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I"";'...... oDt.s'taat door een
~pna&md. Er ZijD
on. klein vee 3aDtllst<eD,"
hiJ het oaDta.teQ
.ru Nl boerbok. Die vaD
LI." ook een melIS en !MIt

ran [h .. van een schaap ÏIl zeer
'keIIk t.,. vinden mei het blote
Z'J vorm ..nigvuJdigeu verbazend
fl<.n>kend wunit dat één pa.ar

;c,,' m.rand..n t-ijd in getal 100t
....n 0":1 miljoen toeneemt.

~<'1r1 VIt 1" eieren; na. d.rib a~
" do eieren uit • ~ de,l.,,, 7.1Jn de jonge diertje. yol-

\',)!"..ns deMk=digen looft
"·,n.w~""ekt .tot ~ dage~. blli~n
.,n.Ul;'. maar de eter'('n bhJWn Jil'
,~U~ c·",d in mest, om ""eder un

zodrn daar' schapen op sla-
H),.IT:ln heb ik vele be'lrijJteu.

'nrl,,1'1 ineling.
iarorn ,< brandsiekte nog niet uit-

en d.. wet geen sukses? Wel,
.-:'4 ',\erd ee lt nogal tanrelik guede
c..pJ" ....rd, en onder bekwruam be-
dil de hoofd inspekteur DavÏllon

':en ~ 'j grote v-orderingeD, niet-
nde de ernll'tige agitatie.
vu n die tijd zo bard ge_b

ndzi<>tke uit te roeien als m ..n
h,,..ft om de wet herroepen

I"J~pn. dan "'a.. ér geen brandziek.
_r Wij hadden de meeste oude

m..t hun invloed t..gen OIlS eD
'J de wet mooi badden illjl,'elijfd

op koers waren, a.menJeerd.
,jp "'Pt in lé99 en kapte het poaed
:"",tt' ...... 0 af. :Su berijdetr wij
k,eupel paard. Daarna kwam de

waardoor alles weder verw<>elli
"!I de am...ndat iewet is te zwak
'.it verloren ix weder terug te

lIDg minder om brandzi ..kte
rot"ien. Iu die tijd vu ~ jaliU'
wij d..... et nodig hebben. heb-

vij feitelik geen wet. Het is meer
...t van moo.i-praat ..Is iet ... anders.
v.m onze oud ... invloedrijke boe-

"Ju ook oorzaak, dat wij niet ver-
rrjn met de uitroeiing. Onlan~
'rueg een oom mij waarom zijn

, die in het dorp is groot ge-
, nu al vijf ,jaren zijn lrudde
bondt', ter'll'ijI bij ~urig ge-
...ordt door uitbrekingen_ lt ijn
was: bet is het. geval met

alle personen, die uit het dorp
bo" re n. Ik noemde hem zo ,..~t

"? Waarom? Zij krijgen mad bij
.....h:... bevoegde penIOD8n, volgen
.. ad precies op, en zulk. ~

in de regel mndzit,1I;te ui!.
oom naar mij voor uren zit
n maar zodra ik weg bsa,

: "Wat weet di.. bog. Hij
mnar voor zijn 1I&1aria.. lit heb

voer h..m geboerd," ens, ,Gij hebt
inv toed op ll'" JlOQD8 dan ik. Zij

\' andaag dippen zij. dóen
en 00 brandziekte breekt

uit I

ruoe t dan gedaan worden P EeD
, Dd w .. rk _t. Iledaan worden.

',""t.. verandering in de wet
, : ~'m'b! 0... "Pillen waarop de

'an brandziekte draait zijn
-n en voor geen van beiden

jlIi-1l tans een wet,. DJ. goed
on kralen schoonmaken. om

, uit te roeien moet men in
I bf'ginnen. Maar verstaat "'eI,

kr-,al ha.lf !ICboon te maken is het- n:l'allmti2'E'l'
,I, blf dippen. 0.. knIen 1IlOO-

ml("hrand worden. Verzekert 0
"'honA kraJen, dip- behoorlik

.. i. "'''It. Daarvsua hebben
voor beelde.. in Oil>!eigen

~OV; l'en grote ~Otlt, die ~
, i~. in de "'intel", dan dipt

. O....tt de lehapen een
. e~.als bnndziekte al-

.itbr"..j,t . .,..eder een aDdere
.nl.. "0 zo wordt de gehele plaats

Om permanent uw dal*'
:H houden beveel ik altijd de
I'~r""rafen aan.

.be het precies en to.a u"'·ltenrig
<!pgevolgd hebben bun ..::hapen
~.,h()uden ..n in de -00 ge-
e> .u - brnndziekte nog heem,
1.'<), ni..t b.>hoortik (ha.lf) wer-
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