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2e dat er van die planten nog wel wat verwil
derd zullen zijn overgebleven. En dat is ook zoo. 
Bilzekruid, donkere Oeievaarsbek en Duizelkruid of 
Dorenicum pardalianches, de panterwurgende, zijn 
hier neg te vinden. Maar nu de boschjes, waar 
deze mooie planten zich nog in stand hielden, één 

zijn geworden met een „villapark*, zal het wel 
gauw met ze gedaan zijn. De donkere Oeievaars
bek heeft donker-purpere bloemen en moei-vormige 
bladen met bloedvlekken. Let eens op de stand 
van de bloemknoppen. De Dorenicum is een prach
tige plant, wel meer dan een Meter hoog; hij prijkt 
in Mei met één, soms meer bloemen als kleine 
zonnebloemen, maar veel fijnstraliger. Sierlijk zitten 
de bladeren verspreid langs den enkelen langen 
stengel; de benedenste zijn onderaan weer verbreed. 
Van het zeer giftige Bilzekruid zijn mooi de vreemd-
geteekende en gekleurde bloemen. Zooals de meeste 
groote Selaneeën komt hij bijna nooit ergens voor 
in groote hoeveelheid. 

Nu kunnen we weer naar Oestbroek terugloopen, 
en van daar de Oestbroeksche laan af tot even 
vóór het fort aan de Hoofddijk; dan slaan we links 
af. We komen dan langs een moei besloten wegje 
achter Rhijnauwen; van daar gaan we verder naar 
Utrecht terug. 

Dit laantje loopt door tusschen boschjes, akkers 
en weiden; het is op sommige gedeelten omzoomd 
met Loek-zonder-Loek, helder groen-en-wit, in het 
voorjaar; in den zomer nagelkruid en boschandoorn, 
en stralend witte ganzebloemen, en penningkruid 
en wilde aardbei. Nog wat later bloeit hier het 
rivierklei-minnende Leverkruid met lange aren van 
goudgele bloemen; het heeft bladen van hetzelfde 

type als andere Rosaceeën: Spiraea, Roos en Sorben-
kruid. 

Halverweg Rhynauwen gaan we langs een boerderij, 
gelegen in een kleine omgeving vol afwisseling; dan 
komen we in een smalle beukelaan, de stammen als 
rijzige marmerzuilen dragen het schaduwgevende, 
luchtige loofgewelf. Op den grond overal look-zonder-
loek, boschandoorn, nagelkruid, wilde aardbeitjes, 
robbertskruid of wilde geranium, penningkruid, en 
speenkruid met bloemen als schitterend gele sterren, 
als waren ze geslagen uit goud. Ringslangen zijn hier 
weer veel. Vóór Rhijnauwen zien we rechts een kleine 
open weidestreek met veel greetrende enkelstaande 
meideorn-boomstruiken, en grazig vól hooge bloemen: 
boterbloemen, ganzebloemen, en later geel lever
kruid, witte schermen van de wilde Been en gouden 
schermen van Kruiskruid. Dan beginnen de fort
grachten van Rhijnauwen; die langs den weg lijkt 
wel een meer, heel mooi met het breede watervlak, 
omzoomd met hoog riet en omgeven door weiden 
en wallen met boschjes; er zijn ook hooge populieren: 
echte rivierboomen. 

Nu hebben we nog een mooie wandeling naar 
Utrecht. 

Daar ik weet dat de werkelijkheid mijn beschrij
vingen verre overtreft, zoo weet ik ook, dat ge 
geen berouw zult hebben, als ge deze flinke wan
delingen hebt gemaakt. 

Tot een volgende keer. 

Zomer 1904. JOHANNES DE ZWERVER. 

EENIGE JAREN BIJ DE TABAK 
IN DELL 

(Vervolg). 

Waar, revenons a nos moutons; ik zou de heele tabak 
i \ vergeten. 

Ik was in het rintissen blijven steken. Er wordt een 
rechthoek uitgezet van 300 hij ± 2000 Meter, en later wor
den op afstanden van 100 M. nog 2 zulke rintissen van 
2000 M. daartusschen gemaakt. 

