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LAND- EN TUINBOUW
Onder redactie van

B. VAN K R I M P E N , landbouwonderwijzer te Locbem.

ZON.
27 Maart op 5-48 onder 623.
3 April „ 5.32 „ 6.35.

10 „ „ 5.16 „ 6.47.
17 „ „ 500 „ 6.59.

MAAN.
26 Maart Laatste Kwartier.
2 April Nieuwe Maan.

10 „ Eerste Kwartier.
18 „ Volle Maan.

Fietslantaarns ontsteken tusschen
6 41 en 535.

Toeneming der melkproductie.
DOOF veelvuldig gebruik groeien de or-

ganen, ze nemen in omvang toe, en wor-
den ook krachtiger. Zij die geregeld en
opzettelijk diep ademhalen in de frissche
lucht en daarbij behoorlijk beweging »e-
fieen, krijgen krachtige longen. Een smid,
die reel den voorhamer hanteert, mag
zich m ^est verheugen in krachtige en ge-
spierde armen, terwijl zij, die dikwijls en
lang moeten loopen zeer ontwikkelde
beenipieren krijgen.

Wordt daarentegem een orgaan niet
gebruikt, zeo gaat het achteruit. Dit is
een van de grondeigenschappen der
natuur.

Hoe een orgaan door geregeld functio
neeren in omvang kan toenemen, leert
ons den uier onzer koeien.

Onder de stamouders enzer koeien ii
in vroeger eeuwen nooit e«n ras geweest,
dat zooveel melk kon produceeren als het
tegenwoordige. Alleen door regelmatig
melken, dus door den nier tot werkzaam-
heid te dwingen, gepaard met een ratio-
neele teeltkeus, is het gelukt de koeien tot
een enorme groote melkproductie te bren-
gen. Hieruit volgt vanzelf, dat bij onre-
gelmatig ea onvoldoend uitmelken de
melk gif t moet dalen. Tot zekere hoogte
hangt het dan ook van den melker(ster)
af, of een vrouwelijk rund zich tot een
uitstekende melkkoe zal ontwikkelen, ja
of neen.

Hoe langer zoo meer wordt acht gege-
vea op het melken. Op verschilleade
plaatsen worden door de Afdeelingen van
de Geld. O v. Maatij. van Landbouw atelk-
cursussen georgaaiseerd En dit dient nog
veel meer plaats te hebben.

Naast het melken, is, zooals wij reeds
opmerken, een rationeele teeltkeus van
het meeste gewicht geweest. Juist door
het uitzoeken van fokdieren, bij wie de
eigenschap van veel melk te leveren, er-
felijk is geworden, verkrijgt men stammen,
die hierin bjjzoader uitmunten.

Hoe groot de vooruitgang in dit opzicht
is, blijkt het best uit het volgende. Op
sowmige Duitsche landgoederen heeft
men aanteekeaingen gemaakt van de
melkopbrengst der runderen. Hieruit zien
we, dat pas in het laatst der 18de eeuw
met het controleeren der melkgift begon-
nen werd. Omstreeks 1790 gaf een koe
dageiyks ongeveer 3/4 L. melk, 10 jaar
later li/f L., in 1810 twee L., in 1820
drie, in 1834 vier L. Langen tijd bleef
dit de gemiddelde opbrengat per dag, Pa§
in 1870 is de voortgang zoo ver gevor-
derd, dat we een gemiddelde gift van 8
L. vermeld vinden.

In de laatste veertig jaar zien w| de
rundvee-teelt hoe langer hoe meer zich
bewegen in de melkrichting. In navolging
van Denemarken werden Contröle-veree-
nigingen opgericht. Dit geschiedde echter
pas na 189o. Niet alleen stellen deze ver-
eenigingen zich ten doel op geregelde tij-
den, b.v. eenmaal in de veertien dagen, de
hoeveelheid melk van elk dier in het bij-
zonder na te gaan, ook het vetgehalte
wordt gecontroleerd. Zoo doende krijgt
men een juist overzicht van de produc-
tiviteit onzer runderen. Aan de hand van
de op deze w|ze verkregen gegevens is
het natuurlijk mogelflk een rationeele
teeltkeus toe te passen.

Hoe zeer onder dezelfde omstandigheden
twee dieren kunnen verschillen, leeren
ons de volgende voorbeelden.



dieren zich weer aan besproken ondeugd
willen overgeven, en daarbij den kop bui-
gen of strekken, punten te voorschijn ko-
men, die pijn veroorzaken. v. K.

De waarde van turfmolm in
den tuinbouw.

