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I 
VOORWOORD. 

Heil de Lezer! 

t.let korte \\·oorden bopen wij deze Vierde Jaargang 
van ons J aarboek bij de lezers van " H e i II" est en" te intro
duceren. 

Gelukkig zijn wij dit jaar niet te lam. Gaarne badden 
wij bet met de Kerstdagen doen uitkornen, \mt ook oorspron
k elik ons plan was, maar de steeds uitbreidende \Yerkzaarn
heden aan onze Drukkerij heeft dit verbinderd. 

\Yij \\·illen over bet J aarboek zelf niet \"eel zeggen; dit 
is niet nodig . E en ieder wect dat, \Yannecr "Het Westen" 
zijn intekenarcn iets aanbiedt, <lit goed moet zijn, anders 
lateu wii bet staan. 

\\"ij danken diegenen die ons >•;ederom met nuttige 
m t ikelen en andere bijdragen bebben ,-oorzicn, \rnardoor 
<lit Jaarboek weer een leerzame handleiding is Yoor onze 
lezers. 

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar, 

De Uitge<.'er en Drukker, 

H. DE GRA..:\F. 
P o TCHEFSTROOM, Dec. r grr. 



!LLUSTRA TIES. 

Een kijkje in de Dierentuin te Pretoria. .. 48: 
Vrouwen e:i Kinderen in het Meerbankkamp 80' 
Opening van de Nieuwe "Het Westen " Geb0uwen... 81 
Uitdelen van hout in het Vrouwenkamp te Meerbank 96 
De eerste Linotype 97 
Bekendmaking der vrede in het Meerbank Vrouwen-

kamp 112 
Gedenksteeri op het graf van Thomas Philippus 

Theron 113 
Goevernements Proefboerderij te Potchefstroom 117 
Hoe kan men de Melkopbrengst der Koe Verbeteren? 128 
J. S. Visage, W agenmaker 129 
De V1j ver in de Dierentuin te Pretoria. .. 144 
Een Lusth<"t in de Dierenruin te Pretoria 145 
Een der vele gebouwen in de Dierentuin te Pretoria 160 
Eenvoudige Mense 161 



5 

INHOUD. 

Voorwoord 
:lllustraties 
Publieke Feestdagen 
Zon- en Maansverduisteringen 
Datum Kalender 
Tuin-Almanak 
Historiese Kalender 
Post-Tarief 
Stadsraad Statistieken 
Xerkelike opgaven: 

Ned. Hervormde Kerk 
Gereforrneerde Kerk 
Ned. Herv. of Ger. Kerk 

·Curatoren Theologiese School 
Ingangspoorten voor vee 
Door dit tot dat . 
V el dkornetten 
Schoolraden 
Unie van Transvaalse Debatsverenigingen 
Recepte 
Een Reddende Bliksemstraal 
Ge bed 
Lezing gehouden door W. H. Scherffius, M.S Hoofd 

en Katoen Afdeling voor het Unie Kong es van 
Drogelandverbouwing te Pretoria, op 18 en 19 
Oktober 1911. ... 

Sterrekus 
Zwarte Roos 
Feiten en Theorieen omtrent Paardeziekte door Dr. 

Arnold Theiler, C.M.G. Wnd. Direkteur voo r het 
Onderzoeken van Veeziekten 

Prof. Diepdenker laat een Hoender broeden 
Hoe kan men de melkopbrengst der koe verbeteren ? 
K oren (Tarwe) door Heinrich S. du Toit, Superin-

tendent Goevts. Droogland Station Lic~tenburg 
Dierentuinen 
Het kweken van Vruchtebomen volgens het Droge

land sisteem 
V oor V rij heid 
Huismiddelen voor vee, door Thomas H. Dale, 

M. R. C. V. S., G. V. S. Potchefstroorn 

Bladz. 
3 
4 
7 
9 

11 
23 
27 
42 
46 

49 
55 
59 
57 
65 
65 
66 
68 
71 
75 
81 
85 

86 
93 
95 

97 
119 
127 

137 
141 

146 
152 

157 



6 

ADVERTENTIES. 

Nott & Kennard 1 
Union Hotel, Maquassi \ 
Die Praatduiwel 
.Miller & Co. / 
Ge brs. Finn \ 
Beckett & Co. 
Duo 
Ogston & Co., 
Perrins & Co. , 0. F. 
Stewarts en Lloyds 
Donker Johannesburg, 
Wormser, j. A. 
Die Oeldduiwe! 
Marais & Co., 
,\lfo~d, f rank 
De Pretoria Dierentuin 
Oarlick's 
Barrett, E. C. 
Scorgie, Glen W. 
Blake, L. D. 
Kirkbride, G. F. 
De Wijn & Engelenberg 
Neser & Campbell 
Groeneveld, H. 
Oorlogs- en andere Gedichten 
Leask & Co., Thomas. 
Dreijer, H. J. 
Du Toit, P. J. 
Georges Hotel en Botrelstoor 
]. Moody Lane 
The Verdite Gold Mine 
Onze School-Serie 
Die Liegduiwel . . . . .. 
Homoeopathiese Geneesmiddelen 
0MSLAG:-

Pag. 2, Cyclone Hekken en Omheining. 
" 3, Taalbond Studie. 
" 4, Springbok Tabak. 

Bia dz. 

8 

IO 

12 

14 
16 
18 
18 
20 
22 
33 
34 
41 
41 
45 
53 
54 
54 
54 
58 
64 
57 
70 
73 
74 
79 
79 
80 
80 
94 
96 

118 
167- 168 



1 

FEEST- EN YAKANTIEDAGEN. 

Kerkelijke Feestdagen. 

Goede Vrijdag ..... . .. .. .. .. .... .. . 
Paaschdag ..... . ...... ... . .. 
Hemelvaartsdag .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
P inksteren . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Kerstfeest ........ . .. ...... . ..... .. . . 

Kerkelijke Gedenkdagen. 

5 April. 
7 April. 
16 Mei. 
26 Mei. 
25 Dec. 

H ervormingsdag . . . . . . . .. 31 October. 

Nationale GedenB:dagen. 

Amajubadag . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 27 F ebruari. 
Dingaansdag... .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 16 December . 

V acantiedagen. 

Nieuwjaarsdag.. . ... .. . .. . .. . .. . ... 1 Januari. 
Paaschmaandag.. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 8 April. 
Victoriadag .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. 24 Mei. 
Uniedag ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 31 Mei. 
Koningsverjaardag... le Maandag in Augustus. 

l e Maandag in October. 
2e Kerstdag .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 26 December. 



P.K. Bus 183. T elefoon - 28. T el, Adres ~ ,NOT" 

llatt & Kennard 
Vendu=Afslagers, 

Land en Boedel Agenten. 

Verzekering (Levende have, ~rand, enz.) en 
Algemene Agenten. 

Kantoren King Edward Straat, 
naast Parker en Co. 

UNION HOTEL, 
MAQUASSI. 

(een minuut van de Statie). -:-

P . GLOVER, Eigen a a r . 

UITSTEKENTIE TAFEL en alleen de Beste :\lerken 
van DRANKEX en SIGAREN in -v·oorraad. 

W ARME en KOuDE BADEK en STORTBADEN. 

MA TI GE TERMEN. 
BIJ ELKE TREIN IS IEl"\AND VAN HET HOTEL. 

W agens altijd beschikbaar en gaan geregeld van af h et Hotel 
naar W olmaransstad. 

Telegram adres: - "QUIN.'. 

,,HET WESTEN''-DRUKK.ERIJ 
voor 

BOTERP APIER. 



YERDUISTERINGEN GEDURENDE 1912. 

In het jaar r912 zullen er twee verduisteringen van de 
zon en twee van de maan wezen. 

I. Gedeeltelijke verduistering van de maan op r - 2 
April, zichtbaar in de T ransvaal. Eerste aanraking met de 
P enumbra op r April, 9 uur 55 minuten n.m . 

Eerste aanraking met schaduwen, r April, rr uur, 26 

minuten n.m. 
:Midden van ,·erduistering, 2 April , r2 uur 14 min. v .m. 

Laatste aanraking met de schaduwen. 2 April , r uur 
3 mm. v. m. 

Grootte van \'erduistering (noorsnede \'an de maan ) 
·0.188. 

2 . Een centrale verduistering \'an de zon, r; April, 
onzichtbaar in Tmasvaal. 

3 . Gedeeltelijke verduistering van de maan, 2 6 Sept., 
onzichtbaar in Transvaal. 

4. T otale verduister:ing va11 de zon. ro Oct . , zichtbaar 
als een gedeeltelijke verduister:il!g in Zuidelik Trnns,·aal, 
0. Y. S., Kaap en ::.'fatal. 

De zon zal gedeeltelijk verduistercl ,,·ezen te Potchef
:stroom ,·an 4 uur 55 mirmten tot s uur 40 m in. n.m. 

De ]aa rgi!i ijd.: 11. 

21 :\Iaart . Herfst begint . 

21 Juni . \\.inter begim. tKor tste dag. ) 
23 Sept. Lente bcgint. 

2 2 Dec. Zomer begint. (Lar:gste dag .J 
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I JA~UARI, 31 da~en 
-----~ ---

'vlaansveranderingen . . 
4 Volle Maan 3 .30 n.m. I 

l I Laatste Kwartier 9.43 v.m. 1 
19 '.'Jieuwe Maan I.if' n.m. j 
27 Eerste Kwartier 10.51 v.m. 

- -- - -----

I Dag der 

1- - --
1 Week i'v\aand 

I ! iv\ 

I ~v 
I o 
I v 

2 

z 
z 
[\I\ 
D 
w 
D 
v 

3 

5 
6 
1 
8 
g 

10 
11 ~ 
12 

z 13 
z 14 
iv\ 15 
D 16 
w 17 
D 18 
V 19 5 
z 20 
z 21 
M 22 
D 23 
w 24 
D 25 
v 26 
z Zl ] 
z 28 
M 29 
D 30 
w 21 

Zons 

op. on. 

Spoorwegtijd 

v.m. 
5 21 

: 5 22 
5 22 
5 23 
5 24 
5 25 
5 26 
5 27 
5 28 
5 29 
5 29 
5 29 
5 30 
5 31 
5 32 
5 33 
5 33 
5 34 
5 35 
5 36 
5 37 
5 37 
5 38 
5 39 
5 40 
5 40 
5 41 
5 42 
5 43 
5 44 
5 45 

n.m. 
7 8 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 10 
7 10 
7 lO 
7 10 I 
7 IO 
7 IO 
7 JO 
1 10 I 
7 IO 
7 JO' 
7 10 I 
7 IC 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 g 
7 8 
7 8 
7 7 I 
1 1 I 
7 7 
7 6 
7 6 

FEBRUARI. 29 dagen 

Maansveranderin gen. 
3 Volle Maan l.58 v.m. 

JO Laatste Kwartie r :.?.51 v.m. 
18 Nieuwe ;'viaan 7 . .:W v.m. 
25 Eerste Kwartier ~.27 n.m. 

Zons 
Dag der 

op. on . 
----------

Spoorwegtijd 
---- - - --

D 1 
\." 2 
z 3 ~ 
7 , j 
L. ,. 

;\\ 5 
D 6 
w 7 
D S 
v g 
Z IO '.r 
z 11 
M 12 
D 13 
w 14 
D 15 
v 16 
z 17 
z 18 ·~ 
M 19 
D 20 
w 21 
D 22 
v 23 
z 24 
z 25 ~ 
M 26 
D 27 
w 28 
D 29 

v.m. n.m. 
5 45 7 5 
5 46 7 ;) 
5 47 7 4 
5 48 ; 7 4 
5 48 7 4 
5 49 7 3 
5 50 7 2 
5 50 7 2 
5 51 7 I 
5 52 7 0 
5 53 1 a I 
554 659 
5 55 6 58 
5 55 6 57 
556 656 
5 57 6 55 
5 57 6 55 
558 654 
5 59 6 53 
5 59 6 53 
6 0 6 52 
6 l 6 51 
6 2 6 50 
6 2 6 49 
6 - 3 648 
6 3 6 47 
6 4 6 46 
6 4 6 45 
6 5 6 44 
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MILLER & Co. 
Naut .,HET WESTEN"-DRUKKERIJ. Potcbefstroom . 

.De Winkel voor .... 

Damts·, Rindtrtn· tn 
fitrtn·Stbotnen tn J:aarztn. 

Grote verscheidenheid in 

DA/v\ESHOEDEN. T ABBERTS. 
BLOUSES. HANDSCHOENEN. 

KANT, ENZ.. ENZ. 
De HEREN-AFDELINO is evenals de DAMES 0 AFDELINO 

steeds voorzien van de nieuwste en de beste goeceren. 
Onze prijzen zijn zoo laag mogelik gesteld en wij zijn 

tevreden met een kleine verdienste. 

Breng ons een bezoek, bet zal U betalen . 

MILLER & Co. 
KING EDWA RD STRAAT naast .,HET WESTEN". 

Gebrs. FINN, linr Edward Straat, POTCHEFSTROOM. 
De grootste Winkel voor Orapeer·goecleren, Kleren, Schoenen, 
Mode-artik.elen, Meubelen. Produkten Handelaars. 

' 



M.URT, 31 dageo 

Maansveranderingen. 

3 Vo' I~ Maan 12.~2 n.m 
10 Laa1ste Kwartier 9.5'i n.m. 
19 Nieuwe Maan 12.9 v.m . 
26 Eerste Kwarti1' r 5.2 •:.m. 

- - --

I 

I 

Dag der 

---
Week 

v 
z 
z 
M 
f) 

w 
f) ,. 
z 
z 
.'-\ 
D 
\\" 
i) 

., 
:. 

~I 

' 

\\ 

/_ 

z 

1"laa nd 

I 
2 
3 '2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 G 
II 
12 
13 
14 
15 
i6 
17 
18 
rn \i, 
20 
2 l 
'2.L 
:2.) 
~-\ 
25 
LU :e 
27 
28 
29 
30 
31 

Zons. 
--

op. on. 

Spoor wegtijd 

v.m. 
6 5 

. 6 6 
' 5 6 

6 7 
6 8 
6 8 

· 5 9 
· 6 9 

6 10 
6 JO 
6 II 
6 11 
6 12 
6 12 
6 13 
6 13 
l) I.+ 
6 15 
6 15 
6 ](, 

6 17 
6 ~6 
ti 1 7 
6 I i 
6 w 
6 18 
6 19 
6 19 ' 
6 '.iO 
6 LO 
6 :!I 

n.m. 
6 43 
6 42 
6 41 
6 40 
6 39 
6 38 
6 37 
6 36 
6 35 
6 3.:J. 
·5 33 1 
6 31 
5 31 
5 30 I 
6 29 I 
5 2i I 
6 26 l 
6 15 ! 
6 L-l- I 
6 ~,j ! 
L ~~ f 
ti . 
lJ _;{j ! 
Q L '<J ! 
1_·,, -: I 

" .' l 
_J I • 

C I 

b . ., 
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APRIL. 30 dagen 
·-

Maansvera nde r ingen. 

2 Vo!fe M1an 12.5 v.m. 
9 Laatste Kwartier 5.24 a.m. 

17 ,Nieuwe i\1.aan 1.4'1 n.m. 
24 Eerste Kwartier 10.47 v.m. 

- - - --
Zons 

D ' g der -- --
Op. on. 

--- -- --·-
Week M;anJ 

-

i\ \ I 
D 2 !'-

'-'-w 3 
D 4 
v 5 
z 6 
z 7 
1\\ 8 
[) 4 -
\\' 10 
i) 11 
v 12 
z 13 
z 14 
,\\ i3 
D 16 
w 17 .~ 

0 

D 18 
\' i9 
z 20 
z 21 
.\\ 'l.'!. 
f) 23 
\\' 24 ~ 
l l r _ :) 

\ 26 
7 
L.. 27 
z 28 
.\ i ~g 

D 30 

Spon1wegtijd 

v.m. 
6 21 
6 ~2 
6 22 
6 23 
6 23 
6 24 
6 2.+ 
6 25 
6 25 
6 25 
6 26 
6 27 
6 27 
6 28 
6 28 
G ?e -'.:1 

6 29 6 ,.., , 
.) ' 

6 3'J 
6 :)[ 

6 31 
6 3~ 
6 3 ~ 
6 :-53 
6 :.-n 
6 3-l 
6 ., I 

J-r 

6 33 
6 33 
6 36 

n.m. 
6 10 
6 9 
6 8 
6 7 
6 6 
6 5 
6 4 
6 3 
6 61 6 
5 59 
5 58 
5 57 
5 56 
5 551 
3 5-+ 
5 53 I 

s sJ I 
5 521' 
5 .:;1 I 
5 50 I 

5 49 
5 -h 
5 47 
5 45 
5 43 
5 4j 
5 4.J. 
5 -U 
3 ~2 



.... • 

- --=--- VERBETERDE -=~==

Twee en Drievoor 
Trekker Ploegen 
Koopt a!ieen de Trekker P/oi)gen~ want die zijn de 
b~ste. Licht van b 1uw. st~rk van konstruktie en het nieuwste 

model. Speciaal gemaakt voor Zuid-Afrika. 

Deze PJoeg kan gebrnik t word cn met minder ossen dan 
andere ploegen en zal nog zijn werk doen, als andere 

ploegen reeds lang vers leten zijn. 

Spe ciale Verbeteringen voar 1912. 

Schrijf om onze SpeciJ/e Circulaire aan 

BECKETT'S Landbouw Machinerie Af ~elinc, 
--=-~= Bus 123, PRETORIA. ----



rs . 
MEI, 31 dagen JUN!. 30 dagen 

Maansveranderingen 
Maansveranderin gen . I Volle Maan 12 l 9 n.r:n. 

8 Laatste Kwarrier 4.36 v.m. 9 Laatste Kwartier 11.56 v.m. 
J 5 Nieuwe .\laan 8.24 v.m. 17 Nieu we Maan 12.14 v.m. 
21 Eerste Kwartier 10.39 n.m. 23 Eerste Kwarrier 4.1 1 n.m. 
29 Volle Maan 3.34 n.m. 31 Volle Maan 1.30 v.m. 

Zons Zo ns 
Dag der 

I 
Dag der 

I op. o n. op. on. 

Week i Maand I S poorwegtijd W eeki Maand I Spoorwegtijd 

v.m. n.m. I v.m. n.m . w 1 p. 6 36 5 41 z I 6 52 5 26 '-"-
D 2 6 37 5 40 z 2 6 52 5 26 v 3 6 37 5 40 M 3 6 53 5 26 z 4 6 38 5 39 D 4 6 53 5 26 z 5 6 38 5 39 w 5 6 53 5 26 
M 6 6 39 5 38 D 6 6 54 5 26 
D 7 6 39 5 37 v 7 6 54 5 25 w 8 6 40 5 36 z 8 \!_ 6 55 5 25 
D 9 ,,. 6 40 5 36 z 9 6 55 5 25 '1. 

v I IO 6 401536 M I 10 6561525 z I 11 6 41 I s 35 D 11 6 56 525 z 12 6 41 5 35 w 12 6 57 5 25 
M 13 6 41 5 34 D 13 6 57 5 25 
D 14 6 42 5 33 v 14 6 57 5 26 w 15 6 43 5 32 z 15 ~ 6 58 5 26 
D 16 6 44 5 31 z 16 6 58 5 26 v 17 w 6 44 5 31 M 17 6 58 5 26 z 18 6 45 5 30 D 18 6 59 5 26 z 19 6 45 5 30 w 19 6 59 5 26 
M 20 6 46 5 30 D 20 6 59 5 27 D 21 I 6 46 5 30 v 21 } \7 0 5 27 w 22 6 47 5 23 z 22 7 0 5 27 D 23 ) 6 48 5 28 z 23 7 0 5 27 v 24 6 48 5 27 M 24 7 0 5 27 z 25 6 49 5 27 D 25 7 0 5 28 z 26 6 49 5 27 w 26 7 0 5 28 M 27 6 50 5 27 D 27 7 I 5 28 D 28 6 50 5 27 " 28 7 I 5 28 w 29 6 51 5 26 z 29 © 7 1 5 28 D 30 6 51 5 26 z 30 7 I 5 28 v 31 © 6 52 5 26 I 



Telegram Adres: 
,.DUO." DUO Telephone 

46. 

Bus 56. 

(Eigenaar: J. MELLEMA.) 

Wanneer u een Kerk 
bouwen, raadple<::g 

of Huis wilt 

Wanneer gij Kalk, Steenkool of enig ander arti-
kel nodig hebt, raadpleeg 

Waoneer gij Zaadaardappelen of enig ander Zaad 
voor tuin en boerderij nodig hebt, raadpleeg 

Duo 
Duo 
Duo 

Wanneer gij goede prijzen wilt hebben voor uw 
Tabak, Produkten of enig ander artikel, Duo 

raadpleeg 

Wa nneer gij in al deze zake n DUO raad
pleegt zult gij niet alleen veel moeite en 
ge ld besparen maar gij zult nok zien dat 
u w boerderii vonren toe gaat. :-: 

Denk aan het Adres ; 

Duo~ Bus 36, Potchefstroom. 

DOOFSTOMMENSCHRIFT. 

A I EI c D c: F G ri 

J K L M I ~ 0 

R , S TU V 1 W x y 

~ I 
Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt hoe het alfabeth d oor 

doofsrommen aangegeven wordt. 



JULI, 3 I dagen 

Maansveranderingen. 
7 Laatste Kwartier 6.47 n.m. 

14 Nieuwe Maan 3.13 n.m. 
21 Eerste Kwartier 7.18 v.m. 
29 Volle Maan 6.28 v.m. 

Zoos 
Dag der 

op. 1 on: 

Spoorwegtijd Week : M.aand 
f--. - - -·-- - - - · 

! 
M 
D I 
lj I 
~ I 
~ I 
~ I 
z I 
z I 
M l 
D , 
w 
D 
v 
z 

~ I 
~ I 
z 
z 
M 
D 
w , 

I 

2 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ~ 
8 
9 

IO 
l l 
12 
13 
14 ~ 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 ® 
30 
31 

v.m . n.m. 
. 7 1 1 529 

7 1 5 30 
7 1 5 30 
7 1 5 30 
7 1 5 31 
7 0 ' 5 31 

· 7 o I 5 32 
7 o I 5 32 

. 7 0 533 
7 0 I 5 33 
7 0 , 533 
7 O i 534 

!7 0 ,. 534 
7 0 5 35 
659 : 535 
659 , 5361 

1 659 536 

1
659 \ 537 

. 659 537 
1 658 538 
'. 658 538 
: 6 57 5 39 

I 6 57 5 39 
656 [ 540 

1656 : 540 
I 6 55 . 5 41 
I 6 55 I 5 41 
) 654 1542 
j 654 ; 542 

6 53 5 43 
. 6 53 i 5 43 

! 

AUGUSTUS 31 dagen 
- - --- - -------! 

Maansveranderingen. 
6 Laatste Kwartier 6.18 v.m. 

12 Nieuwe Maan 9.58 n.m. 
19 Eerste Kwartier 6.57 n.m. 
27 Volle Maan 9.50 n.m. 

·- - - - - - -- - - -

Dag de r 

Week 

D 
v 
z 
z 
M 

\ 

~ I 
~ I z I 

z ! 
M ' 

~ I 
~ ! z ' 
z I 

~ I 
v 
z 
z 
M 
D 
w 
D 
v 
z 

Maand 

l 
2 
3 
4 
5 
6 {[ 
7 
8 
9 

IO 
11 
12 @ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 ) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 fl; 
28 
29 
30 
31 

Zons 

I op-_ -0~ 
I 
[ Spoorwegtijd 

I v.m. n.m. 
6 52 5 44 
6 51 5 44 
6 50 5 45 
6 50 5 45 
6 49 5 46 

II ~~ ~ ~ 
6 46 ! 5 47 

646 1 548 
1 645 548 

645 1 549 6 44 5 .<1.9 
6 43 5 50 
6 42 5 50 

. 6 41 I 5 51 
I 6 4o ~ 5 51 

6 40 ! 5 52 
6 39 5 52 
6 38 5 52 
6 37 5 53 
6 36 '1 5 53 
635 554 
634 j 554 
633 1 555 
6 32 ; 5 55 
6 3J I 5 56 
630 1 556 
529 ) 556 
6 28 5 57 

! ~~~ ~~ 



OGSTON & Co., 

S 
de W inke l tot d ienst van het Pu b l iek. 

Hoek i~ain en Mcintyre Straten, Jeppestown. 

l]ZERWA REN, BREEKWAREN. STOV EN. 
LINOLEUM, LAMPEN . 

. W holesale prijzen aan boere n voor kasten 
A TLAS. MASON V RUCHTEBOTTELS: 

Pints 30' -kast , Kwarts 52;- kast, 1 " Gal. 451- kast 
6 doz. kast. 8 doz. kast. 6 doz. kast. 

AUES YRll m mm JOHUN :SBURG. 

Deze V ruchtebottels hebben allemaal wijde 
monde n en zijn van zuiver wit glas-iedere 
Bottel kompleet met Rubber Ring. 

GROTE V O O RRAAD IN RUBBER RINGEN. 

Telegrammen 
" SHOTGUN" 

• 
Telefoon 

No . 49 2 . .. 
G. F. PERRINS & Co. 

Gewecr en Patroon Makers, 
Pretorius Straat 201 Pre toria. 

Wij vragen U onderzoek te doen naar a fle onze Wapenen, 
Ammunirie, Visstokken en O<! reedschappen. enz., enz . 

Wij maken alle Reparaties aa n Wapens e 111. 1 in O!lze werk
plaatsen en waarborgen bevrediging in ieder geval. 

Let op ans Adr e s . 



SEPTD1BER, 30 dagen . OCTOBER, 31 dagen. 

Maansveranderingen. Maansveranderingen. 
4 Laatste Kwartier 3.23 n.m. 3 Laatste Kwartier 10.48 n.m. 

11 Nieuwe Maan 5.48 v.m. 10 Nieuwe Maan 3.41 n.m. 
18 Eerste Kwartier 9.55 v.rn. 18 Eerste Kwartier 4.6 v.m. 
26 Volle Maan 1.34 n.m. 26 Volle Maan 4.30 v.m. 

- - --- -- - - -
Zons Zons 

Dag der - Dag der - ---- -
op. on. op. on. 

- ----
Week i Maand Spoorwegtijd Week Maand Spoorwegtijd __ ,_ 

---- - - -- - -I I 

v.m. I n.m. v.m. , n.m. z 1 6 25 5 58 D I 5 52 ' 6 11 
M 2 6 24 5 59 w 2 550 1 611 
0 3 6 23 6 0 D 3 ~ 5 49 6 12 w 4 ~ 6 22 1 6 0 v 4 ' 5 48 6 13 
D 5 6 21 6 0 z 5 5 47 6 13 v 6 6 20 6 I z 6· 5 46 6 14 z 7 6 18 6 I M 7 5 45 6 14 z 8 6 17 6 l D 8 5 44 6 15 
M 9 6 i6 6 2 w 9 5 43 6 15 
D 10 6 15 6 2 D 10 ~ 5 42 6 16 w 11 CJ 6 14 6 3 v 11 5 41 6 16 
D 12 6 13 6 3 z 12 5 40 6 17 v 13 6 12 6 3 z 13 5 39 6 17 z 14 6 11 6 4 1\1 14 5 38 6 18 z 15 6 10 6 4 D 15 5 37 6 18 
M 16 6 9 6 5 w 16 5 36 6 19 
D 17 

I ~ 7 6 5 D 17 5 35 6 20 w 18 } 6 6 6 v 18 } 5 34 6 20 
0 19 6 5 6 6 z 19 5 33 6 21 v 20 6 4 6 6 z 20 5 32 6 21 z 21 6 3 6 7 M 21 5 31 6 22 z 22 6 2 6 7 D 22 5 30 6 22 
M 23 6 l 6 8 w 23 5 29 6 23 
D 24 6 0 6 8 D 24 5 28 6 23 w 25 5 58 6 8 v 25 5 27 6 24 
D 26 ~ 5 57 6 9 z 26 © 5 26 6 25 v 27 5 56 6 9 z 27 5 26 6 25 z 28 I 5 55 6 10 M 28 5 25 6 26 z 

I 
29 5 54 6 10 D 29 5 24 6 26 

M 30 I 5 53· 6 10 w 30 5 23 6 27 

I D 31 5 22 6 27 
I 
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STEWARTS en LLOYDS 
(Zuid-Afrika), Ltd., Ge'incorporee rd in Engeland. 

·Aanvragen voor . ... 

lrrigatie-inrichtingen, 
warden snel uitgevoerd. Experts-ad vies wordt~gratis gegeven. 

Eenige Agenten in Z uid=Afrika voor 
Nationale Oas Machines, Olie Machines 
en Petrol Machines. Mather & Platts 
Centrifugaal Porn pen , Blakes Hydrauliese 
Stamper. - :-

"Climax'' 
Windmolens 

Pijpen, 
Fittings 

en en 

Pompen. Kleppen. 
~:=-"'"-......::~~

Bus 1195. Tel. Adres: T U!-$ES. Telephoon 3886/&. 

JOHANNESBURG. 



NOVEMBER, 30 dagen. 
- ---------

Maansveranderingen. 
2 Laatste Kwartier 5.38 v.m. 
9 Nieuwe Maan 4.5 v.m. 

17 Eerste Kwartier 12.43 v.m. 
24 Volle i~aan 6.12 n.m. 

Zons 
Dag der 

op. o n. 

W eek Maand Spoorwegtijd 

v 
z 
z 
M 
D 
w 
D 
v 
z 
z 
M 
D 
w 
D 
v 
z 
z 
M 
D 
w 
D 
v 
z 
z 
M 
D 
w 
D ! 
v 
z 

------

I 
2 fl 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 i'b 

10 
II 
.12 
13 
14 
15 
16 
17 ) 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 ® 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

I 

t ;·22 i 5·2~ 
: 5 21 ' 6 29 

5 21 . 6 30 
5 20 6 31 
5 19 6 31 
5 18 6 32 
5 18 6 33 
5 17 6 33 

I 5 17 6 34 
5 -16 6 35 
.5 16 6 36 
5 15 6 36 
5 15 6 37 
5 14 6 38 
5 14 ' 5 38 

1

2 14 6 39 
5 13 ! 6 40 
s 13 I 6 41 
s 12 I 6 42 
5 .12 6 42 

. 5 12 6 43 
5 12 6 44 
5 12 6 45 
5 11 1 ·6 46 

' 5 1J 6 47 
5 11 .5 47 

1s 11 648 
1 511 648 
1 511 6 49 

5 IO 6 50 

DECEMBER, 31 dagen. 
- - - ----- --

Maansveranderingen. 
1 Laatste Kwartier 1.5 n.m. 
S Nieuwe Maan 7.7 n.m. 

16 Eerste Kwartier 10.6 n.m. 
24 Volle Maan 6.30 v.m . 
30 Laatste Kwartier 10.12 n. m. 

--- --- - -
Zons 

Dag der 
Op. OD. 

,___ 

W eek Maand Sp::iorwegtijd ---- ______ __. 

z l {i \ 5·10 \ 6"5i 
M 2 I 5 10 I 6 52 
D 3 : 5 10 6 52 
w 4 510 + 653 
D 5 510

1
653 

v 6 511 1 654 
z 7 5 11 : 6 55 
z 8~ 511 656 
M 9 I 5 11 I 6 57 
0 10 5 ll 6 58 
w 11 5 12 6 58 
D 12 I 5 12 I 6 58 
V 13 I 5 13 1 6 59 z 14 5 13 6 0 
z 15 5 14 6 l 
M i 16 } 5 14 1 6 2 
D 17 I 5 15 6 3 

't I rn Ii § ~§ ! g ! 
V I 20 5 16 1 6 5 z 21 5 16 6 5 
z 22 5 16 6 5 
M 23 5 16 I 6 5 

W
O '1 24 © I 5 17 I 6 6 

25 I 5 17 1' 6 6 
D 26 5 17 6 6 
v I 27 5 18 I 6 6 z ! 28 5 18 6 7 
z 29 519 6 7 
M 30 52067 
D l 31 (£ I 5 20 : 6 7 
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Het Boek . .. 

Donker Johannesburg, 
geeft u een ide van het johannesburgse 

leven bij dag en nacht. 

PriJ. s 3 /3 Beste! spoedig aan ,,HET WESTEN" -
• Drukkerij, Potchefstroom, 

daar de oplciag beperkt is. 



23 

TUIN-ALMANAK. 

(Voor de 12 maanden v an het j aar). 

Januarie. 

BrJJsselse Spmiijb. Zaai ruim voor de " Tintt'r. 
B eet. Zaai ruim ,-oor he t najaar. 
1 uinbonen. Zaai een beetje. 
Boerekool. Zaai voor \Vintergebruik. 
Franse- of Sierboontjes. Zaai YOOr Najaarsgebruik. 
B!c1c·111kool. Zaai ruim. 
Koo!. Zaai ruim. 
vVmtels. Zaai ruim. 
Seldcrei- Zaai een beetje. 
Ker:; en _lfosterd. Zaai om de 15 dagen. 
Slaai. Zaai mo~ Slaai-zaad. 
Uien . Zaai rnor Uienslaai. 
Erten. Zaai een beetje. 
Aardappe!s. Plant noege soorten. 
R adijs. Zaai voor radijs-zaad. 
Savooi-k110/. Zaai mati£. 
R aap. Zaai ruim. ' 

Februarie. 

Brnsselse Spruitjes. Zaai beetj e ,-oor V oor_iaarsgebrnik. 
B at. Zaai vroegere soorten. 
Tuinbonen, Zaai voor Najaar. 
Franse Boontjes. Zaai YOOr Najaar. 
Kool. Z aai vroeg rnor de \Vinter. 
Bloemkool. Zaai ruim \·oor de Winter. 
K ers en _)fosterd. Zaai om de 15 dagen. 
Andijvie. Zaai \'OOr Kajaarsgebruik. 
Slaa1 . Zaai YOor Slaai-zaad. 
Uiot. Zaai voor u oegste oogst en voor Uien-slaai. 
Erten. Zaai y0or Kajaarsgebruik. 
Aardappels. Plant vroege soorten. 
Radijs. Zaai voor zaad. 
Spinasie. Zaai voor Najaarsgebruik. 
Saziooi-kool. Zaai YOOr \Vintergebruik. 
Koolraap. Zaai ruim. 
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Maart. 

Tuinbone!l. Zaai beetje voor \Vintergebruik. 
Beet, Zaai weinig. 
K ool. Zaai ·wat \TOege soorten voor 't Voor_iaar. 
W ortels . Zaai een beetje. 
B !oemkool. Zaai een beetje. 
Selderei. Plant uit in rijen voor laatste oogst. 
Kers m _lfosterd. Radijs, Slaai Spi11asie. Andi/v ie. Zaai zo,·eel 

nodig. 
Uien . Zaai voor vroege bollen en uien-slaai. 
Erten . Zaai wat vroege soorten. 
K oo!raap en Zweedse knol!en. Zaai ruim. 

April. 

Kers, iVfostrrd. Sla,Radijs, Kropsla, Spinasie. Zaai zoveel nodig. 
l'Vo1 tels. Zaai wat vroege soorten. 
K11cjlook en Sjalotte11. Plant uit. 
Uien. Zaai ruim . 

Mei. 

Kers, illfosterd. Andijvie, Slaai, Radijs. Spinasie. Zaai ZO\' eel 
nodig. 

Knojlook m Sjalotte!l. Plant uit. 
Peper-a1or!el. Split en verplan t. 
~i£oeskmiden. V erdeel en verplant. 
Uien. Zaai ruim. 
Erten. Zaai voor de Voorjaarsgebruik. 
Peentjes. Zaai een weinig. 

Junie. 

Zaai een beetje Slaai voor Slaai-zaad. 
Uie11. Zaai bee tje. 
Peperwortels en _ilfoeskrniden. Split en verplant. 
Erten. Zaai weinig. 
Rabarbar en Aardbeien. Plant uit. 

Julie. 

Aspersies. Plant uit. 
Tuinbonen. Zaai ruim. 
Wortels. Zaai ruim. 
Kool. Zaai ruim. 
Bloemkool. Zaai een beetje . 
Slaai en Radijs. Zaai zoveel nodig. 



Look Zaai ru1m. 
Uim . Zaai rnim. 
Pemtjes. Zaai een ~weinig. 
Erten. Zaai ruim. 
Rabarber. Plant klaar. 

25 

Tumatoe's. Zaai in broeibedden. 

Augustus. 

Beet. Zaai rnim. 
Tuinbone!l. Zaai ruim. 
Brussdse Spruitjes. Zaai ruim. 
Kool. Zaai ruim alle soorten. 
Kaapse K misbessen. Zaai in broeibedden. 
/1-ortels. Zaai ruim. 
B loemkool. Zaai ruim. 
Se!derei. Zaai in broeibedden of bakken. 
K omkommer. Zaai in broeibedden. 
K miden. Zaai alll"' soorten in bakken om te verplanten. 
Look. Zaai ruim. 
S/,aai, Radijs, Spinasie. Zaai ruim. 
Uien . Zaai ruim alle soorten. 
Peterselie. Zaai rllim. 
Peentjes. Zfiai ruim . 
.Erten. Zaai ruim. 
Aardappels. Plant vroege soorten. 
R abarber. Zaai rllim. 
B oksbaard en Schorsinelm. Zaai ruim. 
Savooi-K ool. Zaai ruim. 
Tomatoe's. Zaai in broeibedden. 

September. 

Zaai alle soorten van groente-zaden: besehut de zwakke, 
die van de rijp lijden. 

Oktober. 

Zaai alle krachtige groenten, zowel als Tomatoe's, lifeloenen 
Pompoenen, Komkommers, Peper, Franse boontjes, Groene 
erten, iJ!Iurg _van g1oenten. enz. in de open grond. 

November. 

B eet. Zaai ruim. 
Franse Boontjes. Zaai ruim. 
Bntsselse Spruiten. Zaai weinig. 



K ool. Zaai w e1rng . 
Selderei. Zaai ruim. 
W ortels. Zaai ruim. 
K ers, .A-fosterd, Slaai, R adijs, enz. Zaai zoveel nodig. 
K omkommer i!n _il{eloen.Zaai ruim. 
Uien. Zaai v r oege soorten> en voor loof. 
Erten. Zaai ruim. 
Koolraap. Zaai ruim. 
Mit1K van ![roentm en Pompom. Zaai ruim . 

December. 
firanse boontjes. Zaai ruim. 
Beet. Zaa1 ruim. 
Kool. Zaai een weiniQ". 
fVortels. Zaai ruim . ·
B!oemkool. Zaai rnim, 
Se!derij. Zaai ruim. 
Kers. :}fostenl, Slaai, Soi1111sie, R,zdijs. UieJ1. voor loof. Zaai 

zoveel nodig . 
K1tolkool. Zaai voor de \Vinter. 
Erten. Zaai een beet je. 
K nollen. Zaa1 een beet je 

Wanneer gij ' s avonds een uurtje 
te sparen heeft waarom leest gij 
dan niet een boek als . 

Afrikaanse Verhale 2/3 
Geselige Half Uurtjes · 2 .13 
Hollands Afiikaanse Schetsen · 2/3 
Donkere Johannesburg · · · · 3/ 3 

En wij zijn overtuigd dat gij die tijd 
aangenaam en nuttig doorbrengt. 

Beste! aao .,HET WESTEN"-Drukkerij. 
Bus 196, Potchefstroom. 



l M 
2 D 
3 w 
4 D 

5 v 
6 z 
7 z 
8 M 
9 D 

10 w 
11 D 
12 v 
13 z 
14 z 
15 M 
16 D 
17 w 
18 D 

19 v 
20 z 
21 z 
22 M 

23 D 
24 w 
25 D 

26 v 
27 z 
28 z 
29 M 

30 D 
31 w 

27 

JANUARJ. 

Slag bij Doornkop, 1896. 
Overgave Jameson en troepen, 1896. 
Botha verslaat Engelse lijfwacht bij Lindley, 1901. 
Kommando tegen Oingaan, 1840. Genl. Opperman 

gesneuveld 1901. 
Slag van Krokodilrivier 1864. 
Slag bij Rensburg Siding, 1900. Platrand. 1900. 
Slag bij Belfast 1901. Ontwapening "Reform" Komitee 1896 
Slag bij Bla11wberg 1806. 

Kaap overgegeven 1806, Pres. Reitz ingezwore:1 1889. 
Gevecht bij Tugela met Dundonald , 1900. 

h:aap wordt voorgoed Engelse Kolonie 1815. 
Stellenbosch afgebrand 1875 
Transvaal onafhankelik verklaard 1882. 

Buller's tweede poging bij Tugela 1900. 
Komdt. Gideon Scheepers doodgeschoten 1902. Kon
ventie van Zandrivier 1852. 
Gevecht te Ventersburg 1900. 
Geboortedag van Genl. Joubert 1831. 
Slag bij Bethlehem 1866. 
Beijers neemt Koncentratie-Kamp Pietersburg 1902. Slag 

van lsand!awana 1879. Koningin Victoria overleden 
1901. Troonsbestijging Koning Edward VH 1902, 

Slag van Spioenkop 1900. 
Slag van Hlobane 1879. 
Genl. Woodgate geneuveld 1900. Gen. Ben Viljoen ge-

vangen 1902. 
Eerste stoomboot te Kaapstad gearriveerd 1851. 
Gevecht aan de Tugela 1900. Duitze Keizer geboren 1859 
Slag bij Lake Chrissie 1901. Slag van Laingsnek 1881. 
Inname \·an Ermelo 1901. Slag van Aliwal 1846. Vrij-

staat de.or Engeland opgegeven 1851, 

Wessels slaags in K.K. 1902. 

,,Het Westen' -Drukkerij is bet goedkoopste adres voor Trouwkaartjes. 



1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

FEBRUARI. 

D Opening Algem. telefoondienst te Potchefstroom 1909. 
V Anglo-Zoeloe oorlog begonnen 1879. Pres. Brand inge-

zworen 1864. 
Z O.V.S. tot Engels grondgebied geproklameerd 1848. 
Z Traktaat met Dingaan gesloten door Piet Retief 1838 
M Kitchener slaags met de Wet te Wolvehoek 1902. 
D Piet Retief en 66 der zijnen door Zoeloes vermoord 1833 
W Gevecht Vaalkrans, Natal , 1900. 
D B~its konvooi genomen nabij Fraserburg 1902· Slag van 

Schuinshoogte 1881. Cetewayo overleden 1884. 
V Roberts te Modderrivier aangekomen 1900. Eerste Kon-

sept Konstitutie Verenigd Z. A. gepubliceerd 1909. 
Z De Wet trekt de Kaapkolonie in 1901. President Hoff-

man O.V.S. treedt af 1885. 
Z Gevecht te lngogo 1881. Vrede met Sekokoeni 1877. 
M Gevecht te Roodehuiskraal 1881 . 
D Grondwet van Transvaal geproklameerd, vlag en wapen 

vastgesteld 1858. Opening T heo!, School te Potchef
stroom 1905. Geref. Kerk te Rustenburg gesticht 1859. 

W Panda tot Zoeloe-Koning verklaard 1840. 
D Ontzet van Kimberley 1900. Storm te Oost Londen. 1878. 
V Vredestraktaat met Sekoekoeni 1877. 
Z Moord bij Moordspruit 1838. Zulu-aanvai op Weenen 1858 
Z Nederlaag van de Schots Greys te Klipdam 1902. Luther 

gestorven 1546. 
M Keate's uitspraak tussen Z.A.R. en O.V.S. Dynamiet-

ontploffing te Johannesburg 1896. 
D Vuurtoren te Durban opgericht 1867. 
W Komatie-delverijen geprokl. 1887. 
D Boeren komm. te Chrissies Meer gevangen 1902. 
V Gevecht te Tugela 1900. Onafhankelikheid van de Vrij-

staat 1854. Onthulling Monument voor gevallen Bur-

l gers Winburg 1909. 
Z De La Rey neemt Von Oonop's Konvooi 1902. 
Z Proklam. van de Vrijstaat tegen Pretorius 1857. 
M Gevecht aan de Tugela 1900. 
D Cronje's overg. 1900. Londen Konv. 1884. Slag van 

Amajuba 1881. . 
W Vredesonderhandeling te Middelburg 1901. 

D 

,,Het Westen" -Drokkerij is bet goedkoopste adres voor Enveloppen. 
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MAART. 

V Teruggave van de Kaa p aa n Holland 1803. Ontzet 
Ladysmith, 1900. 

2 z 
3 z De la Rey valt Lichtenb. aan, 1901, Aanv. op Waterkl. 1853 
4 M lnzwering van PRES. STEYN. 0.V.S. 1896. 
5 D Gatacre te S torm berg, 1900. Spoorw. te Beaut- W. geop '85 
6 W Voorstel tot vrede door Pres . 1900. Boeren bij Slachters-

nek gehangen 18 16. 
7 D Lord Methuen door Genl. De la Rey gevangen, 1902. 
8 V T weede Sekoekonie oorlog begonnen, 1878. Kaap ont-

dekt 1486. door Bartholomeus Dias. 
9 Z Trakt h ssen Z.A.R. en O.V.S. 1889. 