Het verder openhakken daarvan gebeurt in taak, zooveel 
mogeiyk door Batakkers. De eene z '̂de van 2000 M. wordt 
3 depa (6 voet) aan weerszijden van de stokken schoonge
maakt, de boomen worden gelijk met den grond gekapt, 
behalve de zeer zware, en aan de kanten gelegd; dit is de 
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toekomstige plantweg. De andere lijnen behoeven maar 2 
depa breed gemaakt te worden. 

Is dit klaar, dan wordt het kappen van het bosch uitbe
steed aan Batakkers, die daar bijzonder slag van hebben. 
Een voorwaarde hierby is, dat al wat over do sleuven heen-
valt, weer weggeruimd moet worden, en dat het gekapte 
bosch niet meer dan circa 1 M. dik ligt, m.a. w. dat alle 
opstekende takken nog afgekapt moeten worden (dan z\jn 
er veel kapvlakken aan het hout en het droogt snel . In 
Augustus en Sept. moeten de koelies daaraan werken: ver
der verkappen on bijeenwerpen van het hout. Daarna wordt 
dit zooveel mogelijk verbrand, om, waar men bvj den grond 
kan komen, deze nog vóór het eind van het jaar om te 
spitten met den hak (tjangkol). 

Op lalangterrein worden ook deze hjnen uitgezet, dikwijls 
de middenlijnen ook eerst later. De lalang wordt daar by 
strooken omgekapt; na enkele dagen is deze voldoende 
gedroogd om verbrand te worden; de lalang die niet gekapt 
is brandt dan mee weg. In den tijd dat het vee beschik
baar is, n.1. Maart tot half Juli, wordt de grond geploegd 
met telkens 3 span ossen voor één ploeg. 

Einde Augustus wordt die geploegde grond nog eens 
door de koelies omgetjankold. De grond blyft dan liggen 
tot Januari. 

In de 3 maanden October tot December zijn de Chineesche 
koelies bezig met het sortoeren van de tabak, en alleen de 
Javanen en de slechte Chineezen (Kongsikans; werken bui
ten. Zü moeten den plantweg maken, gewoonlijk 24 voet 
breed, aan weerszijden met een slootje; de achterparit 
(sloot) en de middenparits worden gegraven; alles 4 voet 
breed, 3 voet diep en 2 Voet zooibreedte. 

De Javanen moeten echter voor- eerst de gebouwen 
maken: 1 assistentwoning, 3 of 4 koeUewoningen en oen 
10-tal droogschuren (bangsal). Do kongsikans maken 
overal het terrein gereed, bestaande in het rooien der 
stronken, omyankollen van lalang-grond en gelijktrekken. 
Het bouwen doen de Javanen of de Bayans (van Bawean) 
in taak, waaronder alles begrepen i s : kappen van het hout, 
uitsleep tot den naasten weg, opzetten van de stijlen, onder 
dak brongen. 

Voor het assistentenhuis wordt dan een Chineesche tim
merman goöngageerd, om den binnenbouw temaken: vloer 
leggen, wanden, deuren en luiken maken. Dan wordt het 
hout wit of lichtgeel gekalkt en klaar is Kees. De koelie
woningen worden geheel door Javanen gemaakt, de droog
schuren eveneens. Ook worden in dezen tyd de velden 
uitgezet. 

De afstand tusschen plantweg on achterweg wordt op 
verschillende plaatsen nog eens nagemeten en daaruit volgt 
dan de breedte, die elk veld moet hebben. "Wil mon n.1. 
de velden voor 15000 boomen bestemmen, dan berekent 
men bv. dat in 1 ry 660 boomen komen; het aantal rijen 
wordt dan 23. ledere rU heeft 3 voet noodig, het veld 
wordt dus 69 voet breed plus nog 2 voet voor den „veld-
parit" (kleine greppel) van li/s of 2 voet breedte. Dus totaal 
71 voet. Natuurlijk moeten sommige velden breeder worden, 
omdat er een dool afvalt voor oen of ander gebouw. 