Turfmolm en turfstrooisel worden in den
tuinbouw ongetwijfeld voor verschillende
doeleinden gebezigd. Wie kent niet hunne
waarde als dekkingsmateriaal ? Tal van
gewassen toch, die nu juist niet volkomen
tegen onze winters bestand zijn, vinden in
turfmolm een goede bedekking. Waar toch
blad, 't welk als zoodanig eveneens in
aanmerking komt, weldra tot verrotting
overgaat en daardoor 't onder haar ver-
borgene evenzeer zou kunnen aansteken,
vooral zoo de bedekking te zwaar is en
te lang er op blijft liggen, behoeft men
bij turfmolm voor verrotting niet licht
bevreesd te zijn. Blad toch verwekt
warmte bij 't rottingsproces en die warmte
wekt 't gedekte vaak te vroeg tot een
nieuw leven op. Turfmolm is voor vaste
planten, bolgewassen, struikrozen enz
verre te verkiezen boven blad, vooral ook
wat betreft de netheid. Blad waait bij een
krachtigen wind, zoo 't niet afgedekt is
met wat dennentakken, spoedig op en ver-
spreidt zich daar waar we 't liever niet
zien. Blad is bovendien een schuilhoek
voor menig ongedierte, terwijl de sporen
van tal van «ziekten» er in overwinteren,
't Blad hebben we om niets, turfmolm
moet men koopen; de prijs is echter niet
zoo hoog, of die onkosten kan men zich
nog wel getroosten, te meer, wijl turfmolm
ook elders nog zeer goed van pas komt.

Meer dan zulks voor ettelijke jaren wel
't geval was, wordt turfstrooisel gebezigd
in stede van stroo in de stallen en voor-
namelijk in paardestallen. Onderzoekingen,
meerdere jaren achtereen voortgezet, heb-
ben duidelijk bewezen, dat mest van turf-
strooisel veel rijker aan gemakkelijk op-
losbare stikstofverbindingen is dan stroo-
mest. Turfstrooisel toch houdt de am-
moniak, die bij gebruik van stroo zoo
licht vervliegt, vast en deze ammoniak
heeft voor de mest zeer veel waarde. Of
de mestwaarde van stroo op zichzelf niet
hooger staat, dan die van turfstrooisel ?
Dat zal al zeer gering zyn, terwijl tmrf-
strooisel vrij wat goedkooper in prijs is.
Een groot voordeel van turfstrooiselmest
is ook, dat deze zich veel gemakkelijker
aat verdeelen. Direct als plantenvoedsel

heeft 't evenals stroo al zeer weinig
waarde.

Onwillekeurig zou men meenen, dat de
zuren van het turfstrooisel 't daarmee
bemeste land zuur zullen maken. Hiervoor
behoeft men echter niet bevreesd te zijn,
aangezien de zuren geneutraliseerd wor-
den door den opgezogen ammoniak. Voor
onze zware kleigronden is turfstrooiselmest
niet direct op zijn plaats, 't Best past hij
op humusarmen zandgrond, 't Hurnusge-
halte en de watercapaciteit van den bodem
worden aanmerkelijk verhoogd bij een ge-
regeld gebruik van dezen mest. Turfstrooi-
sel bezit 't vermogen zeer veel water tot
zich te nemen on dit vast te houden ; 't
neemt ongeveer het twaalfvoud van zijn
gewicht aan vocht op; stroo daarentegen
slechts het drievoud. Vooral voor onze
beerputten kan turfstroosel uitstekend
worden aangewend. En waar 't misschien
bezwaarlijk gaat dit in de putten zelf te
werpen, daar zou men de faecaliën kun-
nen uitstorten op vlak uitgespreide turf-
molm. 't Best doet men zulkn in gemet-
selde, platte mestputten. Dit spulletje ia
voor alle doeleinden te bezigen, maar
vooral in den moestuin, bij frambozen en
bessen, op zijn plaats. De resultaten met
turfstrooiselmest tij tal van groenten zijn
werkelijk van groote beteekenis. Niet al-
leen, dat de opbrengst er door toeneemt,
maar oek de malschheid der daarin ge
teelde groenten, laat niets te wenschen
over. Turfstrooisel is een goeda grondbe-
dekking, belet voor een groot deel 't uit-
drogen van den grond. En waar nu 't
spitten, b.v. tusschen aardbeie», frambozen,
bessen, rechtstaande en schuine snoeren
na verloop van tijd zoo goed als onmoge-
lijk wordt met 't oo§ op de wortelbescha-
diging, zoo is die mest, 't zij van paarden
of wel turfmolm doortrokken met beer en
gier, voor grondbedekking tusschen die
gewassen zeer aan te bevelen. Alleen bij
aardbeien zal 't gebruik van beer menigeen
doen afschrikken. Van belang is dan toch
't losmaken van den bovengrond, 't zjj
met een schoffel, opdat de bovenlaag niet
alleen te gesloten blijft, maar ook de voe-
dingsstoffen beter kunnen intrekken. Zoo
eenigsziis mogelijk strooie men den tnrf-
molm tijdens den winter uit, opdat deze
zich vol kan zuigen met vocht. Onderwer-
ken is dan niet noodzakelijk. Ook tnrf-
strooisel met kunstmest kan zeer
goed op meer hooge gronden worden aan-
gewend.