IO Z Eng. Legisl. Counc. geo p. 1880. Hoeksteenl. Noord en 
Zuid School, P.C.Str. '09. Inw. Stad huis P.C.Str. 1909 

11 M Vredesvoorstel d. Salisbury a fgesl.1900. Lydenb. opst. 1857 
12 D Zoeloe-aanval lntombi, 1879. Traktaat. va n Aliwal '69 
13 W Bloemfontein door Engelsen geokkupeerd, 1900. 
14 D Oorlog Va n de Bijl begint 1846. 
15 v 
16 Z Botha eindigt onderhandelingen Middeiburg, 1901. 
17 z Slag bij Abrahamskraal , 1900. Go uv. V. d. Ste! terugge

roepen, 1707. Onthulling Gedenkteken te Bloemfontein 
voor in Oorlog gevallen Hollanders 1909. 

18 M Zandrivier Konventie te Rustenburg bekrachtigd 1852. 
19 D 
20 W Krijgsvergadering te Kroonstad, 1900. 
21 D Transvaalse Parlement geopend. 1907. P otchefstroom 

overgegeven aan de Boeren 1881, 
22 V Gevecht te Ventersdorp 1901. 
23 Z Vrede geproklameerd te Pretoria 1881. Afgevaardigden 

in Pretoria 1902. Vrede op Laingsnek 1881. 
24 z Volksbijeenkomst Kleinfontein 1880. Onthulling Monu

ment voor gevallen Burgers, Lichtenburg, 1909. 
25 M 1 Vrijstaatse kommando's gernobiliseerd , 1900. Slavenhan-

del opgeheven 1807. 
26 D Rhodes o verleden, 1902. 
'2:7 W Genl. P. Joubert te Pretoria overleden, 1900. 
28 D De Wet trekt uit van Brandford, 1900. 
29 V Slag van · Kambula, 1879. 
30 Z Sannaspost gevecht, 1900. Tr_ktaat met Panda 1858. 

Begin spoorweg, Kaapstad, 1853. Geboorte P rinses 
Juliana der Nederlanden, 1909. Konsept Konstitutie 
Verenigd Z.A. bij Parlementen ingediend. 

31 z Broadwood's nederlaag nabij Reddersburg, 1900. 



I M 
2 D 
3 w 
4 D 

5 v 
6 z 
7 z 
8 M 
9 D 

JO w 

11 D 
12 v 

13 z 
14 z 
15 M 
16 D 
17 w 
18 D 
19 v 
20 z 
21 z 
22 M 

23 D 
24 w 
25 D 
26 v 
27 z 
28 z 
29 M 
30 D 

30 

APRIL. 

Gevecht te Boesmanskop, 1902. Bismarck geborcn 1815. 
Aardbeving te Bloemfontein , 1875. 
Eng nederlaag ReddE:rsburg, 1900. Trakt. Moshes 1866. 
Genl. Smit, Vice-Pres. Z.A.R., over!eden, 1896 Vereni-

ging met Lijdenburg, 1860. 
Genl. de Villebois-Mareuil gesneuveld, 1900. 
Genl. Kritzinger vrijgesproken, 1902. Van Riebeek land 

te Tafelbaai. 1652. 
Kol. D algety vastgekeerd nabij Wepener 1900. 
Pietersburg geokkup., 1901. Aanval op Maraisburg, 1879 
Steyn en de Wet ontmoeten afgevaaardigden te Klerks-

dorp, 1902. 
Z.g. Civiele jurisdiktie in Transvaal hersteld. 1901, Vrij 

staat Kon~titutie gepubliseerd, 1854, Engelse Settle
laars in Algoabaai geland, 1820. 

Kemp maakt aanval op Kekewich te Rooiwal, 1901. 
Boeren Vredesafgev. te Pretoria, 1902 Annexatie van 

Transvaal, Pres. Burger protesteert, 1877. 
Kaapkolonie aan Engeland afgestaan, 1814. 
Treffen nabij Klerksdorp, 1901. 
BHitengewone Volksraadzitting te Heidf'lberg. 1881. 
Gevecht te Kieskamma. 1852. 
Benjamin f ranklin over!. 1700. 
Boeren afgev. gaan naar Kommandos terug, 1902. 

I Winter operatie Bosveld begonnen, 1901. 
Traktaat met Belgie, 1888, Koloniale Konstitutie 1853. I Reitz raadpleegt Beijers over vrede Z.P. Berg, 1902 kaf

fer aanval op Grahamstad 1819. 
Proces tegen -Reformers", 1896. 
Dingaans inval in Natal, 1838. 
Wepener onzet, 1900. Prok!. tegen Banijlandtrek, 1891. 
T elegraaf in Johannesburg geopend, 1887. 
Eerste Parlement te Grnhamstad gehouden 1874. 
Uitspraak tegen ,.Reformers", 1896. 
T weede trek naar Damaraland, 1875. 
Slag van Zwartkoppies 0. V.S. , 1845. Vrijheid en Utrecht 

bij Natal geannex., 1902. Natal 'n aparte Kolonie, 1845, 

,,Het Westen"zDrnkkerij is het goedkoopste adres voor Boterpapier. 
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9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

ll 

MEI. 

~ I Holl. in 't Kaapse Parlement toegelaten, 1882. 
V Britse troepen arriveren in Natal 1842. Matabele opstand 

1896, Derc.ie bijeenkomst Z.A. Nationale Konven'1ie te 
Bloemfontein 1909. 

Z Oiamantvelden ontdekt 1870. 
z 
M 

D 

w 
D 
v 
z 
z 

De Wet neemt konvooi te Rodewal 1901. Dood van 
Koning Eduard VII 

Gn. Smut'.s gevecht te Oukiep, 1902. Kon ing George V 
als Koning uitgeroepen. 

Pres. Kruger ingezworen 1888. Prins van Oranje te Kaap-
stad 1838. 

Nata: als Britse Kolonie geproklameerd, 1843. 
Konstitutie v.d. 0. Vrijstaat geproklameerd, 1854. 
Zulu inval in Natal 1879. 
Kroonstad ingenomen door Engelsen, 1900. Natal Brits 
verklaard 1843. 

M Gevecht te Koedoesrand, 1900. Gen. Grobler over!. 1901. 
D Lijdenburg goudvelden geprok, 1873. 
W • De Wet en afgev. te Vereniging, 1902. 
D I Onderhandel. te Vereniging geop. '02 Overg. jack Hindon, 

1902. Traktaat met Mozilikatse 1853, 
V Ontzet van Mafeking· 1900. Koning van Spanje geb. 1886. 

Aankomst van Goevemeur Oenera:il Lord Gladstone 
Gevecht te Aberdeen K.K. 1902. z 

z 
M 

Gladstone overleden 1893. 
Britse Resident verlaat Pretoria, 1884. Anti-Bandieten 

Vergadering Kaap '49. 
D Dinizoelce opperh. der Zoeloe's verklaard, 1884. 

~ I Volkskongres Pretoria geopend, 1904. Britse troepen in 

v 
z 
z 
M 
D 
w 
D 

v 

Natal door Emigranten verslagen 1842. 
Gen. _I. C. Smuts geb. 1870. Konin. Victoria geb. 1819_ 
Britse vlag Pretoria gehesen 1877. 
le. Trek naar Damaraland begint, 1874. 
Gevecht te Ripon Road K.K. 1900. Kalvijn gestorven 1564 
Annexatie Vrijstaat en gedoopt 0.R.C. 1900. 
Verg. Vereniging. 1902. De la Rey te Vlakfontein, 1900. 
President Kruger verlaat Pretoria, 1900. Eerste Unie 
Ministerie ;?;evormd, 
Voorste! Britse reg. aangenomen, 1902. Natal door Eng. 

geannexeerd 1844. Johannesburg geokkupeerd 1900. 
Unie van Z.A. afgekondigd· 
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..----------------------------------------~--------~ 
JUNI. 

I Z Prins Napoleon door Zulus vermoord 1879. 
2 Z Genl. Kritzinger neemt Jamestown K.K. in 1901 , Gewij-

zigd Konsept Konstitutie voor Ver. Z. A. bij Parle
menten ingediend 1909. 

3 M Verjaardag van Koning George V. 
4 D Vruchteloze onderhandeling Genl. Botha en Buller, 1900. 
5 W Overgave Pretoria 1600. Eerste Holl. kind in K. K. ge-

boren 1652. 
6 D Gevecht nabij Reitz, 1901. 
7 V Slag Genl. de Wet nabij Rodewal, grote buit, 1900. 
8 Z Gevecht Bothaspas, 1900. Overgave Derbysh. Reg., 1900. 
9 Z Vrijstaat verklaart oorlog tegen Basoetoes 1865. 

10 M Gevecht met Ki tchener bij Rodekopjes, 0 V.S, 1900. 
11 D Slag bij Allemans Nek, 1900. 
12 W Laatste wapens in Lichtenburg afgegeven, 1902. Verant-

woordelik Bestuur toegestaan K.K. 1872. 
13 D Muller neemt 2 Maxims Speulman's Rust, 1900. Eerste 

Holl. aanspraak in Kaapse Parlement 1882. 
14 V Gevecht bij Zandrivier 1900. Konstitutie van de O.R.K. 

afgekondigd. 
15 Z I Vrijheid voor Hollands in Scholen K. K. 1882. 
16 Z Laatste wapens Vrijstaat afgelegd, 1902. 
17 M Gevecht te Magneetshoogte, 1878. 
18 D Slag van Waterloo, 1815. 
19 W Branddrift Konferentie begonnen, 1901.-Lichtenburg tot 

een distrikt verklaard 1882. 
20 D Zoeloeland Arbitrage, 1878. 
21 V Natal Spoorweg geopend tot Ladysmith, 1886. 
22 Z Carolina als dorp geproklameerd, 1885. Kroni-ng van 

Koning George V 191 I. 
23 Z Tweede Volksraad ingesteld 1890. 
24 M Slag bij Grikwastad. Genl. de Villiers, 1901. 
25 D Genl. Cornelis Spruijt gesneuveld, 1900. 
26 W Verkiezing de Wet als hoofd Komdt. Vrij~taat, 1900. 
27 D Moord Pretorius familie. Drakensberg. 1865. 
28 V Nieuwe Rep. bij Z.A.R. ingelijfd, 1888. 
29 Z Bezoek van Goev.rGen!. aan Potchefstroom, 29 Junie 1910. 
30 Z Eerste Kaapse Parlement geopend 1854. 

,,Bet Westen"=Drnkkerij is bet beste adres voor Rekeniogvormen. 
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Voor .. .... . . 

Hollandse en Afrikaanse Boeken, 
Bijbels, Psalmen en Gezangboeken 

is het adres: 

J. A. WORMSER, 
···-------·--··-·····-····--····--·-

PRETORIA, Kerkstraat CentraaJ. Bus 724. 
Nergens is er een beter voorraad voorhanden dan bij mij. 

LEESBOEKEN :- Postvrij 
Ou Oom Jan's ,,Sewe Duiwels en wat hulle gedoen het 3s. Od. 

Die boek is nou voor Afrika wat Hildebrand's Camera 
Obscura voor Holland is.-Het blfjft. 

J. Lub.- t.>onker Johannesburg . 
J. Lub.-Eenvoudige Mense . . . 
C. R. de Wet-Strijd tussen Boer en Brit . 
J. W. Reitz-60 Uitgesogte Afrikaanse Gedigte 
J. W. Reitz-Oorlogs en ander Gedigte . . 

PREDIKA TIEBOEKEN, Enz.: 
Bewaar het Pand u Toebetrouwd 
W. I. Snijman-Is het wel met u? 
D. f>ostma-30 tal Leerredenen . 
D. Postma-Tweede 30 tal Leerredenen . . 
Dr. J. D. du Toit ·- Het Ambt van Ouderlingen en 

Diakenen 

GESLACHTREGISTERS, in twee kleuren gedrukt 
TESTAMENT VORMEN. 

3s. 3d. 
3s. 3d. 
2s. 3d. 
3s. 9d. 
3s. 3d. 

5s. Oct. 
2s. 6d. 
2s. 3d. 
2s. 3d. 

ls. 6d. 

Vergeet niet het adres: Kunt ge niet naar Pretoria gaan schrijf 
dan naar 

J. A. Wormser; 
---Postbus 724, PRETORIA .---

3 



] ;!;'is"Raemtit> l<._e r ~ 

DlE GELODUIW E L. 
- - £$£0Gli("" ~--,-~..-ryyo~~-.._,.,...-. ...,,.. . ..-~--

,,SEWE DUIWELS en 
WESTEN"- Drukkerij, Bus 

Uil het beroemde boek 
Prljs 3/- aan ,, l-IET 

~· 

wat hulle gcdocn hct". 
196, POTCHEFSTROOM. 
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JULI. 

M President Burgers ingezworen, 1872. 
D Eerste Volksvergadering Heidelberg, 1903-
W Natal's Zelfbestuur afgekondigd, 1893. 
D Genl. Beyers neemt trein bij Naboomspruit 1901. Slag 

van Ulindie 1879. 
V Gevecht bij Mathebu's Kop, 1866. Natal door Ertgelsen 

onderworpen 1842. 
Z Joh. Huss geboren 1373. 
Z Jon. Huss verbrand, 1415. 
M Opening Delagoabaai Spoorweg, '95. 
D 
W Engelse afd. geeft zich over te Uitvalsnek, 1900. Kalvijn 

geboren 1509. 
D Baralongs bij Vrijstaat ingelijfd, 1884. 
V Nauwe ontkoming Pres. Steyn te Reitz, 1901. 
Z Raad afgevaardigden naar O.V.S. 1887. Overeenkomst-

Engeland en Vrijstallt Diamantvetden 1876. 
Z Pres. Brand over!. 1888. Pres. Kruger overt. , 1904. Slag 

van Vechtkop 1865 . • Traktaat tussen Boeren en Enge
land re afstand Natal 1842. 

M I Selatie Spoor goedgekeurd, 1891. Aanbouw Lichtenburg 
spoorweg begonnen, 1909. 

D Generaal Botha houdt vergadering te Ermeto, 1901. 
W Gelijkstelling in de Kaap Kolonie zwarten en blanken 1828. 
D Onfeilbaarheid van de Paus verklaard, 1870. 
V Mevr. S. J P. Kruger overleden, 1901. 
Z Overgave Genl. Piet de Wet, 1900. 
Z Nieuwe republiek met Z.A.R. verenigd 1888. 
M Prok!. Sir Harry Smith, 1848. 
D Generaal A. W. J. Pretorius overleden, 1853. 
W Mcmahon's uitspraak Delagoabaai Spoorweg 1875. 
D Eerste Boeren verlaten Natal, 1842. 
V Vrede tussen Mankorano en Massouw 1882. 
Z Rapp. der Industr. Komm. van Onderz. 1897. 
Z Goud ontdekt in Matabeleland, 1867. 
M Overgave Prinsloo met 3000 man, 1900. 
D Ohrigstad aangelegd, 1845. 
W Overgave Malaboch , 1894. 

,,Het Westen"=Drnkkerij is bet beste adres voor Rekeningvormen. 

~.-.----------------------------------------------....; 



AUGUSTUS. 

1 D Selkats valt Boeren aan bij Vaalrivier 1863. 
2 V Pres. Steyn bereikt Ettropa, 1902. . 
3 Z lste Konventie getekend te Pretoria 1881. 
4 Z Pres. Brand verlaat Pretoria 1881. 
5 M 
6 D lste Prok!. van Stellaland, 1883. 
7 W Kitchener's Verbar.nings-Proklamatie, 1901. 
8 D Gen. L. Meyer overleden, 1903. Transvaal vrij 1881 , 
9 V Livinstone ontdekt N"Gami 1849. 

IO Z Eerste Museum Kaapkolonie, 1825. 
11 Z Gevecht in Basoetoeland, 1865. Amerika ontdekt 1492. 
12 M 
13 D Sekoeni door Mampoer vermoord, 1882. 
14 W Gen. S. F. Oosthuizen gesneuveld, 1900. 
15 D Sia;;: Thaba Bosigo '65 ; Steyn protest. mishandeling 

vrouwen, 1901. Wepener gesneuveld 1865. 
16 V Gen. De la Re;r' s Proklamatie tegen mishandeling vrou-

wen, 1901. 
17 Z Gevecht tussen S. A .. en S.A.C. Bronkhorstspruit, 1901. 

18 Z Gevecht met Sekoeni, 1876. Engelsen nemen de Kaap I 
Sneeuwval te Potchefstroom 1909. 

in 1796. 
19 M De Generaals in Europa, 1902. Konstitutie Verenigd Z. A. 

gepasseerd door Britse Parlement 1909. 
20 D 
21 w 
22 D 
23 v 
24 z 
25 z 
26 M 
27 D 
28 w 
29 D 
30 v 
31 z 

Gen. de Wet uit T ransvaal in O.V.S. 1900. 

Onderh. met Port. Goev. te Ohrigstad, 1850. 
Aankomst Hugenoten Z. A. 1688; Exekutie Hans Cor

dua voor hoogverraad in Pretoria, 1900. 

Slag bij Dalmanutha, 1900. 
Slag van Boomplaats 1848. 
Eng. krijgsgev. te Nooitgedacht ontzet, 1900. 
Slag van Secheli, 1852. 
Koningin Wilhelmina der Nederlanden geb., 1880. 

,,HET WESTEN"-Drukkerij is DE drokkerij voor BOEKEN. 
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SEPTEMBER. 

Ketsewayo gekroond, 1873. Transvaal geannexeerd 1900. 
0.V.S. Souvereiniteit verklaard, 1848. 
O.V.S. geannexeerd, 1900. 
Genl. P. R. Viljoen aangesteld, 1901. 
Lotters kommando gevangen, 1901. 
Ontmoeting Generaals en Chamberlain Londen, 1902. 
Witwatersrand goudvelden geprok!ameerd, 1885. 
Slag bij Potchefstroom, 1881. 

Genl. Scheepers slaags te Laingsburg (K.K.), 1901. 

Basoetoe Oorlog begonnen, 1880. 
Geni. Botha naar Natal grens, 1901. 
Diaz aangekomen in Algoabaai, 1486. 
Kiezing Unie Volksraad, 1910. Kiezing eerste Prov. Raden 

in Transvaal en Kaapprovincies, 1910. Verbannings 
proklamatie verstreken, 1901. Spoorweg naar johan
burg geopend. 1892. 

M Kaap door Engelsen iugencmen, 1795. 
D , Cough's nederlaag te Utrecht, 1901. Pres: M. W. Pre-1 torius gebo<en, !819. 

: Genl. Kritzinger slaags met Lovat's Scouts, O.R.K., 1901. 
V Lijdenburg aangelegd, 1849. 
Z Kaapkolonie door Engelsen geprokl. 1795. 
z 
M 

D 
w 
D 
v 
z 
z 
M 

Genl. C. F. Beyers gebr., 1869. Tsjaka door Dingaan 
vermoord 1828. Transvaal Volksraad heropend, 1881. 

Komatipoort ingenomen, 1900. 
Slag van Halie en Prospect, 1901. 
Genl. Louis Botha geboren, 1862. 
Expeditie tegen M' Pef11 1898. Gen. Botha bij Melmoth, 1901 
Roberts Konfiskatie Prok!., 1901. Oorlog uitgebroken 

tussen Halie en Turkije 1911. 
De la Rey's aanval op Kekewich bij Moedwel. 1901. 

V redestraktaat met Moshesh. 1858. 

,,Het Westen"=Drnkkerij is het goedlrnopste adres voor Boterpapier. 
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4 v 
5 z 
6 z 
7 M 
8 D 
9 w 

IO D 
11 v 
12 z 

13 z 
14 M 
15 D 

16 w 
17 D 
18 v 
19 z 
20 z 
21 M 

22 D 
23 w 

24 D 

25 v 
26 z 
27 z 
28 M 

29 D 

30 w 

31 D 

OCTOBER. 

Z. A. Kollege geopend, 1829. ,,het Westen" verhuisd 
naar nieuwe gebouwen, 1910. 

President Steijn geboren, 1857. 
Genl. Jan Smuts verlad Gorringe, Zuurberg. 1901. 
Genl. de la Rey naar Westergrens, 1899. Revolutie in 

Portugal, 1910. 
Pres. F. W Reitz geboren 1843. 

Krijgswet over gehele K.K. afgekondigd, 1901. 
Slag Frederikstad, O.V.S., 1900. Ultimatum uitgev. 1899. 
Pres. Kruger geboren , 1825. Komdt. Lotter gefusil, 1901. 
Boeren trekken Natalgrens over' 1899. 
Genl. Scheepers gevangen, 1901. Begin van Kongres 

nauwere vereniging Z.A. te Durban, 1908. Kiezing 
eerste Prov. Raden in Vrijstaat en Natal' 1910. 

Gepanserde trein bij Mafeking genomen, 1899. 
Eerste diamant in Afrika gevonden, 1867. 

Newcastle, ingenomen, 1899. 
Eerste Koerant. ,,De Oude Emmigrant" uitgegeven 1859 

Ed. ]. H. Hofmeyr. (01.ze Jan) overleden, 1909. 

I Genl. Hertzog bij Saldanha Baai, 1901. 
Uitspraak Bloemhof arbitrage, 1871. 
Genl. Ben Viljoen in. Pietersburg, 1900. 
President Kruger verlaat Lourenco Marques, 1900. 
Slag van Dundee, Talana Heuvel, 1899. 

· Slag Elandslaagte, 1899. Genl. v. Deventer slaags Steil
hoogte K.K., 1901. 

Genl. de la Kt y geboren. Edikt van Nantes herroepen 1685 
V.K. later V.G. de Wet breekt spoor tussen Ladysmith 

en Dundee. 1899. 
Nederlaag Kol. von Don op, Kleinfontein, 1901, Syn ode 

besloot Engels te preken in Holl. Kerk, 1859. 
Volksraad bekrachtigt Konventie, 1881. 
Genl. Gravett te Roosenekal gesneuveld, 1900. 
Gevecht te Witpoort, Mapochsgronden, 1900, 
Govts. Gebouw te Bloemfontein afgebrand, 1908. Dia

mantvelden door Engeland geannexeerd 1871. 
Generaal Joubert voor Ladysmith verschenen, 1899. Aan

komst van Hertog van Connaught, 1910. 
Klein Majuba, 1899. Bakenlaagte, 1910. Brits Neerlaag 

te Nicholsonsnek 1898. 
Hervormingsdag. Genl. Kock in Ladysmith overleden, 

1899. Eerste Bijeenkomst Unie Parlement, 1910. 
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NOVEMBER. 

Farthing post ingesteld voor Nieuwsbladen in Transv. '08. 
Kweekschool geopend te Stellenbosch 1859. 

Ladysmith belegerd 1899. Eegrafcnis Genl. Kock 1899. 
Uitval Engelsen op Vrijstaters Ladysmith 1899. Bulawayo 

geokh.up. 1803. Dt!lagoaba2i spoorweg geopend 1894. 
Boeren trekken Kaap Kolonie in 1899. Opening Eerste 

Unie Parlement door de Hertog van Connaught, 1910. 
Scandinaviersveroveren nieuwe stelling bij Mafeking, 1899. 
Slag van Bothaville, 1900. 
Genl. J. C. Fourie en Komdt. H. Prinsloo sneuvelden 

Witkiip Carolina 1900. Belegering Kimberley 1899. 
Stellenbosch aangelegd 1697. 
Koning Edward VI! geboren 1841. 
Luther geboren 1483. 
Protest Natalse Emigranten tegen Britse annexatie 1839. 

Bombardement van Kimberley begonnen 1899. 
President Brandt herkozen, 1868. 
Dood van Gaika, 1829. 
V:rn Lindingen en zoon vermoord 1880. Eerste trein van 

I 
Durban naar Johan. nesburg 1895. 

Pretoria aangelegd, 1855. 
Suezkanaal geopend l8'l9. 
Kaap ontdekt door Vasco da Gama 1497. 
Het eerste nummer van ,,Het Westen" verschenen, 1905 

Eerste tweemaal verschijning van ,,Het Westen" 1909. 
Panda's dood 1872. 
Brief Pres. S. W. Burgers aan Salisbury 1901 , 
Naam Z.A.R. door Volksraad vastgesteld 1853. 
President Kruger te Marseille, Frankrijk, 1900. Stichting 

van Z. A. Partij te Blcemfontein 1911. 
2de Ziting Konventie, nauwere vereniging Z. A. Kaap

stad 1908. Slag bij Belmont 1899. 
Diamantvelden door Engeland geannexeerd 1871. 
Slag bij Enslin 1899. Bezoek van Hertog van Connaught 

aan Potchefstroom. 
Moord vrouwen en kinderen Derdepoort 1899. 
Oprichting Holl. Oost lndiese Kompagnie 1602. 
Slag bij Modderrivicr 1899. Sekoekoeniesberg 1879. 
Ben Viljoen slaags bij Rhenosterkop 1900. Spoorweg 

geopend naar Kimberley 1885. 
Zesde Engelse legerafdeling uitgezonden 1001. 
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DECEMBER. 

Z Slaven in Kaapkolonie vrij verklaard 1834. Bevrijding 
van P ortugal uit Spaanse overheersing 1640. 

M Slag van Mamoesa, dood Kapt. Schweitzer 1885. 
D Engelsen nemen Natal 1838. 
W Aardbeving te Kaapstad 1809. 
D 
V Voortrekkers doen gelofte, later Dingaansdag 1838. 
Z "National scouts"-korps opgericht 1901. 
Z Volksvergadering Grootfontein 1880. 
M De Wet als V.G. Westergrens aangest. 1899. Burgers 

overleden 1881. 
D Gatacre's nederlaag te Stormberg 1899. 
W Engelse nederlaag te Magersiontein, Scholtznek 1899. 
D Z. A. Repuliliek hers teld te Paardekraal 1880. 
V Nederlaag Brabant's Horse. Zastron 1900. 
Z Voorl. afkondiging T ransvaalse Konstitusie 1906. 
z Slag van Colenso 1899. 
M Dingaansdag 1834. Vrijheidsoorlog begonnen 1880. Pre

sident Kruger begraven 1904. 
D I Kitchener verg. met Scouts te Middelburg en Belfast 

1901. Spoorweg naar Bloemfontein geopend 1890. 
W Opening Vrijstaats Parlement 1907. 
0 Afd. Artillerie op Hogeveld gevaogen 1901. 
V Slag van Bronkhorstsp. 1880. Slag van Berea 1852. 
2 Krijgswet afgekondigd 1880. 
Z P retoria belegerd 1880. 
M Traktaat met Dingaan in Retief's reistas gevooden 1838. 
D Terugkeer van V. Riebeek naar Holland 1662. Boeren Rege-

ring geproklameerd in Natal 1837. 
W Kerstmis. Natal ontd. 1497. Formele annexatie Z.A.R 1900. 
D 
V Mej. Hobhouse in Z. A. aangekomen 1906. 
Z Gevecht te Zesmijlspruit 1880. 
Z Engelse nederlaag te Helvetia 1900. "Lady Roberts." 
M Taalvereenvoudiging Kaapstad aangenomen 1901. 
D Prinsloo slaags met Scots Greys, Bronkhorstspruit 1001. 

,,Het Westen"-Drokkerij is het goedkoopste adres voor Tronwkaartjes. 
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Marais & Co. 
(Opgericht 1887) 

SLAGERS en LEVENDE HAVE liANDELAREN 
Kimberley Straat en Boom St., Klerksdorp. 

Verse Vlees Dageliks. Verse Vis elke Dinsdag en Vrijdag. 
Sosijs, Polonies, Eijers, Hammen en Spek dageliks. 

De beste prijzen voor Slacht Vee. 
Bus 54. Telefoon Nos. 3 & 17. 

Postbus .3263, 
Kantoor: 25 S. A. MUTUAL GEBOUWEN. 

JOHANNESBURG. 

-FRANK ALFORD, Boor . Kontrakteur, 
Petroleum, Water en Mineralen op enige diepte. 

Alie soorten van Windmolens. Pompen en Olie Machines 
geleverd en opgesteld.- Alle werk gewaarborgd. 

'Prijoopgave loegezonden op aanvrage. 

,,fi¢t Westen" ·Drukk¢rii 
IS HET BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES VOOR 

Druk- en Boekbinding W ~rk. 



IN 
1:1' 

POST T ARIEF. 

BRIEVEN, NIEUWSBLADEN, DRUKWERK, Enz. 

NAAR I 13RIJ:!VEN 

r 
l'OSTl<AARTHN I NIEllWSBLADE~.J DRllKWERK 

' Transvaal, J<aapkolonic, 0. V.S.. Rhodesia, 
Bcchuanaland en Mozambique Id. per 1/ . ons. 1/,d. per stuk. 1 1/,d. per 4 ons. 11.c1 . per 2 ons. 

Overzee (Britsche l<olonics en Bczittingcn) 
ook Australle 

Vreemde Ovcrzcesche Landen -

I ct. 

21/,d. 
" Id. 

" 
Id. 

1/~d. per 2 ons. 

" 
l/,d. 

" 

l/~d . 

l /~cl. 

" 

" 

Pakketten l'ost Transvaal, l<.I<., O.V.S., en Natal, (Z.A. Unic) 2d. voor 4 onzen en 2d. voor elke 4 ons mcer 
of part van 4 ons. 

naar 

,, ., 

IJ JI 

" 

" " 

" 

" 
" 

Prov. Mozambique, 4d. voor 8 ons e11 2d. voor clkc 4 ons mccr of part van 4 ons. 
l~ hodcsia 1/6 per lb. of gededte van een lb. 

Brltschc Landen overzee 9d. per lb. of gcdeclte van ccn lb. 

andere Ovcrzcesche Landen verschil leudc lar ievcn. l nformatle op Postkantoren vcrkrljgbaar. 
Bechuanaiand I/ - per pond. 

Reglstratle.-Brieveu, enz. kunnen geregistrccrd worden ad 4d. extra, 
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De volgende Postzegels zijn bij den Postdienst in ge-· 
bruik: ;~d., rd., 2d., 2;-6d., 3d., 4d., 6d., r / -, 2/I, 2 / 6, 
sf-, ro/ -, 20 /-. 

Briefomslagen voor aangeteekende stukken (Registra
ties), voorzien van een zegelafdruk van 4d. voor het aantee
keningsrecht, zijn verkrijgbaar tegen de navolgende prijzen : 

Afmeting. Per Doz. Per Stuk. 
4X'."x374'."en374'."x6" 4 / 3 474'.d. 

4" x 9" 4/ 9 4%d. 
6"xrr~ 5 / - 5d. 

Gezegelde omslagen voor de verzending van nieuwsbla-
den en boekposten verkrijgbaar tegen navo1gende prijzen : 

Met ~d. postzegel 6d. per doz. ~d. stuk. 
Met rd. postzegel r / - per doz. r d. stuk. 
Ongefrankeerde en onvoldoende gefrankeerde brieven 

enz., worden belast met een port ten bedrage van tweemaal 
de ontbrekende som. 

Voor verandering van bestemming van brieven , enz ., 
behalve pakketten (re adresseering) wordt geen afzonderlijk 
port geeischt. 

Brieven bevattende munten, goud, juwelierswaren, en 
in 't algemeen kostbaarheden moeten aangeteekend worden. 

PRIVATE POSTZAKKEN. 
Personen lings -eenen -postweg wonende, kunnen ge

bruik maken van een privaten postzak, \rnarin hun brieven, 
enz., van 't naaste postkantoor met de postkar worden ver-
zonden tegen huur van £r per jaar, postzak moet door_ per
soon die verlangt er van gebruik te maken, zelf verschaft 
worden; ' t kan van den postdienst gekocht Worden tegen 
betaling. 

POST WI SSE LS 
kunnen worden verkregen en uitbetaald. Het bedrag van een 
Postwissel mag niet hooger zijn dan fAO en geen onderdeelen 
van rd. mogen daarin voorkomen. 

COl\fl\.HSSIE. 
Voor het verleenen van postwissels wordt een com. ge

vorderd berekend tegen een 6d. voor elke £4 in de Z. A . 
Unie. Een gd. voor elke £4 in de andere Kol. in Zuid Afrika. 
Een r / - voor elke .£4 in de Overzeesche Landen. 

Postwissels kunnen per telegraaf "·orden verzonden in 
Zuid Afrika tegen r / - extra voor elke £40. 

Zuid Rhodesia 2/- voor £ro. 
Noord West Rhodesia 3 / - voor £ro . 
Noord Rhodesia 5 / - voor £10. 
Portugee-s 0. Afrika 6 / 6 voor [40 . 
Beira en Macquece 3 / - voor £40 . 
Beira Spoorw. Station 3 1- voor .£40. 
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POSTORDERS 

voor de navolgende \aste bcdragen zij n \·erkrijghaar op alle 
Post- en Post Agents l'-antoren tegc:n bc:taling \·an co;Hm issie 
zooals hieronder \·enneld : 

6d . r d. 
I ' - r d . 
I 16 Jd. 
2/ - Id. 
2 16 rd . 
3 , - rd . 
3/6 rd. 
4 / - 1d. 
4 / 6 Id. 
5 I - rd. 
5 b 2d. 
6 . - 2d. 
6 r6 2cl. 
7 - 2d. 
7 I 6 2d . 
8/ - 2d. 
8 6 2d. 
9 / - . 2d . 
9 / 6 2d. 

IO - 2d. 
ro / 6 2d. 

Zelfde bcdragen \·oor 
krijgbaar. 

TI -

TI 6 
l :? -

12 0 

I .) -

1:; 0 
q /
L! 6 
15 -
15 () 
16, -
r6 h 
1 ;- J -

17 6 
18, -
18/0 
I C -
rg16 
20/ -

20 6 
2 1 ' -

Britsche Landen 

I:NVULLIKG. 

_;d . 
~d . 
,-,ri. 
_;cl . 
:;d . 
:;d . 
:;cl . 
3cl. 
:;cl. 
:;d. 
:;d. 
:;d . 
_-, d . 
.~ ct. 
:;d. 
:;cl. 
~d . 
~d. 
:;d. 
:;d. 
;id. 

0\-erzc·C \·er-

De invulling van den naam van den ontvangcr en rnn 
't kantoor van uitbetaling kunnen geschiedeu door den koo
per zelf. Op verzoek kan 't ook door den postmeester ge
schieden. 

Postorders zijn slechts voor 3 maanden geldig, na dien 
tijd kan betaling plaats hebben tegen betaling van een 
nieuwe com. voor iedere volgende 3 maanden of gedeelte 
er van. 

AANTEEKENI~G VAX NU:\DIER. 
Veiligheidshalve \\·ordt bet publiek aangcraden een aan

teekening te houden van de nummers van orders. 
Telefoonverbinding met bijna alle dorpen in T ransvaal. 

Private Bussen Klein 25 1 - per jaar. 
Groot 35 / - per jaar. 

T weede jaar 20/ - en 30 / - per jaar. 
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De Pretoria Dierentuin 
Dagelijks ~eopend van Zonsopgang tot Zonsondergang. 

Toegangsprijs 6d Kinderen 3d. 

CONCERT elke Zondag namiddag 4 uur e n avond 8 uur; ook Woensdags. 
om de veerticn di.gen ten 8 uur 's avonds. Militair Orkest. 

VERVERSCHINGEN IN DEN TUIN VERKRIJGBAAR. 
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STADSRAAD STATISTIEKEN. 
Dorp Potchefstroom. 

Be last bare waarde £581730. \\Tijken: Een, Twee, Drie 
en Vier. Brandweer : bestaande uit S man ( ffijwilligers, 
L eeskamer: een. .\larkten: een morgenmarkt. Pa rken: 
een. ~egraafplaatsen: twee (een gesloten1. Telefoon: ja. 
L okat1e: een. 
· J aarl iks inkomen \"OOr 1911/ 1:! 

van alle bronnen £15423 
T otale Ui tga\·en £15405 
Raad>iedert : ~1. A . G of'tz, Bu rgemee..;ter; B. R. Geri eke, 

Onder Burgemeester: J. W. Gaisford ; C. H olcroft; P.]. 
Rousseau; G. W. Scorgie. G. F. Warren, A. J. \Veeks; 
]. A. Bonebakker ; A. P. C. DU\·enage; C. Yr. Douth
waithe: C. L. Olen. 

W. S. V. Hosking, Sradsklerk; E. H. Day. Stads The
saurier: ]. A. G . Harrison, Stads [ngenieur. Dr. R. Friel, 
Mediese Beambte; \V. D. Ross, H oofd Brand weer; A. R. 
Flie chack. Stads Soliciteur, P . ]. Borcherds. .\[arkt· 

· meester. 
Dorp V entersdorp· 

Belastbare waarde: £75030. Leeskamer : een (publiek.) 
Begraafplaatsen : t"Wee (Europees en kleurlingen). T ele
foon: ja. L okatie : een. 

Jaarliks inkomen van a lle bronnen £1112 8 8 
\"OOr financieel jaar eindigende 30 Junie 191 l. 

J aarliks inkomen van Belastinzen financieel 
jaar eindigende 30 Junie 1"1 1 l ... £ 312 12 6 

J aarlikse Uitgaven ... ... ... £1:202 16 o 
,·oor financieel jaar eindigende 30 J unie 191 l. 

(Dit sluit in £72 17 7 \"OOr \'Oltooing van omheining 
op Dorps Gronden dat uit de gewone inkomsten betaald is.) 

T otale Kapitaal terugbetaald (Stadszaal gebouw tegen 
kosten van £81'2 11 0. insluitende meubelen, overtrokken 
in Bank - verminderd tot £-l80 rnn gen-one in.komsten. 

D e dorpsgronden zijn door eene draadomheining toe
gemaakt tegen ene uitgaaf van £...1.28 11 0. V an dit be
drag is £355 13 5 van de Land Bank geleend . 

.Raadsleden : C. \\'. Hudson, V oorzitter; C. A. Weber. 
Onder Voorzirter ; S. Brash. ]. J. Frean, Dr. A. C. Schu
lenburg. R. C. Wilson Jr .. ]. _A. Engelbrecht. 

....J111btt!1uuw : T. 0 . Hagan, ~tad..;klerk, .\-I. C. de Beer, 
Stads Opzichter. enz .. J. H. Corcoran . .\lediese Beambte. 
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Dorp Klerksdorp-

