogen puilen

gil uit die

et trekken
n dewacht-

ontvangen. Maar het s*
plotseling op de lipr

uit de kassen en m
door merg en been j

De dokter, die
was, kijkt ontsteld
kamer Tan waaruit cfrïe patiënten even-
eens de gang in vliegen. Ligt de dame
die de deur open doet wellicht in onmacht ?

Zij zorgt aaar wel voor. Zij snelt naar
de wachtkamer en doet de deur achter
zich op slot.

De man wiens kies reeds half getrok-
ken was, stormt nu ook de wachtkamer
binnen. Zijn haren rijzen te berge. Hij
kan geen woord spreken, wijst zwijgend
naar het zijvertrek en poogt de tusschen-
deur te sluiten, wat helaas vaa deze zijde
niet mogelijk is.

In de wachtkamer bleeke gezichten,
trillende ledematen, klapperende tanden ..
Handenwringen, schreeuwen, gillen, wég-
krimpen. Op de kasten, achter de kasten,
onder de canapé, de tafel, achter de ka-
chel!

De juffrouw, die openjmoest doen, rukt
de kleerkast open, haalt er de kleederen
uit. Nu er in gekropen evenals destijds de
Grieken voor Troje in den buik van het
houten paard.

»U permitteert mij wel!<r zei een dikke
oude heer, die doodsbleek zag van schrik.
»U permitteert immers wel dat ik er ook
in kruip ?t

Een* ontvluchten door het venster gaat
helaas niet en wanneer men door de voor-
zaal vlucht kan men het vreeselijke dier
tegenkomen.

En de tandarts ? Met de tang in de hand
staat hij tegenover de leeuw.

»Doet het pijn ?« vraagt deze met een
blik op de tang.

»Nu ja, een wei-wei-wei-wei-weinig«
stotterde de tandarts.

*Maar als U zoo beeft kunt U mij niet
tan den slechten tand afhelpen. Ik heb
namelijk vreeselijke pijn en ben ook wel
wat bang voor . . . de tang.t

De dokter komt langzamerhand weder
tot kalmte.

»Het zal wel gaan, majesteit.*
Tegelijk met de kalmte herkrijgt ook

de arts zijn sluwheid.
Voorzichtigheidshalve laat hij de deur

openen, om in geval van nood haastiger
te kunnen ontsnappen en zegt dan arglis-
tig :

»Ik heb wel iets tegen de pij n. «c
Hij haalt een flinke dosis morphine uit

de kast en doet er wat water bij.
»Wil Uwe majesteit dit opdrinken ? Dan

voelt U geen pijn bij het trekken — een
beetje bitter, niet waar? Maar ^oed.a

»Voor in te slapen « denkt hij bij zich-
zelf. Nu is de dokter weer de oude.

»Zie zoo, ga nu stil zitten en wijs mij
den zieken tand eens! O daar is hij. Ik
zal nog even iets inspuiten om de pijn te
verdooven. Zie zoo nu den mond open l
Wat verder. Maar niet bijten wat ik U
bidden mag. Zonder arm kan ik niet
trekken.*

Rrrr-raps! adaar hebben we hen»J«
»Alle respekt,« zegt de leeuw, tik geef

U den tand als aandenken. Ik geloof dat
de leeuwenorde ook goed zal pareeren op
Uw borst, t

De dokter maakt een buiging en zegt:
»Het eenige bezwaar van het tandentrek-
ken is dat men er wat slaperig, van wordt,
ik raad U dus aan naar huis te gaan en
wat te rusten. €

»Dat zal ik doen,« zegt het digr, dat
zich reeds wat moe gevoelt; hij laat zich
naar de deur geleiden die de dokter
triompheerend achter hem sluit om dan
op trotschen en koelen toon in de wacht-
kamer te roepen: »Wie volgt — neen,
zulk een avontuur!«

De leeuw loopt op zijn gemak voort
door de uitgestorven straten. Hij gaapt
eens en kijkt om. Geen mensch te zien,
behalve het verongelukte rijtuig, zonder
paard en koetsier. » Eigenlijk moest ik nu
wat genieten van mijn vrijheid, maar wat
zou ik in dit land kunnen oploopeu;
hoogstens een kogel. En ik Den zoo moe l
Laat ik dus maar weer naar huis gaan!
Als ik den weg maar wist!«

» Waarachtig daar staat een mensch op
den hoek van de straat. Die zal mij den
weg wel wijzen!«

Het is een nieuwbakken politieagent, die
den leeuw rustig op zich laat afkomen.