«Floralia».



De ] eer G. E. Tichelaar te Loppergnm
mol i: 1894 twee vaarzen :

No, , no. 9322 N. R. S. geb. 3 Mrt. 1892,
gekalfd 24 Mrt. 1894, Cereg no. 9223 N.
R. S. geb. 7 Mrt. 1892, gekalfd 21 Mrt. 1894,
dus van ongeveer denzelfden ̂ leeftijd en
denzelfden kalftijd en die op dezelfde weide
resp. hetzelfde voeder ontvingen. Van af
25 resp. 22 Maart werd de melk regel-
matig wekelijks gemeten, tot den 28 Nov.
toen de eerste nog 2 L., en de tweede
nog 4 L. daags gaf.

Nora bracht op i» 247 dagen 1502 L.
of gem.' ruim 6 L. per dag. Ceres bracht
op in 250 dage» 3340 L. of gem. ruim
13,3 lf. per dag.

De heer Huisman, zuivelconsulent te
Groningen, vond bij een wedstrijd in het
bijhouden van melklijsten in 1901 de vol
gende merkwaardige verschillen.
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Wij zouden deze voorbeelden nog met
vele kunnen vermeerderen. Voldoende is
het echter zeker om te doen zien, dat
het zeer noodig is het vee voortdurend te
controleeren.

Ten slotte nog de volgende cijfers, die
het resultaat weergeven van vier jaren
arbeid. Zo betreffen de werkzaamheden
van eenige controle-vereenigingen van Hees,
Emmerik, enz. in Rijn-Pruisen en loopen
over i 1383* mei k perioden.

Per jaar en per koe.
Melk Vet Botervet

1904
1905
1906
1907

— 3629 K.GK
- 39U5 „
-4047 „
- 4182 „

322 pet.
328 „
3.21 „
3,28 „

= 117 K.G.
= 131 „
= 134 „
= 137 „

v. K.

Luchtzuigen.
Dit is een der ondeugden van paarden.

Zij bestaat hierin, dat de dieren de lucht
inslikken, en door den slokdarm in de
maag persen, waarbij een gorgelend ge-
luid wordt waargenomen.

Men onderscheidt twee soorten van
luchtzuigers : kribbebijters en windhappers.

De kribbebijters zetten de snijtanden op
den rand der krib, of op een ander
voorwerp, ja zelfs op de voorknie. De adem-
haling wordt 'voor korten tijd onderbroken
en de lucht wordt nu in den slokdarm
geperst. Deze wordt even daarna weer
uitgestooten, of, en dit is bij oude lucht-
zuigers het geval, naar binnen geslikt. Daar
de maag der paarden zoodanig is ingericht,
dat de lucht er niet weer naar boven uit
kan, ontstaat er dikwijls een hevige wind-
koliek door.

Vaak is het luchtzuigen voor paarden
een ware hartstocht, die zij zich door
verveling of o >k door het overnemen van
met deze ondeugd behebte dieren, hebben
eigen gemaakt.

De luchthappers hebben bij hun ver-
keerde gewoonte geen vast steunpunt. Zij
strekken hals en tong naar voren, om
daarna de tong met een slangachtige
beweging naar binnen te halen, waarbij
lucht wordt gevangen.

Zooals wij reeds opmerkten is het lucht-
zuigen meest door verveling, soms echter
ook door honger ontstaan. Het beste mid-
del er tegen is goede voeding en arbeid.
In enkele gevallen is de hartstocht even-
wel hiermee niet tege" te gaan en moet
men naar andere middelen omzien. Men
heeft daarom verschillende kopriemen in
den handel gebracht, waaruit, wanneer de

®



Consenten.
Aan de Afdeelingen van de Geldersch-

Overijselsche Maatschappij van Landbouw
is het navolgende schrijven verzonden:

Krachtens ministeriele beschikking van
6 Maart jl. zal vermoedelijk aan onze
Maatschappij consent worden verleend voor
den uitvoer van vee en schapen.

De Maatschappij geeft dan deze consen-
ten aan enkele nader door haar te melden
exporteurs.

Deze laatsten moeten een groot percen-
tage van de winst, op elk stuk vee bjj
den export gemaakt, afdragen aan de
Maatschappij.

Van dit bedrag houdt de Maatschappij
een klein gedeelte in kas, terwijl zij de
restant afdraagt aan de verschillende af-
deelingen, die het vee hebben geleverd.

Deze kunnen op haar beurt een klein
gedeelte dezer gelden in kas houden, ter-
wijl de rest verdeeld wordt onder de
boeren, die het vee aan den exporteur
der Maatschappij hebben geleverd.