Belastbare waarde : £288,949-0-0. (Grond £97347. en ge
bouwen £ 191602-0-0.) Wijken: vier. Brandweer: een. 
L eeskamer: een. Markten: een. Parken : een. Begraaf
plaatsen: Europeese. Naturellen en een voor gekleurde 
~~~n. -

Jaar likse lnkomsten voor J ulie. 1910. 
J unie 1911 £6799- 5- 2 

J aarlikse Uitgave do £8281- 2- 9 

Het \Vaterschema kost ongeveer £18750- 0- 0 
Raads!eden : H. Bramley. Burgemeester ' W . Campbell, 

Onder Burgemeester ; ]. Austin. ]. R. T . Leask, ]. E. 
H artley. ]. P . .\lasureik. C. F . R othman. C. F. Oosthui
zen. D. R. Whitfield. H. .\'I. Guest, F . W . Penrose, 
] . H. v. Ryneveld. 

Ambtenaren : F. C. D onald, Stads klerk, H. Hancock, 
Stads Ingenieur. Dr. H. E. Brown. .\fodiese Beambte, 
M. Lipman. ::VIarktmeester. 

Do:fp Christiana. 

Belastbare \Vaarde : £82,925. L eeskamer: een. .\'Iark
ten: een. P arken: een. Begraafplaatsen : twee. T elefoon. 
L okatie. 

Raadsledat : P. J. \'an Duyn, V oorzirter ; J. S. J\lare, 
\'.ice-V oorzitter; C. J. VisaE:e, p, C. 1\follett. S. I. Dru
smskv, F. W· Davie. J. t' . Fick. F. D. R. H offman, 
S. Ki"nghan. 

Ambtenareu : A. C. L ogan, Stadsklerk ; ]. ,. . d. W est
huize n, Kantoor A ssistent. J. H. L otz. W aterfiskaal. 

Dorp W olmaransstad. 

Belastbare \Vaarde £24,000. 
J aarlikse Inkomsten YOOr 1910-11 £806 
U itga,·en ongeveer £600 

Raadsleden : T. S. L eask. Voorzitter ; F. \\T. Kon~, 
J. C. B ornmann Sr.. H. R. Spath, A . \V. Charlton, W. u. 
de Greef. W. Fels. 

Ambti!llaren : J. C. Bornman Jr. , Stadsklerk. Schutme~s
ter. G czondheids Inspekteur en Marktmeester. Veld
wachter: P - A. Volschenk. Mediese beambte: Dr. ]. 

Dundon. Stadsprokureu r : E . C. Barrett. 



Dorp S ch weizer R eneke. 

Be last bare \,Y aarde: £'?2000. \Vijken: een Begraaf-
plaatsen : een. T elefoon: 6 pri\-ate. Lokatie: een. 

J aarliks Inkomen \"Oor 1911 1·an alle bronnen £560 
Jaarlikse uitga\·en, omtrent £500 

R,zadsledm: R. \Y. Yan Zijl. \' oorzitter: J. H. C. Oli-
Yier, J. H . Croeser. S. Scribante. H. Marksow. 

Ambtmaren: ]. \V. Schumann. Stadsklerk, Frikkie Pre
torius Stads Opzichte r , James ":\[athias 3-LD., Mediese 
Heambte, Corne lis Pretorius Begraafplaats Opzichter. 

Een Kijkje in de Dierentuin te Pretoria . 

.. HET WESTEN" 
is het beste en goedkoopste adres voor 

BOTERFAPIER. 



NEDERDU!TSCH HERVORMDE KERK. 

POTCHEFSTROOM. Predikanl Ds. C. W. du Toit; 
Consulent Ds. F. S. du Toit. 

Ouderlingen : E. A. Grimbeek, J. B. Retief, Jan Prins
loo, B. Lindeque, A. Oosthuizen, T. F. J. Steyn, Thomas 
Dreyer, J. C. v. d. Merwe, M. J. \Volmarans, A. Espach, 
H. Muller, Z . Lombard, Louw v. Vuren, Hendrik Strij- · 
dom, \V. Opperman, Theunis Dreyer, J. J. Prinsloo, H. 
Terblanche, J. Broderick, A. R. Fleischack, P. Heyneke, 

Diakenen: P. v. d. Berg Pzn., P. v. Balen, M. v. De
venter, D. Craffort, Jacob Nortje, H.J. Dreyer, C. du Preez, 
N. l\'I. S. Prinsloo, Theunis Badenhorst, M. H. J. le Roux, 
Muller Ballot, S. :Marks, M. Muller, J. Bloem, Jan v. 
Rooyen, Jan Viljoen, Izak Joubert, Johannes Visser, W. 
Klerck; Frans Rosseau, Abraham Bezuidenhout Jr., Willie 
Lindeque. . 

Sriba: .............................. . ........ . . . 
Orgelist : J. Perold. 
Koster : W. van \Vijk. 
Zielen 3496; Lidmaten 1705; Gedoopten 308; Aange

nomen 225; Gehuwde paren 55. 

KLERKSDORP. Predikant 'Ds. P. \\1
• Eilllis; Consu

lent Ds. K. T. van den Reever. 
Ouderlingen: F. W. Ernst, B . H. Swart, F. J. Steyn, 

N. J. Campher,P. L. Pienaar, J. Terblanche, J. P. Janse 
van Vuuren, C. van den Berg, J. M. Janse van Rensburg. 

Diakenen: G. J. Pieterse, A. J. Esterhuysen, P. F. 
Visser, N. J. de Kock, F. Wohnarans, J. P. Jooste, N. J. 
Morris, G. Rossouw, J. Smith. 

Orgeliste Mej . M. Eilllis; Koster C. J. Wheeler. 
Zielen 1316; Lidmaten 658; Gedoopten 103; Aangeno

men 45; Gehuwd IO paren. 

WOLMAR.A..i~ssTAD. Predikant: . . ........... . ........ .... . 
Consulent Ds. K. T. van den Reever. 

Ouderlingen: G. P. van Vuuren, H . le Roux, W. B. J. 
Badenhorst, N. J. van Renseburg, A. Bloem. 

4 



50 

Diakenen: B. van Vuuren, A. van Aarde, G. S. Ros-
90UW , J. Steyn, C. le Roux. 

Scriba F. W. Koning. 
Orgelist : Koster J. de Beer. 
Zielen 850; Lidmaten 396; Gedoopten 49; Aaangenomen 

28; Gehuwd 5 paren. 

MA.KW ASSIE. Predikant Ds. K. T. van den Reever; 
C onsulent Ds. P. W. Ennis. _ 

Ouderlingen: J. J. Fouche, J . P. Fouche, J. A. du 
Toit, W. J. Stoltz, J. H. Viljoen, A. Oosthuisen. 

Diakenen: D. P. van den Berg, R. J. Scheepers, J. P. 
van Wijngaard, P. A. M. Fouche, J. Rossouw, J. Claasse. 

Scriba Ds. K. T. van den Heever. 
Orgelist: Koster: \V. J. Swanepoel. 
Zielen n30; Lidmaten 550; Gedoopten 74; Aangenomen 

70; Gehuwd r3 paren. 

VENTERSKROON. Predikant ......... ....................... . 
C onsulent Ds. P. W. Ennis. 

Ouderlingen: P. L. Janse van Vuuren, P. H. Steyn, 
J. J. Swart, J. P. Janse van Vuuren, D. H. D. Hattingh, 
J. P. Grobler. 

Diakenen: I. D. Barnard, P. A. Lourens, G. H. Gro
bler Dzn., H. M. Janse van Vuuren, G. H. Grobler Gzn., 
H. Groenewald. 

Koster H. P. Venter. 
Zielen 44r; Lidmaten 212; Gedoopten 23; Aangenomen 

x4; Gehuwd 2 paren. 

VENTERSDORP. Predikant Ds. F. S. du Toit; Con
sulen t Ds. C. W. du Toit. 

Ouderlingen: A . Roscher Sr .. Herd. J. Visser, M. C. 
Rijkaart, H. N. Pieterse, W. Thompson Jr., J. van den 
Berg, D. Bodenstein, Thos. Coertse. 

Diakenen: St. Coetzee, K. N . de Kock, D. G . van Nie
kerk, Jae. Pretorius, Izak Lieberiberg, A. van Zijl , R. J . 
Buitendag, Jan Combrink. 

Scriba Ds. F. S. du Toit. 
Orgelist Mej . Helena van Graan;Koster Douw O'Kelly . 

. Zielen 1075; Lidmaten yz5; Gedoopten 85; Aangenomen 
a.i: Gehuwd r 7 paren. 

LICHTENBURG. Predikant Ds. F. S. du Toit; Con
sulent Ds. P. van Drimmelen. 
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Ouderlingen: M. P. Basson, C. J. Bodenstein, A. J. 
Esterhuizen, Paul du Plessis, W. K. Snijman, Jan F. du 
Toit, A. H. K.lazinga. 

Diakenen: Vv. W. Steyn, T. F. J. Steyn, Jan van der 
Merwe, Jacob Seymore, C. C. J. Schutte, M. J. Steinmann 
Mzn., Gijsbert Coetzee. 

Scriba Ds. F. S. du Toit. Koster P. van Wijngaard. 
Zielen 967; Leden 432; Gedoopten 67; Aangenomen 20; 

Gehuwd 6 paren. 

KRUGERSDORP. Predikant Ds. J . J. Kuhn; Consu
-lent Ds. L. E. Brandt. 

Ouderlingen : H. C. van der Merwe, A. Barnard, J. 
·C. Esterhuizen, A. S. Nande, G. P. Brits, F. de Bruin, S. 
]. Prinsloo, P. B. Botha, J. van den Berg. 

Diakenen: H. C. van der :Merwe, P. G. Labuschagnie, 
.P. Halgrijn, D. K. Moller, J. van Deventer, I. le Roux, 
F. Peacock, H. J. van Staden, Caspar Labuschagnie, P . 
.Swamers, H. Cilliers. 

Orgelist: P. Botha. Koster: \Xi. Stols. 
Scriba : Ds. J. J. Kuhn. 
Zielen 1300; Lidmaten 520; Gedoopten roo; Aangeno

meu 59; Gehuwd II paren. 

MARICO. Predikant P . van Drimmelen; Consulent 
Ds. F. S. du Toit. 

Ouderlingen: J. C. Coetzee, P. J. J. Basson, J. G. Be
nade, D. J. Coetzee, M. C. van Staden, P. S. van Staden, 
F. J. Naude, G. C. Snijman, J. F. van Staden, David 
Ollewa, C. C. Mans Jr. 

Diakenen: J. van der Me;:we, P. J. van der Menve, A. 
J. Joubert, A. J. Swanepoel, Comelis Coetzee, Arie Ober
holzer, J. F. Joubert, Daniel Mans, G. J. :M:eintjes, A. J. 
Snijma11, M. M. J. Basson, C. F. Basson. 

Scriba P. van Drimmelen. · 
Orgelist : Koster Paul Marais~ 
Zielen 2698 ; Lidmaten n 50; Gedoopten 159; Aange

nomen 70; Gehuwd 24 paren. 

RUSTENBURG. Predikant Ds. A. Murray; Consulent 
Ds. H. Fourie. 

Ouderlingen : G . J . B. Robbetse Dzn. , G . v . R. Els, 
J. J. Steenekarf1p, J. C. Barnard, P. van Jaarsveld, W . H. 
van Staden, J . -S. Esterhuisen, M . Schoema n, J. Joubert, J. 
L. Otto. 



Diakenen: J. J. Robbetse, P. J. Pistorius, J. de Beer,. 
A. W. J. van Renseburg, A . J. Els, J. J. Botha, M. C. 
Barnard, Jacs. Schoeman, Theunis Cronje, J. J. van der. 
Merwe. 

Orgelist: H. van Noorden; Koster: J. J. van der: 
Merwe. 

Zielen 2550; L idmaten 1300; Gedoopten 167; Aangeno-
men 6o; Gehuwd 50 paren. 

OOST.RAN"D. Predikant .............. . . ... . ....... ............. . 
C onsulent Ds. L. E. Brandt. 

Ouderling en: A . Otto, B. J. Burger, C. P. Barnard,.. 
J. Marais, F. C. J. Cloete. 

Diakenen: A. J. van der Bank, J. M. A. Bodenstein,. 
C. J. Coetsee. 

Scriba Ds. L. E. Brandt (adres 53 A.meshofstraat, 
Br aamfontein). 

Orgelist : Koster : 
Zielen 196; Lidmaten 85; Gedoopten o; Aangenomen o;. 

Gehuwd o paren. 
(Deze gemeente is gesticht 28 Mei 19n.) 

Aan H.H. Adverteerders ! 

De enig•te Koerant waar uw Ad.r 

verteatie•n aan bun doe/ beantwoorde111 

is 

' 

,,H ET WESTEN'" 



·························•·•..aaa································ 
Heel het -lieve jaar is GARL.ICK'S daar. 

Direkte 
lnvoerder:;, 

rr·f-"1'~'·!'1'!~~ ... r:-·"" ., ~;· ~ .•.. ' '.·.:;·1;;:·•· ''·"'ii· ·~· • .ir;; ~:•r"'l~ flt •ktf~ •·1 :<' , • .,f. o.>·, ·'"J"t· ·"·· ·-. I' 
:.t. · · .... 11'f.-~ ... . ~:~-~ w. ~. ,: ~ ·· ~'' ' r.~~""'"!L -;·:i!:,jI. v- ..... •::--~i;._J ;."' .. ~~ .~. om 

Oraperwerk, u Mode 
Artikelen, al 
Kleren, 

het Schoenen, 
Kruideniers· . nodige 
IJzer•, 

te Breekwaren, 
I 

Landbouw iiiiii¥t~fil.1HMi~ .. ~~J:;;~;m leveren. 
Ge reed-

schappen, 
Bouwmaterialen, Wljn en Sterke Drank 11andelaars. . ! . , Hooaste kwaliteil ge1deren en laagste prijzen 

QARLIOK'S van Potahefslroom. ~~~;~.~~'; e . 
~ ............................................................. ...,..., . ..,...., ........• 
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c. BARRETT, 
PROCUREUR. NOT ARIS PU BLIEK 
en eenigste Transport en Verbanduitmaker 
- in hd Ditrikt van Woh;naransstad. 

PROCUREUR VAN DE MUNICIPAL!TEIT VAN WOLMARANSSTAO_ 

Voorbeen F. W . KONIG. 
Oevestlird 189(). 

Ondtr Balhaw, Wtts· Jlgtnt, Utnd1 Jllslagtr~ 

De loop en Yerkoop van Yaste Eigendommen ondernomen .. 
L easks Gebouwen. Krug er Straat, 
- :- Wol maransstad, Transvaal . - :
Telegrammen: " BARR ETT". 
Telephoon N o . 8 . - P .K. Bus 1. 

GLEN W. SCORGIE, 
Kruideoierswaren, Schoenen en 
Stevels, Uitrustingen, enz., enz . ... 

AGENT VAN DE UNION-CASTLE MAIL STOOMBGOT MIJ. BPT., 

Potgieterstraat 51, Postbus 67, Potchefstroom. 

L. o. BLAKE, RIJWIELHANDELAAR,. 

tla rktplein, Klerksdorp. , 
POSTBUS 195. P HOON 63-

De Beste plek in het dorp voor 
RIJWIELEN, LAMPEN, enz. 

REPARATIES GOEDKOOP. 
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GEREFORMEERDE KERK. 

Potclzefstrol)m.-Gest. 1859. Pred. \V. J. de Kle rk. 
Oudrlin~~n: C. J. Venter. P. J. S chutte, A . J. van der 

Walt, G. tt. van der Walt, C. D. Venter. P. J. W. 
Schutte, P. nn der \Valt. P. J. Snijman, J. L. van der 
Schijf. 

Dia kenen : F. A. du P lessis, S . J. G. Yssel, 0. J. nn 
der Schijf, Ph. van Biljon, J. F. van A sweg en, M. G
Schoemau, S. G. Yssel. 1V. S. van der l\Ienve. 0. ]. 
Venter. 

K orrespondent: Ds . W . J. de Klerk. Bus 291 Potchef
stroom. 

In 1910 oedoopt 50 k.inderen, belijdenis des geloofs 
afgelegd 16, met attest overgekomen -1-6, met a ttest ver 
trokken 1-t, aangesloten 6, bedankt 2, OYerleden 2. ge
huwd 13 paren. 

tVolmara11sstad. - Gest. 1899. 
Ouderlingen: N. P. Fourie. \V. \V. C onradie, P. Ven

ter. J. G. Botha. 
Diakenen: J. J. (onradie, C. J. van H eerden. J. C. 

Naude. N. P. Fourie, Jr. 
K orrespondent : Ouderling P. Venter, Rietvallei, Post

kantoor Leeuwdoorns Station, Vv olmaransstad. 
In 1910 O'eduopt 13 kinderen, belijdenis des geioofs 

afgelegd 16, met attest overgekomen 2. met attest ver
trokke n 2. aangesloten 2. bedankt -l-. 

Sclzwei::;er Rencke. - Gest. 1907. 
Ouderlingen: vV. P. Coetsee, ]. Venter, 
Diakenen : R. ]. van der Walt, I. ]. S. du Plessis. 
Korrespondent: Ouderling J. Venter. Christiana. 
In 1910 gedoopt 7 kinderen, belijdenis des geloofs af

gelegd 5, met attest overgekomen 8, met attest vertrok
ken 26. aangesloten ~. bedankt 4, O\'erleden 1. 

licl1tenburg.-Gest. 1907. 
Ouderlingen: J. A. Venter. S. D. de Kock, M. A. van· 

der· \Valt, A. P. Rootman . 
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Diakenen: G. A. E. Coetsee, P.]. Bruin, E. A . V en
ter, G. van der Walt, A- ]. Schutte. 

Korrespondent: Ouderling S. D. de Kock, Postkan
toor Sanniesbof, distrikt Licbtenburg. 

In 1910 gedoopt 32 kinderen. belijdenis des geloofs 
afgelegd 20. met attest overgekornen 10. met at test \·er
trokken 10, aangesloten 2. overleden I \idmaal en 7 
doopleden. 

Krugerstlo1p. - Gest. 18%. 
Ouderlingen: P. G. Roos. Sr., P. J. Coetsee. P. C. 

Roos, Jr., G. P. van der Linde, P. van der Linde, P. W. 
A. Mulde r, R. ~. Briel, L. ]. Coetsee. G. F. Nagel, 
S. Boersma. 

Diakenen: A. P . Viljoen. D. G. Koekemoer, C.J. Cor· 
nelius. ]. ]. van der Linde. l. J. van der W a lt. G. P. 
N~~el , H. D. Ackerman. S. ]. Potgie te r. D. J. Coe tsee. 

K.orrespondent: Diaken D. ]. Coet ·ee, " Parkstr:wt. 
Lnipaard svlei. Krugersdorp. 

1n 1910 gedoopt 43 kinderen. belijdenis des geloofs 

afgelegd 25. met attest overgekomen 23, met attest 
vertrokken ?7. aangesloten . bedankt 4. overleden 8, 
gehuwd 5 paren. 

Zeerust. - Gest. l 99. Predikant: Ds. Q . P. du Plessi~. 
Ouderlingen: ]. P. van den Berg. J. ]. du Toit. ]. J. 

Venter. W. Dreyer. M. M. Basson, P.]. vV. du Plessis, 
P . Venter. 

Diakenen: G. C. Snijman P.z .. G. C. Snijman j.z., D. E. 
Bis chof. ]. D. Putter. J. Malan, L van <len Heever. 
L. Steyn. 

Korrespondent: Ds. D. P. du Plessis. Bus 67, Zeerust. 
In 1911 gedoopt 60 kinderen, belijdenis des geloofs 

afgelegd 59. met attest overgekomen 18, met attest ver
trokken 34, aangesloten 6, bedankt 6. overledcn 7. ge
huwd 10 paren. 

Rustmburg. -Gest. 1859 Predikant : Ds. L P. Vorster. 
Ouderlingen: T. El? ff, J. A. du Plessis, Jr., J?. R. 

Fouche, G. ]. Oosthmzen, S.]. Krujo-er, G. C. SruJman, 
J. A. du Plessis, Sr .. F. Smit, I. de ager, ]. G. Eras
mus,]. L. Erasmus, A. S. L. van Wijk, A. P. Malan, 
J. Steenkamp, E. Snijman, L. du Plessis, J. F. Elotf . . 

/ 
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Diakenen: M. T. L oots, P. D. \"an Diik. P. Erasmus, 
N. J. R. R oets. C. F. Oosthuizen. P. J. R iekert. B. de 
Lange, C. ]. Pieters, W. ]. Kotze, L Snijman, ]. J Rob
bertse, D. E. Erasmus, C. ]. H. Kruger.]. L oots.]. Kru
ger. A. M. Yan der W alt. H . P. Malan. 

K orrespondent · Ds. L. P. \ -or~ter. Bus 54. Rustenburg. 
In 1910 gedoopt 172 kinderen. belijdenis des geloofs 

.afgelegd 62, met attest o,·ergekomen -H . met a ttest Vf'r· 
trokken 3Q. aangp,.;]otf'n. 17. bedankt 12. gehuwd 17 parf'n. 

D~ THEOLOGlESE SCHOOL 
Gesticht 186Q). 

KlTRATOREN: 
Vovr de 7iw1s'i'1ta! : - U!. P. PoST;\I.\, l:L\.. J\J. 1:-'osT

MA. I\LA. .. ~- H. L \X DER \V,.\LT. 
Voorde Onwjr 1·ry"staat : - D1. J A.\".~:\ R ootJ. \\·. 

PosnrA, j. A . o c PLF~ss1s. B.A. 
Voor de K aap-Prvl'illcie :- D1. T. H.-UlElb~L\, J. G. H. 

vA:-1 oER w.~LT . P. c. S:-11pr.'x B.A .. 

PENNINGMEESTER: 
Ds. P. Pos-01.\. B.A. .. Postbus 4, Heidf'lberg. Transrnal. 

PROFESSOREN: 
Ds. J. L10x C . \CHET. DR. ]. D. Dl. T orr. Professoren 

in de Theologie. 
F. PosnIA, B.A .. LHC.. Prof. Litterarum. 
P. Dm'E..~AGE. B. A., (Sc.), Wis- en Natuurkunde. 
]. KAMP Prof. Nederlandse T aal en Geschiedenis. 
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G. F. KIRKBRIDE. 
~-POSTBUS 16 POTCH EFSTR 00/V\. 

Bouwkund ig en Monumentaal!!Beeldhouwer. 
Monumenten en 6 rafstenen in Steen. :Marmer en 6 raniel. 
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Burger Monument te Frederikstad gcle11erd door G. F. KIRKBRIDE. 

SCHOORSTEENMAN 1 ELS. TEGELS. 
TRA LIEWERK. 

Waooeer u aaovraag doet zeg d a o wat bedrag u wil bestedeo. 
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NED. HERVORMDE OF GEREF. KERK. 

(Potchefstroom: en omligg ende distrikten. ) 

G emeente Potc/1e.fstroo111. Gesticht 18-1-9. 
G etal zielen 5025. Getal !eden 2123. 
Predikant: D s. M. L. Fick (postbus 162. 
Consulent: D s. G. Radloff, Krugersdorp. 
Ouderlingen: ]. N. P de Vries' J. C. H. Pistorius,, 

W. D. Pretorius, ]. M. C. Durr, P . P. J oubert, A .J. Zinn, 
B. Coetzee, F. J. C ronje, T. P: P. van. Graan. S. Kalt
wasser, S. P . du T oit, ]. G. Mocke, ]. Oostbuizen. 

D iakenen: A . Davidtz, C. L. Olen, L. Sivanepoel, 
A. T. K olver , H. M. du Preez. J. Landman, J. de Villiers, 
A. P ienaar, W. Steijn. L. W. C. Bosman, Vl essel Grey, 
H. A. F ourie, Gert H. Davidtz, L. Muller, H. A. van 
Aswegen, G. van D eventer , A. du T oit, H. Ueckermann. 

Orgeliste : Mej. A . D ormehl. 
K assier: J. N. P. de Vries. 
K oster: J. G. v, d. Spuy. 

K !er/wiorp. Gesticht 1889. 
Getal ziclen 1200. Getal !eden 575. 
Predikant: ]. H . Eybers, B. A. 
Consulent : P red. van Ha n ebeestfonte in. 
Ouderlingen : J. C. P otg ieter , A. Aldred, A. P.J, Cronje, 

R. ]. Brits, M. C. Gerber en D. ]. Jacobs. 
Diakenen: C. F , L iebenberg. l\L J. Benade, H.J, Louw, 

W, F. Readman. S. ] ,J acobs, F. J rnn Zijl, J. J. V iljoen, 
F. J. Cronje, P.]. J ansen, V an R ensburg. 

Orgeliste . l\Iej. A , Gerber. 
K oster: C. J. Coetzer , 
G etal gedoopt 50. Aangenomen 22. Gehtrn·d 16 paren. 

Hartebeestfontei1t. Gcsticht 1866. 
G etaJ zielen ± 3000. Getal leden ± J.J.00. 
Predikant: W. F. Knobel. 
Consulent: Pred. van Klerksdorp. 
Ouderlingen: J. S. P ienaar, ·w. L. Jooste. Jan Lubbe,. 

D. J. L ouw, J. J. Boshoff, l\l. \V. T . Buissinne, D. P , 
Conradie en P. D. H . H. H amman. 

Diak enen: ]. L. Otto. P, J. H . S. Terblanche, H. J. 
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v. Eeden, L. D. J. Erasmus.Jan Kirstein, P. M. Lombard, 
H. C. W. V ermaas F.zn .. W . ]. Badenhorst, A. P. Pre
torius A .zn., Iz. Z. Buijs, A.]. Keulder, W. ]. A. V er
maas, C. Groble r. P. J. van H eerden. H. ]. Claassen, 
H. J. Badenhorst ].A.zn. 

Orgelisi: P. ]. L e mmer R.zn. 
Koster: C. W. Colijn. 
Scriba: P. M. Lombard, Bus 14, H a rtebeestfontein. 
G edoopt 140. A angenomen 52. Gehuwd 35 paren. 

Makwassie. Gest. 1888. 
G etal zielen 2414. Getal leden 1102. 
Predikant : E. ]. J van der Horst. 
Consulent: G. F. C. Faustman. 
Ouderlingen : P. W de Villiers, C. Smit, P. de Bruin, 

]. J. Bornman, ]. G. Dreyer. G . J. van Wijk, W. P . 
Boshoff, A. Pretorius. 

Diakenen: ]. F. van Rens burg, T. le Roux, P , H . de 
Nicker, C. Gagiano, P. du Plooy, ]. F ourie, T. Bornman, 
A. Smit, ]. A. Bornman, F. van Eeden, I. J Snijders, 
]. L. Badenhors t, A. M. F. du Plooy. A. van D eYenter , 
]. P. van V uuren, H. Strauss. 

Kassier : T. S. L eask, W olmaransstad. 
Orgelist: (protem) : Mej. L eask. 
Koster: Volschenk. 
Agent Kerkbode: de Predik.ant, Bus 5, Wolmaransstad. 
Gedoopt 108. A a ngenomen 51. Ge huwd, 23 paren. 

Bloemlt0f Gest. 1879. 
Getal zielen 1450. Getal !eden 690. 
Predikant: ]. F. le Clus. B.A. 
Consulent : Predikant van Christiana. 
Ouderlingen: S. ]. Nell, J.]. Strauss,]. M. Wessels, 

D. ]. ]. Scholtz, F. ]. Henning, A. ]. Pretorius. 
Diakenen: W . L. Kok., S. ]. ·Burger, A. van Wijk, 

]. H. de Lange, F. C. Clase, J L_ ]. Geyer, ]. D . van 
Niekerk, B. ]. Engelbrecht, C.J.]. Coetzee, H. T. Coetze, 
E. H. W olfaardt, C. ]. Badenhorst. 

Kassier: B. S. Raath, Bloemhof. 
Koster : J. L. v. d. Merwe. 
Agent Kerkbode: de Predikant. 
Gedoopt 79. Aangenomen 30. gehuMd 14 paren . 

. Christimia- Gesticht 1898. 
Getal zielen ± 1200. Getal leden ± 5.50. 
Predikant: C. A. v. d. Merwe. 
Consulent: ]. F . le Cius. 



Ouderlingen: C. J. Groenewald, P. F. Theron, J. F 
Fick, M. ]. Botes en C. ]. Visagie. 

Diakenen : C. ]. Ackerman, A. F ~1arais, A. V erwey 
D. Conradie, F. D. R Hoffman, D. Bornman, S. du Toit,.. 
J. 'Vait, T. A. van Niekerk.]. Rabie . 

Orgelist : P. ] . van Duyn. 
Koster: C. ]. Ackerman. 
Gedoopt 54. Aangenomen 15. Gehuwd 12 paren. 

Scllweizer Reneke. Gcslicht 1887. 
Getal zielen 3023. Getal !eden 1-1-12. 
Predikant: G. F. C. Faustmann B.A. 
Consulent: E. J. ]. van der Horst. 
Ouderlingen: L. R. Botha, J. S. Maritz. N. ]. Roets, 

H. W. Lock, Ph. van Niekerk.J. D. Fourie, ]. C.Joubert, 
J. G. Meyer, I. Boonzaaier. 

Diakenen: F. ] eats, C. Marsmann, P. Swanepoel, Hr 
Viljoen, A. Sonnekus, 0. Botha, I i\1ahne, JozefFourie, 
P . Viviers, ]. Blignaut, C. Badenhorst, R. v. Zijl. S .. 
Scribante, C. Roodt, A . v. Wijk. F errie Bot.ha. 

Orgelist en Koster: R. \V. v. Zijl. 
. G edoopt 140. Aangenomen 42. Gehuwd 30 paren. 

Ventersdorp. Gesticht 1889. 
Getal zielen 2613. Getal leden 1163. 
Predikant: C. F. Mijnhardt. 
Consulent : J. A. Bevers. 
Ouderlingen: H. A.. Bosman. J. H. Stiglingh, G. N. 

Pieterse. A. C. Bothma, ]. W. van der Rijst, F. ]. du 
Toit, P, ]. V errnaas, G.]. van Zijl. H .P. vanAswegen. 

Diakenen: J. H. Neethling, W. Seholtz, I. Cronje, L. 
J. Boshoff, P. ]. Dunn, A. Grobbelaar, ]. A. ] oubert,. 
A. C. Mostert, W. v. d. Berg. 

Orgeliste: Mej. Delport. 
Koster: ] . Koekemoer. 

Liclltenburg. Gesticht 1885. 
Getal zielen 3000. Getal Iedcn 1428. 
Predikant: ]. A. Beijers. 
Consulent: ·C. F. Mijnhardt. 
Ouderlingen: P. F. Pretorius, Jan Kloppers, M. van· 

Dijk, W. Hartzer, P. A. de Wet, P . F. Retief, M~ 
Joubert, Abraham Mouton, J. J. Theron, M. Visser. 

Diakenen: L. Rootman, J. Potgieter, P. F. Theronr 
A. C. Lombaard, D. Schutte, 0. Botha, P. D.S. Mollerr 



H. W. Huijser,].]. Borman, D.S. Smuts.]. P . Hamman, 
J an Joubert, H. Roussouw, H. Visser, M. Louw, K. van 
der Mer\\e. 

Voorzanger: P. A. de W et (OYer de 20 jaren reeds.) .. 
Orgeliste: Mej. A. Bcijers. 
Koster: D. van den Berg. 
Gedoopt 1-17. Aangenomen 63. Gehuwd -1 1 paren .. 

Krmrersdorp. Gesticht 1890. 
Getal zielen 3500. Getal L eden 1700. 
Predikant: F. G. T. Radloff. 
Consulent: M. L. Fick. 
Ouderlingen : ]. H . Hatting , F. S. le Roux, j. ,V. Oost· 

huizen, ]. J\I. van Rooyen. A. S. Oosthuizen, H. W. Kok. 
G . P. Visser, P. ]. W annenburg. ~l.]. van de n Berg, 
P. P. le Roux. H. P . Smuts. 

Diakenen: D. P. Liebenberg, B. ]. Vorster. A . F .. 
V alkenburg, A. H. H eunis, ]. A. van Niekerk, S. S. 
T erblanche, A.]. de la Rey. T. Snijman, C. G. Snijman, 
F. S. Mulder Az .. ~l. ~l. C. Bedford. A. G. S. W oest, 
F. J. Vogel. ]. ]. rn~ H eerden. 

Koster : F. ]. C. Nienaber. 
Orgelist: Th. Viljoen. 
Agent rnor ,.Kerkbode" : P. Ve nneer. Bus 123, Kru

gersdorp. 
Gedoopt 25-l .. ..\.angenomen 101. Gebuwd .+6 paren. 

Zeemst. Gest icht 1870. 
Getal zielen 2850. Getal !eden 1250. 
Predikant: S. ]. van der Spuy. 
Consulent: H. D, van Broekhuizen. 
Oudcrlingen: P. G. Swa rt,]. H. van Wijk. C. P . Marais, 

H. R. L emmer, ]. C. Lemmer ].zn., ]. A Eksteen, L. 
P. Badenhorst, D. S. A . v. d. Spuy, ]. ]. Botha. P. C. 
W entzel, ]. C. Sw·art. 

Diakenen: S. J. Y. d. Spuy Jr. ,]. A. van l\iek erk, A. 
]. ]. Kriel, P. P. Kirstein, 0. ]. Oosthuiren, J. D. L. 
Botha, P. ]. Grobler, ]. H. Ne!, f. P. Erasmus, S. Hugo, 
D . Blom, ]. H. Blignaut, Z. L. Pretorius, A. W. d e W aal. 
I. ]. l\Ieyer. 

Gedoopt 185. Aangenomen 121. Gehuwd 30 paren. 
Rustenbure-. Gest icbt 1850. 

Getal zielen 2807. Getal !eden 1336. 
Predikant: G.]. Rudolph. · 
Consulent: Pred. Yan '.'.lagaliesberg. 
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Ouderlingen : D . R. Schoeman, H . F . Grobler , H . S. 
·Stroh, G . C. K achelhoffer. B. Breedt. C. P. Els, J. J. 
Pieterse, J. ]. Kruger. ·w. B eetge. 

Diakenen: P . L omr. M. T. R oux, W . Grobler, ,V. 
Engelbrecht. J. Barnard. B. P . Fourie, L M. Bronkhorst. 
Stef. de Villier s. G. Lourens. R. YlcDonald. 

Orgeliste: \1ejuffr. Isab. v. d. Merwe. 
K oste r: A. J. v. d. Mer >;\'C' . 

. Gedoopt 160. Aang-enomt":'n 79. G ehuwd 30 paren . 

. Het Westen" =Drukkerij 
is het Beste en 

Goed koopste 

ad res voor - - - -

TR OUWRAARTJES. 

·~---~--~········· ~··~ 
.. .. ... . .. •. .. . .. .. . .. . .... ... .. . . . ... ... . . · ~ .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 



Dt Wiin ~ Enoeltnbtrg, 
Algemeene lnvoerders. PRETORIAr 
TELEGRAM AORES, ··VITRUM" A-B-C Code, 4e en 5e Etlitie. 

Telephoon 367. P.K. Bus 190. 

JAPOLIN, 
de VERF voor Wagens, Speiders, enz. 

Een 
niet 

mooi geverfde W agen voldoet 
alleen voor 't oog, maar is ook 

50°/o meer waard. -:-
Waarom zou U niet juist a ls zoovele Landbouwers Uw wagens

zelf verven? Vooral nu de JAPOLIN VERF zoe geschikt daar
voor is en ruim 6 Jaren volte tevredenheid gt!geven heeft. -
lndien u nog twijfelt, dan liggen er vele brieven van verschil-· 
lende Burgers voor U beschi ~b1ar welke de JAPOLIN VERF 
niet alleen roemen. maar ook Hinke bestellingen daarbij geven. 

Oud geverfde wagens. Reinig eerst de Gries en O!ie deelen 
met Paraffipe en schuur dan de oude verf af met No. 1 zandpapier

Vul op de gaten en bersten met JAPOLIN FILLINGS (2 /3 
de 2 lbs. blik) eens of twremaal, tot dat ze vol zijn, en laat 
dit goed droog worden. 

Bereid nu een verf uit Loodwit en zwart om donker groen 
of blauw JAPOLIN daarover te kunnen verven. Bijvoorbeeld:
een stoepblauwkleur uit loodwit en zwart ; verdun dit met een 
deel rauwe Olie en twee deelen Terpentein met een of twee 
lepels Siccatief als dro'>ging op de hoeveelheid van een halve 
bottel verf (Siccatief in busjes van 1/6 verkrijgbaar.) Is de 
wagen daar eenmaal mede geverfd en nog dor, dan geeft men 
na een paar dagen nog een laag met dnelfde kleur, maar 
weder versch aangemaakt. 
Na deze weder afgeschuurt te hebben, en goed van stof gereinigd, 
Iegt men een dikke Iaag JAPOLIN op het te verven houtwerk. 
Wit men er streepen op trekken, dit kan ook met JAPOLIN 
gedaan worden. Men neemt een weinig JAPOLIN verdunning 
met wat JAPOLIN ENAMEL (in -/9 tinnetjes verkrijgbaar).
Met dit mengsel trekt men de lijnen zeer gemakkelijk. Dach 
wacht men !anger dan 24 uur na 't verven daarmede, dan is de 
verf te droog om de lijnen op -te nemen. 

Wielen die rood geverfd worden, grondt men direkt met 
Rood (ldaar voor 't gebruik a 2/- de 2 lbs. blik). 



INGANGSPOORTEN VOOR VEE. 

Wij laten hie r ecn lijst \' Olgen van de ingangspoorten 
voor de Unie van Z.A. 

5 

Kaapstad, 
Port Elizabeth. 
Oost London, 
Komati Poort 

en Mafeking. 

DOOR DIT TOT DAT. 

Een kind zal struik'len honderd maal 
V66r dat het lopen kan. 
Gij 'wordt nooit ruiter, man! 

Raakt gij niet dikwels uit het zaaI, 
En valt ter aarde dan. 

Ook voor de mens in 't algemeen 
Geldt : door beproeving, door geween 
Slechts wordt uw ziel tot vree gesust, 

Raakt onder de bekoring van 
De kalmte, die als balsem kust 

Dengenen, die gelouterd werd 
En hoop op rust bergt in zijn hert. 
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VELDKORNETTEN. 

Potchefstroo111 . 
Bo\·en :\looirivier. S . G. Krie~·I er, P.K. Frederikstad. 
Gatsrand G. H. Dandtz. P.K. Kraalkop ,•ia Rand-

fonteio. 
Vaalrivie r. N. :\I. Prinsloo. P.K. Kluitfonte in via 

Randfontein . 
BoYen Schoonspruit. D. f. Y ssel, Elandskuil P.K. \ . emersdorp. 
Onder P .J ooste, Postbus :\ Hartebeestfontein. 
Bloemhof 
Schweizer R eneke. 
Christiana 
Bloemhof. 

W ol 111 a ra nsstad. 
Boven \Vijk. 

OnderWijk. 
Lichtenburg. 
Z outpan. 
Onder Hartsrivier. 
Boven Hartsri,·ier. 
Krugersdorp. 
Krugersdorp. 
Wit \Vaterberg 

vVest Rand. 

Marica. 
Bosch veld. 
Klein Mariko. 

Groot Maricu. 

H ogeveld. 

Moloppo. 
R usten burg. 
H exrivier 
Elandsri \·ier. 

H oge.,eld 
Z wartruggens. 
Krokod.H 

L. E. L. :\Jussmann, P.K. chweizer R eneke 
P.J. Marc, Grootplaats, Bus 32. Christiana. 
P. de la Rev Swartz, Grootdoorns P.K. 

Bloemhof 

\V. C.J Brink. \ 'Jakfonteio, P.h. \Vitfon
tein. 

S . P. du Toit, P.k. Leeuwdoorns. 

A. P. Yisser, L eeuwpan, P .K. Baberspan. 
]. H. P. '"· d . .\Ierwe P.K. Boschpoort. 
G. J. Greeff. P.K. .\lana na. 

A. 0. Oosthuizeo, Bus 306, l\:rugersdorp 
F. T. P otgieter, Xooitgedacht, P.I\:. H ek

_JJOort. 
C. F. T. Hendrikz, L uipaardsdei Bus 150 

Randfontein. 

A. W. de \Vaal. 
D. L. Botha. \Veltevreden postbus 97. 

Zeerust. 
L van Xiekerk Doornkraal p.k Groot 

:\Iaricu. 
\N. A. L ombaard, Rietspruit, p.k. Groot

afdeliog. 
C. P . .\larais. p.k. :\lolsgat. 

G . H. \Y. Behrens, Bus Bethanie. 
R J. P. ,·an T onder. Rietfontein, Bus 

BrakkJoof. 
S. P. Kloppers. p.k. Olifantsboek. 
P.J. v. d. \Yalt. \Vitrand, p.k. Koster. 
] . B. ]. D eventer. Klipgat pk. Rooiberg 

,;a \Yarmbad. 



fodien g'ij we11st 

BEESTEN. SCHAPEN. DONKEYS, 
MUlLEN, PAARDEN, ENZ. 

te verkopen of te kopen, zorgt dan dat gij de Veever
kopingen bijwoont, welke maandeliks gehouden worden 
te KLERKSDORP o·p de eerste Donderdag van elke maand 
door 

NESER & CA~\P BELL, 
VENDU-AFSLAGERS, KLERKSDOR~ 

die ook Venduafslagers zijn voor de Leeuwdoorns en 
Makwassie Boerenverenigiogen. Verkopingen worden ge
houden te Leeuwdoorn~ en Makwassie, respektievelik, 
eenmaal per kwartaal, wanneer grote hoeveelheden van 
.c11le soorten Vee verkocht worden. 

De verkooJ;) van Va~te Eigendommen worden bij deze 
·verkopingen ook ondernomen. 

,J 

J. A. NESER, P.K. Bus 22, Telegrafies Adres: 
'Soliciteur Klerksdorp. .Klerksdorp. Neser, Klerksdorp. 
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SCHOO,L-RADEN. 

De !eden door de· Regering aangesteld. zijn met een 
*afstand aangeduid. 

Potc'tefstroom : 

Ds. M. L Fick, Voorzitter ;'. ]. B. R etie[, Vice-V oorzi t
ter ; *R G. A.mm, J. N. Bosman,. S. C. Cronje , P. ]. 
Davidtz, *J M. C. Durr, t. J. F. ·du T oit, *]. Gaisford, 
A . J. G. Oosthuizen, 'T J. Prinsloo. F. R. P. Schutte . 

Sekretar is, F. P . Crots, M.A., L.L.B. 
Schoolbezoek beambte, A. J. Zinn. 

Klerksdorp : 
*P. J J ooste Voorzitter ; Ds. J. H. Eybers, C. A. En- -

g el_a, D. P. Kirsten, F._ W. E r.:rrst, P . F . Visser . *H. L 
Le1bbrandt D. R Whitfield ; "H. M. GuesL 

P . J. du Toit, Sekretaris. 
P. R. Rock, Schoolbeambte. 

Lichtenb-urg: 
*J. C. Jut~, Voorzitter ; C.],. Bodenstein,J.A. Beyers, 

N. J. du To1t, G. J. Greeff, J. A_ Labuschagne, C. B. 
Maartens, A . P. Visser; *I. J. Joubert,. D. G. van der 
Merwe, *E. B. van \Vijk. 

Sekretaris, A. H. Klazinga. 
SchooJbezoek beambten, D. M . MaarteDS en H. ]. 

Hamman. 
Lichtenburg Publieke School. Er is een Secon

daire Departement er aan verbontlerr. JL.eerlingen wor
den opgeleid voor Senior Certifikaat en Matrikulatie. 
Twee Ko~tscholen, voor jongens en meisjes onder de 
bekwame leiding van mej. Steijn en mej. van As, voor
ziet in ene grote beboefte. Logiesgeld is £6 per kwartaal 
als er gene beurs van 't Departement van Onderwijs 
verkregen is. 

De Sekretaris is de beer Prokureur Dyason van Lich
tenburg. Hij ontvangt alle applik,a.tres. 
B loemlwf: 

J. de Villiers ] oubert , V oorzitter ; Ds. ] . F . le Clus, 
Vice-\T oorzitter; Ds. C. A . v. d. Merwe. J. F. de Beer, 
P. J. van Ouyn. J. J. Strauss. J. W. LTijs. F. J. H uyser. 

Sekretaris. J C. '.\1. Piton. 
Schoolbezoek beambte. F. Joo~tc · . 
Kantoor te Chris t iana. 



Wolmaransstad : 

Ds. E. J. J. van der Horst, VC'>arzltter; A. G. S. Er 
lank, J. G. van Buren Greijiing. Ds. G. F. C. F austmann, 
L. E. L. Mussmann, D s. K. T. van der Hever; *W. 
Badenhorst, *T. S. L eask, *S. P. du T oit, Jun. 

Sekretaris, H. W . R. Kluever. 
Schoolbezoek beaml3te. H. S. Bait. 

Ventersdorp : 

Ds. F. S. du Toit, Vooriitter~ P. J. Dunn, C.H. Mos
tert, J. H. Scheffer, P. ]. H. S. Terblanche, H. P. van 
Aswegen, J. E . W il son. G. J Yssel; * I . J. Campher, 
*C. W. Hudson. *P. A. Hohne, *J. P. Kruger. 

Sekretaris. C. J. van der Merw:e. 
Schoolbezoek b earnbte, C. H. Boshoff. 

Marico. 

Ds. S. J. van der Spuy. Voorzitter ; M. M. Basson, 
D. L. Botha, J. W . Callaghan, J. A . Eksteen, B. A. Kuun, 
J. L. v an Heerden. 0. f. Oosthuizen; *J. G. Beverley, 
*W. N. Glaeser, *S. J. Joubert, *H. R. Lemmer. 

Sekretaris. Fr.auk J. TrUter. 
Schoolbezoek beambte . J. J. S . Viljoen. 

Rustenburg : 

W. L ategan, Voorzitter; A. P. Conradie, J. A. du 
Plessis. H . P. J. de Beer , D. R. Fouche, C. J. B. Grob
ler, S. P. Kloppers jun .. F. H.1T. W enhold ; 'T H. L. 
Kok, *G. 0. Moorhead. *C. H. Mullett, *l. P. Verster. 

Sekretaris, J. Lamont. 
Schoolbezoek bearnbten, D.J. Kloppers en M. T. Loots, 

Lijst van geniiddelde bijwoning van kinderen 

np 30 Junie 19u. 

Distrikt. 
Potchefstroorm 
Klerksdorp 
Bloemhof 
W olmaransstad 
V entersdorp 
Lich ten burg 
Mari co 

2159.9 
805. 

949.4 
1076.3 
1426.9 
1928.2 
1340.2 
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H. GROENEVELD. 
POSTBUS 102. 

-------·----·-·········· 

Wapens en 

Ammunitie 

Vischtuig, Netten~ 

Vuurwerk. enz. 

--·-------------······--
Marktgebouwen, 

KERKSTRAAT OosT,. 

PRETORIA. 
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AD RES SEN VAN SEKRET ARISSEN VAN 
DEBATS VERENIGINGEN. 

Exselsior D. V .. E. Malan, Bus 161, Premier Mijn. 
E endracht D. V., G. J. Otto, Bus 295, Pretoria. 
A. T. V., F. Lion Cachet, Bus 117, Potchefstroom. 
Ons Moedertaal, H. Engelmohr. Bus 448, Pretoria. 
Kafferspruit D . V., A. M. Reynolds, P. K. D avel, Ermelo. 
Waterval D. \T. , G. S. Gouws, Bus 337, J ohannesburg. 
Steenkoolspruit :p. V .. A. P . F. Sachse. P ost Oogies, 

Middelburrr. 
Springbok D. \T .. I. Geyser. P . K. New D enmark, Stan

derton. 
Nationale D. V., A. S. Strijdom. P. K. R odegrond, 

Lichtenburg. 
Rooipoort D. V., G. A. Pienaar, Bus 160, P otchefstroom. 
V astrap D. V .. N. P. Prinsloo. P . K. Oog ies Statie Mid. 

delburg. 
Goede Hoop D. V., ]. C. Bosman, Bus 197, Standerton. 
Excelsior D. V. J. F. Naude. Bus 849, Pretoria. 
Blesboksprnit D . V., L. Engelbrecht, Standerton. 
Bosmansfontein D. V., P. A. van Jaars\·eld. 
Klerksdorp· D. V., P. ] . du Toit. Klerksdorp. 
Johannesburg D. V., N. K. Huysman. Bus 1330 Johan-

nesburg. 
Elandspruit Jongelings of D . V .. C. Prinsloo. Driefontein, 

Bus 86, Middelburg . 
\Vaterval D . V ., G. S. Gouws, Bus 3357 Johannesburg. 
Geelklipspruit D. V ., ]. Badenhorst. Amersfoort. 
Konkordia D. V .. S. ]. Joubert. Driefontein. P. K. Won-

derfontein, Mariko. 
Vrededorp D. V., ]. Buys, Bus 25-+. Johannesburg. 
Rietfontein Excelsior D. V., D. H. Fourie, Distr. Pot-

chefstroom. 
E endracht D. Y., l\l. Krull , F ordsburg. 
Eendracht D. V., N. C. Gey van Pittius, V enter sdorp. 
Mooiplaats D. V ., ]. L. Steenberg, Distr. Pretoria. 
Benoni D. V., , 1>. Simpson, Benoni. 
Braamfontein D. V .. ]. A. S. van Niekerk, Bus 174, 

Johannesburg. 
G atsrand D. V., l\.Iodderfontein P. K. Jachtfontein. via 

Langlaagte . 
Potchefstroom Jong. Ver .. P. R. Gauche Jr. 
Muiskraal D. V., ]. H eyneke. Muiskraal. Frederikstad. 
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Palmford Schiet en Debat Vereniging, Leeuwkraal,J. F. 
Greyling, Bus 130 Standerton. 

Zandspruit D. V., C. J Pieterse, Holfontein P. K. Zand
spruit V olksrust. 

Vaalrivier Boven · D. V.. H. F. J. Mulder, Kalkbank, 
P. K. W acht-een-Beetje, \Vakkerstroom. 

Wijk II, W akke rstroom D. V., D. ]. Joubert , Zomers
boek P. K. Driefontein. via V olksrust. 

Waterval D. V., G. H. Paul. Rietvalle i, P . K., Wilge
fontein via Grerlingstad. · 

Wijk III, Utrecht D. V., J. L C Rudolph (Voorz.) Wak
kerstroom. 

Boksburg D. V .. D. G. Nolte, Bus 61, Boks burg. 
Koppieskraal D. V.. S. ]. C. P een , P . K. V redefort, 

(Oranjia). 
Wijk Hoo~eveld D. V ., P. J. Erasmus, Winterhoek, 

P. K. LJevon via Springs. 
Me lvi lle D. V .. J J v. Tonder Bus 6030, Johannesburg. 

DIT handelsmerk en adres op uw drukwerk toont 
aan dat gij een goede kijk hebt op uw zaken, want 

.,HET WESTEN" - DRUKKERIJ 

II 
Bus 196, POTCHt::FSTROOM. 

,,HET WESTEN"-Drukkerij is het Beste en Ooed
koopste adres voor enig soort van DRUKWERK. 
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Verschenen aan ,,Het Westen" - Drukkerij, 
Bus 196, Potchefstroom. 

Oorlogs= en andere 6edichten 
DOOR 

Uud-President F. W. Reitz. 
tGebonden in Li nne n Stempel Band. 

Deze bundel bevat een 50 tal oorspron kelike 
gedichten , voor het meerendeel op het veld 

gemaakt. 

Deze buitengewone ontvangst, die de~e bundel ten deel 
valt, zal oorzaak zijn dat zij spoed ig uitverkocht is. 

3/3 POSTVRIJ 3/3 
Beste! dos spoedig bij uw 8oekbandelaar of aao 

,,HET WESTEN'' -Drukkerij. 
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Goeie Raad. 

U O~l ~inden; boor nou \\·at die ,,Suid Ooster" te-
.. . , ,-ertel het ,.an <lie ou bekende en beroemde 
besiaheid van THOMAS L EASK & Co. : 

,,G'ewoonlik als die ,,Het \ Vesten'"-Jaarboek verskijn, 
dan.kom die met allerhande interessante en nuttige wenke· 
en raadgewinge voor die dag. ~~aar die meest doeltref
fende daarin is gewoonlik die gebrnikelike advertensie 
van THOS. LEASK & Co., die aan die eind van ieder 
jaar - als bij wijse Yan erkentlikheid vir genote onder
s teuning - allerhande aanlokkelike en profijtelike aan
biedinge doet aan hulle uitgestrekte klandisie kring. 

Was daar meer ~ulke besigbede in Suid Afrika, :tls die 
van THOS LEASK & Co., dan sal daar spoedig aan die 
hedendaagse moeilike vraagstuk - die Koelie K wessie -
'n ent kom, en die boer sal weer in staat gesteld word 
sijn kop bo water te krij. 

Dru.k. maar op THOS. LEASK & Co. ! 
Die volk erken julle onmisbare ondersteuning, en in 

ruil daarvoor. vertrouw ons, sal julle weer seker hulle 
ondersteuning geniet; want so ,·er ons weet is julle be
handeling uitermate vriendelik. en julle goed is nog als 
gewoonlik: eerste klas en spot-koop !', 



RECEPTEN. 

Dmiven Jelly {met Gelatine) . 
Giet kokend water op de druiven, nadat er al de steeltjes 

afgehaald zijn. l,aat het dan door een lapje lopen, zoals met 
jelly gedaan wordt. Week een pakje (2 oz.) gelatine in 1 

kopje kokend water en r kopje suiker er bij. Wauneer op
gelost, laat door een zeefje !open en voeg er 't sap van 1 

zuurlemoen en 2 kopjes druivensap bij . Doe het in eeu natte
vonn en zet het op een koude plaats, totdat het stijf is, Wan
neer het opgedieud moet worden, doe het uit de vonn en 
dien op met room, gewoon of geklopt, of zonder saus. 

Gedurende warm weer en waar geen ijs te krijgen is, 
is 't dikwels moeilik gelatine jelly stijf te k:rijgen. Er zijn. 
verschilJende andere ding\:n die in plaats_ van gelatine ge
bruil.-t kunnen worden om jellies te maken, zoals tapioca 
S;ago, arrow-root, cornflower of maizena. · 

Sago Jelly No. f. 
\Veek r kopje sago, gedurende 1 uur, in 4 kopjes koud 

water. Zet ·het boven kokend water om langzaaru te koken, 
totdat de sago door schijnend is. V oeg er een 7f kopje kren~ 
ten-jelly of enige zure jelly bij. Voeg daarhij dan 't geklutste 
wit van 4 eiers en 4 eetlepels suiker. Doe het in een vonn 
en zet het op een koude plaats om stijf te worden. Dien op. 
met dunne custard of met room. 

Sago Jelly No. 2. 