Zoodra hot aantal velden bekend is, worden do kongsi's 
vastgesteld door den administrateur en de tandils krijgen elk 
een daarvan aangewezen. De bekwaamste tandils krijgen 
natuurlijk hun kongsi in het moeilijkste terrein (oorbosch 
of slechten grond) daar een goede tandil goede koelies 
krygt. De koelies kiezen zich daarna oon kongsie uit. Men 
ziet ze dan na afloop van do sorteeruren langs de nieuwe 
plantwegen slenteren in kleine groepjes, zich een veld uit
zoekon. Daarbij z ĵn de meer of minder lastige begroeiing, 
do hoedanighoid van den grond, en de tandil, die daar 

heorschen zal, punton van bespreking'. Zij geven aan den 
tandil kennis, dat zü in diens kongsi willen komen, maar 
wordon soms afgewezen, als zij bekend zijn als lui, zwak 
of erg brutaal. Vreest een tandil echter, zyn kongsi niet 
vol te krijgen, dan neemt hü ook wol lastige koelies aan, 
want anders wordt zijn kongsi aangevuld met singkeh's 
die nog niets konnen, of, nog erger, met kongsikans, die 
het nog eens willen probeeron. En met slechte koelies 
heelt de tandil veel meer last dan met brutale. 

Nu dan, omstreeks ons Nieuwjaar is het sortoeren afge-
loopen, de tandils zenden eenige koelies, om de nieuwe 
woningen schoon te maken en er putten te maken. Een 
verhuisdag wordt vastgesteld door den administrateur. Elke 
tandil krijgt dan een ossenkar voor het transport van zjjn 
eigendommen, en de koelies sjouwen het zelf. Zoo'n koelie
inventaris bestaat uit een slaaptafel, een matje, een hang-
klamboe (muskietennet) en een paar kleedingstukken, 
geborgen in oen kist (zoowat als een vioolkist) met een 
helslot. Bovendien een paar land werktuigen : tjankol, hark, 
kapmes; en niet te vergeten een paar sloffen of ingetrapte 
schoenen en een houten bademmertje; soms ook nog een 
pannetje. Elke koelie zoekt zich een plaatsje uit in de 
gemeenschappelüke woning, waarbij geschillen beslecht 
worden door den tandil. De kok van de kongsi wordt nu 
geholpen aan het maken van eon paar kookplaatsen van 
klei, de offerplaats in de tandilwoning wordt in orde gebracht 
en daarmee is alles afgeloopen. Het schoonhouden van de 
woning regelt de tandil. 

's Middags komen de tandils by den assistent, die inmid
dels de nieuwe woning ook heeft betrokken, doen opgave 
van de koelies die in hun kongsi z ĵn en van de gereed
schappen, die deze nog verlangen. Die worden dan de 
volgenden morgen per ossenkar by den assistent gebracht, 
die ze weer aan de koelies uitdeelt. De assistent maakt 
dan zijn boeken in orde en debiteert eiken koelie voor de 
tariefwaarde der gehaalde gereedschappen. Hü loopt dan 
met z\jn tandils den plantweg langs, en wijst hun officieel 
de grenzen der kongsis aan. Dan verloot elke tandil, 
onder toezicht van den assistent, de velden onder de koe
lies, die dan soms nog onder elkaar weer ruilen. En dan 
zet de koelie by zyn veld een kaarsje in een gespleten 
stok, om van den Topehkong (zyn Uod) diens zegen op dat 
veld af te smeeken. 

Nu worden de voorschotten aan de koehes nog uitbe
taald, gedoelteiyk in geld, gedeelteiyk als bon op den 
Chineeschen kedai-houder (winkel) voor ryst. En dan krygen 
de koelies nog een halven dag vry om hun inkoopen te 
doen en hun gereedschappen ineen te zetten en te siypen. 

En den volgenden morgen begint dan hot werk. 

De Koelies a a n het werk. 