Bij deze regeling krijgen de boeren dus
behalve den hoogsten marktprijs, die door
den exporteur voor het vee wordt betaald,
een gedeelte van de winst in handen, die
de exporteur in het buitenland maakt,
derhalve eene extra vergoeding boven den
koopprijs.

De namen der exporteurs en de gedeel-
ten der winst, in percenten uitgedrukt,
zullen hader worden gemeld. Daar de re-
geling met den meest mogelijken spoed
tot stand moet komen, verzoekt het Dage-
lijksch Bestuur den Afdeelingsoesturen
dringend, den leden direct in kennis te
stellen met deze voor hen zoo uiterst
gunstige beschikking en hen te vragen,
zoo spoedig mogelijk op te geven, hoeveel
stuks vee zij ten verkoop beschikbaar
hebben. De meest mogelijke spoed moet
hierbij worden betracht, zal het plan naar
wensch kunnen slagen.

Nadrukkelijk zij er verder op gewezen,
dat uitsluitend leden van de Maatschappij
van deze regeling mogen profiteeren, ter-
wijl het tevens wensehelijk wordt geacht,
den leden ernstig in overweging te geven,
uitsluitend hun vee te verkoopen aan den
door de Maatschappij aangewezen expor-
teur, want, mocht het blijken dat een lid
aan een anderen exporteur verkoopt, zoo
zal hij bij eene volgende gelegenheid ver-
stoken blijven van zijn aandeel in de door
den exporteur aan de Maatschappij afge-
dragen winst.

Nader wordt gemeld:
Door het Dag. Bestuur der Maatschappij

zijn als exporteurs aan ge wezen: de firma'g
Zwanenberg te Oss en K. Philipse & Zn.
te Zutphen. Voorloopig geldt de regeling
alleen voor koeien, stieren en kalveren,
maar deze kan later worden aangevuld
met schapen.

De consenten worden niet aan de ex-
porteurs gegeven, maar aan de Afdeelingen,
die het eerst een voldoend aantal stuks
vee opgeven ; de Afdeelingen kunnen het
opgegeven vee by de leden opkoopen en
betalen daarvoor de hoogste markt.

Paardenfokkerij
in Gelderland. Onder voorzitterschap van
den heer H. J. baron van Doorn van
Westcapelle werd te Arnhem de alge-
meene vergadering gehouden van de Ver-
eeniging tot bevordering der paardenfok-
kery in Gelderland.

Uit het jaarverslag van de» secretaris
bleek, dat de ernstige tijdsomstandigheden
ook haar invloed hebben doen gevoelen
op deze vereeniging, zij hit ook in gerin-
ge mate. Het aantal leden verminderde
met 4 en bedraagt thans 160 en 10
donateurs.

De aftredende bestuursleden, de heeren
J. W. F. Scheffer, mr. G. J. IJssel de
Schepper en S. H. Brantsma, werden bij
acclamatie herkozen.

In principe werd besloten ook in 1916,
evenals vorige jaren, een concours hippique
te Wageningen te houden.

De heer W baron van Voorst tot Voorst
deelde mede, dat hij voor dit concours een
cup uitlooft voor de beste merrie van het
concours, die geschikt geacht wordt voor
het fokken van het zware rijpaard.

Namens het bestuur werd meegedeeld,
dat op het program van het concours een
nummer geplaatst zal worden : artillerie-
paarden aan de hand voor te brengen.

Voor deze paarden worde» prijzen beschik-
baar gesteld tot een bedrag van f210,
doch zij moeten te koop worden aange-
boden aan de Remonte-commissie. De
verdere regeling dezer zaak werd over-
gelaten aan het bestuur.

Met het oog op de vele bereden troepen
in de omgeving van Wageningen, werd
besloten voor de onder-officieren van be-
reden wapenen een gymkhana-race uit te
schrijven.



No. 12.

VOOR DE JEUGD
ON DER RED ACTIE VAN MEVR. MARIE VAN AMSTEL

Van den dommen Pieterman en
het verstandige Marietje.

Er was een» een heel kleine jongen,
die Pieterman heette. Eigenlijk heette hij
Pieter, maar omdat hij zoo dom en zoo
klein wa*i, noemde hij zich zelf altijd
aPieterman" en voegde er gewoonlijk aan
toe »heeft honger" ; dat kon ieder dade-
lijk begrijpen. Pierman had ook een vrien-
dinnetje, Marietje, die woonde aan de
overzijde van het straatje, Marietje was
niet zoo heel veel grooter dan Pieterman,
maar natuurlijk veel verstandiger, want
de meisjes worden veel gauwer verstandig
dan de jongens. Zij had al heel wat van
de wereld gezien, want zij was verleden
Zondag met haar oudste zusje in het bosch
geweest, ver van hun huisje, om er aard-
beien te plukken.