Week r kopje sago, des nachts in 2 kopjes koud water, 

Voeg er in de morgen 1 kopje bij, en }i kopje kokend water 
en 1 thecl.epel zout. Laat hte r uur koken boven kokend wa
ter. Roer er dan r kopje suiker en 7-l'. kopje zuurlemoen sap 
loor. Doe het in een vonn om stijf te '•;orden. T apioca mag 
ok gebruil..-t worden in plaats van sago. 



Zuurlemoen Sago. 

Week r kopje sago in 4 kopjes water gedurende een 
~ nur. Laat het dan koken met gcraspte schillen van 4 zuur-
1emoenen, I 76 kopje suikcr , '.? eetlepels , ,golden syrup'' . 
R oer nu en dan, en wanneer helemaal helder, voeg ' t sap 
van 4 zuurlemoenen er bij en doe in cen natte vorm. Dien 
op met room of met gek ookte custard. 

Gekookte Custard. 
Verwarm l kopje melk. Kluts bet geel van '.? eiers een 

weinig, doc er 1 eet1epe1 suikcr bij, cen mespunt zout en 
giet hierop de hete melk, ondertussen altijd roeren, kook 
boven kokend water, altijd roerend, totdat het dik wordt. 
Laat dadelik door een zeef lopen, laat koud worden en maak 
smakelik .door er 73 theelepel vanilla of zuurlemoen in .e 
doen. 

Al'rowroot Float. 

Meng 4 gelijke eetlepels arrO\noot in c:en )':? kopje koud 
water. Voeg er dan gauw 1 pint ( 2 kopjes) kokend water 
·bij; maak bet aan de kook, zet van het vuur, en voeg er % 
kopje suiker , Yz tbeelepel amandel essence bij. Voeg bet, 
terwijl het beet is, langzaam in het geklutste wit van 1 

eiers. Bedek de bodem van een diepe schotel met stukjes 
perziken , gekonfijte perzikcn zijn goed. Kort voor bet op 
tafel gebracht wordt, giet men over de perziken een Yz pint 
(r kopje) room en doe er dan de koude arrowroot over heen . 
De room mag weggelaten \rnrden. 

Comflowel' Zuuriemoen Jelly. 
Het sap van 2 zuurlemoenen, 2 goed geklutste eiers, 

I 76 kopje suiker, r theleepel cornflour en geraspte schillen 
-van 2 zuurlemoenen. Kook boven kokend water totdat bet 
.dik is. Gebruik met sponge cake. 
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Sneeuw Puddin~. 

Los op 73 kopje cornflour of Maizena in een wenng 
koud water, giet daarover 2 kopjes kokcnd. Roer totdat het 
rneng sel kookt, kook dan 15 minuten boven kokcnd water, 
voeg er het sap van r grote zuurlemoen bij, >~ kopje suiker, 
;1. theelepel zout en het geklutste wit van 3 eiers. ~ook en 
roe1 totdat de- eiers gebonden zijn, doe dan rn cen vorm . 
\\'anneer erg koud, doe het uit de vorrn, en gebruik met 
room en suiker , of koude gekookte custard. 

Rabarber Jelly. 
Bereid als Blanc Mange, te gebruiken 4 kopjes vruch

ten sap, in plaats van melk, met 4 kleine eetlepels met corn
flour. Enig vruchtensap mag gebruikt worden, alhoewel een 
zure vrucbt bet beste is. Neem I tbeelepel cornflour, ver
mengd met een weinig koud water en giet er kokend water 
op, totdat men een heldere jelly beeft, maak zoet en sma
kelik en laat koud warden. Gebruik in plaats van (calvesfoot 
jelly). Goed voor zieken. 

G.rondboontjes Kandij. 
Kook 2 kopjes ,,Golden Syrup", totdat ze vloeibaar is 

in koud water, voeg er het sap van r zuurlemoen bij, laat l 

minuut koken, voeg er dan 2 gelijke theelepels soda bij. 
Zadra de soda de stroop laat bruisen, roer er de grondboon
tjes door. Doe in een geboterd blik en snijdt in blokjes. 

Kokosnoot Kandij. 
Kook 15 minuten 2 kopjes suiker, ~ kopje room en r 

eetlepel boter, zonder roeren, nadat de suiker gesroolten is_ 
JV!aak: smakelik met I theelepel varii1Ja of zuur}emoen 
essence, of gebruik een ~ theelepel van elk, en roer het in 
gesnipperde kokosnoot, totdat bet goed stijf is, Roer totdat 
bet als room is en maak er verschillende figuren oi ballen 
van. 
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Wo:rtel Pudding. 
1 kopje geraspte wortels 
1 kopje geraspte aardappelen 
r kopje bruine suiker 
1 kopje gehald: niervet 
r kopje rozijnen 
r kleine kopjes gezift flour 
:r: theelepel mixed spices 
,76 theelepel noot 
76 theelepel zout 
1 theelepel soda 
2 eetlepels kokend water. 

~~eng alles goed, voeg er dan soda, opgelost in kokend 
·water, bij en laat 3 uur stomen. :r: kopje kersen, perziken, 
.aardbeien of pineapple, gevoegd bij de voorafgaande ingre
-dienten, maakt het gelijk aan plum pudding. Dien op met 
~nvoudige witte saus, die smakelik gemaakt is met zuur
lemoen of azijn. 

Zuurlemoen Rijst Pudding. 
I kopje rijst 
3 eiers 
3 opgehoopte eetlepels suiker 
De geraspte schillen van twee zuurlemoenen. 
* theelepel zout. 

Laat de melk koken boven kokend water en kook er de 
rijst in totdat de korrels heel zacht zijn. Roer door elkaar 
het geel van de eiers, de suiker, bet zout en de geraspte zuur
lt:moen schillen. Giet hierover langzaam de kokende rijst 
en melk, en als het nodig is, kan men het dunner maken 
door er een weinig melk bij te voegen, zodat bet dan een 
weinig dikker is dan gekoo1..'1:e custard. Doe het in een ge
boterde puddingvorm en bak ro minuten in een matige 
oven. Klop het eiwit erg stijf en voeg er langzaam 8 eet
lepels suiker en het sap van de twee zuurlemoenen bij. Be
dek de' pudding met dit mengsel en laat bakken, totdat bet 
licht bruin is. Dien erg koud op. 



79 

Vir----

Lekker Skeer 
en 

Maai Hare SnU 
·Gaan naar 

·H. J. Drei}er 
Vir die beste Tabak, Cigare, Cigarettes, Pijpe, Skeermesse: 

Reukwaren, enz., gaan naar 

H. J . DR EIJER, 
HET WESTEN GEBOUWEN. 

Kin g Edward St. P otchefstr oom . 

::::::::::::::::=======:::::::::::::::::: 

P. J. DU TOIT, 
P ROKUREUR, VENOU-AFSLAGER, enz. 

_Koopt en Verkoopt Plaatsen. 

Heeft grote sommen gelds fer beschikking 

op eerste ver band van vaste eigendommen 

legen 6 per cent per jaar. ==== == 

Adres : Bus 93, Klerksdorp. 
·1 elegrammen: ,,DUTOIT". 
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Georges Hotel en Bortelstoor 
KLERKSDORP. 

Eigenaar : GEORGE TREDE-

Eerste-klas Tafel, 

Schone .Kamers 

en 

Persoonlike Bedieoiog: 

Prijzen Bill ik. Goede Stallen .. 

J. Mooo·v LANE 
Bus 189. Telefoon 53. 
T elegramrnen: ,,LANE". 

Kommissie en Algemene Agent. 

Aile soorten produkten gekocht en verkocht. Karren, 

Graan 

Gekocb1 

voor 

Uitvoer. 

W::igens, Paarden, Muilen en 
Beesten te koop. Plaatsen Graao 
(landbouw en goud) te koop. Gekocbt 
Rapporten uitgezonden. Voor- voor 
ziening wordt gemaakt voor 

Uitvoer. hettransporteren van goederen 

Stipte aandacht wordt gewijd aan zaken hem toevertrouwd. 

Agentschappen gevraag<I. 
rlARKTPLEIN, KLERKSDORP-
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EEN REDDENDE BLIKSEMSTRAAL. 

Een treffend bewijs van Gods trou we Vaderzorg levert 
het volgende verhaal. 

De heer Calderwood, \'an het distrikt Victoria in Zuid
Afrika, moest in het jaar 1854 een reis in de oostelike pro
vincie doen, ten einde . .. maar, wij "·illen hem zelven laten 
spreken. · 

,,Er had zich," zegt hij, ,,in de kolonie het gerucht 
verspreid, dat de Kaffers zich gereed maakten om met een 
grote macht onze volksplanting te overvallen, en dat de 
Fingoe's, - voormalige kafferslaven, maar die door de En
gelsen toegelaten werden zich binnen hun gebied neer te 
zetten, - heimelik gezind waren zich met hen te verenigen. 
Goeverneur Darling wees mij aan om deze· zaak te onder
zoeken, en mij met de geaardheid en omstandigheden der Fin
goe's in de oostprovincie bekend te maken. Dientengevolge 
reisde ik ·af, in begeleiding van slechts twee inboorlingen, 
een Kaffer en een Fingoe. Men achtte het roekeloos en waan
zinnig, <lat ik mij onder deze omstandigheden aan een onbe
trouwbaar volk toevertrouwde, <loch ik weet op geen aange
namer tijd mijns levens terug te blikken, dan op de twee 
maanden die ik onder hen doorbracht. Ik \\·erd met de on
derscheidene hoofden persoonlik bekend, vond bij hen de 
vriendelikste opname, leerde hun getrouwe gezindheid jegens 
de regering kennen, eu, wat nog het gewichtigst was, ik 
mocht hen bij die gelegenheid met het Evangelie bekenil 
maken. Sobekwa, een der hoofdmannen der Fingoe's, zeide 
tot mij : ,,Meent "gij dat wij tegen de Engelse regering zou
den kunnen opstaan, aan wie wii zoveel te dank:en hebben ? 
Vroeger zwierf de Fingqe rond zonder woning, in een koe
huid gehuld, vervolgd en onderdrukt door de Kaffers. Zie 
mij thans aan, ik heb cen Europeese kleding, heb cen vrien-

6 



delik tehuis, heb veekudden, geiten en koom. \Vanneer de 
zon ondergaat leg ik mij gcn1st te s~apen, en des morgens 
zie ik dat ik niet door de .Kaffers gedood geworden ben. 
Onder deze regering is mijn baard ge"'·assen. En nu hebt 
gij mij ook Gods woord gcbracht. Op mijn knieen dank ik 
God en de Engelsen." 

,,Juist had ik deze hoofdman verlaten en ~ms tot mijn 
reiswagcn ternggekeerd, toen mij door cen ambtelik schrij
ven bericht werd, dat zo even de Gaika's het Amatola-ge
b ergte binnengedrongen waren , en wel. met haast de kolonie 
zouden overvallen. R eeds waren twee boeren door gewa
pende Kaffers uit hunne bezittingcn verjaagd geworden. 
Dat was voorzeker een angstverwekkende tijding. Daar 
stond ik, enig Europeaan met twee inboorlingen en de voer
man, dertig uren van mijn woning verwijderd, en het pad 
dat mij derwaarts voerde, liep juist midden door bet ge
bergte, dat thans do_or de wilde krijgers bezet was. W at 
moest ik doen? Eerst kort geleden had ik naar buis bericht 
dat er wel geen krijgsgevaar te vrezen zou zijn, daar de 
F ingoe's tevreden en op onze zijde waren. H oogstwaar
~chijnlik had dit de bcwoners der kolonie gerust gesteld, 
alles was daar nu onvoorbereid, en zij konden ieder ogenblik 
door de vijand overvallen worden. Mijn eigen familie was 
in groot gevaar. Het was nodig te waarschuwen en voor
zorgsmaatregelen te treffen, en dat wel hoe eer hoe beter. 
Zo bleef mij dan niets over dan de gevaarvo'Ue tocht te on
dememen. Zonder iets achter te houden, sprak ik hierover 
met rnijne geleiders, en legde hen bet waagstuk voor en 
zeide dat ik besloten had mijn leven te wagen, <loch dat ik 

• zulks van hen niet verlangen kon. Dadelik verklaarde mijn 
trouwe Fingoe-leidsman dat hij gaarne met mij ging, en 
indien ik mocht vallen, dan viel hij met mij ; terwijl h ij de 
paarden gereed maakte, knielde ik achter het naaste bos 
neder en smeekte God om raad en hulp. Tk: hield hem Zijn 
woord voor: ,,Roep mij aan in de dag der benauwdheid, en 
Th: zal u uithelpen, en gij zult Mij eren" . 



,, \Vij waren nog niet ver gevorderd, toen er een ver
schrikkelik onweder losbrak, de regen viel bij stromen neder 
en doorweekte de bodem, wat ons de weg in het gebergte 
zeer moeilik maa1.."te. \Vij reden een steile berg op, waaruit 
vele rivierbronnen ontspringen, waarom het bij nat weder 
.zeer bezwarend is hem te bestijgen. In de '"'inter hebben 
reeds vele reizigers, ook inboorlingen daarbij bet leven ver
loren." 

,Even voor wij het gevaarlikste gedeelte van de weg 
bereikt hadden, kwamen wij voorbi j een uitgespannen reis
wagen, waarin een Engelse vriend uit Queenstown zat, die 
mij dringend uitnodigde bij hem de volgende morgen af te 
wachten, <loch hoezeer rnij <lit ook toelachte, mijn plicht 
riep mij ijlings verder te gaan en ik mocht niet talmen." 

Wij reden de berg verder op, in toenemende duisternis 
en onder hevige regen, daarbij bliksemde het vreselik, en 
ik zou nog voor een bliksemstraal danken leren. Eenmaal 
struikelde m ijn paard, en ik weuste mij in de wagen terug. 
Toch slechts een ogenblik - en wij gingen verder; daarna 
daalden wij tot aan de eerste bergstroom af. De regen was 
juist opgehouden, rondom ons heerste een betrekkelike stilte, 
alleen ruiste en bruiste de stroom, als wilde hij ons waar
schU\\·en. Hij rnoest beduidend gezwollen zijn, en wij ston
den besluiteloos aan de oever. Terug te keren \\·as niet te 
wagen, want reeds naderde de stroom met niemY ge\\·eld. 
Ik steeg af en bad in stilte, tenvijl mijn trouwe dienaar 
overeenkomstig mijn wens mijn zadel op de rug van het 
andere meegebrachte paard spande. Ik vroeg hem of wij het 
durfden wagen in de duisternis de stroom over te trekken. 
H ij ant"·oordde mij onbeslist: ,,Ik weet het niet," en haalde 
bedenkelik de schouders op. Coed, ik zal vooraan rijden, 
zeide ik; hij antwoordde niets, z~cbt mij echter vooruit te 
komen <loch ik g;af mijn paard de sporen en ijlde voor hem nit. 
Ik had de stroom v6or hem reeds gepasseerd, en wist dat, 
als wij er eenmaal in ws1<::,,, w11 of hem OYerz"·emmen of 
afdrijven moesten, terugkeren \\·as dan onmogelik . ~faar 



zie, in dit ogenblik verlichtte cen held.ere bliksemstraal de 
donkere onweersnacht; ik zag nu hoe het met de stroom 
gesteld was, kon het fort aan de overziide herkennen en bc
speurde met dankbare vreugde dat het water niet zo hoog_ 
en wild was, als wij naar het gcruis gcoordecld, g e:Heesd 
hadden. God zij dank, wij zijn veilig, riep ik uit en hacl 
spoedig de andere zijde bereikt . 

A.an de andere oever werd de grond spoedig z6 glibbe
rig, dat ik andermaal mijn paard wisselen en het kleinere, 
<loch zeer vaste dier bestijgen moest. Om de moeilikste en 
in de duisternis bijna onbegaanbare· plaats in onze weg te 
verm.ijden, sloegen wij een kleine omweg in,. doch verloren 
in de duisternis spoedig ons pad. Ik wist alleen dat wij in 
korte tijd de hoogte van de berg ber.eikt moesten hebben , 
en gevoelde enige angst, toen plotseling mijn paard begon 
te steigeren en mij bijna uit de zade1 wierp. Vruchteloos 
gaf ik het de sporen, het steigerde opnieuw en deed een 

sprong terug. In dit ogenblik flikkerde weder een bliksem
straal, en voor rnij, vlak voor mij zag ik een gapende, diepe 
afgrond, in welke de rotsen loodrecht nederliepen. Daar 
had ik mijn paard willen indrijven. Ik was waarlik als v.an 
de donder getroffen_ Ik steeg, af en stond daar in stille aan
bidding. Ik gevoelde, zoals ik nog_ nooit gev.oeld had, de 
tegenwoordigheid Gods, en de k:racht des gebeds,. ja dacht 
ik, indien gij alleen daartoe naar Af.rika had moeten komen,,. 
indien gij ook niets anders in het heid'enland beleefd en uit
gevoerd hadt, zo ware toch deze ene ervaring alles waard. 

Ik kon mijn paard dien nacht niet meer bestijgen, het 
was ook bijna onmogelik. Met de handen zochten V\'-ij stap· 
voor stap het pad te banen totdat wij de weg. terug vonden 
die ons de berg afvoerde. "Ik viel ontelbare malen,. het paard 
gleed achter rnij uit en viel bijna op mij. De jnspanning ging 
bijna mijn krachten te boven, <loch de e.vengcm.elde erva.
ring van Gods wondervollc g.enade hield lllij staandc en ver 
vulde mijn hart met dankbare Iiefde en blij_moedig \!ertro u
wen, ofschoon \.\'ii nu. in het hosland \\:ar.cn, en ieder ogCon-
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blik vijandige Kaffers konden ontmoeten. Gans uitgeput· en 
met slijk bedekt bereikten wij eindelik het dal, waar \Vij 
een onderkomen vonden, en de volgende dag kwamen wij 
vermoeid maar ongedeerd en vol lof en dank aan onze wo
ning op de grenzen der kolonie. 

GEBED. 

Indien d'atomen, God, van onze rijke aard(, 
Tot oogcn werden en zij kregen dan de macht 
Om naar Uw Schoon te zien, wat was dan nog de waarde 
Van <lier trilioenen blik, als maatstaf van Uw pracht ? 
Uw glans waar' grooter steeds dan oogen zonder tal, 
Gelijk uw volmaaktheid, zonder een'ge grenzen, 
Altijd te groot zal zijn voor het verstan<l. men menschen, 
\Vant Gij zijt : Hij, Die was, Die is en wezen zal. 
In 't mierenoog kan niet zich het heelal weerkaatsen, 
In 't fleschje voor een drup, de zee zich niet verplaatsen, 
Hoe wil een menschlijk brein dan 't diep geheim omvatten 
Der Majesteit van U en Uwe Almacht schatten? 

Ik heb gezocht, gevorscht, naar 't grootst van mijn vermo-
[gen, 

D e kennis van U, God. Thans zijn mijn haren wit; 
Ik vond U. Naar niets meer nl,l staren mijne oogen: 
De vrede is bij mij, sints 'k U, o God, bezit. 
(),Heer! Schenk verder mij een ziel van rein gehalte, 
Voldoend' om vrij te worden van het eigen ik, 
Opdat ik eenmaal moog' aanschouwen Uw gestalte, 
Opdat mij koes 'tre eens Uw vaderlijke blik. 



LEZING gehouden door W. H. Scherffius, M.S., Hoofd Ta
bak en Katoen Afdeling voor bet Unie Kongres van 
D10gelandverbouwing te Pretoria, op 18 en 19 
Oktober 1911. 

J_r...TLEIDING. 

Alvorens met bet on<lerwerp ,,Katoeu en Tabak op het 
droge land" aan te vangen, zou ik gaarne willen berinneren 
dat landbouw de basis is van alle voorspoed. Om een reden 
te vinden voor zijn grootste veroveringen, kunt gij, indien 
gij bet verkiest, alleen de opgaven nagaan van de landen, 
die de grootste schreden gemaalrt hebben op landbouwgebied 
gedurende de laatste 50 jaren, en gij zult vinden dat aan de 
staffe van menige van bun grote Landbouw Universiteiten 
en Pr oefstations de wetenschappelikc landbom,·er, 'mt be
treft belaugrijkheid, het hoogst staat, en menigmaal 1;:en ho
ger salaris trekt dan die welke aan het hoofd van verscheiden 
inrichtingcn voor wetenscbappelik onderzoek. 

Geen biezondere wetenscbappelike studie, noch zoveel 
uitvindingsgeest kan de noodzak clikheid van de grondbe
werking vervangen. 

Het is de plicbt van de geoefende landbouwer om land
bou w te verheffen tot een hogere standaard en daardoor de 
mensheid te verhogen. Indien zulk een kongres als dit in 
de recbte geest ondersteund wordt, zullen zij van ontschat
bare waarde voor het land zijn. 

H et is van aanbeveling dat ,,-ij allen overeenstemmen 
wat aangaat de betekenis van de uitdrukking ,,droge land
verbouwing" . Ik: beb dik.~els er over gedacbt of wij niet 
een meer korrekte uitdrukking kunnen gebruiken dan deze. 
Deze uitdrukking ,,droge landverbouwing" zou bij de be
ginner de indruk kunnen maken dat oogsten zonder vocht 



kunnen groeien, of dat wij proberen het vocht op de een of · 
andere manier van behandeling uit onzc bodems kunnen 
werken, hetwelk in het algerneen niet bet geval is; doch 
indien boeren, die groteliks afhankelik zijn vau irrigatie 
om hun oogsten voort te brengen, deze mening toepassen om 
meer de grond te bewerken in plaats van te veel water te 
geven, zullen betere oogsteu voortgcbracht worden. Daar 
,-...ij nu gehoord hebben dat drogc landverbom,:ing niet be
tekent zonder vocht te werken, en dat het ook niet meent 
ontslagen te raken van bet grondvocht, en \Yij weten ook 
dat het gc\\·oonlik niet van toepassing is op irrigatie landen, 
zo komen wij tot de konklusie dat het van toepassing is op 
de bewerking van die uitgestrekte ruimten, '\\aar daar maar 
een beperk.-te regenval is; en dat bet een rnethode is om die 
landen te bewerken alwaar een maximum hoeveelheid vocht 
Qewaard wordt · voor gebruik van de groeiende planten. 
Zodat drogeland verbouwing opgesomd k an worden als in
tensieve grondbewerking, met het doel om de capillaire aan
trekkingskracht te verbreken en verdamping voor een groot 
deel te voorkomen. 

Daar zijn een aantal van belangrijke faktoren, die in 
aanmerking kornen bij suksesvolle droge landverbouwing, 
zoals ploegen, degelik bereiden van bet zaadbed, voortdu
rende bewerking en in het biezonder na regens, bebbende 
een wetenschappelik en spaarzaam gebruik van kunstmesten 
en een milde toepassing aan de bodem van plantaarde (ver
rotte plantenstoffen). De plantaarde (humus) dient als een 
spons om het vocht te bewaren. \Vijs mij een stuk grond, 
ontbloot van plantaarde (humus), en ik zal u garanderen 
d at het met een paar dagen warme zonneschijn daarop zo 
droog zal worden als een baksteen, niettegenstaande de 
degelike toebereiding en bewerking daarvan. 

KATO EN. 

In aanmerking nemende dat Kapitein Elphick ook op de 
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lijst voorkomt om <lit onderwerp te bespreken, en de heer 
Marris \V. Dent, Bestuurder van het Swaziland Katoen Syn
dikaat vriendelik heeft toegestemd om de kommerciele toe
stand van katoen te bespreken, zo zal ik alleen een paar 
korte aanmerkingen makcn en dan het onderwerp aan hen 
laten voor verdere bespreking. 

Niettegenstaande katoen wezenlik een geschikte oogst 
is voor droge landen, vinden wij bij het nagaan van de ka
toenvelden d cr wereld beide oogsten van irrigatie en drogc 
landen, met die van droge landen groteliks een overwicht 
hebbende over dat van irrigatie-landen. 

Egypte is eeu tiepies katoenland, alwaar katoen grote
liks op irrigatie-landen verbouwd wordt. Wij zijn niet ge
neigd te zcggen dat katoen beter zal aarden op droge Ianden 
d au op irrigatie landen. Ik ben van mening dat het omge
kecrde waar is, <loch de kosten van irrigatie moeten in aan
m erking 2cnomen worden. 

\Vij stellen u voor katoen als een betalende oogst op 
landen, waar bet niet mogelik is water op te hebben en van 
die bebben wij roillioenen van akkers in dit land. Katoen 
is cen oogst die met een geringer regenval kan klaar komen 
dan de meeste van de andere kommerciele produktcn die 
gegroeid worden. Om aan de veilige kant te zijn, adviseren 
wij gewoonlik dat katoen met 20 duimen regenval verbouwd 
kan worden, <loch ik geloof, Kapitein Elphick zal mijn ver
klaring steunen als ik zeg dat met degelike bereiding van 
het land en behoorlikc bewerking, een goede oogst katoen 
geproduceerd kan worden met tien duimen regen gedurende 
het groeiseizoen; net de helft van de hoeveelheid hierboven 
aangchaald. 

Wij zijn hier vandaag, en zijn in staat volgens onze 
<>pgaven te verklaren, dat katoen met winst verbouwd kan 
worden in <lit land. Als een resultaat van onze proefnemin~ 
g en in het Rustenburg distril.--t alleen voor de afgelopeu 
twee jaren, zijn de boeren nu, tenvijl ·wij hier bezig zijn 
deze zaak te bespreken, bezig voorbereidingen te maken 



·om enige honderden akkers met katoen te beplanten. Op 
.011Ze proefstation, gelegen in de Barberton, Zoutpansberg 
.en Rustenburg distrikten, hadden wij ongeveer een dozijn 
-soorten van H oogland (Upland) katoen, die een opbrengst 
-van 1000 pond en meer zaad katoen per akker hebben opge-
1everd, enige van die gaven meer dan 1200 pond zaadkatoen 
per akker. In het afgelopen seizoen bereikten \Yij op <.:en 
van onzc proefakkers een opbrengst van r;r8 pond zaadk a
toen. Wij hebben zonder irrigatie op di.e stations ge,serkt. 
In bet op handen zijnde seizoen willen \\ij een vergelijkende 
-proef nemen om katoeu te verbouwen op irrigatie en drog<.: 
1anden . 

.Aan ons \\·ordt dikwels gczegd <lat als het Goevern.; 
ment cen k1eine bonus op ieder pond katoen voorgebracbt 
betaalt in <lit land over cen tijdperk van vijf jaren, dan zai 
dit .boeren helpen met kleine kapitalen om een begin te ma
"kcn. lk ga nu een ware gebem:tenis verhalen in verband 
biermede, dat dnidelik aantoont wat gedaan kan worden als 
1.emand vastberadenbeid en een weinig zelfvertrouwen heeft 

Gedureude de laatste lente besloot ruejuffrom\· Crace 
Trobridge een achttien-jarige jonge dame van Florydale 
Tex:as om geld te verdienen om haar onkosten aan de Staats 
Nonnaal College te kunnen dekken. Zij plantte en bcv.-erkte 
toen vijf akkers katoen. Aan bet eind van bet seizoen ver
kreeg zij een oogst ter waarde van £so of £60 en toevalliger
wijs hield zij nog genoeg over voor een inzending voor het 
Internationale Drogelandverbouwing Kongres te Colorado 
Springs, die deze maand gehouden werd. Zij werd toegelaten 
dezc inzending te vertonen, omdat het op een droog gedeelte 
van Texas verbouwd was. Indien onze landbonwers met de
zelfde ondernemingsgeest vervuld waren als door deze jonge 
-dam~ ten toon gesteld, zou de suksesvolle katoen verbouwing 
in dit land verzekerd zijn. 

Iemand die diJ,..~·els over wegen reist, die voor mijlen 
als een dunne draad zich over het kale veld uitstrekt, zal 
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aan beide kanten gronden zien die goede katoen oogsten zou
den kunnen opbrengen. 

\Vanneer wij bedenken dat er millioenen menselike we-
zens zo te zeggen naakt rondlopen, kunnen wij niet helpen. 
om onder de indruk te komen van deze treurige toestand. 
De statistieken tonen aan dat er jaarliks maar zowat 
15,000,000 balen katoen worden opgebracht om al die men- 
men te kleden, daar waar er waarschijnlik 5 0 ,000,000 balen 
nodig voor zou zijn. Daarbij komt nog als wij van een ka-
toen schaarste lezen, die de 50 of 6o millioen spinne\-.;ielen 
in de grote katoen centrums dreigen, dan is bet geen won
der dat wij hopen dat droge land katoen verbouwing zich 
met sukses over de lengte en breedte van deze uitgestrekte -
velden zal verspreiden. Katoen is een prachtig schone oogst 
om t~ bewerken, een oogst die eenmaal begonnen is goede
profijten zal opleveren. Het is een oogst die de naturel aan
trekt. Welke oogst is er die zich beter leent voor de half
droge gedeelten van Zuid Afrika? \Velkc gcdachte zal aan. 
de landbouwer een hogere bezieling schenken dan te weten 
dat bij meehelpt in het kleden van die arrnen, en welke 
oogst is er die mooier is? Als men de bomen ziet, zich bui
gende onder bet sneeuwwitte zinnebeeld van reinheid, moet 
bet bij hem opwellen dat dit cen artikel is 'dat in de nood
zakelike behoeften van de mens voorziet. 

Als onze mensen eenmaal geleerd hebben de belangrijk-
heid, zijn waarde en schoonheid te waarderen, dan zullen 
die uitgestrekte velden zich ontvouwen tot cen groot pano-
ramies gezicht van katoen, gelijk de vlieswolken des hemels. 

Henry \V. Grady van Georgia riep eens welsprekend 
uit : ,,De wereld wacht op de groei er van; de regenbui die
op de bladeren valt, wordt over geheel de aarde gehoord;_ 
de zon die er op schijnt wordt verzacht door de gebeden van. 
al de mensen; de rijp die haar treft en de dauw die afdaalt 
van de sterren worden opgemerkt en de aanwezigheid van 
een kleine worm op bet groene blad er van is gevaarliker 
voor Engeland dan de mars van een _Russies leger naar de 
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Aziatiese grenzen. Ze is goud waard van het ogenblik dat 
zij haar kleine loot schiet. De vezel er van heeft waarde in 
elke bank, en wanueer zij haar huls verliest, door de wer
king van de zon, ontplooit zij een zonnige vlag, die de vel
den van de nederige landbouwer grote glorie verleent, en 
deze landbouwer schaart zich onder een vlag, die de hulde 
der wereld zal ontvangen, en een achting afdwingt van elk 
volk op aarde. " 

TABAK. 

Tabak is geen drogelands oogst in die geest, dat zij 
zal rijp worden met een kleine hoeveelheid vocht en daarom 
stel ik voor de vraag te behandelen van waterlanden in ver
gelij king met droge landen voor het produceren van tabak 
in Zuid Afrika. 

Velen van u znllen ongetwijfeld de dag beleven dat in 
dit land meer tabak op droge land dan op waterlanden ver· 
bom,·d zal "·orden. Door een onderzoek in de grote tabak
producerende centrums der wereld zal blijken dat be
sproeiing slechts een kleine rol speelt in het voortbrengen 
van tabak. Natuurlik waar water te verkrijgen is en met 
voordeel k:an toegepast worden, zou ik aanraden het met 
verstand te gebruiken, <loch ik heb velden gezien die zo 
zwaar benat waren, dat zij in mijn opinie zonder water 
beter zouden geweest zijn, indien daarvoor kultiveren in 
de plaats getreden was. :\let een milde regenval van zegge 
20 tot 30 duim en degelike grondbewerking, kan men rede
lik verwachten om een eerste klas tabak.oogst te produceren. 
Het volgende is juist bier een zeer gewichtig punt ten voor
dele van het groe!en van tabak zonder water. Tabak geplant 

-op \"\'ater-eilanden, is vatbaarder voor de aanval van verrot 
pootje (nematode), een van onze meest gevreesde tabaks
plagen. Nemat0<:le gedijt het best in waternatte landen. De 
verschijning van dit insekt is te bemerken aan de kleine
knopjes aan de wortels van de planten; dit gebeurt dikwels-
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~zolang de plantjes nog in de zaadbedden staan. Het gebeurt 
te dikwels dat zaadbedden nat gehouden worden door er 
water over te leiden. Dit behoort nooit gedaan te worden. 
De bedden behoren altijd met een gieter besproeid te wor
-<len; op deze manier wordt voorkomen dat de zaadbedden 
te nat worden en gevolgelik minder onderhevig zijn door 
nematode aangetast t e worden. 

Indien de jonge plantjes eenmaal door nematode aan
g etast zijn, wordt het naar de landen overgebracht en dan 
begint de moeite. Ik heb alleen dit punt aangebaald om te 
laten zien dat het mogelik meer kwaad dan goed doet door 
water te leiden uit een voor. Tabak zal per akker een groter 
·profijt geven dan de meeste andere oogsten, maar een enkele 
Jandbouwer kan niet meer dan ongeveer 5 akkers tabak be
>,verken, terwijl hij bebalve bet schoffelen en plukken , zowat 
40 of 50 akkers katoen kan behartigen. 

Ik wil u er ook op wijzen dat een landbouwer de twee 
-00gsten, namelik tabak en katoen, te gelijk kan verbouwen, 
.omdat het plukken van katoen dan eerst plaats vindt, wan
·neer de tabak al geoogst is. Een gemiddelde akker goede 
tabak zal zowat een netto profijt van £30 geven, terwijl een 
g emiddelde akker goede katoen zowat £6 profijt netto op
levert. 

H et blijkt uit bovengenoemde cijfers duidelik, dat een 
landbouwer, die gnnstig gesitueerd is, bedeeld met een nor
m ale regenval en een paar morgen onder bewerking heeft , 
het tot zijn voordeel strekken zal indien hij enige morgen 
tabak plant, maar als hij ergens woont waar de regenval 
.oovoldoende is om tabak te produceren, dan zal het hem 
beter betalen om katoen op tamelike grote schaal te ver
bouwen. Door de statistieken van Zuid-Afrika te onderzoe
ken, zal blijken dat de opbrengst van tabak in dit land 
in de laatste 3 of 4 jaar ongeveer drie-voudig vermeerderd 
-is. Onze totale opbrengst voor het afgelopen jaar was onge
veer 8 of 9 millioen ponden. Met de vermeerdering van 
_:lokale aanvraag en het vooruitzicht om meer van de over-
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zeese handel mach tig te worden, kan men zonder te groot 
te spreken zeggen, dat er spoedig een markt zal zijn voor · 
5 0 ,000, 000 lbs. Zuid-Afrikaanse tabak. ·wij hebben opge
merkt dat er altijd een goede markt is voor eerste klasse · 
tabak en dat alleen het slechte artikel moellik is, zelfs tegen . 
lage prijs, van de hand te zetten. Voordat ik overga tot 
sluiten, zou ik de tabakplanters willen vragen alleen die ·· 
soorten van tabak te kweken , waarvoor cen open markt be- · 
staat. 

STERREKUS. 

Ik heb naar de sterren gekekeu, 
Die lachten recht vriend'lik mii toe; 

Ik heb haar alstoen vergelekcn 
Bij feeen z6 goed en z6-vroe, 

Zo liefdevol : tot zij mij zonden 
Een kus uit het hemels azuur, 

Die balsemde pijn mijner wonden 
En louterde ziel als in 't vuur; 

Het vuur uit de heilige streken 
Van duurzame, zalige rust; 

Ik heb naar de sterren gekeken 
En werd door heur Liefde gekusL 
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Een van de Meest Wondervolle Mijnen 
Toekomstig e lndustrie~n 1ran Transvaal, waarvan de 

V erdite Mijnen bezig zijn de grondslag te leggen. 

in de Wereld . 
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ZWARTE ROOS . 

. Als kind kreeg ik cen speelgoeddoos, 
Daarin was 66k een zwarte roos. 

Die bloem, bij 't eerste schoolbezoek, 
Stond v66r mij in een duist're hoek. 

"En in het knoopsgat droeg ik haar, 
Die somb're roos, met t\\·intig jaar. 

In ruiker mijncr bruid ik zag 
Die bloeme op mijn hu""liksdag. 

1'-Iijri haren werden allengs grauw, .. 
De droeve roos bleef mij getrouw, 

Thans vind, des morgens, ik haar zwart, 
Des avonds wondt haar doom rnij 't hart. 

Zij heeft geen gcur, zij heeft geen pracht, 
Z'~ kleurloos, donker als de nacht. 

H oe heet die bloem vermaledijd r 
De zwarte roos der eenzaamheid . 

K. 



Verschenen aan ,,Het Westen"- Drukkerij, No. 1 en 2 van
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FEITEN EN THEORIEEN OMTRENT PAARDEZIEKTE 
door Dr. Arnold Theiler, C. M. G. 

Wnd. Di'rekteur voor het Ondenoeken van Veeziekten. 

DEEL I. De oorzaak en o?Je rbrengin g van Paardeziekle. 

Paardeziekte van Zuid-Afrika is een ziekte, het bestaan 
waarvan al eens gevoeld is geworden door iedere man die 
iets te doen heeft gehad met paarden of ten minste hij heeft 
die ziekte gezien of er van gehoord, meer dan van enige 
andere ziekte, waaraan ons edel <lier onderworpen is. Als 
een gevolg daarvan zijn er vele waamemingen van feiten, 
die de grondslag gevormd hebben van talrijke beschouwin
gen omtrent de oorzaak en de aard van de plaag. Het is bet 
doe! van <lit opstel om de meest gewone waarnemingen na 
te gaan en daaruit afleidingen te maken en die te vergelij
ken met resultaten, verkregen door proefnemingen, en die 
kennis uit te leggen in het licht van moderne wetenschap, 
door te vergelijken met ziekten van eenzelfde aard. 

De ziekte, waarvan twee vormen bekend zijn, Dikkop 
en Dunkop, is niet beperkt tot het paard, zoals de naam zou 
aanduiden, maar besmet ook muilen en in de meeste geval
len eindigt op een noodlottige wijze . In zekere delen van 
Znid-Airika is de ziekte al voor een gernime tijd bekend, 
maar bet sub-kontinent is nooit bekend geweest geheel en 
al besmet te zijn. De ziel'te bestaat ook la!igs de Oostkust 
tot aan de Rode Zee en door de streken van Middel-Afrika. 
Men sprecl.'t er van aan de Westkust, in Duits-Zuid-West
Afrika en in Angola, doch er is ook nog melding van in de 
Kongo en in de andere Noordelike streken van de \Vestlrust. 

De eerste geschiedkundige rapporten omtrent een 
ziel.'"te van dezelfde naam, dateert terug tot l;-80. In 1854-
1855 werd een kommissie benoemd dpor de Regering van 
de Kaap de Goede Hoop, en die kommissie verzamelde ge-
tuigenis en publiceerde die in de vorm van een rapport met 
aanbevelingen, omtrent de beste wijze van voorzorgsmaat
regelen. De gevolgtrekkingen en aanbevelingen, die in dat 
rapport zijn neergelegd, -zijn ongetisijfeld redelik en houden 
nog van kracht in de tegcnwoordige tijd. Als cen feit zij 
z11n gevolgtrekldngen, gebaseerd op waarnemingen, die 
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ieder oplettende boer heeft gemaakt in streken waar paarde
ziek-te heerst sinds de dagen van zijn kindsheid en die in de 
tegenwoordige tijd aan ieder bekend zijn. 

\Vij kunnen deze feiten in het kort melden als volgt : 
De zieHe komt niet voor in ieder deel van het land, 

noch verschijnt die ieder jaar met dezelfde hevigheid. Zelfs 
in zogenaamde paardeziekte-streken hangt zijn verschijning 
af van de verschillende kondities van klimaat en de g~
aardheid van de grond in die biezondere lokaliteit, over. het 
algemeen gesproken, distril-ten op het hoge veld zijn er vrij 
van en ook weer in h et algemeen gezegd in streken waar de 
paardezie1..'1:e heerst; hoe hoger de ligging van een zekere 
plaats, heerst er in vergelijking minder paardezieHe. Doch 
er is geen enkele plek in enig deel van Transvaal, die er 
op roemen kan geheel vrij te zijn, omdat het is opgemerkt 
dat in zekere jaren de plaag overal zijn verschijning mag 
m aken, zelfs op de hoogst gelegen plekken. 

De slechtste plekken zijn ongetwijfeld de lage velden, 
die voor een groot deel gevormd worden door het bosveld. 
Dat deel, bekend als het middelveld, krijgt de zieHe ieder 
jaar meer of min, zodat we een schaal hebben van het toe
nemen in gedurige herhaling, wanneer de zieHe de lager 
gelegen delen van het land berei1..'1:. In alle streken waar de 
paardeziekte met een geregelde omloop van tijd, bekend is 
voor t e komen, daar is een zekere overeenstemmende fak
tor, namelik een klamme abnosfeer, door in de nabijheid 
te zijn van rivieren, spruiten, moerassen en vleien, en in
derdaad zijn daartoe in hetbiezonder bckcnd rivierbanken 
en vleien in het algemeen, waar in de vroege morgen of 
kort na zonop, een fijne mist van tijd tot tijd kan worden 
waargenomen. Maar paardeziekte als een epidemie kom.t 
slechts voor op een zekere tijd van het jaar en het aantal ge
vallen neemt toe gedurende het seizoen, zodat het is ge
woonlik aan het einde daarvap., dat het grootste sterftecijfer 
wordt waargenomen. 

Het \.Vordt over het algemeen beweerd, dat hoe vroeger 
de regens beginnen, ook de ziekte eerder verschijnt, en in 
dit opzicht is het o¥emerkt, dat paarden aan paardeziekte 
sterven kort na het verschijnen van de zware regens in No
vember en December, doch in and.ere jaren begint de sterfte 
zo laat als April of Mei·. 

Dat de zieHe verschijnt te gelijk met de regen, is een 
tweede belangrike faktor voor de verschijning van paarde
zickte en kan be\\·ezen \',;orden door statistieken. Het kan 
be\Yeerd \Yorden, dat hoe groter de regenval gedurende een 
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zeker jaargetijde is, hoe groter het sterftecijfer. Doch nog 
meer dan dat is opgemerkt. H ct is opgemerkt in het alge
meen dat, zeg de regenva1 van 2 of meer jaargetijden was 
gelijk, <lat er minder ziekte voorkwam iu dat seizoen, 'vaar 
de regenval meer of minder gelijkelik verdecld ·was over het 
gehele regenseizoen, en dat het jaarg!:tijde meer ziekte ver
toonde, was, "·aar de maksimum regcnval plaats vond in 
een korte tijdruimte. Dit gcbcurt ge\\'oonlik in de tweede 
belft van het jaargetijde. 

De kommissie vau 1854-55 maakte nog . een andere 
opmerking, waarmee door enige praktic:;e boeren van van
daag " ·ordt ingestemd , dat iu cen paardeziekte-seizoen de 
ziekte alleen wordt opgedaan ondere zekere voorwaarden, 
<lat is tet zeggen door paarden, die losgelaten worden om 
te gaan grazen, omtrent een uur v6or zonsondergang tot na 
:zonsopgang en dat paarden die gedurende de nacht in de 
stal worden opgesloten, betrekkelik g esproken veilig zijn. 
V erder, dat paardeu die gedurende al de tijd gestald war
den, het minste gevaar oplopen de ziekte te krijgen. Of
-schoon deze laatste beschouwingen ontegenzeggelik waar 
zijn voor een groot deel, zijn zij niet absoluut en overal het

.:ze1fde. Paarden kunnen de ziekte opdoen, " ·anneer zij ge-
h ouden worden in de beste stallen en zorgvuldig gevoed op 
-droog voer gedurende het gcvaarlike tijdperk. 

Een ander feit , door ieder erkend, is dat de ziekte weg 
gaat zo gauw bet koude weer zijn verschijning maakt en 
bet is algemeen bevestigd, dat acht dagen na de eerste rijp, 
paardeziekte voor dat jaar is verdwenen. 

Ofschoon dit mag gelden als ecn algcmenc regel, toch 
zijn er uitzonderingen en de schrijver heeft paardeziekte 
g ezien vanzelf verschijnende, gedurende enige maand van 
bet jaar, ofschoon, het is \mar, in slechts cen paar gevallen. 