Met een overblijfsel van trots zegt de
vermoeide koning:

»Breng mij naar mijn woning!«
»Het spijt jmijor, antwoordt de agent,

amaar ik heb hier dienst.«
De leeuw kijkt hem verbaasd aan.
!>Ben je niet bang?«
„O neen, volstrekt niet."
Wederom kijkt de leeuw hem aan, dit-

maal scherp als een echte koning.
jVerdediifingstroepen gediend Afrika ?«
» Jawel!«
»Dat dacht ik dadelijk. En de wegnaar

mijn tuin?«



»Links om den hoek.«
De leeuw vervolgt vermoeid zijn weg.

»0, mijn heerlijk Afrika, met Mottentot-
tenvleescha, kreunt hij.

Hij is zwaarmoedig geworden —zeggen
de menschen achter de vensters. —

Hij vindt den tuin en zijn hok en legt
zich neder. Dadelijk daarop valt hij in
slaap.

Als hij ontwaakt is het reeds klaar dag.
»Wat is er toch eigenlijk gebeurd. O

ja, de tand.«
Wat ben ik blij dat die er uit is. Nie-

mand zou kunnen gelooven dat men zoc
moe wordt van tanden trekken. Een an-
dermaal laat ik dadelijk den dokter ko-
men.*

B A A D S E L S
Nieuwe Raadsels.

(Ingez. door Joh. Meijer te Laren).
I.

Mijn #• <>rs.
3, 6, 7, l is de naam van één lichaams-

deel, en ook van een geluid.
8, 6, 7,,3 ('oet aan een vischmaal den-

ken.
3, 2, 4, l is een tij dbepalend voegwoord.
3, 6, l, 8 behoort bij een paardetuig.
3, 2, i is een vat.
5, 6, 7, l is de naam van iets eetbaars
5, 6, 7, 3 is een vaartuig.
l, 6, 7, 3 is een steenvrucht.

(Ingez. door Willy Janssen).

II.

Neem uit eiken zin een woord, zoodat
gy een bekend spreekwoord krijgt.

Jan kwam van school en had honger.
Mijn zusje maakt een mooi kleedje.
Ik lust niet graag rauwe eieren.
Moeder houdt van bruine boonea.
Is die appel zoet of zuur?

(Ing«z. door »een raadsel vriendje*).
III.

Neem uit eiken zin een woord, zoodat
ge een bekend spreekwoord krijgt.

Wat krijgt ge daar teel knikkers voor
een cent.

Wat een geschreeuw hoor ik daar in
de yerte.

Mijn zusje
Mijn !
Het sch
De oplo

uiterlijk D
Mevrouw
Lochem.

Voor de goede
gever een prijsje

hebben denzelfden bal.
.., weinig knikkers,

ar weinig wol.
deze raadsels tot

ond te zenden aan
Amstel, Éugijnes!

oplossingen stelt dellit-
beschikbaar.

ANECDOTES
(Ingez. doo Kolkman).

De k r a n i g e j a g e r . ^
Papa, u heeft me wel eens verteldf"'dat

u in Afrika op tijgers hebt gejaa'gfl. En
nu vertelt kapitein Dinges, dat er in
Afrika geen tijgers me^r zijn.

Dat is ook zoo, jongen, ik heb ze alle-
maal doodgeschoten.

(Ingez. door J. Haneveld te Ampsen).
Een kleine jongen wilde een papagaai

streelen.
«Haak hem niet aan; hij zou bijten»,

«Waarom '?»
«Omdat, hij u niet kent».
«Zeg hem dan, dat ik karel heet».

Z ij n z a a k .
Boer (aan het plaatskaartenbureau):

tEen plaatskaartje, meneer».
Beambte: «Waarheen ?JD
Boer: «Dat zijn mijn zaken».

(Ingez. door Rika Rietman te Diepenheim).
«Hallo, zeg eens Wimpie, wat is de weg

naar 't station'/»
«Hoe weet u, dat ik Wimpie heet?»
«Dat heb ik geraden».
«Nu raad dan ook maar de weg naar

't station».

«Moeder», riep het dochtertje van den
melkboer, »er lag een muis in het melkvat».

«En heb je er die uitgehaald ?».
«Neen, moeder, ik heb de kat er bij

ingegooid».

(Ingez. door «Geelvinkje».)
K l e i n m i s v e r s t a n d .

Oom. «Je versnoapt alle dagen het dub-
beltj« dat ik je geef. Spaar dat geld toch
op, dan heb je iedere tien dagen een gul-
den bij elkaar!»

Karel. «Maar, oomlief, voor een gulden
bonbons kan ik toch niet ineens opeten !»