— Ga mee aardbeien zoeken, zei Ma-
rietje op zekeren mooien Zondag tegen
haar overbuurtje Pierman die juist de
deur uitkwam. Hij had op den grond ge-
zeten in de keuken en als naar gewoonte
zijn oude liedje opgezegd: » Pierman heeft
honger". Hij had juist een vol bord lek-
kere pap op en kon het er dus best mee
stellen. Toen hij het weer eens zei, ging
juist zijn moeder door de kamer.

— Domme jongen, houdt dadelijk op
mei dien onzin of anders ga je er maar
uit!

En een paar seconden later zat Pierman
op het stoepje, daar kon hij naar harte-
lust het zelfde deuntje herhalen.

Tegenover hem op het stoepje aan den
overkant van het straatje zat Marietje in
een mooi Zondagsch jurkje en keek er
met verwondering naar, dat Pieterman
met zoo'n vaart uit zijn huisje kwam ge-
loopen. Zij keek even naar haar vriendje
en zei toen:

- Ga nu mee aardbeien plukken.
Hoewel Pieterman niet precies wist, wat

zij er mee bedoelde, ging hij naar haar
toe, zei nog eenmaal erg klagelijk: >Pie-
terman heeft honger" en liep toen naast

Marietje over den stoffigen landweg naar
het bosch toe.

Met was warm en er waren niet vee
aardbeien en bramen meer te vinden.

— Die hebben de dwergen afgeplukt,
om er in een groote tobbe moes van te
koken als wintervoorraad.

O! o! o! wat was dat? Marietje keek
om en zag, dat Pieterman midden in een
grooten mierenhoop was terechtgekomen.
Zij trok hem er vlug uit en beiden bleven
er naar staan kijken, hoe de mieren druk
in de weer waren hun vernielde stad we-
der op te bouwen. Het was juist tegen
den middag en de mierenmama's kwamen
met haar kleintjes naar buiten om ze van
de zonnewarmte te doen genieten; daar
worden ze dik van en krijgen ze mooie,
roode wangetjes door. Pieterman wist na-
tuurlijk niet, dat het jeugdige miertjes
waren en dacht, dat het suikerkruimels
waren. Bij bukte zich en wilde juist een
paar van die aardige mieren kindertjes in
zijn mond steken, toen Marietje het ge-
lukkig merkte en haar domme vriendje
meetrok verder het bosch in.

- Dank U wel, Marietje! hoorde zij de
mieren mama's haar achterna roepen.

Pierman heeft honger, knorde de
kleine domoor weer. Nu was het de wer-
kelijke waarheid, want de kinderen waren
al een paar uur onder weg Marietje had
wel willen meshuilen, maar zij was er
veel te verstandig voor.

Zoem, zoem l zoem, zoem l wat was dat
daar hoog in de boomen? Marietje keek
in de hoogte en zag een zwerm bijen aan
een tak hangen. Zij waren juist terugge-
komen van een bal bij mevrouw Roos;
de koningin met haar zoon en dochter
benevens het noodige gevolg. Op het
laatste oogenblik, toen de gasten naar huis
wilden gaan, pakt» mevrouw Roos nog
een groot stuk honingkoek in voor de
broertjes en zusjes thuis. Nu hing de ho-
ningkoek in het midden van den tak en
alles zwermde er omheen, terwijl de koek
schitterde in het zonlicht.



Pieterman ging op zijn teentjes staan
en strekte de handjes er naar uit. Geluk-
kig was Marietje op haar hoede efc trok
den kiemen Pieter snel terug en dal was
maar goed ook! Pieterman zou allesbe-
halve prettig er aan toe zijn geweest.

Intusschen stond de zon al hooger aan
den hemel. De kinderen hadden het dorps-
klokje al twaalf uur hooren luiden en zij
dachten er aan, dat van het lekkere Zon-
dagsgebraad wel niets meer zou over zijn
als 2ij terugkwamen.

Als zij nu maar den weg naar huis
konden vinden l In de verte kwam het
Marietje voor, alsof zij water zag glinste-
ren. Zij trok haar vriendje mee en won-
der boven wonder, daar stonden zij voor
de tobbe met fijn gemaakte bramen, waar-
van Marietje's grootmoeder zoo dikwijl
verteld had. De tobbe was wel tweemaal
zoo groot als de grootste waschtobbe en
zoo diep als de dorps vijver.

— Pierman heeft honger, dreinde het
ventje en vóór Marietje er op verdacht
was, sprong hij in de tobbe, waarin hij
tot zijn schoudertjes verdween, allien zijn
hoofd bleef boven «water», omdat het nog
zoo licht was en zoo leeg.