De populairi; gedachte is van deze feiten, dat de ziekte 
iets te maken heeft met de dauw. Het is ontegenzeggelik 
waar, dat onder de kondities van klimaat en d e geaardheid 

-van de grond waar paardeziekte voorkomt, dauw gewoonlik 
zijn verschijuing maakt, en dit zo zijnde, was het slechts 
een korte stap om de damY de fout te geven van de natuur
l ike oorzaak van de zieh.'te. Vandaar de aanbeveling: 
,,H'oudt je paarden uit de danw en dan zijn ze veilig voor 
p aardezie1.."te. Deze aanbeveling is een praktiese, en zijn nut 
is gebleken door ondervinding. '' 

Sommige landbouwers ~gcven uiet de schuld aan de dauw 
als de oorzaak van de ziel"te, doch meer de mist, daar ze 
opgemerkt hebben <lat gedurende het paardeziel-.'"te-seizoen. 
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na de regens in laaggdegen delen van het land, 's morgens. 
en 's a'!onds een dunne mist \\·ordt opgemerkt, waarvan de 
inademing beschou\\·d \\·ordt de ziekte te veroorzaken. Ter
wijl auderen \\"eer niet de gewone mist verant\>;oordelik be
schouwen, maar de honingdauw, die op zekere plekken wordt 
waargenomen. Daar is geeu verschil tussen de mist en de 
dauw als etiologieset faktoren ,omdat ze beide bestaan uit 
hetzelfde bestanddeel, namelik zuiver water, maar de ho
ningdam 1· is een verschi1le11d ding. Deze wordt veroorzaakt 
door de lozing van zekere plantenluizen, en heeft niets met 
de ziekte te doen. Honingdauw verscbijnt bijna overal en 
onafhankelik van de jaargetijden waann paardeziekte· 
heerst. 

Ofschoon de oude boer van Zuid-Afrika overtuigd is. 
dat de dauw of de mist de oorzaak is van de paardeziekte, 
dat bet bijna eeu heiligschennis zou wezen om een andere 
gedachte uit te drukken en te verdedigen, moet bet toch. 
aangetoond worden, dat bet een verkeerde uitleg is van 
bepaalde feiten, die blijken zullen wanneer we een tegen
overgestelde konklusie gaan trekken, betwelk we natuurlik 
moeten doen; dat, waar mist en dauw zijn, daar ook paarde
ziekte moet heersen, hetwelk natuurlik geheel en al onjuist 
is. Het is zelfs niet altijd waar in streken waar de paarde
ziekte heerst ·en is bepaald verkeerd voor zulke lokaliteiten 
in Zuid-Afrika, waar de ziekte bepaald onbekend is, niette
genstaande het jaarliks voorkomen van dauw en mist. Dauw 
als de oorzaak van paardeziekte is natuurlik slechts een 
theorie, ofschoon de meest populaire en die moet wegvallen 
zo spoedig het kan bewezen worden dat de dauw als zodanig, 
niet de ziekte aanbrengt, en dit feit kan makkelik worden 
aangetoond door dauw in te spuiten onder de buid in een 
vatbaar paard, waarop geen ziekte zal volgen. Dauw, puur 
water zijnde, kan niet verwacht worden een zieJ..."te te ver-· 
oorzaken. 

Nu, uitgelegd hebbend; de feiten omtrent paardeziekte 
en de populaire theorie van dauw, blijft bet nu nog over 
aan te tonen, d at dezelfde feiten op een verschillende wijze 
kunnen worden uitgelegd en op een manier die samen ga.at 
met de moderne kennis omtrent de ziekte. Voor dit doeI 
moeten 1\·e eerst aantonen wat bet proefondervindelik on
der.1.oek aan bet licbt heeft gebracht. 

_.\ls we bet bloed van een paard, <lat lijdende is aan 
paardeziekte, inspuiten in een vatbaar paard of muil, ver
oorzaken wij opniem1· paardeziekte. Een zckere tijd na de 
inspuiting, ge:noemd de uitbroeding-tijd , maakt de ziekte 
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.zijn verscbijning. Dit neemt onder gewone natuurlike om
"Standigheden gemiddeld 9 dagen en de ziekte verschijnselen 
zijn Of die van Dikkop of Dunkop, onverschillig van de 
·stof waarvan het was dat de vivus \ms verkregcn. 

Wij kunnen de ziekte overbrengen door een enkele 
·droppel bloed, wanneer ingespoten ouder de huid en wer
R:elik in zckere beproevingen zo min als I i TO ,ooo deel van 
een kubieke centimeter, was voldoende om paardeziekte te 
veroorzaken, terwijl in andere paarden een grotere hoeveel
·heid het niet produceerde, dnidelik aantonende dat de ver
schillende dieren min of meer vatbaar zijn, <loch hierover 
later. In het algcmecn gesproken, cen hoeveelheid, zo veel 
als gezet kan worden op de kop van cen speld, kan in de 
mecste gevallen paardeziekte veroorzaken. 

Het is opgevallen in de praktijk, dat de ziekte niet 
aanstekelik is in de bepaalde zin van bet woord, dat is te 
zc:ggcn : cen vatbaar paard~ staande naast een ziek paard, 
hoeft het niet bcpaaldelik te krijgen. en bet is opgemerkt, 
<lat grote hoeveelhcden schuim, die in de krib lagcn, waar
uit andere paarden werden gevoed, niet gevolgd werden 
door de ziekte, ofschoon zulkc paarden toch met dit scbuim 
-in aanraking kwamen 

Uit proefnemingen is het echter gebleken, dat <lit 
·schuim, wanneer ingespoten, kwaadaardig is. Er moet na
·drnk op gelegd worden dat de zie1..-te door inspuiting over
gebracht , geheel en a: dezelfde is als wannecr \·an natuur 
-0pgedaan, er is geen verschil in de zie1..-teverschijnselen, 
nocb is er enig verscbil in de ,,lesions" gevonden onder 
post-mortem eksamniatie. 

\\'annecr wij in staat zijn om de ziekte van bet ene <lier 
·Op het andere over te brengen door inenting als te voren 
uitgelegd, hebben wij cen recht overeenkomstelik aan te 
nemen, dat we de oorzaak van de ziekte hebben overge
brach t en dat die oorzaak vertegenwoordigd wordt door een 
levend wezen, waaraan de naam van een mil..'To-organisme 
·of meer algemeen 7.lirits wordt gegcven. Indien <lit mikro
organisme van paardeziekte in enig opzicht zou in betrek
·king staan tot de- organismen die bakteria of protozoa ken
merken, zou het lang geleden al b eschreven zijn, <loch het 
is onzichtbaar en wij leiden <lit af, dat het zo moet zijn nit 
·het feit, dat wij het mikroskopies niet kunnen ontdekken 
·of het knnnen verkrijgen door kunstmatige. middelen, zoals 
.gedaan is geworden met andere mil--ro-organismen en het 
verdwijnt door filters van het fijnste porselein, die alle 

.elementen, zclfs van de fijnste stofdeeltjes, tegenhouden. 
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De onzichtbaarheid van een mikro-organisme is Diets ongc
woons in biologie; er zijn een goed aantal ziekten, waarvan 
de oorzaken behoren tot dezclfde groep, bijvoorbeeld de.. 
,,Gele koorts" bij mensen, ,,Blauwtong" bij schapen, 
,.Klauw- en mondziek:te" bij vee, enz., enz. 

Het bestaan van dit mil'To-organisme \YOrdt te voor
schijn gebracht door de inenting van het gcfiltreerde van 
de kwaadaardige stof in gevoelige dieren, "\rnarop de ziel.'ie
promptelik zijn verscbijning maakt. 

Ofschoon wi j paardeziekte hebben overgcbracht door 
inspuitingen onder de huid, zijn wij tiiet in staat gcweest 
om zulks te doen, door bet drenken van paarden met een 
grote boeveelbeid virus, zelfs tot 1,000,000 keer groter da~ 
de hoeveelheid waarmede we het kunnen verkrijgen door 
inspuitingen onder de huid . 

. Daarenboven hebben \\·ij opgemerkt dat de virus zijn 
besmettelikheid behoudt voor een groter tijdperk, wann~cr 
bet in vloeibare toestand \Vordt gebouden en virus in bottels· 
was na 4 jaar nog krachtdadig . • Aan de andere kant, virus 
zelfs even gecfroogd in de schaduw, verliest spoedig zijn 
kwaadaardigheid. 

H et feit in gedachte houdeud, dat paardeziekte veroor
zaakt \rnrdt door een mikro-organisme in het bloed, bebben 
v.-ij ons de vraag te stellen: ,,Hoe komt het in het bloed ?" 
Indien bet is in de dauw en bet gras, zouden wij kunnen 
zeggen door de spijsvertering en door inhaling, <loch onder
zoekingen ondersteunen die gedachte niet. Te meer, hoe
kan een mil'To-organisme zo spoedig iedere nacht voort
telen wanneer het geheel en al w as vernield gedurende de 
dag? 

Daar we zien, dat de ziekte op kuustmatigc wijze kan 
worden overgebracht en door een heel kleine hoeveelheid· 
van virus via de huid, hebben wij een recht tot de overtui
ging te komen, dat onder nahmrlike omstandigbeden het 
op die wijze zou kunnen binnenkomen. Dit zou kunnen g c:-' 
beuren door een afschaving of scbram, tenYijl bet <lier 
graast, docb bier stuiten wij weder op de moeilikheid om de. 
oorsprong uit te Ieggen van de virus in het gras, bet be
staan waarvan \\·ij al reeds gezegd hebben , k an niet door 
eksperimentale getuigenis worden gestaafd. 

Er blijft slechts een afdoende uitleg en dat is: de virus: 
dringt zich in bet systeem door de buid door de bijt van 
een bloedzuigena insel t:. Er is geen moeilik.heid om zulk. 
een theorie aan te nemen , daar vele andere ziekten daar
mede overeenstemmen In de erste plaats moeten we ver-
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wijzen naar een aantal overgebracht door de steek of bijt 
van luizen, <loch nog beter is het algemeen bekend, voor 
vele jaren opgedaan in Zuid-Afrika, dat de ,,tsetse vlieg" 
die ziekte overdraagt, een waarneming, die nog nooit is 
tegengesproken; uog duideliker kunnen wij verwijzen naar 
de malariese koorts bij mensen, de aansteking daarvan vindt 
plaats door een zekere soort van rnuskito's, een welbekend 
feit op ondervinding gegrond, en niet ]anger behvijfeld. 

In de T ransvaal is het algemeen bekend, dat wanneer 
we een jaar hebben dat de paardeziekte erg heerst, er ook 
een malaria k oortsjaar is en ook dat op alle plekken, "aar 
de paardeziekte het sterkst is , ook daar de malaria-koorts 
heerst. 

Niettegenstaande dit, rnoet het toch worden aangestipt, 
dat niettegenstaande <lit gelijk bestaan op · zekere plekken, 
er geen andere konnektie tussen de twee bestaat. Het is 
waar dat in a11e delen waar malaria heerst, daar is ook 
paardeziel.-te, maar bet omgekeerde is niet het gevaL 

Als wij de mukitoe-theorie aannemen, of liever laat ons 
zeggen de ,,bloedzuigende insel.-t theorie", als een middel 
van overbrenging van paardeziel-te, kunnen we al de feiten 
uitleggen zoals door de Zuid-Afrikaanse landbouwers wordt 
beweerd. 

In het kort, in ieder regen achtig seizoen zijn inselden 
volop, in het biezonder muskieten; deze moeten water heb
ben om hun eieren te laten ontwikkelen tot larven en de 
larven in jonge muggen. Daaruit volgt, dat een muskiet 
alleen kan leven op een plek, waar er genoeg water is om 
te dienen voor de ontwikkeling van de verschillende toe
standen en het is juist op zulke plekken, waar paardeziekte 
zijn verschijning maakt. 

Verder, hoe meer het regent, hoe meer water zich ver
zamclt, geschikt voor broeiplekken en natuurlik, hoe meer 
gelegenheid er bestaat voor de voortplanting van deze insek
ten, hoe groter is het gevaar voor de verspreiding van paar
deziekte. Het is daarom niet te verwonderen, dat in zulke 
regenjaren paardeziekte over bet gehele land gevonden 
wordt. De overet nstemming van de regenval met de plaag 
wordt nu duidelik verstaan. 

Verder, muskieten vliegen slechts op zekere tijden, dat 
is juist v6or zononder tot even na zonop. Gedurende de dag 
ziet men ze niet, dan schuilen ze weg, ook gedurende regen
en winderige dagen, en het is bekend dat ze verdwijnen net 
zo gauw het koude weer zijn verschijning maakt. Bijgevolg 
is het niet moeilik te verstaan, waarom paarden die buiten 
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lopeu, gedurende de tijd <lat muskieten vliegen , door paar
deziel."te worden aangevallen en waarom paarden , die in de 
stal worden gebouden, betrekkelik veilig zijn, ofschoon niet 
volkomen; hun veiligheid hangt veel af, hoe de stal gc
bouwd is. 

Ik. wens het duidelik te maken, dat, ofschoon de mus
kicten-theorie de overbrenging van de zield:e duidelik maakt, 
n iet iederc muskiet in staat is het over te dragen, feitelik 
waarschijnlik slechts zekere soorten kunnen bet doen, doch 
het is moeilik precies uit te vinden, welke soorten moeten 
ingesloten worden. 

In het bcperken van het overbreugen van paardeziekte 
tot een bepaald.:! soort muskiet, zulkc verscbillen mogen bij 
de eerste beschom\·ing niet met het muskietenleven als een 
g eheel overeensternmen, doch hebben toch een uitleg. Bij 
voorbeeld, het is bekend, dat ofscboon muskieten spoedig 
verschijnen na de eerste regens, paardeziekte gewoonlik 
m eer wordt aangetroffen aan het einde van het jaargetijde. 
V\'ij hebben vroeger al medegedeeld . dat koude muskieten 
d ood maakt; dit is echter alleen w:iar voar bet groot.~te aan
tal muskieten; er zijn altijd uitzonderingen, die in staat zijn 
om gcdttrende de winter zich te verbergen en die de voort
planters zijn van het volgende jaar. Het is cen feit, wan
neer men zoekt naar muskieten, als wij gedaan hebben, dat 
men ze kan vinden gedurende de hele -i;\inter, ofschoon in 
z eer kleine hoeveelheden . 

X a de eerste regens, is hun aantal nog klein en een ver
meerdering vindt plaats gedurende de zomermaanden, zodat 
tegen bet einde daarvan het maksimum is bereik:t. Doch het 
m oet duidelik worden verstaan, dat muskieten, als muskie
t en, niet de ziekte 1..'Unnen veroorzaken. Zij brengen alleen 
de mikroben over, die de oorzaak van de ziekte zijn. Zij 
m oeten de aanstekelike stof ergens vandaan krijgen, na
tuurlik van een dier, dat besmet is met paardeziel."te. Zoals 
te voren gezegd, is het aantal insekten in het begin van bet 
jaar betrekkelik gering en de gevallen van paardeziel"te 
maar zeldzaam, <loch hoe verder men komt in bet jaarge
tijde, neemt de ziel.1:e toe en de kansen van besmetting 
staan in direhe verhouding tot bet aantal van bcsmette mus
:kietcn, gevonden aan het eind van het seizoen. 

Al deze uitleggingen zijn van toepassing voor de ver
schijning van de ziel."te in een streek dicht bcvoll..-t met vat
bare paarden en muilen, doch is niet van toepassing voor 
streken, waar er geen of slechts een paar zijn, en waar paar
d eziekte niettegenstaande bek end is, als enig paard te heb-
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ben aangevalleu, zo spoedig als het in die lokaliteit gebracht 
werd. Er zijn inderdaad zekere streken zo giftig voor paar
dcn, dat er g~en enkcl een in leYen kan, en zulke strekcn 
worde:n door de boereu gebruikt om te zien of zog1:naamde 
_gezouten paarden werkelik ,,gezouten" zijn . :-.Iu komt de 
vraag : ,,\·~raar komt de muskiet in zulk cen lokaliteit aan 
de virus?" Om dit uit te leggen, moet ik melden dat on
den:ockingeu Yerdere feiten aan bet licht hebben doen bren
grn omtrcnt de rntbaarhcid rnn dieren voor paardeziektc. 
\Yij hebben zo Yer slechts gesprokcn van bet paard en de 
muil die rntbaar zijn , <loch de czel kan ook de ziekte krij
gcn; in ouze proeven zijn \dj in staat gewet.st paardeziel..-te 
te geven aan icdcre jongc czel; ofschoon gtt:n cukcle er aan 
sticrf, bleck het toch, dat gedurende de reaktie bUJJ bloed 
vergiftigd \\'as; doch niet alleen is bet be\Yezen, dat paarde11, 
ezels enz. de ziekte kunnen krijgen, ook honden kunnen 
lmnstmatig ingeent worden en het is al voor een aantal 
j aren geleden bewezeu, dat honden makkelik kunnen "·or
deu besmet en er zclfs aan sterven en iu buitengen·oue g£·
vallen beeft men bevouden, dat Angora-bokken besmet \Ya

ren, ofschoon tot dusverre gee11 stcrftegeval is vermeld 
gl:\rnrden. Bijgevolg is er gten moeilikbeid te \·erstaan, dat 
ook andere dieren als paarden. muilell, de ziekte h'"lmnen 
krijgen en <lit zou dus bewijzen de aanstekcli.kheid van eeu 
zckere streek. Ofschoon bij het gt!zouten paard toch niet bet 
bewijs is geleverd, dat de virus in zijn bloed is opgenomen. 
nadat hij hersteld is ,toch mogen \\·ij niettegenstaande met 
onzE: tbeorie en door gedaan onderzoek \·erder gaan, en zeg
g en, dater een antler <lier bestaat, dat, ofschoon niet lijdende 
aan paardeziekte, toch in zijn bloed het mikro-organisme 
bevat. \\'ij hebbeu al vroeger aangehaald <lat de ,,vliegen
ziekte" overgebracht wordt door de t5etse-vlieg; toch is 
bet be\Yezen dat wild niet besmet wordt, ofschoon hun bloed 
het m.ikro-organisme bevat en de vlieg brengt bet over van 
wild op vatbare huisdieren. \Hj hebben aangcliaald van 
malaria-koorts bij mensen en bet is ongetwijfeld be>Yezen, 
fat de kleurling van bet lagc:veld, als kind, de besmetting 
n zijn bloed houdt~ voor t en lange tijd, tot op r6 jaar en 
lat gevolgelik de mu.skiet cen goede gdegenheid vindt, 
ichzelf te besmetten en de ziel.-te over te brengen op ge
oelige personen. 

De techniese uitdrukking om aan te geven of een mens 
· <lier een ziekte heeft. waaraan hij al of niet lijdt, wordt 
:noemd : ,,Reservoir yan de Virus". Om nu uit te leggen 
t besta.a.n van paardeziekte in een streck, waar geen paar-
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den zijn, moeten wij aannemen het bcstaan van een reser
voir en de tegenwoprdigheid van insekten, clie de ziekte· 
overbrengen van het resen'oir naar het vatbare <lier. Het 
bestaan van een virus reservoir in de vonu van een antler 
<lier dan het paard, is niet nodig in landen waar paarden 
bestaan; de muskiet alleen is voldoende om het bestaan van 
de ziekte te verklaren er. de besmetting aan gevoelige of 
vatbare dieren en daarvan warden nieuwe muskieten besmet, 
zoals reeds te voren nitgelegd Maar we gaan verder en den
ken, dat muskieten niet alleen nodig zijn voor de versprei
ding van paardeziekte; een overbrenging is waargenomcn 
op twee verschillende wijzen, als bevonden is in ,,tse-:se" 
ziekten en meer bepaaldelik in de slaapziekte. Wanneer een 
aan tal tse-tse vliegen gevoed worden op een besmet <lier, en 
hun voedsel wordt plotseling gestaakt en zij worden op een 

· vatbaar <lier geplaatst, gcbeurt het dat de vliegen opnieuw 
bij ten en de ziekte kan worden overgebracht. Dit is de 
, , werktuigelike overbrenging' ', waarin de bloedzuigende 
vliegen de rol spelen van een eenvoudige inenter. Wanneer 
vliegen gezet worden op zieke dieren en gedurende de vol
gende dagen gevoed worden op een aantal vatbare dieren, 
zal men bemerken <lat na het verloop van een zekere tijd 
de laatstgenoemde dieren ook besmet zijn . Hier werkt de· 
vlieg als een ,,ware gastheer" van het mik:ro-organisme. 
Evenzo brengen muskieten, besmet met malaria, de ziekte 
niet over in de eerste dagen nadat ze het bloed hebben opge
zogen, <loch doen zulks na een zekere tijd . Deze waarne
ming vindt zijn uitleg in het feit, dat in bloedzuigende in
sekten, ondergaat de parasiet een verdere ontwikkeling, die 
bij malaria-koorts een van geslachtsmenging is, waardoor 
jonge dieren gevormd 'rnrden, die zo gauw zij de speeksel
klieren hebben verkregen, door de eerste bijt worden besmet. 
Een dergelike .zaak moet ook venvacht worden bij paarde
ziel.'i:e, waar de vliegen en muskito' s mogen werken als 
,,eenvoudige inenters" of als ,,ware gastheren", in het laat
ste geval nee.mt de waarschijnlike g eslachtsont"·ik.keling rnn 
het paardeziekte mikr-0-organisme plaats. 

De overbrenging van paanieziekte van het lag-e veld 
naar hoger g elegen plekken kan worden uitgelegd Of door 
de overbrenging van besmettelike muskito's op eeu of 
andere wijze, bij voorbeeld door wind, of door de inmenging 
van een reservoir en de gevolgelike aansteking-van de mus
kieten die daar ziin. 

Zo spoedig "'ij weten, welk bloedzuigend insekt verant
woordelik is voor de overbrenging van paardeziekte, dan 
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spreken wij natuurlik niet langer van een ,,insekten-theofie" 
maar, daar er zo ver, 45 verschillende soorten van muskie
ten in Zuid-Afrika bekend zijn, zal het moeilik zijn om onze 
theorie zo makkelik te bewijzen als we in staat zijn het te 
doen, als in het geval van de Oostkustkoorts en andere bos
luisziekten, waar slechts een klein aantal van soorten (vijf 
al te zamen) konden worden bewezen. · 

V erder is het heel moeilik proeven te nemen met mus
kieten en paarden, omdat een groot aantal muskieten nodig 
zijn en men kan niet verwachten dat ze alien besmet zijn; 
verder is het met de grootste moeilikheid dat zekere soor
ten kunnen worden gekweekt en lang genoeg in een stal 
kunnen gehouden worden; het is inderdaad een feit, dat 
bij voorbeeld de Anopheles, die het meest verdacht wordt 
als de overbrenger van paardezie1..-te te zijn, niet kan leven 
in gevangenisschap. H et is waar dat de larf en nmnphae, 
die wij in moerassen verzamelen, hun volwassen toestand 
bereiken, maar we zijn nog niet in staat geweest een vol
doend aantal lang genoeg in het leven te houden om.bun op 
een paard te hebben besmet en de z~kte op een ander te 
hebben overgebracht. Zij schijnen ieder keer dat ze in een 
stal geplaatst worden waarin paarden zijn, ziekelik te wor
den. Ofschoon we nog wel geen direkt bewijs hebben, be
zitten wij toch indirekte bewijzen, om ten minste te tonen, 
daar waar muskieten worden weggehouden, b estaat er ook 
g een paardeziekte. Enige jaren geleden nam de heer \Vatkins 
Pitchford van Natal een proef op een plek, bekend voor 
paardeziekte. Hij plaatste een aantal paarden in een kooi, 
geheel dichtgemaakt met muskieten netten, en terzelfder 
tijd liet hij een aantal paarden buiten, zonder de bescher
ming van de netten. Het gevolg van zijn proef "·as, dat 
geen enkele van de gestalde paarden stierf, doch al de an
dere verrekten. Ongeveer terzelfder tijd had ik soortgelike 
proeven met paarden. Sommige, ingesmeerd met parafine 
en andere met vet; zij werden alien blootgesteld te zamen 
met een aantal ,,controls" in een erg besmette streek, met 
het gevolg, dat alle ,,controls" stierven, <loch de op andere 
wijze behandelde Q.ieren bleven volkomen gezond. 

Ofschoon deze verklaring min of meer van een indirekte 
soott is en mag uitgelegd worden op een anclere manier; 
toch, als men de data beschou wt omtrent het insektenleven 
en paardeziekte, hebben zij bijna positief bewijs en onder
steunen de theorie, dat paardeziekte overgebracht wordt 
door insekten, welke theorie alleen staat voor bet tegen
woordige in verban~ met feiten bek~d in andere ziel-ten. 
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.Zoals later zal worden gezien, deze beschouwingen om
trent de ,,insekten theorie" zal leiden tot een pra1.."ties mid
del om de ziekte te voorkomen. 

DEEI, rr. Gezouten aan Paardeziekte. 

Wannecr een dier in Zuid-Afrika herstelt van een 
ziekte, dan wordt bet gewoonlik genoemd ,,gezouten" en 
bijgevolg wordt een paard of muil, die een aanval van paar
deziekte gehad heeft, hetzij de Dik-ko'p of Dun-kop vonn, 
genoemd ,,gezouten". Dcze term s1uit niet a11een in de be
doeling dat een dier hersteld is van de ziekte, doch dat het 
die ziekte nooit meer krijgcn zal; men spreekt we! eens van 
,,gezouten" paarden, van wie het nog nooit was opgevallen 
of zij ziek gev1'eest zijn, <loch die voor een zeker aantal jaren 
g eleefd hebben op plekkcn, bekcnd gevaarlik voor paarden 
en dan komt men tot de gevolgtrekki.ng dat zulke paarden 
gezouten zijn of niet vatbaar voor de ziekte. Er is geen twij
fel dat paarden ,,gczouten" worden; dat is te zcgg(:n, zij 
warden beter na de :J)aarder£iekte, <loch onder g1.:wone om
standigheden is het aantal van hen die herstellen, maar heel 
g ering in vergelijking. Die paarden zijn zeer schaars en 
daarom van vecl waarde en in het biezonder, indien een 
paard verkocht wordt met een waarborg of garantie <lat het 
gezouten is, is de koopprijs zeer hoog. 

Het is al meerrnalen opgevallen, dat van een aantal die
ren op cen zekere tijd blootgesteld, op cen bepaalde plek 
een zeker aantal de ziekte krijgen en de anderen vrij blijven. 
Toch, uit hetgeen we weten van de geschieednis van zulke 
paarden kon bet niet ~Yorden opgemaakt, dat ze gezouten 
waren, integendeel, het is meermalen opgcvallen dat wan
necr zulkc paarden in een volgend seizoen "-orden blootgc
:Steld, krijgen ze de ziekte en sterven. 

De Zuid-Afrikaanse Boer is wel bekcnd met het feit, 
<lat wanneer een paard al een keer de paardeziekte gehad 
h ecft, hij het voor een tweede kecr kan krijgen en hij ver
staat, dat zulke paarden zelfs aan die ziekte kunnen sterven . 
Dat gaat zo ver, dat wanneer hij cen biezondere lokaliteit 
wil b escbrijven of een zeker jaargetijde wil aangeven, waar
in paardeziekte scherp voorinvam, zegt hij : ,,de ziekte was 
zo scherp, dat zelfs gezouten paarden verre1..1:en" _ Het is hem 
ook al opgevallen, dat niet alle gczouten paarden en muilen 
vcrrekten, wanneer zij voor de tweede maal de ziel..'i:e krijgen, 
maar dat cen groot aantal, misschien de meerderheid, her
stellen. Deze herbahngen van de ziekte op de dieren wer-
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den genoemd : ,,Aamnanings" of ,,Relapses" en het wordt 
in het algemeen aangenomen <lat zij rnecrmalen voorkomen, 
in andere \\·oorden, dat zij een, twee of zclfs me<:rmalen zich
herhalen nadat het paard voor de eerste maal hersteld was,. 
of zoals sommige boeren beweren, ieder jaar. De ondervin-· 
ding op dit punt is waarschijnlik zeer verschillcnd; het feit, 
dat zulke aanmaningen voorkomen, wordt uitgdegd door 
de leek om de ziekte te vergclijken met malaria-koorts, die, 
zoals bekend is, onder zekere omstandigheden weer ver~ 
schijnt bij personen, die die ziekte ceu keer gehad hebben .. 
Het feit van een wederh..-rijgen van paardeziekte beschouw 
ik ongct\Yijfeld a,ls on\\·ederlegbaar, cloch het kan niet · wor
den uitgelegd door een vergclijk van malaria-koorts bij 
mensen. H et verschil ligt in hct feit , dat bij men.sen die her
stellen, blijven de parasieten in het systcem en als <lat ver
zwakt door cen of andere oorzaak, ont\\·ikkclt zich wellicht 
de parasiet opnieuw en veroorzaakt de koorts, ten,·ijl paar
den, niet de parasiet van paardeziekte in hun systeem behou
den, nadat ze hersteld zijn en iedere wederinstorting moet. 
beschomyd worden als een niem...-c besmetting. Dit wordt 
ook gestaafd door het feit, dat \n:-derinstorting bij de mens
kan gebeuren gedurende elk tijdperk van bet jaar, terwijl 
aanmaningen alleen voorkomen gcdurend e het scizocn voor 
paardezieb..rt:e. 

Ook personen van ondervinding bevveren , dat zo'.n ding 
als een gezouten paard niet bestaat en dat immuniteit dus
niet bestaat. Dit is echter verkeerd. 

Wij hebben al reeds de aandacht gctrokken tot het'- feit,. 
dat sommige paarden blijven leven gedurende een of m~r 
jaren, schijnbaar niet gezouten, en krijgen de ziekte later 
en sterven. Deze voorbeelden moeten worden uitgelegd door 
aan te nemen dat Of die dieren zijn gebeten door de virus
drager, of wanneer zij gebeten zijn, ontvingen zij geen ge
noegzame hoeveelheid virus om de ziekte te veroorzaken, of 
ook wel door hun persoonlike tegenwerking. 

Ik heb al reeds te voren aangestipt <lat er verschillen zijn 
in de vatbaarheid, zodat de hoeveelheid virus, gevaarlik voor 
een aantal paarden, niet gevaarlik is voor andere, en laatst-· 
genoemden mogen zelfs door een grotere hoeveelheid zifn: 
besmet. Wij mogen zeggen <lat er een schaal van vatbaar
heid bestaat, opgaande van een minimum hoeveelheid, die· 
niet alle paarden kan besmetten, tot een maksimum dosis, 
die alien besmet. 

Ook de ondervinding heeft getoond, dat een gewuten <lier· 
(paard of muil) kan leven op een zeker deel van bet land .. 
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en wanneer van daar weggenomen , mag sterven aan paarde
ziekte en dat wordt zelfs gezegd te gebeuren op zekere dis
tri1cten. Ondervinding heeft bewezen, dat paarden, die gezou
;ten zijn in de zuide1ike distri1.>ten, sterven aan paardeziekte 
"Wanneer zij g ebracht worden in de noordelike of oost-gele
:gene, ten·djl wanneer ze daar gezouten zijn, worden zij be
schouwd veilig te zijn. Deze opmerkingen zijn ongetwijfeld 

0korrekt, ofschoon enige uitleg die <lit feit vaststelt, zulks in 
.een vast daglicht zou plaatsen . 

Uit ondervinding hebben -.;\-ij bewezen , dat een paard 
-of muil, hersteld van een aanval van paardeziekte, hem aan
gebracht door de inspuiting van virus, niet vatbaar bleek te 
zijn voor dezelfde virus, zelfs .,,-.;·anneer een hoeveclheid van 
een miljoen keer meer dan het minimum kon voorbrengen, 
·ingespoten v.:erd. Deze opmerking is al meennalen gemaakt, 
ja, zo lang als we werken met een biezondere virus. Terug
gaande zo ver als tot 1898, was een aantal paarden gezouten 

-door kunstmatige inspuiting of had bewezen niet gevoelig 
.t e zijn voor zulke inspuitingen en ze werden toen blootge-
s teld {te zamen met een aantal kontrole dieren) op een plek , 
bestemd voor paardeziekte, en het gevolg was dat 56 pCt. 
,de ziekte geheel en al weerstond, 44 pCt. werd ziekelik en 
van die laatstgenoemde 33 pCt. herstelden en het restant, 
II pCt., st ier ven . Daar bleek dus, dat het bewijs was ge
geven van bet ziek warden van gezouten paarden, maar bet 
feit \Verd duideliker na wij een voorbehoedmiddel gebruik
ten , ingcl'nt op muilen, waarvan in praktijk algemeen ge
bruik was gemaakt, gaf ons toen een bclangrijke getuigenis 
en stelde ons in staat tot bepaalde gevolgtrekkingen te ge
raken. 

T oen wij in 1905--06 inenten, gebruikten -.;.,,-ij een virus, 
verkregen in Pretoria en zelfs in de kleinste hoevee1heid be
wees deze giftig te zijn. Voordat we die virus gebruikten, 
h adden we ons eerst verzekcrd, dat alle geente dieren schoon 
waren, en dit werd gedaan door hun te toetsen (zoals reeds 
te voren uitgelegd) met onbeperhe boeveelheid virus , en 
g een ongesteldheid werd opgemerl'i:. Een totaal aantal .van 

· 3235 muilen werd ingeent en toen blootgesteld aan natuur
like besmetting. Aan het einde van het seizoen werd van 
dit getal 21 {of o.6 pCt.) gerapporteerd als zijnde gestor
ven aan paardeziekte en 45 (r.4 pCt.) hadden tekenen van 
aanmaning gekregen . Er was zo te zeggen geen twijfel dat 
d e dood veroorzaakt was door paardeziekte, daar rapporten 
ontvangen werden van zekere post mortems, verschaft door 
'R egerings-veeartsen. Terzelfder tijd werd een aantal paar -
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dt=n dat hersteld was, onder onze beproevingen en die ook 
heel sterk waren getoetst, blootgesteld. Een van die paar
-den stierf in Tzaneen, op de Experimental Regeringsstatie 
in Letaba, Zoutpansberg, een distrikt bekend om zijn paar
deziekte. Van dat <lier verhegen wij bloed en noemden het 
de ,, Tzaneen Virus" . De volgende beproevingen werden er 
mede gemaakt : 

Een aantal muilen, 139 in getal, alien gezouten tegen 
gen-one virus (van Pretoria afkomstig) 1rerden beproefd met 
Tzanecn Vims, met bet gevolg dat 12 (8 pCt.) toonden 
koortsreakties te hebben, gelijkende op paardeziekte; 4 
(3 pCt.) gaven aan Dikkop en een (0.7 pCt.) stierf aan paar
deziekte. 

Een aantal paarden, 1; in getal, alien gezouten tegen 
de gewone vin1s (van Pretoria afkomstig) werden g eprobeerd 
met Tza-neen Virus, met bet gevolg dat 12 (8 pCt. ) toonden 
koortsziekte, yeel gelijkende op paardeziekte; 4 (3 pCt .) 
h adden aanval van Dikkop en een (0.7 pCt.) stierf aan paar
deziekte. Een aantal paarden, I/ in getal, alien gezouten 
tegen de Pretoria virus, werden b eproefd met T zaneen virus, 
met b et gevolg, dat 5 (29 pCt.) het weer kregen en her
.stelden, 3 (I 7 pCt. ) kregen het weer met de kentek enen van 
Dikkop, een (6 pCt.) stierf aan Dikkop en een (6 pCt.) aan 
Dunkop. Slechts 7 dieren uit de I / kregen het niet weer 
(41 pCt.); sommige werd.en beproefd een paar maanden na 
herstel met de gewone vims, en op reeds vroeger beproefde 
paarden, twee of drie keer , met een grote hoeveelheid van 
de virus te voren genoemd. 

I n hetzclfde jaar werd een virus verkregen van een 
muil, die met gewone vin1s gezouten was in Bula"·ayo en 
later \\·eer ziek werd, <loch ook herstelde. Die virus werd ge
noemd de ,,Bula\Yayo Virus". E en aantal muilen, 36 in ge
tal, allen gezouten met Petroria vints, werden opnieuw ge
probeerd met de Bulawayo virus, met het gevolg, dat 7 
(19 pCt.) koortsaanvallen kregen, gelijkcnde op paarde
ziekte; 6 (16 pCt .) kregen Dikkop doch herstelden, een 
(3 pCt.) bad een twijfelachtige ziekte aanval en 6 (r6 pCt. ) 
stierven aan paardeziekte. Van negen paarden gezouten met 
de gew·one virus en ook ingeent met Bulawayo-V ints, toon
den 3 (33 pCt. ) herhalingen van Dikkop en 4 (45 p Ct.) stier
ven aan paardeziekte . Daar 1\·aren slechts twee paarden (22 
pCi. ) uit 9, die geen nieuwe ziek teverschijnselen toonden. 
Sommigc van deze proeven werden genomen binnen een 
_p~ar 1\·eken na de zou ting, met de Petroria virus . 

Hieruit \\·erd dus opgemaak.'1: dat de virussen verkregen 
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van T zaneen en van Bulawayo, Sterker waren of meer 
kwaadaardig dan de virus, die wij in Prtoria hadden ver
kregen, en waarmede \r-ij onze muilen en paarden hadden 
gezouten. Bijgevolg beschomvden wij dat door de zouting 
van paarden en muilen met de Tzaneen en Bulawayo virus
sen, zouden wij een betere zouting verkrijgen, die bescher
men zou tegen de gewone of Pretoria virussen . 

Een aantal muilen, 59 in getal, die allen gezouten wa
ren met Tzaneen Virus, werd geprobeerd met gewone virus 
een betrekkelik korte tijd na de zouting . Het resultaat was. 
dat 47 dieren (So pCt.) toonden koortsaanvallen, min of meer 
gelijkende op paardeziekte, twee dieren toonden de ver
schijnselen van Dikkop en herstelden, en 5 dieren (8 pCt.} 
stierven aan paardeziekte. 19 paarden die gezonten waren 
met de Tzanecn virus, werden geprobeerd met de Pretoria 
virus, \rnarvan 7 (38 pCt. ) toonden aanvallen van koorts , 
veel gelijkende op paardeziekte, 5 (26 pCt.) hadden aan
va1lcu met symptomen van Dikkop. 2 (1 0 pCt.) stierven aan 
paardeziekte en 5 (26 pCt.) toonden geheel niets. 

Van 13 muilen, gezouten aan de Tzaneen virus en ge
probeerd met Bulawayo Virus, toonden 8 (61 pCt.) paarde
ziekte-vcrschijnselen en een (8 pCt. ) stierf aan paardeziekte. 
Van 4 paarden die gezouten waren met de Tzaneen Virus 
en geprobeerd werden met de Bulawayo Vims, vertoonden 
2 (50 pCt.) paardeziekte-verschijnselen, en een derde (25 
pCt.) toonde een reaktie met Dikkop. Drie muilen, niet vat-
baar tegen Bula\Yayo Virus, werden geprobeerd met gewone 
vin1s en alien (rc;>o pCt.) vertoonden reakties. E en gezouten 
paard op dezelfde "·ijez gcprobeerd, even goed. Van 5 mui
len, gezouten tegen de Bulawayo Virus en geprobeerd met 
Tzanecn Virus, gaven 3 (60 pCt.) reakties en van 2 paar
den op dezelfde v.ijze beproefd, stierf cen lso pCt.) . 

Deze onderzoekingen, gedaan op een betrekkclik grote 
schaal, tonen duidelik aan de volgende feiten : 

A.ls een muil of een paard gezouten is geworden, zeg 
door de Pretoria virus, wordt een zeker percentage van die 
dieren weer ziek, wanneer zij beproefd worden hetzij met 
Tzaneen of Bulawayo virus. Hetzelfde kan ook gezegd 
worden voor muilen en paarden, die gezouten zijn gewor
den door de Tzaneen Virus, wanneer deze zouting kan ver-· 
broken worden door gewone virus, en Bulawayo virus en 
houdt ook goed voor muilen en paarden gezouten met Bula-· 
wayo virus en die weer ziek worden of aan Tzaneen of Pre
toria Virus. In al die g evallen was er een aantal dieren, die· 
niet ziek werden aan de een of andere virus, en wij hebben. 
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·daarom dus een recht daaruit af te leiden, dat zulke dieren 
geheel gezouten zijn. De gctuigenis schijnt dus bet feit aan 
te geven dat, ofschoon viruses verkregen worden van ver
schillende delen van bet land, zijn tocb bet ziek-worden ter
zelfder tijd op een of andere manier verbonden met het 
eigendommelik bestaan van de muil of bet paard. Bijgevolg 
voor de gebeurtenissen van wederinstortingen schijnen twee 
faktoren nodig te wezen, de ene ligt in de verschillende 
n eiging van de virus en de andere in de idosyncratie van 
het <lier zelf. 

Het feit dat de idosyncratie van bet dier in verband 
staat met ·wederinstortingen, kan op verschillende wijzen be
wezen werden. Ik heb al reeds medegedeeld dat, wanneer 
we beproefden muilen en paarden te zouten met de Pretoria 
virus, kregen ze de ziekte niet, 'wanneer ingespoten met 
grote hoeveelheden van dezelfde virus; wederinstortingen 
zijn later waargenomen geworden, nadat de virus gegaan 
was door een aantal dieren, als wanneer de virus van een 
hogere voortbrenging de immuniteit kon verbreken, ver
kregen door de virus van een lagere voortbrenging. Hier 
wordt geen nieu we faktor voortgebracht, uitgezonderd dat 
de virus gegaan was door een aantal paarden en was in <lit 
geval wat genoemd wordt ,,toegenomen in kwaadaardig
heid". De gevallen van wederinvallen waren in het hieznn
der veelvuldig met de virus van de Tzanecn-afkom<>t, \raar 
zelfs het verschil van slechts een, twee of drie generat ies 
voldoende "·aren om het ,\·eder invallen te veroou.ak· ·n. 

De feiten, die proefondervindelik duidelik zijn : ~' ·11.:or
scbijn gekomen, duiden aan dat ofschoon een paard l·e11 :. : 111-

val van paardezie1.."te gebad beeft, kan bij de ziekte 1• -0 tr 
krijgen. Aannemende als de basis van gevolgtrekking, heh
ben wij opgemerkt <lat paarden die Dik-kop paanlezickte 
gebad hebben (dat kenmerk een gemakkelike zijnde, ·.,a;1r
aan wij de ziekte . met tekerheid herkennen, van 194 die 
een Dikkop toonden na de eerste inenting, 46 (23 pCt.) het 
tweemaal toonden en zelfs een had bet drie keer; deze Dik
koppen zl]n opgemerl..'i: geworden, somtijds binnen een 
maand na elkaar. Het gehele sterftecijfer van die oorzaak 
onder paarden, die gezouten waren aan een of antler virus, 
bedroeg 13 pCt. e'ii dit cijfer mag aangenomen worden aan 
te duiden het sterftecijfer van wederinstortingen van na
tuurlike verkregen immuniteit evengoed. 

Men heeft berhaaldelik beweerd, dat paarden die aan 
Dikkop gezouteli zijn, minder g evoelig zijn om weer in te 
\·:-illen dan die, gc:zout en aan Dunkop . . -\ Is we onzc statis-

8 
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tieken opmaken, bemerken we een klein verschil ten voor
<lele van Dun-kop. De reden voor dit verschil beschouw ik, 
moet toegeschreven worden aan de verkeerde diagnose van 
Dunkop. P aarden die lijden aan galkoorts, tonen gelijkc 
symptonen van Dunkop. Een goed aantal van deze worden 
werkelik weer beter en clan wordt het beschouwd dat die 
paarden aan paardeziekte gezouten zijn, hetwelk ze natuur
lik niet z:ijn. 

De mening is meermalen uitgedrukt, dat veulens van 
gezouten ouders niet zo veel lijden aan paardezie),.."te. \Vij 
hebben gezien <lat het bloed van een bijna volwassen veu
len (gevonden in de uterus van een merrie, die aan paarde
ziekte gestorven was) wanneer ingespoten in een vatbaar 
paard, de ziekte veroorzaakte. Bijgevolg moeten wij ver
wachten dat veulens, geboren uit merries, die gedurende 
hun zwangerschap herstelden, van paardeziekte gezouten 
:z.ijn. Wij hebben opgemerkt dat veulens van gezouten 
ouders (waarvan de moeder zoutte voor zwangerschap) ge
voelig zijn voor paardeziekte, <loch zij herstellen gemakke
liker. · 

Uit deze waarnemingen moeten wij verder afleiden, 
-dat bij enige methode van inenting, die gebaseerd is op het 
-principe een paard te zouten door inspuiten van de virus 
van paardeziekte, niet alle paarden zal beschermen en <lat 
m et een zcker percent van sterfte rekening moet gehouden 
worden. 

DEEL ur. Voorbeh.oedende Behandeling. 

~\'Iet de feiten en tbeorieen ter onzcr beschik.1...'ing, zijn wij 
in staat aan de h and te geven praktiese voorbehoedmiddelen 
tegen paardeziekte. Ik heb alreeds gezegd, dat de Zuid
Afrikaanse boer van zijn ondervi'nding de gevolgtrekking 
heeft gemaakt : ,,Houd je paarden weg van de dauw en zij 
zu1len niet sterven aan paardeziekte". Ik heb daar niets 
t egen te zeggen, ofschoon bet gegrond is op onjuiste gevolg
trekkingen, <loch door deze regel te volgen, bouden we de 
paarden weg van de insekten die de ziel.-te overdragen. De 
uitsluiting van de drager van de Paardeziekte moet be
scbouwd w'Jrden van twee gezichtspunten, eerstens van 
g estalde paarden en muilen en tweedens van die niet kun
nen gestald word~n en dus w-orden blootgesteld. 

Bet stallen gedurende de nacht is altijd beschouwd als 
een met goede uitslag bekroond wordend voorbehoedmid-
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.del en met wat wij weten, kan het nog verbeterd worden 
door de stallen zo te maken, <lat er geen insekten in komen; 
waar <lit niet absoluut mogelik is, zijn praktiese middelen 
uitgevonden om alle insektenleven er uit te houden, door 
een smeulend vuur te maken van paardemest in een parafine 
tin achter de staldeuren, de hele nacht door, wanneer de 
insekten van de rook zullen wegblijven. Paarden zullen 
niet lijden van een beetje rook. Dit is b eproefd op grote 
-schaal en kan worden aanbevolen als goed gewerkt te heb
ben. Paarden of muilen die gebruikt moeten worden gedu
rende de nacht en die niet kunnen gestald worden, kunnen 
tot groot voordeel behandeld worden, door ze in te wrijven 
met een lap gedipt in parafine. Dezc behandeling is ge
.bruikt door personen die er in geloven en die het op syste
matiese wijze hebben uitgeoefend, hebben bevonden dat het 
geholpen heeft. Natuurlik zijn er verscheidene andere sub
_stituten, die op een dergelike manier met sugses konden 
worden ' toegepast. 

Ofschoon deze methoden enig sukses beloven, toch zijn 
z e ietwat lastig en kunnen niet altijd toegepast worden. De 
praktiese oplossing zou zijn om alle vatbare dieren onge
voelig te maken voor de ziekte. 

Zover als muilen betreft, zijn we in staat cen wijze aan 
• te geven die de meerderheid van hen niet vatbaar maken. 

Gedurende 1905- roII zijn over de 20,000 muilen inge
ent en van die is vermeld geworden, dat 200 ziju gestorven, 
nadat ze gezouten waren. Het systeem nu in de Unie van 
Zuid-Afrika aangenomen is, om de dieren te verzekeren tot 
.en ingesloten 21 dagcn voor £r5 per kop, door t e betalen 
:f,r per kop en indien gcdurende de behandeling een van de 
dieren sterft, wordt er kompensatie uitbetaald tot het ver
zekerde bedrag. Onder normale kondities is het sterftecijfer 
van inenting tussen 3-5 pCt.; soms is het hoger, waar
schijnlik door de persoonlike idosynkrasies van zekere mui
len en aan lokale kondities, waar wij geen kontrole over 
hebben. Wij zijn echter nog niet in staat geweest e'en me
thode uit te vinden, die even goed werkt bij paarden, omdat 
we een grote moeilikheid hebben met het eigendommelik 
bestaan van de verschillende paarden; de vatbaarheid vari
eert_ zo erg, dat in sommige paarden, waar de vatbaarheid 
wordt aangegeven, geen serum in staat is hen te bescher
men en andere die minder vatbaar zijn, geeft de inspuiting 
:van de virus geen gelegenheid voor een rea'l-tie. \Vij hebben 
h et feit ondervonden als te voren uitgelegd, <lat ofschoon 
paarden die tegenwerl...-ten, gezouten " ·aren tegen de biezon-
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dere virus, waarmede zij gezouten t'.·aren, bleek een aan
tal van hen niet gezouten te zijn; 'rnnnecr zij ingeent wer
den onder de huid met een verscbillende virus. 

Door een opeenvolging van proeven, waarvau de bie
zonderheden te lang zijn om te verhalen, zijn ·wij geslaagd 
deze moei1ikheid tot op cen zckcre hoogte te hebben over
\\·onnen door de percentage van wederinstortingen te ver
minderen, en wij venvachten de inenting van paarden ge
durende bet volgende jaar in te voereu, doch het moet ver
meld worden en goed worden verstaan door ieder die gewillig: 
is om zijn paarden te hebben ingeent, dat niet alle paarden. 
bepaaldelik onvatbaar kunnen gemaakt worden. 

De eksperimentale feiten, die ik hierboven hcb aangc
haald , duiden zu1ks duidelik aan, de ondervinding van 
iedere boer heeft het bewezen en het is moeilik om te ver
beteren aan een zouting, die van uature verkregen, niet 
kompleet is. 

\Vanneer \Ye paardeziekte btschouwen Yan c~n alge
meen standpuut, is inenting niet de g ehele oplossing van de 
paardeziekte-kwestie. Het doe! ,-a n de modcrne g ezondheids
leer is niet alleen het voorkomen van de ziek-te, doch die
gebeel weg te vagen, en om dat doel te bereiken , bestaat 
door de ,,reservoir en insekt theorie" er enige kans. \Vii 
denken ten minste, twee dingcn zijn nodig voor de voort
planting van de ziel.-te, namelik : het geYoelige of vatbare- • 
dier en de muskieto. Indien wij het inse1.-t konden doden~ 
moet het natuurlik volgeu, <lat paardeziel.'i:e zal uitsterven_ 
Dat het mogelik is de mnsk:ieto's te vemietigen, js duidelik 
aangetoond gedurende de laatste tien jaren in vele delen van 
de wereld, \\·aar landen verpest waren met malaria en gele
koorts en nu helemaal gezond. H et voorbeeld is gegeven, en 
het is , , voor ons'' om bet op te volgen. 

Tegenwoordig is er een beweging op touw gesteld om 
malariakoorts bij de mens uit te u-erken. Een van de doel
einden van die schema is de vernietiging van de muskito 's_ 
Indien dit plan op systematiese wijze wordt uitgevoercll en 
met kracht aangep~-t, zal het natuurlik gevolg zijn, naar 
mijn bescbouwing, vermindering van paardeziekte en zon
der het te weten, belpen de mensen, die de vernietiging van 
de muskito's bepleiten, tenelfder tijd in de vermindering 
van paardeziekte. 

Indien proeven be\\i.jzen dat er een veerder of een re
servoir bestaat voor paardeziekte virus anders dan bet ge
voelige paard of muil, dan is h et slechts de I..-westie van de 
alg<:hele uitroeiing van paardeziekte-, sfuit m de vernie.ti..-
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:gin~ van dat re~~rvoir, \\'anneer: de ziekte van ~~~itein-
dehk zal verdmJnen. ~r;.:: 

Zo de theorieen en feiten die ·~ te,·zamen hett ·g~et, 
moeten een gunstige verwachting geven, dat het mog~ is 
niet alleen paardi:ziekte te voorko1:11en~ maar _cen da~~-ver 
te komen, · dat die geheel en al is mtg~r..oe1d. · ~- ' 

.. y-,· 
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PROF. DIEPDENKER LAAT EEN HOENDER 
BROEDEN, 

DOOR 

]. A. \·,roRMSER. 
(,,ADAi\IUS ") 

· Professor Diepdenker zat in zijn studeervertrek gebo
gen over Plato's Gorgias. Diepe rimpels lagen op 't brede 
voorhoofd, als voren getrokken in braakland, getuigend van 
lange, zwaarwichtige studie en diepzinnig denken. 

Hij las de noten. ,,Epicharmus, ten tijde der Perziese 
oorlogen op Sicilie levende, 'beroemd door zijn komedies, die 
rijk waren aan spreuken. Het hier geciteerde vers zou lui
den : (hier volgde de Griekse tekst) ,, I k ben mans genoeg". 

Een licht rood trok over professor's voorhoofd. Hij her
innerde zich plotseling bet bedsermoen, dat hij van zijn 
vrouw gekregen had, de vorige nacht, over zijn inkoop van 
hoenders. ,,Sokrates wil liever niet cen last op zich nemen, 
die uit de aard der zaak door twee personen moet gedragen 
"·orden", las hij verder. 

,,Korrek'i:", dacht hij, ,,zeer juist van Socrates. i\Iaar 
doe er eens iets tegen, als de andere partij toevallig je eigen 
vrouw is, die je een toer opdraagt met haar : ,,Och beste, zou 
je, als je naar huis gaat, niet even willen aanlopen bij ..... . 
enz." 

En professor mijmerde of Sokrates wel eens een op
dracht zou ontvangen hebben, op de markt hoenders te 
kopen en wellicht deze diepe gedachte haar oorsprong vond 
in eenzelfde aanleiding, die hem, Professor Diepdenker, tot 
bet besluit gevoerd had, dat voortaan zijn vTouw haar deel 
zou dragen in de uitvoering van verdere plannen van hoen
derboerderij of andere proefnemingen op onbekend terrein. 

Een klopje op de kamerdeur deed hem opzien. In bet 
deurgat verscheen Antje, bet nieuwe Rollandse dienstmeisje. 
,,Professor," vroeg zij bedeesd, ,,mevrouw vraagt of u even 
in de zitkamer wil komen. :Mevrouw Maas is er." 

Langzaam trok professor de lange benen van onder de 
schrijftafel en richtte zich op. 

,,Th: kom dadelik," anhvoordde hij 't meisje toeknik-



kende. Toen sloeg bij Plato dicht, streek de hand over ' t 
dunnende baar en ging de gang in. 

In de voorkamer vond hij zijn vrouw in druk gesprek 
met mevrouw Maas. Levendige vrouw, gezet, met reeds 
grijzend baar en donk:ere ogen, die alles opnamen onder bet 
redespreken. ,,0 Professor", riep ze, opspringende van de 
causseuse en op hem toetrippelend: ,,Hoe lief <lat u uw 
studie voor rnij laat staaJ:!. Ik: wilde ' t eerst volstrekt niet 
hehben , dat u om mij zou gestoord worden. U is zek er in 
een Grieks of Latijns boek bezig, dat u zo ernstig kijkt, (en 
k oket dreigde zij hem lachend met de vinger.) W ij dames 
m oesten u uit het verleden naar 't heden terugbrengeu met 
ons onbeduidend gebabbel over dagelikse nietigbeden." 

, , Integendee1, mevrou w,'' protesteerde professor be
lee fd, ,,de konversatie van de dames is voor mij altijd inte
ressant." 

,,Ja, ja, dat zegt u nu maar, professor !" koketteerde 
mevrouw Maas, terugzinkende 1n de mollige stoel, , ,maar 
u rneent er niets van." 

,,Och beste," nam nu mevrou\v Diepdenker het woord, 
,,dcnk eens hoe lief van mevrouw Maas. Die heeft toevallig 
vanmorgen geboord dat je gisteren zo ongelukkig was op de 
m a rkt. En nu heeft zij een broedse hoender en derti.en 
eieren van haar eigen witte L eghorns meegebracht. Nu kun
neu ~vii laten broeden. Dat vond ik nu zo attent van m e
vrouw i\Iaas be? Dan behoef jij niet weer naar de markt en 
kri jgen wij zonder n10eite witte Leghorns". 

Prof. Diepdenker dacht aan Sokrates' wijze voorne
mens, een last niet alleen te dragen, en antwoordde gemoe
delik g limlacbende: ,,Zeker, dat is heel beleefd van me
vrouw Maas. Dan kun jij ze vanavond maar op de eieren 
ze1ten. Daar heb ik nu zo geen verstand van. " 

,,lVIaar daar heb je helemaal geen verstand voor nodig," 
viel mevrouw :'.\'[aas in. 

,,Zodat iedere man 't zou kunnen doen," vulde mevrouw 
Diepdenker aan, , , 't is zo heel eenvoudig, nietwaar mevrouw 
M aas ?" · 

,,Zeker," bevestigde deze, ,,doodeenvoudig, een kind 
kan 't doen. :Mijn man zet ze altijd zelf. l\faar die is ook zo 
h andig. Weet u wel, ik zal hem vragen vanmii.:ldag na kan
t oortijd even aan te lopen, dan kan bij professor er bij hel
p en. 't I s in een wissewasj e gedaan." . 

,,Nu, dat is erg vriendelik van u" , nam professor gre
tig aan. 

En 's middags kwam mijnheer Maas opge,•; ekt 1uid-
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ruchtig aanlopen. ,,'k H eb van mijn vrom\· gehoord dat 
jelui ·willen laten broeden ! Aha, professor, gisteren naar de 
markt geweest he ? Ja man, 't hele dorp is er vol van. 'k 
Hc>0rde 't op de klub. Kippen kopen is nog eens iets anders 

-d~n Griekse kolleges geven", en joviaal druk lachte hij om 
zijn eigen leuke "mop. 

,,Hoe gaat het u ?" vroeg professor, mijnheer l\Iaas de 
hand dnlkkende, ,,erg vriendelik van u te komen helpen. 
Ziet u, mijn vrouw is er nu eenmaal op gebrand clat \\·ij 
h oenders zullen gaan houden. En ik, weet u , in vertrouwen 
gezegd, heb daar zo niets geen idee van." 

,,Nou," onderbrak mijheer l\laas joviaal, ,,trek je daar 
m aar niets van aan, professor, ,,dat is u niet kwalik te ne
men, dat u geen haan van een hen kunt onderscheiden." 

,,\Vilt u niet even binnenkomen en iets gebruiken ?" 
·vroeg professor, de woordenvloed onderbrekende. 

,,Eerst bezigheid en dan 't meisje, Professor. En waar 
is de schuldige ?" 

,,Achter op de yard," antwoordde professor, ,,ik zal u 
-dan maar even voorgaan." 

Gevolgd door mijnheer Maas, ging hij de tuin door en 
de yard achter het huis op. 

,, Wij hebben d'r maar zolang in 't kippehok gedaan," 
·zei hij, de deur der ren openende. 

,,0, ze is al in 't leghokje gaan zitten," riep mijnheer 
Maas uit. ,,Kijk, waar wil u nu dat wij d~r zetten? 't Moet 
een stil hoekje zijn. Hier zal 't wel gaan. Ku maken we 
-eerst een 1..'11iltje in de grond, gieten daar wat water in om 
de aarde vochtig te maken en dan Ieggen we de eieren er 
in. Alles heel eenvoudig als u ziet . vVaar zijn de eieren? 

,.Die heeft mijn vrouw," antwoordde professor, op
merkzaam toeziende naar mijnheer Maas, die hurkend op 
·de grond, bedrijvig de aarde Ioswerkte. ,,Daar komt mijn 
vrouw al aan." 

,,Vrouw," riep hij, ,,heb je de eieren bij de hand?" 
,,Hier zijn ze. Wel, rnijnheer Maas, dat is al te vrien

·delik van u om ons te komen helpen," riep mevrouw uit, 
<le eieren in een mandje aandragende. ,,Maar mijn man heeft 
daar nu niets geen verstand van. 't Is een hele moeite 
voor -u !" 

,,0 mevrouw, dat is niets geen moeite boor. Eks1.-useer 
<lat ik zo blijf zitten", en ijverig krabbelde hij de grond om 
m et de gewichtigheid van 'n ekspert. ,,Als mevrouw mij nu 
eens de eieren aangeeft, dan kan de professor onderwijl de 
hoender halen en mij brengen. H eeft u een hokje. een pa-
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rafienkastje of zo iets bij de hand, dan zetten we dat over ' t. 
kuiltje." 

,,Hier is er een," antwoordde mevrouw, voorzichtig de 
rokken optillende en toen 't mandje met de eieren neer
zettende, liep zij behoedzaam naar een der leghokjes en. 
bracht dit mijnheer :Maas. · 

Onderwijl was de professor naar 't hoenderhok gegaan, 
en boog zi jn lange lichaam door de opening . 

,,Voorzichtig !" vermaande mijnbeer l\faas, 't hokje bo
ven 't k:uiltje plaatsende, ,,voorzichtig, pak d'r bij d'r · 
staart en til d'r dan op." 

,,Professor bu1..--i:e over 't leghokje en keek over zijn 
bril naar de hoender, die breed uitzat, onbewegelik in ver
starring, een massa van bruine veren. 

Behoeclzaam stak hij de hand uit en greep de hoender 
bij de staart. 

Een hevig gel.Tijs en een felle pik deed hem verschriJ...~ 
de hand terugtrekken. 

,,Allemachtig ! " riep hij ontzet : ,, 't beest is dol." 
,,Wel nee man," schreeuwde mijnbeer }laas van de: 

grond, ,,<lat doen ze allemaal als ze broeds zijn. P ak ze 
goed bij d'r staart en houd 'r dan vast." 
. Voorzichtig stak professor weer de hand uit naar de 
boender, die schuw, met opgezette veren, naar hem zat te 
kijken. Vlug greep hij haar bij de staart. Een fel gekrijs 
klonk uit het hok. 

,,Houd haar vast," schreeuwde mijnheer :Maas, op zijn> 
hurken voor 't broedhokje zittende, ,,de eieren liggen er 
al in." 

Verwoed pil.'i:e de kip achteruit naar professor's hand, 
die baar uit a11e macht aan de staart trok en zocht op te 
till en. 

De veren opgezet, stootte zij verwoede kriisende kreten· 
uit. 

,,Hou vast even !" schreeU\\·de mijnheer }faas, ,,pak 
haar bij de vlerken." 

,,'t Beest is dol, 't is niet te houden," riep professor, 
ingespannen hijgende, te vergeefs trachtende de vlerken te 
pakken te krijgen van 't \\ild fladderende beest. 

Plotseling een hevige ruk, een woest gefladder en ' t 
stof opjagende beangstigde dier vloog kakelend 't hok uit. 

,,'k Ben mijn bril kv.'1.jt," jammerde professor, ,,'t 
stomme <lier heeft mijn bril van mijn neus geslagen". 

,,\\I.at ben je dan ook onhandig," beknorde mevrouw 
f!ell! t~ bulp Jrnm~nc!e. ,,Waar Jigt je bril dan ?" 
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,,Ik kan niets zien," klaagde professor over de grond 
tastende, ,,'t beest is gewoon dol en heeft rnij de ogen tot 
stof gejaagd." 

,,Hier is 'ie", troostte mevrouw, de bril oprapende en 
afvegende, ,,gelukkig zijn de glazen nog heel." 

Professor zette de bril op en veegde zich de stof uit 
de ogen . 

., 't Is me een gezanik, jij met je kippenboerderij," 
mokte hij uit z'n humenr, de bri1 recht zettende. 

,,Och, jij hebt ook nergens eens pleizier in dan in je· 
saaie oude boeken," bromde mevrouw terug. ,,\Vees dan
ook niet altijd zo onbeholpen. Maak nu maar de ren toe,. 
dan zal mijnheer Maas de kip wel vangen." 

Klokkend liep de kip door de ren, graankorrels oppik-
kend. · 

,,Blijf nu even bij de deur staan, professor," kwam 
rnijnheer :Maas te hulp, ,,dan zullen mevrouw en ik haar 
wel vangen. Kijk, zo moet je doen," riep hij uit, zich·plot
seling bukkende en naar de kip krijpende, die onder zijn 
hand doorschietende ,kakelend naar de andere zijde der ren 
vloog, en angstig langs t' ijzerdraad liep. 

,,'k Had d'r bijna,'' verontsquldigde hij. ,,Professor, 
als u de deur toehoudt, dan kan mevoruw haar opjagen en 
zal ik haar grijpen." 

,,.Mooi zo, zachtjes aan," dirigeerde hij, ,,loopt u eens. 
langs deze kant mevrouw, en jaag haar op. Goed zo. Pro
fessor, blijf u bij de deur staan. Flink zo, \:\Tacht, nu zal 
ik haar krijgen." 

Sekuur de veren opgezet, liep de hoender zijn kant uit,. 
opgejaagd door mevrouw Diepdenker, die de rokken 'l.vijd 
uit hield. 

,, Voorzichtig," vermaande mijnheer .Maas opnieu\Y, al& 
de hoender angstig kakelend langs mevrouw Diepdenker's: 
uitgespreide rokken zocht te glippen. ,,:Mooi zo, drijf haar 
't hoekje in." ,,Kst., kst. ", hijgde mevromv, trippelend de 
rokken wijd uitgehouden. ,,Kst, kst." 

,,Jullie lijken de Engelse brigades we!, d ie De Wet' om
singelen," lachte Professor van de deur, aan Sokrates' ver
maning denkende.• 

,,flou liever de deur dicht," riep z'n vrouw terug. 
Plotseling schoot mijnheer Maas naar voren en greep 

naar de hoender. Een krijsend geschreeuw, een woest ge
fladder en dol van angst vloog 't verschrikte <lier mevro11w 
Diepdenker in het gezicht en in woedende vaart tussen de 
benen van de professor door, die :t lange lichaam krom ge-
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bogen van 't lachen, de deur open liet, de tuin in, mijn
heer .Maas een veer in de hand achterlatende. 

,,Ditmaal had ik 'r", schr eeuwde mijnheer Maas, de 
veer in de hoogte houdende, ,, ,Kijk maar, ik heb een veer 
uit haar staart in me hand. ,,Maar 't goed is zo verduiveld 
vlug." 

,,Heb ik je niet gewaarschuwd de deur dicht te hou
-den ?" jammerde mevrouw, haar gezicht met 't kanten zak-
-doekje afvegende, ,, ' t vieze <lier is me midden in 't gezicht 
gevlogen. Lach tot niet zo idioot," ging ze voort tot de 
professor, die zich de tranen van 't lachen tlit de ogen 
veegde. ,,Heb ik straks ook zo gelachen toen ze jou in 't 
g ezicht vloog? H ad je liever de deur dicht gehouden; nu is 
't beest nergens meer te vinden." 

,,Daar loopt ze in de tuin," 'v\·ees mijnheer Maas aan. 
,,\Vacht, daar komt de boy. H e, Jan, vat die hoender daar 
-en b:i;eng horn bier, ne ?" 

Behendig boog de Kaffer zich naar de hoender, had 
·d eze in een oogwenk gevangen en bracht 't krijsende dier 
naar mijn beer Maas. 

,,Nu voorzichtig in '.t hokje gezet," zei deze, weer ge
h eel ekspert, 't schuwe dier aanvattende en op de eieren 
plaatsende. ,,Mooi, geef me nu eens <lat plankje aan. All 
right_ Laat haar zo maar een dag opgesloten zitten, dan 
komt alles mooi in orde," en tevreden plaatste hij de plank 
voor de open zijde van 't hokje en legde er een zware steen 
tegen. }Ievrouw sloeg met vies gezicht 't stof van haar kle
ren en liep naar de huiskamer, gevolgd door de beide heren . 

,,Kijk, " raadde mijuheer Maas onder een bittertje, dat 
professor verdiend verklaarde, ,,nu moet u niet vergeten om 
tweemaal in de week lauw water op de eieren te gieten. Met 
h et warme weder en de droogte wordt de schaal zo droog, 
<lat de kuikens die niet kunnen doorpikken. Gooi je ecbter 
geregeld er Iauw water op, dan blijft de grond vochtig en 
worc!.en de schalen niet zo hard." 

Professor dacht aan Sokrates en vroeg: ,,Kan mijn 
vrouw dat niet 's morgens doen ?" 

,,Dank je wel hoor," gaf mevrouw terug, ,,mij krijg je 
<iie nm niet meer in. Dat kun jij mooi doen, v6or je naar 
je kollege gaat." 

,, Goed, lieve," goedigde Professor, ,,goed, ik hoop er 
aan te den.ken . 

l\1ijnheer Maas dronk zijn glaasje leeg en schudde har
telik tot afscheid de hand. 
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,,Hoeveel water moet er op ?" infonnecrde professor 
bij het uitlaten. 

,,Nu, een gallon is voldoende. E emnaal p er week en 
niet te warm. 

Drie weken verliepen. T ron\.\. boog professor tweemaal 
per week ' t lange lichaam over het nest en goot voorzich
tig een emmer lauw water over de eieren . H et broeden ging 
prachtig, de hoender zat rustig en mevromv sprak vertederd 
met lieve stem over de snoesige Leghornh.llikentjes, die 
spoedig in de ren zouden rondlopen. 

De 2rste dag brak aan, en als naar gcwoonte stapte pro-· 
fessor met de bruine citybag in de hand rustig naar 't 
kollege . Onderweg kwam hij mijnheer l\Iaas tegen. ,,Mor
gen, Professor," riep deze opgcwekt, ,,heerlik weertje van
daag. A. propos, hoe staat bet met de broederij ?" 

,, Best," verzekerde professor, ,,alles gaat naar wens." 
,,Mooi zo, wanneer moeten ze uitkomen ?" 
,,Ik zou 't niet h.'Ullllen zeggen", antwoordde professor 

verstrooid. ,,'t Moet nu wel spoedig zijn, denk ik." 
,,Wel, laat eens zien, vandaag is ' t W oensdag, dan is. 

't vandaag 3 weken. Dan moet 't vandaag zijn . En u hecft 
geregeld wat lauw water op de eieren gegoten ?" 

,,Zeker, zeker, maar u moet mij nu ekskuseren, ik moet 
nog enige dingen nazien voor !t kollege. 

,, \Vel, ik kom vanmiddag eens kijken . Dag Professor. ' ,. 
In gedachten verzonken stapte professor verder en mijn

heer Maas, die toevallig een kennis zag, liep luid sprekend 
met deze op. 

's Middags kwam hij joviaal als altijd bij Prof. Diep
denker oplopen. 

,,Nu eens zien hoe 't er rnee st aat, " riep hij opgewekt 
luidruchtig. 

Rustig, breed uit in de bruine verenmassa , zat de kloek. 
op 't nest. 

,,Nog niets uit ?" vroeg mijnheer Maas, geheel ekspert 
geworden. 

,,Vanmorgen nog niet," antwoordde professor, ,,toerr 
ik er het water opgoot." 

,,Dan zullen we eens even kijken. Alloh, houd je maar 
rustig ~ dit tegen de kloek, die onrustig de veren opzette en 
naar de hand pikte. Fluks tilde mijnheer Maas de kip op
en joeg ha_ar de ren in. 

In 't nest lagen de dertien eieren groezelig vuil naast 
elkander. 
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,,Dat 's vreemd, en ze voelen koud aan," en mijnheer 
Maas tilde voonichtig een ei op. 

,,Er is aan gepil..'1:," zei hij, 't ei met kennersblik be
ziende. ,,Ook aan de andere eieren is gepikt." 

,,Dat is vreemd. Aan al de eieren is gepil..'1:. Kijk, hier 
komt de snavel al door de schaal." N adenkend legde hij 

..de eieren neer en keek toen professor aan, die opmerkzaam 
<loor de brilleglazen toezag. 

,,Wanneer heeft u 't laatst naar 't nest gezien ?" 
,,Vanmorgen, mijnheer Maas, toen ik water gaf. 
,,Heeft u vanmorgen water gegeven ? Was er toen nog 

niet aan de eiere11 gepi1.'1: ? " 
,,fr zou 't niet kunnen zeggen, maar vanmorgen lagen 

-al de eieren rustig in 't nest.~' 
,,En hoeveel water heeft u gegeven, Professor?" 
,,Een gallon, een emmer vol, mijnheer Maas, ze lagen 

goed onder water." 
,,Dat zie ik," zei mijnheer Maas opstaande, ,,u beeft 

·al de kuikens verdronken.'' 
,, Verdronken !" herhaalde professor in uiterste verba

zing. ,,Verdronken ! zegt u? Dat kan niet." 
,,Zeker kan dat. Toen u vanmorgen het water er op 

.goot, waren de kuikens aan 't uitkomen en heeft u ze alien 
·verdron.ken." . 

Professor staarde mijnheer Maas aan en zuchte toen: 
,,0 Sokrates, wel is uw raad goed geweest; liever niet een 
iast op je te nemen die uit de aard der zaak door twee 11er
sonen moet gedragen worden." 

,,'k Zou maar tot d e oude klassieken terugkeren, Pro
fessor,., ' lachte mijnheer l\faas plotseling luid op, ,,en de 
.hoenderbroederij laten staan." 

Professor stonq stil na te denken, toen klopte hij mijn-
h eer Maas op de rug. . 

,,Mijnheer l\faas," fluisterde hij, ,,zou u mijn vrouw 
niets willen zeggen ?" 

,,Stel je gerust, professor," ik zal mevrouw zeggen dat 
,de eieren bedorven waren." 

,,Dank u," antwoordde Professor opgelucht, ,,dank u 
wel, 't zou voor mijn vrouw een hele teleurstelling zijn, 
.ziet u ?" 

.r6 September .rgn. 



~HOE KAN .MEN .DE MELKOPBRENGST DER KOE 

YERBETEREN? 

Er zij n streken, waar een goede melkkoe per jaar 1500 

.gallons melk geeft en een hele beste soms nog meer; in 
zulke landen is het niet gemakk:elik bovenstaande vraag te 
beantwoorden. En toch doet de veehouder daar zijn uiterste 
best, niet alleen om de koe op deze hoogte te hou d en, maar 
w-el degelik tracht hij haar produktie nog hoger op te voe
ren. H ij doet <lit niet alleen door zich met hart en ziel aan 

.de verzorging van zijn beesten te wijden, maar vooral door 
·het uitzoeken van zijn fokmat eriaal. 

Vergeleken met andere landen, valt er op <lit gebied in 
Zuid-Afrika zeker nog heel wat te leren. In gedeelten van 
·Oils uitgestrekt land is het moeilik om hoge opbrengsten te 
verkrijgen met voordeel, maar in andere streken is er be
paald geen overwegend bezwaar; daar behoeft e~n melkboer 
lang niet tevreden te zijn met een jaarlikse opbrengst van 
5 0 0 of 600 gallon. H et k:limaat is hier net zo goed, zo niet 
b eter dan vele andere landen. In die gedeelten van Europa 

..en ook van Amerika, waar zwaar gemolken wordt, staan de 
·koeien b.v. maanden lang op stal, zonder er ooit eens een 
d agje nit te komen. H et is duidelik dat dit de gezondheid 
van een <lier niet ten goede komt en alzo het produl.'tiever
-mogen der koe niet in de hand werkt. 

\Ve moeten erkennen, dat de veehouder hier met vele 
moeilikheden te kampen heeft. Niet overal is goed drink
·water in voldoende hoeveelheid te verkrijgen en zolang de 
,, tickS'' nog niet uitgeroeid zijn, ·ondervindt men hier ook 
veel last van. Maar ook deze zwarigheden zullen in de toe
~omst ophouden te bestaan. 

Laat ons nu eens zien, wat de hoer alzo kan doen om 



de melkopbrengst van zijn beesten te verhogen, zodat ze 
hem beter betaleo. 

Zoa!s we alien weten, heeft elk <lier, om in het !even te 
kunnen blijven, voedsel nodig. Dit voedsel <lieut tot onder
houd van hct lichaam. Zal eea koe nu nog iets anders doen, 
dan allecn leven, b.v. zal ze een kalf voortbrengen, dan 
moet ze meer voedende stoffen opnemen, want dit ka!f 
moet opgebouwd warden uit materialen door het moeder
Iichaam geleverd. Verlangt men terzelfder tijd ook nog 
melk van de koe, clan moet men haar ook hiervoor \\·eer 
vocdsel toedienen. 

Xu geloof ik niet dat dit ook maar voor een veeboer 
iets nieuws is, maar er worden er gevonden die hieraan n.iet 
denkcn .. .Men treft h.v. niet zelden mensen aan, d ie een 
koe goed voeren, ,,·anneer ze in volle melk is, maar als na 
enigc tijd de melkgift verm.indert en ten slotte bijna geheel 
ophoudt, als een natuurlik gevolg van 't verloop der lactatie-
periode, dan hondt men ook op met voeren. Vaak wordt er 
beweerd, <lat beest is droog, ze kan nu wel voor zichzelf 
zorgen in 't veld. Veelal is dit in de wintertijd, wanueer er 
heel weinig in 't veld te vinden is. \Vat is nu hiervan 't ge
volg? 't Volgende voorjaar moet het beest kalven. Ze heeft 
in de schrale maanden net genoeg kost kuntten vinden om 
het !even te behouden . .Maar ze moest ook een kalf voedeo 
eu dit moest zc do.en door van haar opgespaarde voorraad 
te nemcn. Dus de koe, die er in de herfst tamelik goed uit
zag, is in het voorjaar rnaar dunnetjes. Nadat de koe ge
kalfd heeft, verwacht men een emmer vol melk van haar, 
maar dit is onmogelik, daar in de eerste p1aats bet veld te
mager is en dan ook is het koeielichaam te veel achterop. 
\Vil men nu toch goed van de koe trekken, dan moet men 
dubbel hard voeren, en veelal gebeurt dit niet, daar het te-
kostbaar 1ijkt. 

Het goedkoopste wat de boer zal kunnen doen is, dat 
hij in de zomer een hoop gras maait en dit bewaart tot de
wintertijd en het dan zijn becsten bijvoert. A.ls men het · 
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gras tamelik jong snijdt, zal het lekker , geurig hooi worden, 
hetwelk door de beesten met graagte \rnrdt gcnuttigd. 

Nog beter "1s het, als de boer mielies en mangehvortels 
en lucernehooi kan voeren. Niet elke plaats heeft besproei
baar land, maar op droge grond kan men zulke goede resul
taten verkrijgen, dat ,,geen land onder water hebben" geen 
verontschuldi_ging mc·~r !.:a11 z ;.:11 . 

Er is nog iets waarop men wel moet letten en dat is, 
dat een <lier een gedeelte van 't voedsel nodig heeft 0rn 

waimte te produceren. Is ee~ beest in de winter aan strenge 
koude blootgesteld, dan zal het natuurlik meer nodig heb
ben, daar het veel meer van zijn warmte aan de omringende 
koude lucht moet afstaan. Het zal dus de veehoude:r hcta
len, zijn beesten een wann plekje te geven gedure!lde de 
koude nachten. Ook ligt het voor de hand, dat cen dunnc 
koe veel meer last van de koude zal hebben dan een die 
goed in 't vlees zit. 

· Van zeer veel belang voor de koe is het drinkwater. 
Het is mij meermalen opgevallen hoe onvoldoende het dren
ke1: der koeien soms is. Vooral in de droge tijd laat <lit zeer 
veel te wensen over. Misschien dat de beesten eens per dag, 
zelden meer dan tweemaal water krijgen. Het is voldoende 
als een koe tweemaal per dag goed water kan opnemen, zo 
veel het lust. Maar vaak gebeurt het, dat een klomp dieren 
een eind gedreven moet word.en, v6ordat men water be
r<oikt; misschien dat er een and.ere klomp juist voor ons ;s 
en eer klomp moet op ons wachten. De eue lot gaat de 
drenkplaats uit en de volgende gaat er in; het water is dik 
vnn 't vuil, maar dat komt er niet op aan, allemaal moeten 
ze een beurt hebben. Sommige koeien kunnen dat vuile 
water niet drinken, anderen durven niet, omdat ze bang 
ziju voor hun m~kers. Slechts een ~nkele koe krijgt een 
trngje 'behoorlik water. Onvoldoende en sleclit drinkwater 
heeft de meest nadelige gevolgen voor een beest. Vooral een 
koe in melk moet een grote hoeveelheid vocht opnemen; 
melk toch bestaa.t voor verreweg 't grootste gedeelte uit 

9 
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water. En waar vandaan zal een koe dit vocht krijgen, als 
ze bijna niets dan droog voer te vreten krijgt? Als men een 
koe in de gelegenheid stelt goed <lrink'"Water op te nemen, 
zoveel en wanneer zij verkiest, zal men spoedig aan het dier 
het verschil 1.."Ullnen zien. 

Van heel grote invloed op de melkopbrengst is het mel
ken. In de uier wordt door de melkklieren in mikroskopiese 
kleine cellen of blaasjes de melk afgescheiden. ·wanneer het 
tijd is om te melken, is er al e&n zekere hoeveelheid melk. 
aanwezig in de uier, in de zogenaamde melkboezem; <lit is 
een ruimte in de speen en daarboven. 

Verwijdert men de melk uit deze ruimte, dan zal er 
direH weer nieuwe, gevormd in de kleine blaasjes, door 
fij ne kanaaltjes toevloeien. Slechts een klein gedeelte der 
melk bevindt zich in de melkboezem; de rest wordt gevormd 
onder 't melken. 

Behandelt men een koe, kort v6or en gedurende het 
melken hardhandig en_ ruw, maaH men haar b.v. bang, 
onrustig, zenuwachtig of boos, dan zullen de melkklieren 
hun arbeid al heel spoedig staken; en wordt niet de gevrnne 
h oeveelheid melk gevormd en men zegt dan, dat de koe de 
melk ophoudt. Eerst wanneer zij terugkeert tot rust en be
daardheid, zal de koe de melk laten schieten. Is men onge
duldig, dan krijgt men niet alle melk van de koe: men 
houdt vaak op, voordat de kliertjes voldoende hebben afge
scheiden. Dit geeft in de eerste plaats al verlies in hoeveel
heid . Men moet, om een grote hoeveelheid melk te verkrij
gen, de melkklieren prikkelen tot het uiterste, men moet als 
het ware het hun aangenaam maken, opdat ze zovecl mo
gelik melk afscheiden. 

Niet alleen dat ~n door slecht uitmelken kleiner hoe
vec,lheid melk verkrijgt, maar men verliest ook de rijkste 
melk. De laatste straaltjes melk bevatten wel acht tot tien 

· maal zoveel botervet als de eerste stralen. Ook kan slecht 
uitmelken uiergebreken ten gevolge hebben. 

't Melken zelf kan op heel verschillende manier gedaan 
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warden. De meeste kaffers bewegen bun vingers van boven 
naar beneden langs de sp.een. Hierdoor ontstaat een wrij
ving die vooral nadelig kan werken, als de huid van d<! 
speen niet sterk is. Ook kan deze wrijving ontsteking bin
nen in de speen veroorzaken. De beste manier van melk.en is 
in de voile hand of, zoals wij het ook wel noemen, ,,uit <le 
vuist". Grijp de speen hoog aan en sluit haar af met duim 
en voorvinger; sluit vervolgens .de andere vingers een voor 
een tegen de hand en druk of knijp op die manier de speen 
toe, zodat de melk. er uitgeperst wordt. Eerst worden de 
twee voorkwartieren leeggemolk.en, dan de achterkwartie
ren. Hierna melk.t men nog eens de voor- en achterkwar ~ie

ren uit en dan ,,stript" men de uier, dat is, men wrijft (~: 
der kwartieren zachtjes met de handen van boven naa::: 
beneden, om zodoende de laatste druppeltjes melk. te verta
melen. 

Als men weet hoe uiterst fijn sommige gedeelten van 
.de uier gebouwd zijn, dan zal men inzien dat grote vonr. 
zichtigheid noodzakelik is. Een kleine ontsteking in de 11ier 
zal erge gevolgen hebben, als er niet dadelik nauwkeurig 
.op gelet wordt. Als een boer kaffers laat melk.en, zal hij 
goed doen met zelf geregeld de uiers der koeien te inspek-
teren. 

Mijn _ondervinding is ,<lat een kaffer eerst praat over 
.een mankement aan uier of speen, wanneer hij er onder 't 
melken te . veel last mee krijgt, omdat de koe vanwege i~ 

pijn niet meer wil staan. In vele gevallen is 't dan ze-:r 
moeilik de zaak weer in orde te brengen, waar het mis
schien niet zo erg zou zijn geweest, had de melk.er ons 
<lirekt gewaarschuwd. 

:Men moet altijd z'n handen wassen, niet alleen v60r ·~ 

melken, maar telkens v6ordat men met de volgende koe :,an
vangt. Huidontsteking aan de spenen kan heel gemakkeiik 
worden overgebracht door des melkers handen. Het wassen 
van uier en spenen bevordert zindelikheid en de gezondhd•i 
en ook zal de melk.opbrengst daardoor vermeerderen, m:; ls 
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door proeven is gebleken. Vaak heeft men last van het l.>P.r 
sten van spenen, vooral in de zomer. Een heel goed middel 
hiertegen is het wassen en drogen der speen onmiddellik na 
het melken. 

Op vele plaatsen is het de gewoonte om de kalvers eerst 
even te laten drinken aan de moeder; dan neemt men het 
kalf weg en melkt de koe. Misschien geeft men de ·alledaat
ste melk dan nog wel aan 't jonge kalf. 

Deze gewoonte wordt niet gevolgd in landen '>rnar men 
veel melk van de koeien trekt. Daar neemt men de jonge 
kalvertjes, heel kort na de geboorte, van de moeder weg. 
Het kalf wordt in 't gebeel niet door de moeder gezorgd; 
men laat het drinken uit een klein emmertje. In de eerste 
plaats is dit al m inder werk dan 't brengen van de jonge 
kalvers bij de moeder en 't weer wegv.angen en opsluiten. 
En in de tweede plaats kan men de voeding van 't kalf 
beter regelen. Een jong kalf behodt v.olstrekt niet veel 
zoete melk te ontvangen. De eerste dag. na de geboorte geeft 
men het kalf van de moedennelk minstens drie of vier keer 
een groot kopje vol. Elke volgende dag. geeft men een weinig 
meer melk, totdat men na een maand tot op roof 12 bottels 
par dag is. Nu kan men een gedeelte- der volle melk ver
vangen door afgeroomde melk en cen klein beetje kalfsmeel 
toevoegen. Langzaam aan venneerdert men de afg eroomde 
melk en 't meel en geeft men minder v@lle melk, zodat het 
kalf, wanneer het twee maanden E>Ud. is, in ' t g€heel geen 
volle melk meer krijgt, doch alleen centrifuge melk met 
kalfsmeel. Dit dient men toe voor minstens nog zes maan
den, zodat 't kalf dan mooi de· gang lhijgt .. 

Al heel spoedig geeft men het jonge clier een weinig 
hooi of gras te eten. \Vanneer ,t kalf zo ruirn twee weken 
oud is, begint het al rond te zien naar,· wat harder voedseI 
dan melk. De natuur van 't dier vraagt iets wat kan geher
kauwd worden. Een veeI gevolgd gebntik is,. om een bosje 
fijn hooi op te hangen in 't kalverhok; 't kalf zal spoedig 
hieraan beginnen te pluizen en dan kan: men koct daarop 



wel een handjevol hooi in de voederbak gooien. Onthoudt 
-men de kalvers het hooi, dan zullen ze het strooisel nit het 
bok vreten, en dit kan minder gewenste gevolgen hebben. 
Sommigen menen dat een kalf veel te zwaarbuikig zal wor
.den als men het in zijn jonge dagen z.g. lang voer toedient. 
Natuurlik zal het "kalf iets ,,grommig" worden, zoals wij 
iin Friesland dat noemen, maar dit gaat er later wel weer 
:af. Als men e.en kalf ziet met lange benen en bijna geen 
buik, kan men er van verzekerd wezen dat zijn maag en 
-spijsvert.eringsorganen niet voldoende ontv.'ikkeld zijn en 't 
is gemakk:elik te begrijpen dat zo'n <lier later onmogelik 
goede resultaten kan geven. 

Wil men een gezond, sterk beest aantelen, dan moet 
-men dit ook be"·.eging in de open lucht geven. Dit is voor 
.de groei en gezondneid noodzakelik. Een klein afgeperkt 
lrnmpje, niet te ver van de stallen, is heel geschikt; een ding 
van veel waarde in zo'n kalverkampje is een afdakje of een 
:bosje, waar de jongedieren beschutting kunnen vinden te
gen de i.elle zon .en tegen regen en wind. 

A.ls de kalvers een paar maanden oud zijn, kan men eeu 
-voederbak in 't land plaatsen, waarin men b.v. mieliemeel 
.en gebroke.n bav.er ..voert. Een ding van belang is ook cen 