Marietje werd eerst bleek, teen rood
van schrik, maar daarmee was Pieterman
niet geholpen. To«n dacht zij even na,
zette zich op den rand der tobbe en be-
gon te eten, te eten, alsof er haar leven
van afhing, 't Was echter meer het leven
van haar overbuurtje. Deze wilde ook
graag meehelpen, maar telkens als hij een
hap wilde doen, zonk hij tot aan zijn
oogen in het lekkere vocht. Eindelijk
moest Marietje met drinken ophouden;
zij kon geen dropje meer tot zich nemen.
Met een treurig gezichtje keek zij naar de
tobbe, die nog meer dan half vol was.
Wat moest zij doen ? Zij was ten einde
raad, nam de punten van haar mooie
schortje in de handen en begon hartver-
scheurend te huilen, Pierman huilde mee.

— Kriebel, krabbel! Kriebel, krabbel!
Marietje ve«gde de traantjes weg en zag
een leger van wel honderden mieren
aankomen. Dat waren de dankbare mie-
renmassa's, wier kindertjes zij gered had
en die Marietje hadden hooren weenen
en haar nu ter hulp snelden. Ook de papa's
waren meegekomen en zelfs de kindertjes,
want die konden toch niet alleen thuisblij-
ven. De mieren zagen dadelijk, wat hun
te doen stond, zij wreven even met de
neusjes tegen elkaar, want dat was hun
manier „van te zeggen «smakelijk eten"!

Toen krabbelden ze over den rand der
tobbe en lieten zich het zoete vocht goed
smaken, 't Was aardig om te zien, hoe
vlug dat ging; eindelijk vulden de papa's
hun jaszakken en de mama's de zuigfles-
schen der kleintjes. De dorpsklok sloeg zes
uur; het werd al donker.

- Vrouw, zei een der Papa's, nu moe-
ten wij naar huis, de nachtlucht is niet
goed voor onze kleintjes. Eerst wilden de
Mama's nog niet mee, omdat de tobbe
nog niet leeg was. Maar de kleintjes, die
wat te veel bramensap hadden gedronken,
kregen pijn in hun buikje en begonnen te
huilen. Zoo trokken zij naar huis, na Ma-
rietje vriendelijk gegroet te hebben. Het
kleine meisje nam weer de punten van
haar schortje in de handen en begon
weer te weenen.

Goeden avond, Marietje t Wie zei
dat? Dat was de bijen-koningin, die zoo
blij was, dat Pietermannetje door Marietje's
toedoen den honingkoek niet had meege-
nomen. Daarom had zij haar trouwe on-
derdanen bijeen geroepen om haar redster
uit den nood te helpen. Het was een ge-
zoem van belang en toen de bijtjes Pier-
man in de tobbe zagen zitten, begrepen
zfj dadelijk, waarom Marietje huilde.

't Was al donker in het bosch; de
maan scheen met haar zilveren licht door
de boomen en glimlachte over het aardige
tooneeltje ver onder haar.

— Hoera! riep de koningin en likte de
laatste droppel bramensap op.

Hoera! riepen haar onderdanen.
Marietje reikte Pieterman de hand en één,
twee, drie, daar stond ons baasje op zijn
dikke beentjes voor de tobbe. Wat zag hij
er uit! Van onder tot boven zwart als
ink t ; alleen zijn hoofd was rood en wit
omdat dat er niet ingestoken was.

Zoem ! zoem l bromde de koningin,
die mij lief heeft, die volge mij! Iedereen
ging mee, zelfs Marietje en Pieterman. De
weg leek hun lang niet zoo ver als dien
morden en weldra zagen zij de eerste
lichtjes voor de vensters van het dorp
door de boomen schitteren. De hofhond
van het eerste boerenhuis begon te blaf-
fen, toen hij den pik-zwarten Pieterman
zag aankomen, dien hij voor een schoor-
steenveger hield. De dorpelingen, die den
aeelen dag naar de kinderen gezocht had-
den, kwamen allen naar buiten geioopen.
t Was een geluk, dat Marietje er bij was,
anders had zelfs moeder haar Pieterman
niet herkend. Dat was me een vreugde!
Pieterman kreeg dadelijk drie dikke boter-



hammen en vergat uit louter pleizier
daarover te brommen : »Pieterman heeft
honger". Sedert dien tijd heeft hij zijn
geliefkoosd zinnetje nooit meer gezegd.
Ook heeft Marietje nooit in haar leven
meer gevraagd : zullen wij aardbeien gaan
zoeken? Zij had geleerd wat voor treurig
heid er uit zoo'n onschuldig plannetje
kan ontstaan.

Wanneer een van jullie in het bosch
komt, groet dan die dankbare mierenma-
ma's en bijen van mij. De tobbe metbra-
meniap staat dichtbij neen, dat
zeg ik jullie niet. Anders zou een van
jullie het in den zin krijgen om er heen
te gaan en dan er in vallen en daar ik
zeker weet, dat je geen leege hoofdjes
hebt, zou je verdrinken!