stukje brokzout, waaraan 't <lier kan likk:en. \Vanneer men 
,de jonge kalvers oplettend verzorgt, dan zal men niet veel 
moeite ondervinden, maar past men niet op het kalf, dan. 
beeft men veel last eu verdriet en per slot van rekening 
krijgt men er nooit een goede koe van. 

Nu za1 een enkele veehouder misschien de opmerking 
gemaakt hebb.en, dat de gewone koe haar melk niet zal la
ten zakke.n, als het kalf haar eerst niet drinl.'"t. Dit is wel 
te verstaan: Als de koe gewend is haar kalf te zogen, zal 
ze natuurlik hierop wachten. Om dit ongemak te voorko
-men, moet m.en het kalf direkt na de geboorte van de moe
.der wegnem.en .en in de eerste tijd mag de moeder 't kalf 
zien noch horen. Heel spoedig zal ze niet meer om haar 
kalf denken en dan zal zc de melk ook niet meer ophou-
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den. Heeft men een koe die altijd haar kalf gezoogd heeft 
en geeft ze maar weinig meer melk dan 't kalf kan drinken,., 
misschien is ' t beter en geef haar twee kalvers om op te
voeden. In ieder geval, wil men veel melk trekken van een 
koe, laat haar dan nooit haar kalf zogen,., vooral niet haar 
eerste kalf. Bij een eerste kalfskoe of rier, moet men de 
melkklieren zoveel mogelik trachten te ontwikkelen; men 
moet zo'n koe lang in melk houden en de beste melker 
er onder zetten. Men moet van een koe een melkkoe m a
ken en daarmee al helemaal in 't begin beginnen. Bij bet 
jonge kalf reeds door het niet te veel voile melk te geven, 
opdat de neiging tot vleesaanzetting niet te groot wordt. De 
ondervinding heeft geleerd dat koeien die jong kalven, zich 
in de regel tot meer melkproducerende beesten ontwikkelen 
dan koeien die op later Ieeftijd hun eerste kalf ter wereld 
brengen. Deze laatste soort heeft meer een neiging tot vlees
vonning. 

Nu komen we tot een ander punt, van zeer veel invloed 
b ij 't opbouwen van een melkstal, en dat is het kiezen van 
een fokstier. 

De eigenschap van een koe om veel en vetrijke melk 
te geven en omgekeerd, is erfelik : het gaat dus van ouder 
op jong over. Heeft men een koe die weinig melk geeft en 
men houdt hiervan een kalf aan, dan komt bijna zeker de 
zwakke zijde van de moeder in 't kalf uit; <lit kalf zal nader 
hand ook een arme melker worden. Men zou dus verstandig 
handelen met zo'n kalf direkt maar van de hand te doen, 
maar <lit past elke veehouder niet. Als men mooie vaars
kalvers krijgt, houdt men die veelaI aan. Ingeval van een 
vaarskalfje is die nog zo erg niet, ais wanneer het een mooi 
gebouwde stier is. Deze wordt misschien aangehouden voor 
fokstier en hij plant zo de slechte eigenschap van zijn moe
der op al zijn kinderen over. 

Dekt zo'n stier een slechte melkgeefster, dan zal men 
zeker <lit zwakke punt in de afstand terugvinden en dekt 
hij een goede melkkoe,. dan zal de dochter toch in elk gevaI 
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zo goed niet zijn als de moeder _ Dit punt is van zeer veel 
belang, daar een stier elk jaar 50 of 60 of meer koeien dekt 
en het is nog gewichtiger, omdat de stier van meer invloed 
is op nakomeling dan de moeder. 

\Vil men dus een hoge opbrengst van zijn koeien heb
ben, dan moet men trachten een dekstier te verkrijgen, 
waarvan bekend is dat de moeder en de vaders moeder veel 
en rijke melk geeft. Om dit te 1.."1ll1Ilen weten, houdt men 
stamboeken en melklijsten aan. In sommige landen heeft 
men al sinds jaren deze boeken en daar kan men nagaan, 
wat de ouders en voorouders van een zeker dier gedaan heb
ben. \Vil men nu een dekstier hebben voor een melkstal, 
dan slaat men die stamboeken op en kijkt naar de opbreng
sten van moeder, vaders moeder, enz. Zijn deze opbreng
sten goed, dan is er alle kans dat de stier ook deze eigen
schap bezit en dit zal overplanten op zijn kinderen. 

In Friesland houden een zeer groot aantal veehouders 
deze melklijsten aan sedert vele jaren en het is duidelik 
gebleken van welke grote invloed het fok:materiaal is. Door 
middel van deze kontrole op de opbrengst is het gemiddelde 
vetgebalte van vele stallen met 0.25 tot 0.5 pCt. gestegen 
en het wordt nog steeds beter _ 

' t Gemakkelikste zou 't nu "vel wezen voor een boer 
om zo'n stier met bekende afstamming en melkopbrengst 
in te voeren. Maar <lit kost geld en veel gel dook. V elen moe
ten hiervan afzien, maar daarom behoeft men met de melk
kontroie niet te wachten. Men kan eens per week of eens in 
de twee weken de melk van ieder koe \Yegen en op vetge
halte onderzoeken of Iaten onderzoeken en hiervan nauw
keurig aantekening houden. Aan 't eind van de meilq>eriode 
kan men dan precies zien hoeveel melk en hoeveel botervet 
elke koe gegeven heeft. 

De kalvers van de goede melkgeefsters houdt men aan, 
de rest doet men zo spoedig mogelik: van de hand. 

Vele boeren zijn misschien fuiancieel niet sterk genoeg 
om een goede bul aan te kopen, maar_ hoe zal 't gaan als 



b.v. eens vijf of zes boeren te samen een cerste klas stier 
aanschaften? Deze stier kan dan een aantal van de beste 
koeien van elke veehouder dekken, wel meer dan honderd 
per jaar in totaal. De onkosten worden over 't aantal koeien 
verdeeld. In Nederland vindt men heel veel van deze stie
renverenigingen en ze n·erken met zeer goede resultaten. 
Natuurlik moet zo'n waardevol <lier niet los tussen de 
koeien !open, voora! niet op een niet omheinde plaats. Men 
moet zo'n dier vasthouden en goed verzorgen. Tot nu toe 
gaan op een verkoping van oprecht geteelde bullen deze 
dieren allemaal over naar welgestelde mannen, alleen om
dat de prijzen zo verbazend hoog gaan. lYiaar zoals opge
merkt, vijf of zes kunnen meer dan een, en daarom moeten 
we op dit gebied ook meer ko-operatie hebben. Eendracbt 
maakt macht en als de veehouders dit in 't oog houden, dan 
zullen ze in Zuid-Afrika eenmaal beesten aante1en, zo goed 
als in enig land ter wer eld. 

L.A. F. VEENSTRA. 
P·retOTia, Dec. I91I . 
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H e i n r i c h $. d u T o i t, 
Superintendent Goevts. Droogland Station Lichtenburg. 

Goud wordt een edel metaal genoernd in het rijk der 
mineralen. 

Koren kan met recht een edel graan in het rijk der 
granen genoemd worden. 

Het is onmogelik in een kort artikcltje een uitvoerige 
beschrijving van de vele soorten koren te geven, hoe goede 
zaden te verzamelen, hoe differente soorten koren te kruisen 
(met elkander te laten basteren) en alzo nieuwe en goede 
grote soorten te verwekken enz. enz. Derhalve zal ik maar 
zo 'n paar regeltjes in 't algemeen over koren schrijven. 

Uit koren komen de fijnste voedingstoffen voort voor 
mens en <lier. Wonderlik is het hoe veel levende \Yezens, 
van velerlei aard, voedsel kunnen trekken uit die plant 
(koren). Vandaar ook dat de prijs van koren (zelfs in landen 
waar dit gr3an op zeer grote schaal verbouwd ~rnrdt) altijd 
min of meer stabiel blijft. 

In de Bijbel en in de oudste geschiedrollen der wereld 
lezen wij reeds van korenbouw. Het schijnt alsof dit graan 
te zamen met de mens en voor de mens op aarde gekomen 
is. De een kan, feitelik, zonder de ander niet klaar komen. 
De mens moet koren voor brood hebben en koren kan niet 
(zoals menige andere plant) voortbestaan zonde~ dat de 
mens gedurig de· hand er aan houdt. Als de mens niet het 
land goed bereid, het korenzaad er in legt, en weer bet 
graan° afoogst en uitdorst en nieuw zaad bergt voor de 
volgende zaaitijd, kan koren niet bestaan. M. a. w. zonder 
de gedurige zorg en kunstmatige voortplanting van koren 
door de mens, zal dit graan binnen zeer korte tijd geheel en 



al van de aarde verdwi.jnen. Koren k an zichzelf op de duur 
niet voortplanten, zoals menige andere plant bet wel doen 
kan. Dus koren is hulpeloos zonder de mens, en de mens · 
betrekkelik hulpeloos zonder koren. Hier is dus mens en 
plant in grote mate van elkaar afhankelik. 

Het is wel waar, dat bet de landma n heel wat zweet 
en geld kost voordat hij brood eten k an of zijn koren of 
meel tot geld maken kan, maar : ,,In het z"·eet uws aan
scbijns zult gij brood eten" is nu eenmaal de mens opge
legd, en de landbouwer, die niet gewillig is om de gezonde 
zweetproces te ondergaan, d. i. (,,baatje uittrek", hard 
werk zweet) , beantwoordt niet aan zijn landmans roeping . 
.Yienigmaal boor ik mensen zeggen: ,,Ik het, God dank,.. 
nie nodig om te werk nie, want ik bet knegte en geld ge-· 
neog". Dan denk ik altijd - arm, hoogvaardig schepsel ! 
Jij is nog van die mense wat denk <lat werk vernederend is 
en die nie eens weet hoe gezond werk vir jou ligaam en 
gees, vir jou eet en slaap lus is nie. Als jij sieklik word,. 
kan jou knegte en veel geld jou nie help nie en nog minder 
kan jij 'n kneg order om vir jou part dood te gaan - jij 
moet dit self doen en andere trek dan jou baatje vir die· 
laaste maal vir jou uit, terwijl jij nog betrekkelik jong is. 
Ik wil niet zeggen dat handen-arbeid 'n mens eeuwig laat 
leven, maar het is toch 'n aloud feit dat mensen {rijk of 
arm), die bun licJiaam g eregeld oefening geven, hetzij door 
werk of anderzins, doorgaans die mensen zijn, die de groot
ste mate van gezondheid genieten en de hoogste ouderdom 
bereiken, en die bij hulle heengaan nog die troos bet dat 
hulle nie net op aarde geleef het nie om 'n seker plek van 
hulle broek warm te sit (voor die deur op die stoep) . Ik bet 
nog maar min jong mense gesien die gedurig net sit, eet, 
drink en slaap, die nie heel gou 'n grote maag krijg nie en 
dan ou bene maak? 

,,Arbeid adelt" is 'n waar -spreekwoord en hoe eerder 
sommigen van ons ·bet inzien, dat bet 'n eer en niet 'n ver
nedering is om eerlik werk te verrichten, hoe spoediger wij 
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de welvaart van ons zelf en ons land bevorderen zullen : hoe· 
nederig zulk werk ook wezen mag . .Maar ik dwaal 'n beetje· 
van het punt af en kom dus weer op koren terug. 

Het is zeer spijtig, dat onze Zuid Afrikaanse boeren, 
waar het maar enigszins mogelik is, niet alleen proberen om
minstens hun eigen brood te winnen. Hierdoor zullen wij. 
miljoenen ponden in het land houden. Een land dat eet
waren moet invoeren, lijdt groot verlies, want het voedsel 
wordt verteerd en het geld is het land uit. 

N u Droogland Kultuur zo suksesvol gebleken is, zelfs
in de droogste distril..'"ten van Transvaal, kan veel meer koren 
verbouwd worden dan tot nog toe het geval was. De Du
rums (harde korens) zijn het best bestand tegen roest, 
droogte, luiz~n, enz. en kunnen ook doorgaans op schral<'r · 
grond groeien dan het geval is met zacht koren. In vroe-· 
gere jaren had hard koren geen hoge prijs, omdat onze mo-· 
lenaars het niet graag maalden; nu echter is de prijs van 
hard koren gewoonlik hoger dan zacht koren, omdat er van 
hard koren zoveel meer voedingstoffen worden gemaakt. De 
volgende zijn sommige namen van Durum of harde karens : 
,,Poolse koren" ('rriticum Polonicum), ,,Apulia", ,, T a-· 
ganrog", ,,Kubanka", ,,Zwartbaard", ,, Talavera", enz. 
Men zegt dat van 8000 tot 24 ,000 korenkorrels een pond ge
wicht opmaken. Het gemiddelde getal zal zo ongeveer 12,000-

korrels maken, naar de aard en gewicht van de korrels. 
Gemiddeld is een korenkorrel uit de volgende stoffeu 

samengesteld: 
Water.._ 10.5 
1\.5.. . l.8 
Protein. .. lI.9 

Rauw vezel I .8 
Stikstof-vrij ekstrakt.. . 7 r.9 
\let 2.I 

Het stro bevat gemiddeld ongeveer het volgende : 
"'ater 9.6 
As.. . 4.2 



:Protein ... 
Vezel 
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3.4 
38.1 

Stikstof-vrij ekstral..'1: 43.1 

Vet... .. . r.3 
Het water of vocht in de koren-korrel bevat geen 

., ,ekstra" voedingstoffen boven gewoon water. Koren op 
droogland sisteem gegrocid, bevat veel minder dan koren 
-0nder irrigatie gegroeid, gevolgelik bevat het droogland
koren meer van de andere nnttige stoffen en is dus meer 
waardevol als .voedsel. 

As is een van de minerale bestanddelen in de koren
:korrel en wordt door het lichaam gebruikt om been op te 
.bouwen of aan te vullen. 

Protein wordt door het Iichaam opgenomen om bloed, 
:zenuw, vlees, nagels en haar te vormen. Ook geeft dit be
.standdeel, in grote mate, hitte of warmte aan bet 1ichaam. 

Vezel, stikstof-urij ekstrak t en uel verschaffen hitte en 
wet aan het lichaam. 

In I90I neeft men in de Verenigde Staten ruim 225 

-milj~n zakken kor.en gew.onnen. De gemiddelde opbrengst 
:Per akk_er o~ morgen) was ongeveer 5 mudden. 

In 1.r . ..897 heeft Europees Rusland alleen 80 miljoen mud 
1rnren geprodu..ceerd. In datzelfde jaar was de koren-op
brengst ;van Oostenrijk-Hongarije 27 miljoen zakken koren. 
D an hebben we nog Kanada, Australia, Nieuw-Zeeland, al 
.de Staten van Zuid-Amerika en tal van Europeese 1anden, 
die ook veel koren opleveren. uitgelaten, en toch vinden wij 
niet genoeg koren om de inwoners der aarde behoorlik te 
,voed.en. 



DIERENTUINEN. 

In vele van de Europese grote steden vindt men ee11 
dierentuin, en Zuid-Afrika is in de laatste tijd met deze 
mode medegegaan, en we vinden thans in verschillende 
steden verzamelingen van levende dieren, die men met min 
of meer recht kan vergelijken met de inrichtingen die men 
in Europa en Amerika met de naam van Dierentuin bestem
pelt. In Engeland heet die oudste inrichting in zijn soort 
,,Zoological Gardens" en bij wijzc van afkorting worden 
de meeste dierentuinen in de Engelse Kolonien evenals in 
Engeland zelf met de afschuwelike naam van ,,Zoo" be
stempeld. Over 't algemeen worden deze inrichtingen 
beschouwd als een wandelpark met dieren, een plaats waar 
men de goevernante of het dienstmeisje heen stuurt met de 
kinderen om ze een paar uur uit het huis kwijt te zijn, of 
een rendez-vous voor personen, die elkander eens onder vier 
ogen willen zien, of een gelegenheid waar men zijn gasten 
en bezoekers uit andere steden eens heenbrengt om de be
zienswaardigheden van de eigen stad te bewonderen. To<;:h 
is het niet recht een goede Dierentuin van zo weinig gewicht 
te beschouwen, alsof die maar voor tijdverdrijf was opge
richt, en alsof er geen gewichtiger gedachte aan ten 
grondslag lag. 

Dierentuinen z13n de reizende menagerieen van de 
vorige eeuw opgevolgd. De oorsprong van deze menagerieen 
dateert terug tot de alleroudste tijden; de mens schijnt 
altijd een neiging getoond te hebben om dieren, die in zijn 
omgeving te vinden waren, te temmen en tot eigen nut en 
voordeel aan te wenden. Zo werden runderen, schapen, 
bokken mak gemaakt, en in zulk een toestand aangel."'Weel.'1: 
om de oennens op een lichtere wijze vlees te verschaffen, 
dan dat hij gedwongen zou zijn ieder dier voor zijn voedsel 
eerst te moeten jagen; het paard werd getemd om de mens 
vlugger zich te doen verplaatsen, honden werden er op 
afgericht om wild te helpen vangen of om de meester te 
helpen 'Verdedigen, en deze dieren werden alle in semi
gevangen staat gehouden en kunnen beschouwd worden als 
hct begin te vormen van menagerieen. Het nut en voordeel 
van de mens ·was zeer zek"r in het h r>gin altiid de eerste 
konsideratie. 
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Voor mij ligt een landkaart van Noord-Afrika, van het 
.ein.de der r6e eeuw, waarop b.v. te lezen is: ,,deze stam 
gebruikt in de oorlog leeuwen, die zij daartoe afgericht 
hebben" ! Dit zal nu \vel tot de fabelen behoren, maar toch 
weten we, dat in oude tijden verschillende dieren - ook 
leeuwen - gevangen werden en tot verschillende doelein
den gebruil.-t werden. De geschiedenis van Daniel in de 
leeu wenln1il bewijst <lat men in zijn tijd reeds inrichtingen 
'had, waar voor 't een of ander doel leeuwen in gevangen
schap gehouden werden. De tijden van .de eerste Christe
.nen kunnen ook getuigen van wilde dieren, die tot de 
\\<Teedste doeleinden gebruikt werden. 

Maar letten we op de hieroglyphen van de oude Egyp
tenaren, dan zien wij , <lat ook zij reeds verschillende soor
-ten van dieren gevangen hielden en zelfs tot op zekere 
hoogte getemd hadden. Kamelen, olifanten hebben sedert 
.onheuglike tijden het werk van de mens met hem gedeeld 
.en zijn door hem in min of meer getemde staat in zeker 
aantal gevangen gehouden. 

Naannate de mens zich hoger on twikkelde, was het 
nut en het voordeel dat men kon trekken uit in het wild 
gevangen dieren niet het enige doel meer waarom dieren in 
gevangenschap gehouden werden. Daar kwam de prikkel 
naar kennis, de begeerte naar wetenschap, het genot van 
het schone, <lat de mens aanspoorde dieren in 't leven te 
houden, en hunne gewoonten te bestuderen, die men niet 
uit zijn dagelikse omgeving kende; men zag, dat er verschil 
bestond in de natuur, bet karakter en de levenswijze, de 
hartstochten, de belangen van verscbillende dieren, en hoe 
hog er de mens zelve zich ont\vikkelde, des te meer begon 
hij onwillekeurig te gevoelen dat er een verband bestond 
tussen de hogere en lagere dieren onderling , tussen de die
renwereld en de mens, en dat het noodzakelik was de plan
ten, de dieren, ja de gehele levende natuur te verstaan, 
alvorens men de mens zelve en diens plaats in de natuur 
kon begrijpen. Zo vermeerderde vanzelve het aantal die
ren, die bij elkaar gebracht werden, maar zulke verzame
lingen breidden zich alleen nit op goed geluk. De eerste, 
die systematies en met een vooruit vastgesteld doel een be
langrijke verzameling van levende dieren maakte. was 
Alexander de Grote, Koning van Macedonie, die van 356 
tot 323 v6or Christus leefde. Hij liet uit alle delen van zijn 
uitgebreid koninkrijk dieren bijeen brengen voor zijn leer
meester Aristoteles, de grote wijsgeer, om hem in staat te 
.stellen zijn groot ~n belangrijk werk over de geschiedenis 
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-der dieren te schrijven. Later brachten Romeinse generaals, 
die aan ' t hoofd van hun roemrijke legers·naar Rome terug
kwamen, dikwels een groot aantal leeuwen, tijgers, beren 
en dergelike dieren mede, maar die werden niet voor weten
schappelike doeleinden gebruil..."1:, maar werden half uitge
hongerd tegen elkander losgelaten in de arena, of - v.-reder 
nog - voor bet oog van een groat publiek werden zij los
gelaten tegen een tr oep Afrikaanse slaven, die natuurlik de 
ongelijke strijd maar kort konden volhouden tegen deze 
verscheurende dieren. Toch heeft in latere jaren Plinius, 
23-79 na Chr., veel wetenswaardigheden geleerd \an de 
verzameling levende dieren die in Rome aanwezig was, en 
·heeft die in zijn werk over de natuurlike historie te boek 
gesteld. 

Na die tijd' zijn vele eeu\\·en ,·erlopen voordat weder 
een ernstige poging werd gedaan om in een beknopte ruimte 
een verzameling le,·ende dieren bijeen te brengen; enkele 
1roene zeevaarders brachten hier en daar een enkel exem
plaar mede, maar Louis de XIVe \•;as eigenlik de eerste die 
een goede kolleb..-tie dieren bijeenbracht, waar de grote Buf-

. fon de meeste kennis opdeed voor z1jn beroemd werk over 
de ~atuurfil:e Historie. Ook Hendrik de Eerste had in 
Woodstock een kollektie leeuwen, luipaard~ en andere 
vreemde dieren, maar eerst toen de stoomschepen uit
gevonden waren, kon men met grater Yeiligheid die
ren ,·an Heemde landen overbrengen naar Europa en Lon
den zag in r826 de eerste dierentuin geboren worden yolgens 
de nienwere opvatting van zulke inrichtingen. 

Duizcnde schepen komen jaarliks de ha\·en van deze 
wcreldstad binnenlopen, en spoedig \Vas de \·erzameling van 

.zulk belang, <lat andere grote steden van Europa bet voor
becld volgden. Amsterdam kreeg zijn dierentuin in x838 en 
thans zijn er over de gehele wereld een honderdtal zulke 
inrichtingen. De invloed die deze tuinen gchad hebben op 
de studie der dierkunde, is enonn. De verschillende mu
seums hadden veel geprepareerde vellen gekregen van alle 
delen van de wereld en de meeste daarvan "°erden in Europa 
,,opgestopt" door personen die de dieren nooit levend ge
zien hadden, en die er de meest groteske caricaturen van 
maakt~. Hier en daar z-ijn nog oude eksemplaren uit die 
tijd overgeb.leven en men heeft vaak moeite de naam van 
het <lier te herkennen. Thans hadden de taxidermisten ge
legenheid de natuurlike houding en het k:arakter der dieren 
te bestuderen en men zag in hoe bespottelik veel eksempla
~en in de musea waren. 
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Maar niet allecn de musea profiteerden door beter opge
zette eksemplaren te bekomen ,maar de systematiese dier-
kunde en de ontleedl.'Unde maa1.1:en enorme vorderingen, 
daar nu de zoeven gestorven dieren anatomies onderzocht 
konden worden. Men kon nu de opgezette dieren met de -
levende vergelijken en de dierkundige wetenschap ging met 
reuzenschreden vooruit; en op de huidige dag nog worden_ 
de dieren, die in dierentuinen gestorven zijn, met grote-
graagte door zoologen ontleed en onderzocht. Ook hebben 
wij de leefwijze der dieren en hun behandeling veel beter -
leren kennen. De dieren worden nu niet meer in nauwe 
hokken opgesloten, waar zij langzaam kwijnend een arm
zalige dood te gemoet gaan, maar men tracht lien zoveel 
mogelik in natuurlike omgeving te houden en verschaft hen 
het voedsel, dat het meest met hun natuurlike behoeften 
overeenkomt. l\Ien stelt er nu niet zozeer eer in zoveel ver- · 
schillende dieren als mogelik ten toon te stellen, maar men 
t:Facht ze zo lang als m-ogelik in !even te houden en zich te-- · 
laten voortplanten, en men heeft het op verscl!eidene plaat
sen ver gebracht in die wetenschap. 

In Europa zijn door de dichte bevolking de grotere die
ren zeldzaam geworden, en men moet zich dus tevreden 
stellen tien maal zoveel nitlandse dieren te hebben dan die · 
van 't eigen land. I n Zuid-Afrika hebben de dierentuinen 
nog een heel antler doeL Vroeger waren hier overal dui- -
zende en honderdduizende van antilopen, waar nu geen • 
enkele ,,bok" meer te zien is; ja wij weten dat in de laatste · 
200 jaren verscheidene soorten geheel en al uitgeroeid zijn. 
De reden hiervan is, dat de pioniers van dit land het wild_ 
eenvoudig beschouwden als vlees voor hunne families. Het 
was die dappere pioniers ook niet kwalik te nemen; het was 
hen niet mogelik grote kudden schapen en runderen te 
houden, waar zij voortdurend trekken moesten en hun leven 
en vee beschermen moesten tegen kaffers en andere bar
baren. 

Thans is een van de grootste plichten van onze dieren
tuinen aan onze bevolking de prachtige dieren te tonen die 
voorheen in zulke grote getale dit land bewoonden, en 
om hun liefde voor dat wild te geven, zodat ieder weer -
langzamerhand zal trachten weer wild op zijn plaatsen aan 
te kweken; en gelukkig zien wij in de laatste jaren een grote · 
verandering ten goede in dit opzicht. De aanvragen om ·wild 
te kopen van de tuin in Pretoria, om daarmede de plaatsen 
van private boeren te bevolken, zijn gelukkig z6 groot, dat 
het on.mogelik is thans aan alle aanvragen te voldoen. Daar--
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door \.vordt liefde en kennis voor 6nze dierenwereld opge
wekt en bevorderd, en het weinige wild, <lat in vele lokali
teiten bijna geheel uitgeroeid was, heeft zich op veel 
plaatsen aanmerkelik vermeerderd. 

Gelukkig heeft ook onze Regering het grote belang 
hiervan ingezien en op verschillende plaatsen binnen de 
Unie zogenaamde wildtuinen geproklameerd, waar het wild 
streng beschermd wordt. De buitenbevoll..'ing heeft ook 
leren inzien, dat er groot geldelik voordeel in steekt om het 
wild aan te kweken. De meer dan honderd dierentuinen in 
alle oorden vaan de wereld verlangen dieren te kopen voor 
hun verzamelingen en de prijzen zijn enorm gestegen. In
dien een boer nu elk jaar drie jonge koedoes of vier h arte
beesten of 6 zwart-\\ritpensen kan vangen uit de troep die 
hij heeft aangel.'"weekt, kan hij daar vrij wat meer geld nit 
maken dan wanneer hij 60 schapen of ro ossen verkoopt 
- en onder het vvild heeft hij vrij wat minder te kampen 
met ziekten dan onder zijn gewoon vee . 

In Zuid-Afrika zijn de dierentuinen nog niet zo ver 
gekomen, <lat zij grote inrichtingen hebben voor het bestu
deren der lagere dieren, zoals kruipende dieren, vissen en 
inse1..'1:en. De liefhebberij voor het aanhouden en aankweken 
van zulke dieren is in Europa ontzettend uitgebreid, en 
bijna elke schooljongen heeft een aquarium of terrarium, 
waar hij enige vissen of hagedissen of slangen aankweekt, 
om hunne leefwijze te bestuderen. Het is zeer te hopen, dat 
die liefhebberij hier te lande ook sterk moge toenemen. Elke 
jongen, elk meisje behoort een ,,hobby", een liefhebberij 
te hebben; de aangenaamste uren in de jeugd worden niet 
altijd in de school of op het cricketveld doorgel>racht, m,aar 
zelf iets uit tet vinden, zelf iets te ontdekken - al was het 
vroeger aan anderen al bekend - geeft een innige beko
ring, die ons jongere geslacht zal aansporen meer aandacht 
te schenken aan het schijnbaar onbelangrijke. Als men in 
de geheimen der natuur door tracht te dringen, zal men 
zien dat in onze omgeving, ook in de dierenwereld, niets 
onbe1angrijks is. Wij raden een ieder, die in de gelegenheid 
daartoe is, de verschillende dierentuinen zoveel als mogelik 
te bezoeken, niet om een verloren uurtje onnadenkend door 
te breng_en, maar om de goddelike harmonieen in de natuur 
en in zijn eigen omgeving te leren opmerken en lief te 
hebben. · 

Wij voegen hier een paar ,,kiekjes" bij van de dieretuin 
te Pretoria. 

10 



HET KWEKEN YAN YRUCHTEBOMEN YOLGENS 
HET DROGELAND SISTEEM. 

JDoor de heer A. E. Bester, Assistent Goe11erne111ents 
Tiiinbouwkund·ige.I 

HET KWEKEN VAN VRUCHTEBOMEN 
;()P DR0GE GRONDEN, MET ANDERE WOORDEN 

HET KWEKEX VAN VRUCHTBO~IEN 
ZONDER BESPROEIING. 

Het zal onmogelik wezen in een artikel al de biezon
-derheden, zoals het snoeien enz. te behandelen, nocfi te han
delen over de verschillende soorten pesten, beide insekten 
-en gewassen - en dus zal ik alleen kunnen handelen met 
algemene beginselen, welke aangenomen moeten worde'n, 
ten einde sukses te verzekeren. H et is een onomstotelik feit 
dat er grote sommen gelds uitgegeven worden voor inge
voerde jams, jellies, marmelade en ingemaa1.'te vruchteu. 
welk bedrag even goed in dit land gehouden kon \C\·ordcn. 
Onze vrienden in de Kaapse Provincie doen een steeds gro
ter wordende bezigheid in dit opzicht, maar er is nog veel 
-r;uimte voor ontwikkeling. Ik heb het dikwels horen zeggen 
<lat, indien wij een goed jaar hebben, er een grote hoeveel
heid vruchten verloren gaat in de Transvaal, en tot op 
:zekere hoogte is dit waar, maar men moet ook niet vergeten 
·dat fabrieken voor bet fabriceren van deze produkten niet 
een bandel kunnen opbouwen, omdat een of twee boeren 
misschien een surplus· hebben en dat surplus nogal mogdik 
-slechts van een oude vriend, de gele perzik._ 

GROND. 

De grond moet van een goede bewerkbare aard wezen, 
tot op een diepte van ten minst e drie voet, of nog dieper, 
indien mogelik, maar niet te rnakkelik weggespoeld door 



147 

.zware regens, en niet te stijf en kleiachtig, zodat het bar
sten geeft en open gaat zo spoedig de zon er op schijnt na 
een regen. De beste grond voor vruchten kultuur is een 
_goede, rode zandachtige leemgrond. Met zandachtige leem
grond bedoel ik leem die zulk een percentage zand bevat, 
dat wanneer het bewerkt wordt met de ploeg of kultivator, 
het instnunent zich.zelf zal schoon maken. .Men mag mij 
toevoegen dat er ploegen zijn die <lit zullen doen in kle-i
grond, en dit is ongetwijfeld zo, maar ik bedoel een gewone 
ploeg, zoals een Oliver Chilled of Avery, of enige dergelikc 
soort. De tweede beste beschouw ik de lichter gekleur<le 
1eemgrond. Deze grond is in vele gevallen veel makkeliker 
om te bewerken dan de rode leemgrond, eenvoudig omi:fat 
.er minder klei in is en meer zand, of ontbonden rotsstof van 
de ene of andere soort. Die soort grond behoudt vochtighe1d 
goed, en hoewel de bomen in . de regel niet zo geweidig 
groeien als het geval is in eerstgenoemde grond, toch zijn 
.zij in staat goede vruchtenoogsten te leveren zonder hulp, 
voor enige jaren in elk geval, van mest of kunstmest. 

De slechtste grond van alle voor vruchtbomen is mis
schien de turf. De tweede slechtste is kleiachtige grond, 
maar de oorzaken zijn niet dezelfde. De kleiachtige grond 
is niet geheel en al ongeschil.."1:, maar het werk daaraan 
verbonden maakt het moeilik voor de boer, die ook nog 
andere ijzers in het vuur heeft , om de grond in die toe
·stand te houden, waarin het, nit een vruchtek\vekers oog
punt beschouwd, behoort geh-0uden te worden, ten eind~ 
-0.e beste resultaten te verzekeren. Dit soort grond maakt her 
nodig het precies op de rechte tijd te bewerken. Indien men 
het te spoedig na een regen bewerkt, dan wordt de grond :il 

.zulk een toestand gelaten, dat het spoedig na een paar dage11 
zonneschijn in kluiten overgaat, terwijl indien het te lang 
gelaten wordt alvorens te bewerken, de barsten, welke l: 
in ontstaan zijn, een grote hoeveelheid van de verdamping 
van de ondergrondse vochtigheid zullen uitgelaten hebbe·n, 
waardoor de grond dan te hard geworden is voor de ploeg 



om er in te gaan. De zwarte turfgrond is het minst geschikt, 
hoofdzakelik wegens de wijze waarop het barsten geeft, 
gedurende onze droge winters, waardoor de vorst en harde 
koude winden er in gelaten worden, die dan de grond uit
drogen en de kleinere wortels van de bomen doden. 

Ik heb nog niets gezegd aangaande de diepte van de 
grond die nodig is om de snksesvolle verbouwing van vruch
ten te verzekeren. Indien de grond drie voet diep is, is dit 
voldoende om een goede oogst te verkrijgen. Natuurlik zal 
hulp spoediger nodig wezen in de vonn van kunstmest, dan 
wanneer de grond zes voet diep is, en ook weer dan zal 
hulp spoediger nodig wezen dan wanne~r de grond IO of r2 

voet diep is. H et hangt veelal af van de ondergrond. Indien 
bievoorbeeld potklei gevonden wordt binnen een diepte van 
3 voet van de oppervlakte, dan zal dit waarschijnlik beteke
nen dat gedurende zware regens de wateroppervla:kte zal . 
oprijzen tot op 2 voet of zelfs r8 duim van de oppervlal'i:e 
van de grond, zodat de beschikbare grond voor de bomen 
slechts 18 duim zal wezen. _l\.ndere ondergrond· van een 
dergelike ondoordringbare aard zal natuurlik dezelfde uit
werking hebben, waardoor de beschikbare grorid voor de 
werking van de wortels verminderd wordt. Kies dus zoveel 
mogelik een stuk grond met een ondergrond, welke, terwijl 
het de vochtigheid behoudt, toch Ios en open genoeg is om 
het water toe te laten, af te drogen of weg te zi.Ilkcn. E:r 
bestaat gevaar dat de ondergrond van een te open aard mag 
wezen, en de vochtigheid dus te spoediger zal afvoeren. 
Zodanige ondergrond bestaat gewoonlik uit een grove gruis. 
Bij het uitkiezen van een plaats voor een boomgaard, is bet 
wenselik, indien uitvoerbaar, een plaats te kiezen, be
schermd tegen de noord-westelike winden. Een helling, 
Iopende in een zuidelike richting, is volstrekt niet een slechte 
positie. In het Hoge Veld moet een boomgaard hoog tegen 
een helling aangelegd worden. Laagllggende gronden zijn 
in de regel te zeer onderhevig aan rijp;. dat natuurlik verlies 
van oogsten ten gevolge heeft. 
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Men zal soms bevinden <lat de beste grond en de beste 
positie niet bij elkander gevonden worden. In dat geval zou 
ik, mits de beste grond goed verwijderd is uit de vlei, liever 
de beste grond, dan de beste positie kiezen. Het is ook mo
gelik windbrekers aan te kweken, welke met verloop- van 
tijd de plaats zullen innemen van de beschenning, welke 
gegeven kon warden door een zuidelike helling, maar het 
is niet mogelik de grond van een goed stuk land te ver
schuiven naar de beste positie. Het belangrijkste punt wat 
de Jigging aangaat om in overweging te nemen, is bescher
m ing tegen late rijp, en e.en verschil van roo treden of zo, 
maakt soms een groot verschil tussen welgeslaagde oogsten 
en mislukkingen. 

VOORBEREIDING. 

Bij het planten is het wenselik bevonden geworden om 
de bomen niet nader dan 20 voet van elkander te planten 
Dit is voor pruimen, perziken en abrikozen. Appelbomen 
moeten van 20 tot 25 voeten van elkander geplant warden. 
Bij Iaatstgenoemde is het moge.Iik een pruimboom of perzik
boom te planten in het center Yan ul om het andere vier
kant, en dan, wat genoemd .wor.dt intermediare vierkanten 
te maken. Op deze wijze Levert de grond een dubbele 
dracht; een zekere hoeveelheid vruchten kan verkregen war
den van de pitvrucht boIDen tot omtrent het 15de jaar, wan
neer de appels en peren in goede dracht behoren te zijn, en 
in staat de gehele grond in beslag te nemen, wanneer de 
perziken en pruilllen dan :uitgehaald worden. 

Methoden waardoor men rijen bomen zal krijgen, in 
welke richting men ook kij.kt, zijn beschreven in het Land
bouw Joernaal, en het is "oor mij dus onnodig daarover in 
bi~onderheden te treden. Bij het planten moet men de 
boom niet dieper planten .dan hij in de kwekerij gegroeid 
heeft. Hiermede bedoel ik niet .dat het bepaald op dezelfde 
diepte moet geplant warden, maar zo , na mogelik. Indien 
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men in zware grond plant, dan is het goed de boom iets
voller te planten dan het in de kwekerij gestaan heeft .. W an
neer de grond zakt met de zware regens, zal de boom sameU
met de grond zakken, en zal dan op de recbte diepte ko
men. 'Bij het planten moet men bet gat niet geheel opvullen, 
men moet slechts de wortels toedekken en de grond dan. 
goed vasttrappen; doe dan een paar emmers water bij de
boom. \Vanneer het water dan weggedroogd is, vu1 het gat 
dan op met fijne grond. lndien dit gedaan wordt, zal de 
boom een maand lang staan zonder meer water nodig te 
hebben. Indien een inspektie nu en dan gehouden wordt, en 
het verrotte materiaal vc.cw:ijderd wordt, zal men spoedig 
kunnen ontdekken of de grond onmiddellik op de wortels· 
nog vochtigheid genoeg heeft. 

Ik: heh bomen gezien, welke op deze wijze geplant wer- , 
den, die geen water gekregen hebben, behalve toen ze ge
o la nt \Yerden, totdat de r«:.!{.:'<'S b::go1111c n, een tijdperl: Yan 
m eer dan drie maanden. De grond was in dit gcval w:it ik 
noem een lichte, zandachtige leemgrond. 

Indien de grond eenvoudig ongebroken veld is, dan zal 
het betalen de grond op te breken en een of andere oogst 
er in te zetten, zoals mielies, een jaar voor de bomen te 
planten, ten einde de grond in een goede staat te krijgen. 
Naast deze wijze van behandeling meen ik dat de beste 
voorbereiding is de grond om te ploegen, de grond voor 
ten minste 18 duim diep opbrekende. Ik weet dat dit niet 
altijd mogelik is, en velen zullen het mogeli.k niet kunnen 
inzien waarom een goed diep gat gemaakt, zeg drie voet in 
doorsnede, niet even goed is. Mijn reden waarom ik de 
grond diep omgeploegd wi1 hebben is deze : W anneer de 
zware regens op de oppervlakte vallen, wordt de grond,. 
indien het slechts 10 duim of zo omgeploegd is, door en 
door nat en kan niet meer water bevatten, terw:ijl de onder
grond, ongebroken zijnde, bet water maar stadig doorlaat,. 
en gevolgelik: vindt het water zijn weg in de grond welke
diep opengebroken is, namelik het drie voet diepe gat,. 
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waarin de boom geplant is. \Vant het komt er niet op aan 
hoe goed de grond ill bet gat vastgetrapt is, die grond zal 
voor enige jaren losser wezen dan de grond daarom heen. 
Het gevolg is dan na zware regens, dat de boom in het 
water staat, <lat, hoewel niet zichtbaar op de oppervlakte, 
waarschijnlik:, indien de grond tamelik gelijk is, slechts 
6 of 8 duim van de oppervlakte zal wezen. Daar het dikwels 
gebeurt dat wij gedurende onze zware regens ook sterke 
winden hebben, en dat de grond dan zo zacht i;,, hebben 
de wortels van de boom geen houvast, en gevolgelik wordt 
de boom omgewaaid. Door bet gebruik van de ondergrond 
wordt dit alles vermeden; de grond is niet op de ene plaats 
dieper opgebroken dan op de andere plaats. De grond is in 
staat de vochtigheid meer geredelik op te nemen, en de 
vochtigheid ook beter te behouden. De boomwortels hebben 
al de gebroken grond waarin ze 1."UDilen doorschieten, in 
plaats van een harde ondergrond, waar ze maar stadig door
dringen. Indien de gaten echter gegraven zijn, denk dan 
er aan om de bovengrond aan de ene zijde van het gat te 
doen en de ondergrond aan de andere zijde. 

Ik ben niet van plan de verschillende soorten te bespre
ken, die bet best aarden in de onderscheidene distrikten. 
De geschiktheid van afzonderlike distrikten voor zekere 
soorten, vooral bier in de Transvaal, is zeer opmerkelik, en 
veel geld en arbeid is verkwist geworden door boeren, die 
ongeschi1.'te soorten plantten. De tuinbouwkundige en zijn 
assistenten zijn altijd bereid om het nodige advies te geven 
op deze en dergelike zaken. 

De kultivatie wordt gewoonlik gedaan met een Planet 
Jr. De boomgaard moet gekultiveerd en de bovenste grond 
tot een diepte van 4 of 6 duim goed los en fijn gehouden 
worden door kruis en dwarseggen, waarna de grond over
gegaan inoet worden met een roller, waardoor de grond in 
een fijne toestand achtergelaten wordt, om zoveel mogelik 
de vochtigheid in zi~ te behouden. Deze voorwaarden zijn 
meer van toepassing op bladwerpende bomen, maar kunnen. 
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ook opgevolgd worden wat betreft bladhoudende bomen, 
met deze uitzondering, dat de grond V()()r dit soort bomen 
ten minste van 6 tot 8 voet diep moet wezen. 

Y 0 0 R YR IJ HE ID. 

(Door Leon Ma.re.) 

Op een schone morgen, kort na de oorlog tussen Boer en 
Brit verklaard was, verscheen een paarderuiter op de nek 
van de tamaaie Houtbosberg. De ruiter galoppeerde het 
vaalpad af, totdat hij eindelik zijn paard tot stilstand bracht. 
N adat hij de gehele om trek met de hand over de ogen nauw
keurig onderzocht had, draaide hij langzamerhand uit zijn 
weg en vernieuwde de reis verder door het lange, gele gras. 
Het duurde niet lang of een net wit-gewassen huisje, dat nu 
gestadig tussen een klomp hoge bloegom-bomen oprees, werd 
zichtbaar; de mooie plaats Broederstroom is aan de hand. 