Wim's stuivertje.
Piet zat op een stoep bij de markt zijn

zakken uit te halen, en Wim zat een tree
hooger te kijken, wat er te voorschijn
kwam. Je kon nooit weten of er niet iets
begeerlijks bg was. Er lag al een heele
verzameling naast Piet, als, een mooi stuk
touw, een paar knikkers, een stuk appel
en nog kwam er geen einde aan. Daar
rolde een geldstukje de sto^p af. Wim
vloog het achterna en bracht het zege-
vierend terug.

— Dat is een stuiver, Pi«t!
- Ja, dat weet ik, maar het is valsch.

— Och kom, het ziet er zoo mooi uit,
zei Wim, en wreef het stuivertje tot het
blonk.

— Dat is zoo, maar het is toch heusch
valsch. Jij mag het hebben, ik heb er toch
niets aan.

Wim stopte het haastig in ztjn zak uit
angst, dat Piet zich eens bedenken mocht
en holde er mee weg, om het aan zijn
zusje te laten zien. Na rijp beraad beslo-
ten zij er brokken voor te koopen. Zoo
gezegd, zoo gedaan. Zij wandelden er mee
naar den kruidenier op den hoek.

— ' Mag ik voor een stuiver brokken ?
vroeg Wim.

— Waar is je geld?
— Het kereltje legde het blinkende

stuivertje op de toonbank, maar de krui-
denier zei norsch:

— Maak dat je weg komt met dat geld.
En pas op, als je weer zulke streken uit-
haalt !

— Wij gaan daar nooit meer koopen,
zei Wim verontwaardigd. Verbeeld je zoo'n
blinkend stuivertje niet te willen hebben.

< gaan drop koopen bij oude Mie.

Loop heen, zei oude Mie, ik heb
toch al werk mijn brood te verdienen en
dan nog valsch geld voor mijn waar te
krijgen.

— Nu geloof ik toch, dat Piet gelijk
had, zei Wim treurig, het is niets waart.
Och, dan zou hij het ook niet hebben
weggegeven.

Achter aan de markt stond een armoe-
dig kraampje, waarbij doove Anna het
appelvrouwtje zat. Zij was een vriendelijk
oudje en had Wim dikwijls een aangesto-
ken appel of een sinaasappel met een
plekje er aan gegeven.

Wim keek aandachtig naar haar en zei
eindelijk tot zich zelf:

— Anna heeft geen steenen toonbank
om er het geld op te laten rammelen en zij
ziet ook zoo erg goed niet meer. Wij zul-
len naar haar toegaan en zien, dat wij er
een paar appels voor krijgen.

Marietje sprong op van vreugde bij het
vooruitzicht in een lekkeren appel te bij-
ten. Wim liep echter heel langzaam en
draaide het stuivertje om en om, alsof hjj
ernstig over iets nadacht.

— Och, voor die winkels kon het mij
niet schelen, mompelde hij, maar bij haar
doe ik het niet graag.

(Slot volgt.)

ANECDOTES
(Ingez. door A. Geels te Lochem).

Kamermeisje: »Waarom maakt die ba-
ron B. toch altijd ezelsooren aan zijn vi-
sitekaartje, dat hij afgeeft?"

Huisknecht: »0, dat is het teeken dat
hij er zelf geweest is."

J a n t j e s e k u u r .
Luitenant (tot zijn oppasser): »Boersma

haal me eens gauw een perronkaartje."
Boersma: „Eerste of tweede klasse lui-

tenant ?"
(Ingez. door Janna Swierink). s

Tante: En hoe gaat het Piet op school.
Piet (eenigszins bevreesd, dat Mama

inlichtingen zal geven). — O best Tante,
de Meester houdt erg veel van me, ik mag
als de school uit is, altijd nog een poosje
blijven.

(Ingez. door Aaltje Florijn).
V o e r dr ie .

Handel, de beroemde componist, was



niet alleen een groot toonkunstenaar, maar
ook groot van gestalte en een groot eter.

Eens kwam hij in een Londensch eet-
huis en bestelde een middagmaal voor drie
personen

Hij wachtte lang en er werd maar niet
opgedragen. Eindelijk werd hij ongeduldig.

»Waar blijft het eten P" vroeg hij aan
den bediende.

»Wij wachten tot dat het gezelschap
komt", was het antwoord.

»Breng dan maar terstond het eten
op l" riep Handel, ik ben het gezelschap !"

R A A DSELS
Oplossing der Raadsels in no.10.

I. Beter een vogel in de hand, dan
tien in de lucht.

II. Amersfor -t.
III. Koninginnedag.

De prijs viel ten deel aan :
TEUNIS IN 'T HOF, te Epse.

Nieuwe Raadsels.
(Ingez. door Catrientje Krop).

I.
Mijn geheel bestaat uit 15 letters, en is

iets waarin de kinderen zich kunnen ver-
maken.