De sporen nog eens in de zijde van het paard; nog een paar 
minuten verliepen, toen de ruiter zich uit zijn zadel lichtte, 
de teugels van het dier over de hekpaal wierp en de laan 
van het woningtje binnentrad. 

,,Mijn vader ! Veldk:ornet Bezuidenhout !" riep Tante 
Hannie Botha verbaasd uit, toen zij de stoep afklom en de 
man de hand gaf. ,,Wat maak jij s6 vroeg hiers6? Nog al 
-s6 gewapend ! Kom binne !" 

,,Dankie, Tante Hannie," bedankte Bezuidenhout haar 
vriendelik en gauw. ,,Ik: is te haastig." 

Bezuidenhout deelde Tante mede dat hij alleenlik aan-
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gereden was om haar zoon te kommanderen, en daar hij -.6 
bezig was, kon hij niet verzuimen. Een tijding als deze -
gelijk een donkere stormwolk, - ommantelde een ieder 
vreedzame huis nu; liefde verdween en oorlog verscheen in 
hare plaats. De zon werd dit jaar door een rode kring van 
bloed omringd; de mens zag het, ook de heiden, die een 
grote verwoesting over het gehele Zuid-Afrika voorspelde. 
,,Gehoorzaam het bevel van oorlog, Burgers! Trek op met 
uw wapens en verdedig het ,,Land des Bloeds" ! 

Een echte patrotse vrouw was Tante Hannie. Zij 
stond op de achter veranda in een diepe bepeinzing, ·toen de 
Boeren Officier haar verliet, en hem haar het landsbevel gaf 
om haar zoon, Stefanus, mondeling te kommanderen. Een 
paar minuten bracht Bezuidenhout aan de zijde van een 
jonge landsman door. 

,,Morre, jonge man!" groette hij een welgebouwde 
zoon, die hij naderde en de hand drukte. ,,Staan jij nog met 
die graaf ! Die rooies kom jou land vat. Is jij al 16 gewees ?" 

,,Ja !" knikte kleine Botha, toen hij de hand van Be
zuidenhout los liet. ,,Ik is amper 17 al!" 

,,Nou ja !" vervolgde Bezuidenhout, toen hij een lang 
papier ontvouwde, ,,jij is gekommandeer !" Orders is -
laat ik sien - J a ! Dinsdagmorge moet die Burgers bij die 
Magistraats Kantoor te Pietersburg verskijn enz." 

Na nog een paar woorden verwisseld te hebben, groette 
de Veldkornet met 'n paar grappies en verliet de jonge 
boer. Een paar minuten gingen voorbij. Jonge Botha stak 
zijn graaf onder 'n boom en keek in de richting waar Be
zuidenhout op 'n voile galop wegreed. 

Er was een gewemel op Pietersburg die Dinsdag mor
gen; het Magistraats Kantoor werd geheel en al omsingeld 
door de _burgers. Onder de opstekende wolkjes van tabaks
rook kwam een gedruis van stemmen uit. Hier ~eenwde 
een naar zijn vader; daar schaterden 'n paar jongkerels van 
't lachen uit. Sommigen waren droevig; sommigen vrolik en 
opgeruimd gestemd. 
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\Vat 'n gewemel ! Paarden en vele andere dieren liepen 
of zij geen eigenaars hadden; op iedere hoek van de straat 
kon men wagens, karren en alle soorten van vervoennid
delen zien staan. Oorlog is gelijk een woelige oceaan. 

De morgen ging langzaam voorbij en de middag brak aan. 
De stoet van mensen maakte nu 'n beweging naar de spoor
weg statie. Sekonden, minuten spoedden voort toen eindelik. 
de lokomotief sissende de statie verliet, onder 'n gejuich,. 
gehuil en hoeden in de lucht. Daar ging hij de hult 0ver 
gelijk een zwarte draak ! 

Na 'n paar maanden keerden de meeste Zoutpansber
gers van 't front terug, en sloten zich bij Generaal Beyers 
aan. Generaal Plummer okkupeerde Pietersburg op de Sste 
April 1 901; alle kommunikatie, die toen nog bestond met 
de burgers en bun families op 't dorp, werd toen direkt 
afgesneden. Na deze tijd werd Generaal Beyers 'n doom - · 
'n grote ook - in de ogen van de Engelsen. Hij, met · n 
hand vol mannen, werd door maxim, machtige kanonnen 
en duizenden soldaten achtervolgd, maar te vergeefs. De 
boeren (Nationale Scouts) gaven hem de meeste moeite, 
want deze mensen kenden ieder voetpad in de vVolbergen,. 
waarin de generaal de meeste tijd positie nam. Op 'n goede 
middag, toen de troepen weder aan 't uitt rekken waren ge
weest, reed 'n Nationale Scout bij 'n klompje hulpeloze· 
boerenvrouwen voorbij; hij keek hun aan met 'n glimlach 
en vertroostte hen met deze woorden : ,,A.ls ik nie Beyers 
se baard vir julle kan breng nie, dan seker 'n stukkie van 
julle eig e mans syne !" Deze arme man had niet de moeil:~· 

iets in te brengen ; 'n paar dagen na zijn belofte kwam hij 
als 'n passagier op de Rode Kruiswagen terug. 

Een daad (misschien nu al vergeten} die ook in de his
torie 'n klein plaatsje behoort te vinden, was deze: In de 
nacht van de twee-en-twintigste J anuari 190 1 nam Generaal 
Beyers bet koncentratiekamp te Pietersburg in zonder een 
schot te lossen. Het was zeer knap gedaan, want dit kamp-
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werd door blokhuizen en 'n gepantserde trein dag en nacht 
bewaakt. Er heerste een zoete vreugde, toen man en vrouw 
elkaar ontmoetten. Onder de velen stond er ook 'n jonge 
zoon, omhelsd in moeder's armen. Het sein om het kamp te· 
verlaten werd gegeven; diep weemoedig - zoals de anderen. 
- scheurde F anie Botha zich van zijn zeer bedroefde moe-· 
der Ios. Niemand kon verzuimen. Toen Botha door het hek. 
ging, vroeg 'n persoon - wonderlik - juist naar hem. 

,Hier is hij , dogtertjie," zeide iemand vriendelik. 
,,Ach, Fanie !" zei 'n witgekleed meisje en greep de· 

stijgbeugel, en keek smekend in de ogen van de ruiter, .,ulij" 
tog maar agter ! " 

,,Mij G .... .. , Lettie!" zei de jonge Botha zachtjes, toen: 
hij laag bukte en haar 'n zoen gaf, ,,achter blij kan ik 
nooit ! Tot wedersiens, anne meisje !" 

Nog 'n ogenblik en de jonge burger verdween in het" 
donker. Tussen blokhuizen door, de gevaarlikc doorndraden· 
reed het kommando, totdat het gekletter van paardehoeverr 
eindelik in de prachtige sterrenacht van 't oor wegzonk. 

De vo1gende morgen 'Nist de Engelsman van de hele· 
gebeurtenis, en hij was erg woedend geweest. Hij bewaaJ...'ie 
nu alles, want de vrijpostige Generaal mag ook 'n dorp op 
'n gem akkelike manier innemen. Soldaatje kreeg nauweliks: 
kans zijn ogen te sluiten. Met geweer en patroon zat hij 
dag en nacht naar alle oorden te kijken, om de Boer een 
zeer aangename receptie op 'n dergelike aanval te l.trnnen 
ge~en. Niettegenstaande de vrijpostigheid van de Generaal 
'n <lag of twee geleden, in de nacht van de drie-en-twinigste· 
Januarie, lag er al weder 'n groot k ommando in de buurt 
van Pietersburg. Met de ochtendgrauw trok 'n gedeelte van 
dit kommando, omtrent 'n kwartmijl van 't naaste blokhuis· 
af, voorbij. Nadat de manschappen bun paarden vastgebon
den badden, bekropen zij 't sluimerende dorp; iedere· 
sekonde mag de dood van menigeen nu verwacht worden. 
Met stille tred naderde iedereen, totdat eindelik iets uit 
de schemering oprees. Het was het ene blokhuis ! Nog kro-



pen de mannen 0p handen en voeten; nog duideliker werd 
het fortje; ogen en gedachten van iedere dappere aauvaller 
werden slechts op de _zwart geverfde gaten gevestigd. De 
stoute burger J...'Toop steeds nog aan, toen hij plotseling door 
'n bliksemstraal uit de richting van het blokhuis verwel-
komd werd ..... . 

Toen de morgen in het verre Oosten eventjes een kar
mozijn rood kreeg, lagen het handje vol boeren open en 
bloot tussen de kogels van twee blokhuizen. Anne boeren, 
na 'n tijdje als dappere mannen gestreden te hebben, reti
reerden zij nog schietende op de blokhuizen, en verdwenen 
achter de lange, vale bult. 

De zon schoot haar gouden stralen over 'n paar uitge
strekte lichamen. Een Rode Kruis wagentje kwam stadi~ 
uit het dorp aangereden, vergezeld van 'n paar kaffers met 
pikken en graven. Toen het laatste lijk aan de aarde toe
vertrouwd was, keerden al de bewoners terug naar hun hui-. 
zen met diep medegevoel voor de moeder van de jeugdige 
Fallie Botha. 

Toen Tante Hannie Botha na de vrede op 'n heerlike 
achtermiddag op haar plaats rondwandelde, trok een appel
boom, vol met ""itte bloesems, haar aandacht. Zij naderde 
de boom, maar keerde zich om, met vele tranen in haar 
ogen. De graaf stond nog in de grond en haar zoon was 
daar niet meer. 
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HUISMIDDELEN YOOR YEE; 

GESCHREVEK DOOR 

THOM.AS H. DALE, lVl. R. C. V. S. 
G. v. s. PO'fCHEFSTROOM. 

De gewone boer \VOrdt di1..'"Wels uitgelachen door de 
,,Superieure persoon" of door hen meer door de fortuin 
begnnstigd, voor de vreemde middelen, zoals die hem toe
scbijnen, door hem gebruikt, wanneer een van de beesten 
op de plaats ziek wordt, <loch ernstige overdenking van de 
zaak zal hem noodzaken zich de vraag te doen wat hij onder 
dergelike omstandigheden zou gedaan hebben, wanneer de 
meest nabijzijnde winkel wellicht IO mijl en de naastbij
zijnde apotheker wellicht 50 mijl van hem verwijderd is~ 
Het is wel bekend, <lat van geslacht tot geslacht de boer 
maar op zijn eigen moet staat maken, met bijna beilige eer
bied vasthoudende aan hetgeen zijn voorzaten hem nalieten. 
en van de pantry of wagenhuis zijn apotheek te maken . 
.M:en kan hem zien, niet wetende wat te doen, hoe hij zijn 
ogen laat rondgaan, totdat ze vallen op koffie, wagen
smeer, azijn of schaapdip en hij herinnert zich dat zijn 
grootvader eens ~en os genezen heeft van galzie.kte met een 
mengsel van die zaken; zo worden dan de verschillende· 
stoffen behoorlik afgemeten, gemengd, goed geschud en in 
<le keel gegooid van het onwillige dier, gewoonlik wordt 
een dosis voldoende beschouwd. \Vel, mijn ondervinding 
zegt mij, het is soms meer dan voldoende, en de afwach
tende harten van de kafferhelpers worden verblijd en bij. 
hen ontwikkelt zich een buitengewone ,, vlees honger" ; de· 
boer geeft als zijn overtuiging te kennen, dat het weer een 
nieuwe soort galziekte is, helemaal een andere dan waar
mee zijn vader had te doen en dan gaat de kleine op-winding. 
maar weer voorbij en er blijft niets anders over dan een 
droge huid, die een of andere dag opgesneden zal worden. 
in riemen. Toch zijn er vele huismiddelen, die, wanneer · 
behoorlik en met verstand gebruil.-t, goe& kunnen worden 
toegepast en het is mijn doel enige van hen te beschrijven,. 
hun werking en gebruiken te melden en enige opmerkingen. 
toe te voegen, door praktiese onden·ind"ing opgedaan. 



Dop-Whiskey, Brandewijn en Kaapse Wijnen. 

Ofschoon het nu wel niet gebruikelik: is, dat men 
.die dranken' in de eetkamer van de meeste boerenhuizen 
vindt, is het in het algemeen bevonden, dat onder zekere 
omstandigheden een beetje, vooral van de eerste of laatst
_genoemde kan gevonden worden, en dikwels kan een beter 
middel niet worden toegepast. Er doen zich gevallen voor 
dat een paard te lang in het tuig was of ,,door zijn pis" 
_gereden, zoals men dat noemt; hij staat neerslachtig in zijn 
stal, in k oud zweet, kortasemig en wellicht helemaal be
vend, dan zal een kwart bottel ,,dop" of dergelike stof, de 
rest van de bottel opgevuld met warm water, goed geschud 
.en bij de bek ingegeven, het dier binnen 20 minuten naar 
voer doen zoeken, terwijl een goed mengsel van warme 
zemelen weer alles zal rechtmaken en hij zal de volgende 
morgen weer beter zijn; door toepassing van die middelen 
werd waarschijnlik een ernstige ziekte voorkomen. Men 
kan ook bier of stout geven, zoals het is, of warm gemaakt 
in een pan en gemengd met een beetje gemberpoeder, doch 
enige soort drank moet verdund worden met drie maal zijn 
hoeveelheid water of melk, want men moet niet vergeten 
een paard heeft geen keel van blik. 

De bovenstaande opmerkingen zijn evengoed van toe
_passing voor vee, waar een opwekkingsmiddel nodig is. Zeg 
een koe heeft zwaar gekalfd, alhoewel ook goed verpleegd, 

.en is na het kalven niet in staat op te staan, dan zal zulk 
een middel, iedere vier uur toegepast, wellicht alles wezen 
wat nodig was en binnen een dag zal zij .makkelik melken 
.en goed vreten; in andere woorden, waar een algemeen op
wekkingsmidde1 nodig is, zal geen kwaad gedaan worden, 
het mag zelfs heel veel goed doen wanneer een der dran
k en, hierboven genoemd, gegeven worden in de hoeveel
h eid zoals aanbevolen. 

Terpentijn wordt waarschijnlik in elke boerenwoning 
g evonden en wordt op een ergerlike wijze toegepast voor 

.elke ziekte of ongesteldheid onder de zon; daarom zijn ook 
de gevolgen verschillend en dit vindt zijn oorzaak, dat som
migen het afkeuren en anderen het prijzen_, doch wanneer 
g ebruilrt, waarvoor zijn speciale werking aangeeft, is het 
neel nuttig en men kan er op vertrouwen. Om wormen of 
andere inwendige parasieten te doden, is het een van de 
beste huismiddels, dat kan worden toegepast, en bij koliek 
:bij paarden en vee is het een zeer vertrouwbaar geneesmid-
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.del en te samen met andere huismiddelen, die gewoonlik 

.op eE.n boerenplaats gevonden worden, zal het in een zeer 
korte tijd genezing aanbrengen. Een van de meest 
.algemene ,,plagen" van de boer is wormen bij kalvers , en 
in zulke gevallen het ingeven van terpentijn (gemengd met 
rauwe lijnzaadolie of melk) in hoeveelheden van een tafel
Icpel en een theelepel voor lammeren en kleintjes, heeft 
gewoonlik de gewenste uitslag, <loch niet altijd. Sommige 
gevallen zijn moeilik te vinden, <loch in :t.ulke omstandig
heden moeten we maar onze huismiddelen laten staan en 
bij de apotheek krijgen een ekstrakt van Male Shield Fern, 
<lat ingegeven kan worden in hoeveelheden van een drachm, 
vermengd met een halve dosis terpentijn en de gewone 
hoeveelheid lijnzaadolie. Dit mengsel heeft gewoonlik zijn 
goede uitwerking. In gevallen van koliek bij paarden of 
,,Loven" bij vee bevelen wij aan om twee ons terpentijn 
en een pint ongekookte lijnzaadolie goed te schudden in 
een whisky bottel en die dan op te vullen met dop brande
wijn, ·whisky of enige drank:, dan weer goed te schudden 
en het zorgvuldig het <lier door de mond in te geven. Ge
\YOOnlik geeft dat al verlichting, <loch als zulks niet het 
geval is binnen een uur, geef dan een derde van een bottel 
\Yhisky, Dop of andere sterke drank, verder gevuld met 
irnrm water, of als ge bet in huis hebt, 2 ons Chlorodien, 
opgelost in een bottel koud water. Hebt ge geen ramve 
lijnzaadolie in huis, dan zult ge bevinden, dat terpentijn 
goed mengt met melk en ofschoon niet zo goed, (daar de 

·01ie doorstraling geeft, dat de melk niet doet) bet is toch een 
goed middel om de terpentijn in te geven, die niet mengt 
met water. 

Lijnza.adolie. Zoals al reeds is vermeld onder ,,Terpen
tijn", is ook Lijnzaadolie heel nuttig en wordt algemeen 
gebruikt, doch wanneer men dat bij dieren wil toepassen, 
moet men voorzichtig wezen, dat men de ongekook:te olie 
gebruikt en niet de ,,gekookte" olie, die gebruil..'t wordt 
voor verf en vernis, daar hij door zijn bereiding zijn werk
kracht heeft verloren en juist het tegenovergesteld resul
taat mag geven als dat men verwachtte. 

Lijnzaadolie kan in vele gevailen gebruikt worden; in 
kleine hoeveelheden is het zeer voedzaam, zoals met lever
traan, boter, spek of enige soort vet. Het kan ook gebntil"i: 
worden als een hulpmiddel voor het ingeven van bittere 
medicij nen en in grotere hoeveelheden is het een zeer 

·waardevol lakseermiddel, waarop men vertrouwen kan, en 
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het heeft niet die heftige aanvallen als kroton olie en andere 
aangrijpende middelen, die dikwels zeer maken, en tenzij 
ingegeven met een windverdrijvend middel of zo iets, koliek 
pijnen geven en grote"ongesteldheid. Voor fijne en slanke 
dieren, doet een ons in de huif tweemaal per dag, d.il""wels 
wonderen en brengt hun in een blinkende en gezonde staat, 
die dikwels blijvend is. Maar het is een doorstraalmiddel, 
wiens waarde men niet goed genoeg kan schatten in dit 
land, waar Aloes di1.-wels niet op te rekenen valt. Een pint 
is gewoonlik voldoende om voldoende doorstraling te geven 
bij paarden. Voor vee is Epsom zout beter, maar kan men 
dat niet krijgen, geef dan 2 pints olie, opgeschud met de
zelfde hoeveelheid stroop, gortwater, melk of drank en 
water, doch bet-is onbehv:istbaar dat voor vee, Epsom Zout 
het beste lakseermiddel is voor vee en een huismiddel be
hoort te zijn op elke boerenplaats, als het er nog niet is. 
Ofschoon Kastorolie beter is voor kalvers, schapen en var
_kens, kan Lijnzaad olie gegeven worden in de volgende hoe
vcelheden. Kalveren van 4 tot ro onzen, volgens hun·ouder-: 
d(•m. Schapen en varkens 6 tot I O onzen. 

Honden kan men het geven, zeg een tot twee onzen 
vclgens hun grootte. · 

Kastor olie werkt amper net zoals rauwe Lijnzaadolie, 
dod1 is beter voor kalveren, schapen en varkens. Het ge
beurt dilnvels, dat veulens en kalveren kort na hun geboorte 
mceik hebben met hun stoelgang en dan is er geen beter 
middel dan Kastorolie en wanneer inspuitingen gegeven 
worden van warm water en zeep, zal het in korte tijd zo 
maar beter worden. Schapen en varkens kunnen gegeven 
worden 2 tot 4 onzen, volgens ouderdom en grootte. 

Sla olie en zoete olie. Als men geen Lijnzaad olie of 
Kastor olie in huis heeft, kan een van de bovengenoemde 

, worden toegepast en zal bevonden worden een goed hulp
middel te zijn. 

Vet kan gebruikt worden als een plaatsvervanger voor 
Lanoline, Vazeline enz., om zalfjes aan te maken, zoals 
Zwavelzali, Zinkzalf en Teerzalf. 

Panfine wordt in ieder huis gevonden, omdat het 
waarschijnlik meer gebruikt wordt, dan enig geneesmiddel 
en ofschoon aller1ei soorten van deugden daaraan worden 
toegeschreven, zijn zijn geneeskundige delen niet zo groot 
en het is een grote vraag of het wel helpt in de vele ziekten 
en toestanden, waarin bet wordt toegepast en daar bet een 
prikkelend effekt heeft op de spijsvertering, behoort bet 
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niet in grotere hoev'eelheden aan paarden en vee worden 
toegediend dan een ons. Uitwendig kan het met goed ge
volg worden toegepast om schurft te genezen bij paarden 
en vee en luizen te doden; een heel goed mengsel kan ab 
volgt gemaakt worden. Schuim zeep in warm water, totdat 
het helemaal daarin is opgenomen, gooi er dan een gelijke 
hoeveelheid Lijnzaadolie in en als dat alles goed is ge
mengd, gooi dan langzaam in een even grote boeveelheid 
parafine, dat is dns gelijke hoeveelheden parafine, lijnzaad 
olie en zeepwater, wrijf <lit goed in op de hnid, voorname
lik in de manen en staart, drie dagen acbter elkaai. Laat 
het daar voor een week en was het dan af met-warm water 
en zeep; gewoonlik is het geilezen; indien niet geheel; doe 
het nog eens. · 

Zwavel wordt gevonden op de meeste plaatsen en on
der anderen wordt het· gebruil..'i: om roest ·en dungi te ver
nielen bij wijngaarden en om kalk en zwavel dip te maken, 
om de schurft bij schapen tegen te gaan, <loch ook inwen
dig kan het goed gebniikt worden in veel gevallen en nit
wendig als een zalf. Vele achterlike dieren zullen voordeel 
ervan hebben door hnn kleine hoeveelheden zwavel te geven, 
zeg voor to of 14 dagen, in hun voedsel, <lit voorriamelik 
bij varkens. De hoeveelheid is voor paarden -~ ons, vee 
een ons, schapen en varkens I of 2 drachmen, honden 30 
tot 60 grains. Als bet nodig is, bet bij de bek in te geven, 
Ios het dan op in melk of het kan ook gegeven worden in 
gort, want het lost niet op in water. Gewoonlik ziet men 
klipzwavel in het drinkwater, dat aan honden gegeven 
wordt, doch daar bet onoplosbaar is, krijgt de hond er 
niets van en heeft er dus geen voordeel van . Diezelfde stof 
lost echter gewoonlik makkelik op in melk. Bloem van zwa
vel wordt dikwels gebruikt bij schurft bij paarden, ge
mengd, h etzij met zoete olie, vet of spek, al of niet met 
parafine. Schnrft bij honden kan· dikwels genezen worden 
met gewone zwavelzalf, een deel zwavel en vier delen vet , 
goed gemengd en ingev.--reven, nadat het dier goed gewassen 
is met zeep en water, om de zweren en zeren te reinigen. 

ChlOTodyne wordt dikwels in de woning gebrn~'i: voor 
verscheidene kwalen, waartoe het vlees vatbaar is en liet 
kan even goed gebruikt worden voor dieren op de plaats. 
In geval van koliek bij paarden, kunnen 2 onzen gege
ven worden in een bottel water, een half uur na terI)entijn 
en lijnzaad olie ingegeven is en nog beterschap bespeurd 
wordt, doch chlorodyne neemt de oorzaak van de ziekte 
niet weg, het verlicht alleen de pijn, het is daarom nodig 
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om olie te geven, ten einde de kwade stof weg te nemen, 
wat die ook mag zijn. Chlorodyne kan altijd gegeven wor
den als er grote pijn is, <loch men moet oppassen om bet 
niet te gauw na elkaar in te geven. 

Epsom Salt behoort op iedere plaats steeds bij de hand 
te zijn, bet is een zeer nuttig la:x:atief voor alle beesten en 
voornamelik voor vee . Zeg de hoeveelbeid mag zijn een ons 
per maand voor de dieren van onder en tot een jaar, doch 
grote ossen en bullen mogen nodig hebben tot anderhalf 
pond. Schapen nemen 3 tot 6 onzen volgens hun grootte. 
In alle gevallen moet het zout gesmolten worden in water 
en indien mogelik in warm water. Kan men niet genoeg 
Epsom zout krijgen, meng dan de helft met gewoon zout. 
Sommigen beweren dat het dan nog beter werkt. Paarden, 
lijdende aan galziekte, kan men twee onzen Epsom zout 
geven tweemaal daags in bun drinkwater, de medicijn ver
licht de koorts en geeft bun goed open lijf zonder kram
pen. 

Gewoon Z out kan ook gebruikt worden als men ge~n 
Epsom zout bij de hand heeft, doch dan moet de hoeveel
heid een beetje minder zijn, is dan %'. pond of r pond vol
doende voor een uitgegroeid beest. 

Carbonate of Bi-Carbonate of Soda is dikwels goed en 
gevallen van gebrek aan spijsvertering en winderigheid of 
Loven, vooral bij kalveren, die dikwels er heil bij vinden 
door hun een of twee drachmen te geven van bicarbonate of 
soda, gemengd bij ieder maal, als zij met de hand gevoed 
worden. Paarden en vee nemen 2 tot 3 onzen. Schapen en 
varkens 30 grains tot 2 drachmen. 

A zijn heeft een goede naam als een geneesmiddel voor 
amper alles van galziekte tot ingebeelde losse tanden, maar 
bet is een grote vraag of het wel enig · geneeslike daad kan 
doen. Er is een algemeen geloof, dat het de harde be
standdelen van de derde maag (blaaspens) kan oplossen, 
doch enige handeling die hij doet, is waarscbijnlik zijn 
prikkelende handeling of te wijten aan andere prikkels, 
waarmede bet is saamgesteld, zoals mosterd of peper. 

Bluestone is een goed geneesmiddel tegen wormen, 
doc;h men moet er erg voorzichtig mee . zijn in de toepassing 
en in het afwegen en mengen van de stof, zodat zijn be
hoorlike kracht in toepassing veilig mag zijn. Dr. Hutcheon 
beval bet aan voor haarworm in schapen. Een pond blue
stone op 6o bottels water en dan r~ tot 5 ons van dat 
mengsel gegeven aan lammers en schapen volgens hun 
leeftijd. 3 tot 6 maanden oude lammers r~ ons en zo aan 
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tot 5 ons voor die van r8 maanden en daarboven. Het is 
altijd bet best om de hoeveelheid voor de hele klomp be
nodigd eerst te mengen en dan probeer het eerst bij een 
paar om te zien, welke uit\\·erking bet heeft; vat voor de 
proef altijd de zwaarste. Zoals het met alle ~rnrmen genees
middelen gaat, krijgt men de beste uitslag als de scbapen 
een 24 of 30 uren gevast hebben en ~Yeggehouden van bet 
water voor het verdere g edeelte van de dag, \Yaarop bet 
schaap is ingegeven. Het is niet veilig <lit werk aan kleur
Iingen over te laten, want men moet goed oppassen. Als 
een klein beetje in de longen komt, geeft bet inflammatie 
en het <lier mag er aan sterven. 

Stockholm Teer. De schrijver heeft veel sukses gehad 
met de behandeling van lintworm bij schapen door de toe
passing van Stockholm Teer. De hoeveelheid is een tot 2 

tafellepels vol op de tong, en doe dat twee of drie keer 
met een tussenruimte van vier of vijf dagen tussen de boe
veelbeden en waar schapen te zwak zijn om Bluestone te 
kunnen verdragen, zal Stockholm Teer bevonden worden 
een veiliger middel te zijo. 

Calomel wordt ook dikwels gegeven in gevallen van 
galziekte en is een heel nuttig geneesmiddel voor die 
zie1..'i:e. Vee neemt een drachm of 6o grains en het wordt 
best toegediend droog op de tong, daar bet niet oplost in 
water en indien het in een bottel met water geplaatst wordt 
en goed geschud, zal men zien dat 't <lier slechts het water 
krijgt en ,de Calomel blijft kleven aan de binnenkant van de 
bottel. Een beter plan is om bet droog in te geven acbter 
op de tong, dan kan bet met een fles water w01;pen wegge
wassen; geef 8 uren daarna rlb. Epsom zout, opgelost in 
6 bottels water. Als bet water warm is, werkt bet nog 
gauwer. Calomel kan ook aan bonden gegeven worden i:l 
hoeveelheden van ro grain bij Galkoorts, het kan ook ge
bruikt worden voor de inflammatie van de ogen, dat zo veel 
in dit land onder vee voorkomt; een beetje droge poeder 
kan, hetzij ingeblazen worden of binnen bet onderlid ge
plaatst worden; gewoonlik neemt bet de zogenaamde blaas 
in een paar dagen weg. Een beetje als droog poeder toege
past bij zadelplekken en zeren, laat ze spoedig drogen. 

Cooper's dip kan gebrui1..'i: worden als een uitmuntend 
medisijn als men bet voorzichtig toepast, <loch daar het 
arsenikum bevat, moet men wel weten, dat men heel mak
kelik zijn vee er mee kan vergiftigen, \Yanneer niet zorg
vuldig toegepast. H et is een zeer goed ~rnrm- en bloed
medisijn en ook een voorbeboedmiddel in geilziekte bij 
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schapen. Het wordt gewoonlik droog ingegeven, gemengd 
met gewoon zout, ongeveer I deel van dit poeder op IO 

delen zout; de hoeveelheid voor een schaap is een theelepd, 
maar voor geilziekte is het nodig 3 of 4 keer het in te ge
ven, met tussenpozen van 4 dagen. Het is natuurlik onno
dig te melden, dat het een uitmuntende dip is voor bet ge
nezen van schurft, zowel bij schapen als geiten. 

]eyes fluid, Little Dip K erol en dippen van die soort mo
gen in kleine hoeveelheden worden ingegeven, zeg tot onge
veer ~ ons en die zijn voldoende en ofschoon veel grotere 
hoeveelheden mogen ingegeven worden zonder enig kwaad 
te doen, de gewenste uitslag wordt verkregen d oor de klei
nere hoeveelheid. In gevallen van chrq_niese indigestie, 
waaraan het dier dikwels lijdt, is een van die dippen vol
doende om onnodige gisting en zuur te voorkomen; ,·oor 
dieren met zere monden of zeren aan de tong of lippen is 
een mengsel een goed gorgelen of mondwassing .. V oor zere 
plekken en wonden uit te wassen is er geen beter middel, 
<loch dan moet het in kleine hoeveelheid gebruikt worden 
en in de behandeling van nieuwe ziekte bij paarden moet 
een beetje geplaatst worden in wat kokend water onder in 
een emmer, dan wat hooi, stroo of zo iets boven op, zodat 
het paard zijn neus niet kan zeer maken en de emmer ge
plaatst binnen in een zak met zijn mond vastgemaakt aan 
de muilband van het hoofdstel, zodat het <lier het kan in
ademen en het enig vuil wegneemt en zaken t ot een keer 
brengt veel gauwer dan zonder die behandeling. ~ 

Koffie en Thee. Beide bevatten een werkzaam deel, 
die veel overeenstemmen. Sterke koffie en thee zijn prik
kelend en kunnen warm gegeven worden in gevallen waar 
een beter of meer afdoend middel niet kan worden ver
kregen, maar zij moeterr sterk aangemaal"t worden en in 
grote hoeveelheden worden toegediend. 

Kalkwater is makkelik te maken en behoorde meer 
gebruikt te worden dan men nu doet , bet is zeer nuttig 
in de behandeling van indigestie en diarree in alle gevallen 
van ziel.."i:en; kalveren die met de emmer gevoed worden, 
kunnen niet altijd die melk verteren en zullen bijna altijd 
voordeel er bij hebben, wanneer die melk gemengd wordt 
met een vierde of een derde kalkwater, dat zuur tegengaat 
en ook de stremming van de melk in grote, dikk:e onver
teerbare hoeveelheden. Kalkwater wordt gemaa.1..-t door 2 

onzen gebluste kalk te voegen bij zes bottels water, 
schudt dat goed, laat het bezinken en na een paar uur, 
gooi de schone stof af, die gebruikt moet worden . 
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Carron Olie behoort in elk huis voorradig te zijn, daar 

bet een eenvoudig en uitmuntend middel is voor zere plek
ken en brandwonden, zowel bij mens als <lier en een paar 
bottels vullen met de toevoeging van twee onzen tinktuur 
van opium wordt aanbevo1en als cen geneesmiddel voor 
tulp vergiftiging. Carron olie wordt gemaakt door wel te 
schudden gelijke delen kalkwater en ongekool'te Iijnzaad
olie. 

Eucalyptus Olie wordt in de meeste huizen gevonden 
en kan worden toegepast in de meeste gevallen, waar ter
pentijn moest gebruikt worden, maar de hoeveelheid moet 
niet meer zijn dan een half ons voor paarden of vee en het 
moet worden toegediend of in een bottel zwakke dop en 
water of in een bottel melk. 

Mosterd, ofschoon niet veel inwendig gebruilct, is van 
groot nut als een trekpleister; een mengsel wordt gemaakt 
met koud water (geen wann) en het deel goed ingewreven. 
Laat het 20 minuten overstaan en wasch het af, anders laat 
het een teken; waar het bijvoorbeeld goed kan worden toe
gepast, is in geval van een abses dat men wil rijp hebben, 
zoals tussen de onderkaken, dat gewoonlik ontwikkeld tot 
nieuwe ziekte, zullen twee of drie toepassingen, goed in
gewreven, in ieder geval, of bet natuurlik laten openbarsten 
of zal het zo rijp maken dat het met een pennemesje kan 
worden opengemaakt, waarna men het met een verdunsel 
van dip kan uitwassen. · 

Gember en Kaneel kan te samen met Epsom zout gege
ven worden om koliek tegen te gaan of met dubbel zure 
soda voor slechte spijsvertering, of met opwekkende dran
ken of terpentijn en olie in gevallen van koliek, en hoeveel
heden van telkens een ons voor paarden en twee onzen 
voor vee. 

Chillies Cayenne en Zwarle en Witte Peper 1..-unnen 
ook op dezelfde wijze, indien verlangd, worden toegepast, 
doch niet meer dan een drachme moet aan p aarden gegeven 
worden en twee drachmen aan vee, daar meerdere hoe
veelheden hinderen. 

H onden kunnen het best behandeld worden, door hun 
pill.en te geven, die in algemeen gebruik zijn, zoals Bee
chams, Carters Little Pills, Elands Tonic Pills, enz. enz.; 
deze h ebben dezelfde uitwerking als bij menseu en de hoe
veelheid voor een heel grote hond is ongeveer dezelfde als 
voor een uitgegroeid mens en een kleine terrier moet zoveel 
krijgen a1s een jong kind. 

Wanneer hier gesproken wordt van een ,,bottel'' dan 
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wordt bedoeld een lege whisky bottel en daar wellicht geen 
zuivere ·maten mogen vooradig zijn, mag het aangenomen 
worden, dat de volgende huismiddelen kunnen worden 
toegepast. Gewone waterglazen bevatten van 8 tot 10 vloei
bare onzen, theekoppen 5 tot 7 vloeibare onzen, wijnglazen 
2 vloeibare onzen, tafellepels een half vloeibaar ons, des
sertlepels 2 vloeibare drachmen, theelepels een tot 2 vloei
bare drachmen; een drachm is gelijk aan 6o droppels of 
minims. 

Ten slotte : ,,dokter" zo min mogelik, gebruik gee11 
sterke geneesmiddelen; geef altijd de vloeibare geneesmid
delen bij de bek, niet bij de neus; vertrouw meer op goede 
oppassing dan dokteren; probeer je patient te laten eten 
door hem telkens kost te geven, <loch in kleine hoeveel
heden; veeg altijd het overblijfsel van de laatste voeding 
weg; indien het nodig is om het dier met de bottel te voe
den, denk er om er zijn zulke dingen als melk, melk en 
kalkwater, goed gemaakt gortwater, melk met een beetje 
dop of whisky, thee, gemaakt door kokend water te gooien 
op Lucernhooi en laat dat koud worden; enz. enz. en zet 
of bet dier in de schaduw of bouw een tijdelik dak van 
zakken over hem. Als het niet kan staan, laat het niet te 
lang op een zijde liggen, draai hem om of zet zakken te
gen hem aan met zand en neem niet de raad aan van tien 
mensen tege~jkertijd. Probeer een voor een. 

Het Westen" =Drukkerij 
levert 

BOTERPAFIER 

OOEDKOPER 

BEDRUKT dan een ander ONBEDRl)KT. 



Dr. SCHWABE. 
Nameo der ziekteo en bunoe geneesmiddelen 

in de Homreopathie. 
Alie middels met gebl'Uiksaanwijzing zijn verkrijgbaa.r in 

druppels en pillen in botteltjes van Een Shilling bij : 
DE HOLLANDSCHE APOTHEEK, Postbus 186, Pretoria, 

Ma.rktplein v / d. Walts~. 
DE INTEROCEANA APOTHEEK, Postbus 46, Piete.rsblll'g, 

Muktplein. 
GEO RANKIN, Apotheker te Potchefstroom. 
ORANGE APOTHE EK, Postbus 60, Bloemfontein. 

Aambeien ........... . 
Aangezichtspijn, kloppend .. . 
Ademhaling, bezwaren der 
Ademhaling, ziekten der 
Afgang, waterig . . . . . . 
Baarmoederbloeding . .. 
Been, aandoeningen v. 't chron. 
Been, pijnen in het ... 
Bev ailing bij . . . . .. 
Bleekzucht . . . . . . . .. 
Bloedaandrang naar 't hoofd 
Bloedophoesten . . . . .. 
Bloedvloeiing bij de verlossing 
Borstkramp . . . . . . . .. 
Borstwaterzucht . . . . .. 
Braken ........... . 

,, met diarrhee 
Buikpijn bij kinderen 
Buikwaterzucht 
Cholera ... ... . .. 
Cholerine 
Croup ........ . 
Diarrhee, verzwakkende ... 
Diarrhee, waterige ... . .. 
Diarrhee, groene bij kinderen 
Diphteritis . . . . .. 
Droge verkoudheid ... 
Duizeligheid ... 
Engelsche ziekte... . .. 
Ettering der klieren 
Galbraken ........ . 
Geelzucht ...... .. . 
Genezing van zweren 
Gewrichtsrheumatisme 
Heesc:hheid .. . . .. . .. 
Hoesten der kinderen 
Hoesten met opgeven 
Hoofdpijn ........ . 
Huidziekten, chronische .. . 
Katarrh van het strottenhoofd bij 

kinderen ... ... ... ... .. . 
Ontsteking . . . . . . . . . . . . . .. 
Keelontsteking met gezwollen aman-

delen ... ... ... ... .. . . .. 

Nux 11om., Sulfitr. 
Belladonna. 
Phosphorus. 
Tartarus emeticus. 
I pecacuanha. 
Ipecacuanha. 
Calcar, carb. , Silicea. 
Mere .. sol. 
Amica. 
China, Pitlsatilla. 
Acon-itum, Cotfea. 
Jpecacuanha. 
China. 
Jpecacuanha. 
Arsenicum. 
Nux. 11om. 
Jp ecacuanha. 
Chamomilla. 
Arsenicitm. 
Arsenicmn, Veratrum. 
Ipecacuanha, Veratrum. 
Hepar. sulf. 
Phosphorus. 
Arsenicum 
Chamomilla. 
Mercztr. cyanatus. 
Bryonia. 
Belladonna. 
Mercur. sol. 
Sulfur. 
Nux. 11otn 
Bryonia. 
Silicea. 
Bryonia. 
Drosera, Spongia. 
Drosera . 
Bry011ia. 
Belladonna, Rf111stox. 
Hepar. sulf. 

Spongia. 
H epar. sztlf. 

Belladonna. 



Keelontsteking met kwijling 
Kinkhoest . .. . ....... . 

Klieren, gezwollen . . . . . . . .. 
Konde >atten, na of door nat zijn 
Kraamkoorts 
Kram pen 
Krampen bij kinderen 
Krampen in de bnik 
Krop ........... . 
K wetsing of kneuzing 
Longontsteking, acute catarrhale 
Maagkramp ... 
Mazelen ... 
Misselijkheid 
:!S"ierziekten ... 
Onderlijf, kralllpen in bet, bij zwan-

gere vrouwen en kraamvrou\Yen 
Oorpijn... ... ... ... . .. 
Oorsnizen ... ... ... . .. 
Opgewondenheid, zennwachtige ... 
Oprispen, znur . .. 
Rhenmatisme en jicht 
Roodvonk 
Roos . .......... . 
Rug, pijn in den .. . 
Schnrft ... ... . .. 
Slapeloosheid 
Slijmvliezen, ziekten van de ... 
Spit. .. ... ... ... . .. ... . .. 
Sprnw ................. . 
Spijsvertering, bezwaren van de 
Tanden, krijgen van kinderen 
Tandvleesch, gezwollen .. . 
Tanden, zweren aan de .. . 
Tandpijn 

in holle tanden ... 
Tusschenpoozende koorts, met dorst 

en zweet... .. . ... . .. 

M ercur . sol. 
Belladonna, Drosera, 

Ipecacuanha, Vera
trum. 

Dulcamara, Sulfur. 
Dulcamara. 
Belladonna. 
Veratrum. 
Zincum. 
Clramonrilla. 
spongia. 
A.niica. 
Phosphorns, Bryonia. 
Nux vom. 
Aconitum. 
Nux v01n. 
Phosphor., Silieea. 

Cl1amomilla . 
Belladonna. 
Aconitum. 
Co ff ea. 
Nux vom. 
Rims tox. 
Aco11itum. 
Belladonna. 
Rhus tox. 
Sulfitr. 
Coffea. 
Hepar s1tlf 
R hus tox. 
Mereur. sol. 
Phosphorus. 
Chamomilla. 
Mere. sol. 
H epar ml/. 
Aconitwm. 
Mere. sol. 
Ipeeacuanha. 

zonder dorst bij de koude en de Ch'ina. 
hitte ... ... ... . .. 

Uitslag, ziekten daar bij... .. . Aconitum. 
Uitslag, chronische. . . Sulfur. 

hardnekkige Cale. carb. 
Verkoudheid... ... Fulsatilla. 

droge... Bryonia. 
Verstopping. .. Nux . vo-m. 
Vronwenziekten... Belladonna. 
Witte vloed. .. China. 
Zenuwachtigheid. . . Co ff ea. 
Zweren... Sulfzir. Silieea. 

PQStzendingen worden vlug uitgevoe:rd naar alle deelen 
van Afrika en alle inlichtingen gratis Yel'Btrekt op aanvraag bij 

DE HOLLANDSCHE APOTHEEK, 
P-Ostbus 186, Pretoria. 

Eenige Invoertiers van Dr. Schwabe's Wereldbe10emde 
Homoeopathische Geneesmiddelen. 


	BCS2_0002
	BCS2_0003
	BCS2_0004
	BCS2_0005
	BCS2_0006
	BCS2_0007
	BCS2_0008
	BCS2_0009
	BCS2_0010
	BCS2_0011
	BCS2_0012
	BCS2_0013
	BCS2_0014
	BCS2_0015
	BCS2_0016
	BCS2_0017
	BCS2_0018
	BCS2_0019
	BCS2_0020
	BCS2_0021
	BCS2_0022
	BCS2_0023
	BCS2_0024
	BCS2_0025
	BCS2_0026
	BCS2_0027
	BCS2_0028
	BCS2_0029
	BCS2_0030
	BCS2_0031
	BCS2_0032
	BCS2_0033
	BCS2_0034
	BCS2_0035
	BCS2_0036
	BCS2_0037
	BCS2_0038
	BCS2_0039
	BCS2_0040
	BCS2_0041
	BCS2_0042
	BCS2_0043
	BCS2_0044
	BCS2_0045
	BCS2_0046
	BCS2_0047
	BCS2_0048
	BCS2_0049
	BCS2_0050
	BCS2_0051
	BCS2_0052
	BCS2_0053
	BCS2_0054
	BCS2_0055
	BCS2_0056
	BCS2_0057
	BCS2_0058
	BCS2_0059
	BCS2_0060
	BCS2_0061
	BCS2_0062
	BCS2_0063
	BCS2_0064
	BCS2_0065
	BCS2_0066
	BCS2_0067
	BCS2_0068
	BCS2_0069
	BCS2_0070
	BCS2_0071
	BCS2_0072
	BCS2_0073
	BCS2_0074
	BCS2_0075
	BCS2_0076
	BCS2_0077
	BCS2_0078
	BCS2_0079
	BCS2_0080
	BCS2_0081
	BCS2_0082
	BCS2_0083
	BCS2_0084
	BCS2_0085
	BCS2_0086
	BCS2_0087
	BCS2_0088
	BCS2_0089
	BCS2_0090
	BCS2_0091
	BCS2_0092
	BCS2_0093
	BCS2_0094
	BCS2_0095
	BCS2_0096
	BCS2_0097
	BCS2_0098
	BCS2_0099
	BCS2_0100
	BCS2_0101
	BCS2_0102
	BCS2_0103
	BCS2_0104
	BCS2_0105
	BCS2_0106
	BCS2_0107
	BCS2_0108
	BCS2_0109
	BCS2_0110
	BCS2_0111
	BCS2_0112
	BCS2_0113
	BCS2_0114
	BCS2_0115
	BCS2_0116
	BCS2_0117
	BCS2_0118
	BCS2_0119
	BCS2_0120
	BCS2_0121
	BCS2_0122
	BCS2_0123
	BCS2_0124
	BCS2_0125
	BCS2_0126
	BCS2_0127
	BCS2_0128
	BCS2_0129
	BCS2_0130
	BCS2_0131
	BCS2_0132
	BCS2_0133
	BCS2_0134
	BCS2_0135
	BCS2_0136
	BCS2_0137
	BCS2_0138
	BCS2_0139
	BCS2_0140
	BCS2_0141
	BCS2_0142
	BCS2_0143
	BCS2_0144
	BCS2_0145
	BCS2_0146
	BCS2_0147
	BCS2_0148
	BCS2_0149
	BCS2_0150
	BCS2_0151
	BCS2_0152
	BCS2_0153
	BCS2_0154
	BCS2_0155
	BCS2_0156
	BCS2_0157
	BCS2_0158
	BCS2_0159
	BCS2_0160
	BCS2_0161
	BCS2_0162
	BCS2_0163
	BCS2_0164
	BCS2_0165
	BCS2_0166
	BCS2_0167
	BCS2_0168
	BCS2_0169
	BCS2_0170
	BCS2_0171
	BCS2_0172
	BCS2_0173
	BCS2_0174
	BCS2_0175
	BCS2_0176
	BCS2_0177
	BCS2_0178
	BCS2_0179
	BCS2_0180
	BCS2_0181