Een 7, 8, 9, 11, 4, prikt.
IS, 14, 15, is een metaal.
Een 6, 13, 14, 12, 5, 6, rijdt te paard.
l, 9,'10, 7, is een jongensnaam.
5, 2, l, is een boomk\
Een 11, 2, 9, 4, wordt gezongen.
7, 8, 14, 3, is een diertje.

II.
Mijn geheel is een stad.
9, 8, 10, is een lichaamsdeel.
5, 6, is een maat.
Een 7, 9, 8, 10, ligt over het water.
l, 12, 5, is een verkorte meisjesnaam.
3, 5, 8, O, bevindt zich in elk huis.
Een koe is een nuttig 4, 2, 5, 9.

(Ingez. door Hendrika ter Vrugt te Ruurlo).
III.

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

Als het regent gaat Jan niet naar school.
Het regent dat het giet.
Het kalf werd verkocht.
De koe was bijna verdronken.
Het is vandaag mooi weer.
Hij dempt het gat.

Men trof geen mooi weer.
De bloemen bleven lang goed.
Met doosje viel in den put.

BRIEVENBUS
Q e r r i t R o e s te E i b e r g e n . Hoe oud is

broertje nu? Grappig, dat hij nu al plannen maakt
om later met ons mee te doen. Natuurlijk, mag hij
dat dan.

C a t o B o s c h m a n. Met genoegen vernam ik,
dat je je tot ons ra > daelclubje aangetrokken ge-
voelt Ik heet je hartelijk welkom in onzen kring.

W i l l v V r i e z e n te V o r d e n . Zeker, mag je
ook meedoen, héél gaarne zelfs. Als je toch de raad-
sels altijd oploste, heb je gelijk, dat je ze liever
inzendt.

A l b e r t h a E. te H e n g e l o . Aangenaam ken-
nis te maken, nieuw raadselvriendinnetje. Je bij-
dragen heb ik in dank ontvangen.

Jet L o d e w e g e s . Als je een handwerk onder
handen hadt, 'dat op een bepaalden tijd klaar moest
zijn, dan begrijp ik er alles van; want handwerken
vallen altijd erg tegen.

Ge r da ter W e l l e , 't Spijt me, dat je met het
derde raadsel van de vorige week zooveel moeite
hadt, meisje. Hartelijk gefeliciteerd met al de ver-
jaardagen in je familie. Wil je er bij het inzenden
van bijdragen in ' t n itenken,dathet pa

wordjUv '
. •' l o. Ja meisje,

het wil nog niet erg met 't weer en toch zitten de
heesters in mijn tuintje vol knoppen! We zullen
maar denken aan het spreekwoord, dat luidt: lEen
inhoudende Maart is goud waard."

G e r r i t H i e t k a m p te G o r s s e 1. Het ver-
wondert me ,niet, dat je er den vorigen keer met
mee klaar kwam, vriendje. Je maakt veel te veel
werk van het opschrijven van de oplossingen. Zie
eens, hoe ik ze in ons blaadje schrijf. Zóó mogen
jul l ie het ook doen; dat is eenvoudig, niet waar?

T o o s L e b b i n k t e Z u t p h e n . J a meisje,
sneeuw valt er dezen winter genoeg. Er wordt wel
eens beweerd, dat sneeuw arme lui's mest is; dus
dan heeft het ook alweer zijn nut.

H e r m a n W e v e r s t e E i b e r g e n. Ik zal 't
heel prettig vinden om geregeld je oplossingen te
ontvangen, al was 't alleen Ttoaar «omdat je werker
zoo keurig netjes uitziet.

G r a d a M a r s m a n te L a r e n . Zooals j e ziet,
ontving ik je oplossingen nog tijdig genoeg.

G e r d a V o l k e r s . Ik kan me wel voorstellen,
dat je pleizier hadt in die jonge hondjes. Maar over
't algemeen vind ik katjes aardiger. Die zijn veel
speelscher en hebben soms zulke geestige snuitjes.

M i e n e k e B o s c h m a t e R u u r l o . Weineen
meisje, 'het is volstrt kt niet erg, als je eens een
keertje overslaat. Dat kan natuurlijk wel eens ge-
beuren. Ik vind 't heel goed, als je mij een brief-
kaart /.end.

G e e r t r u i d a H i l v e r i n k t e N e e d e . Moe-
der heeft groot gelijk, meisje. Als je maar eerst
een begin maakt, dan volgt de rest van zélf en ten
slotte wordt het een gewoonte.

»V i oo 11 j e". Ik heb er niets op tegen, da t je
liever onder een schuilnaam met ons meedoet; mits
je er steeds aan denkt, je brieven zoowel met je
waren naam als met je schuilnaam te onderteek&r
nen. Vriendelijke groeten.

Mevr. MARIE VAN AMSTEL.