In het eerste begin van Januari vatten dus de Koelies 
het werk op. Het gomakkelykst is hot werk, waar het terrein 
vooraf bewerkte boschgrond is. Daar valt betrekkeiyk weinig 
hout te verbranden, en een niet zeer zware opslag te kappen. 
Bovendien is de boschgrond meest ruller, gemakkeiyker te 
bewerken dan lalanggrond. Is er aan het terrein echtor 
niets anders vooraf gedaan, dan eenvoudig omkappen van 
het bosch, dan heeft de koelio daaraan veel werk; daar
tegenover staat echter, dat hy een laag bedrag aan vóór-
bewerking op zyn rekening krygt. De koelio moet dan zelf 
al het hout verkappen en op hoepen brengen. By lalang
grond wordt eerst de nieuw opgeschoten lalang, dikwyis 
al weer 2}^ a 3 voet hoog, omgekapt, voorloopig alleen het 
„eerste derde" (algemeen gebruikte term voor de achterste 
100 M. van de afdeeling), hetgeen binnen 3 dagen is afge-
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loopen. Die lalang wordt gebrand, daarna gaan allen tegelyk 
aan het tjankollen. De koelie werkt voor eigen rekening 
en behoeft dus geen aansporing. In deze eerste dagen van 
het werken ondervindt menige koelie last met zyne handen, 
waarvan de huid zachter geworden is gedurende den sorteer-
tyd. De een heeft blaren, de ander heeft stukgebroken 
blaren, en sommigen hebben een ergere kwaal: het barsten 
van de huid volgens de vouwiynen. Dit schynt zeer pyniyk 
te zijn, en verbetert slechts zeer langzaam; ik geloof zelfs 
dat het voor sommige koelies een ongeneeslijke kwaal is. 
Maar zy schikken zich spoedig in hun lot. En nu zijn ook 
de echte veldkoelies, die waar het ware vuur in zit, spoedig 
van de geboren kongsikans te onderkennen: de eerste 
geeft den moed niet op, al heeft hy een pynlyke kwaal, 
de laatsten zitten spoedig bij do pakken neer; zyn ze maar 
een beetje ongesteld of hebben ze een gering ongemak, 
dan melden ze zich ziek en willen een dag thuisblijven. Ze 
raken dus ten achter bij de flinkere koelies, hetgeen hun 
ijver nog meer doet dalen, daar deze achterstand op ge
regelde tijden moet ingehaald worden. Daar nl. alle velden 
geiyk op moeten planten, is het ook noodig dat alle velden 
gelijk op werken. Daarom staat men de goede koelies niet 
toe in hun .tweede derde" te beginnen, alvorens de geheele 
afdeeling of althans de geheele kongsi zyn „eerste derde" 
klaar heeft. Dus moeten de sterke koelies werken in de 
achteriyke velden. Dit geschiedt tegen betrekkeiyk zware 
betaling, omdat men feiteiyk de goede koelies niet daartoe 
kan dwingen. Men zocht het dus in hoogere betaling, en 
dit komt weer ten laste van het achteiyke veld. Bovendien 
wordt dit extra werk contant betaald, elke halve maand. 
De onderneming schiet het noodige geld dan aan de achtelyke 
koelies voor; zy ontvangen dit geld echter niet zelf, maar 
de tandil krijgt het en die betaalt het uit aan dengeen, 
dien het toekomt. 

Dit alles heeft het groote voordeel, dat in alle velden 
steeds het werk even ver is opgeschoten, maar daartegen
over staan de nadeelen van zware belasting der zwakke 
koelies, zoodat deze dikwyis niet uit schuld komen, waar
door hun yver weer aanmerkeiyk mindert en de sterke 
koelies bewerken hun eigen veld minder deugdeiyk om 
maar spoedig veel geld te kunnen verdienen in het veld 
van hun zwakkeren buurman. Toch biyft men op deze 
methode aangewezen, daar de Chineesche daglooners meest 
te zwak zyn, om behooriyk een tjankol te hanteeren en 
Javanen hebben wel wat anders te doen, zyn er bovendien 
te lui voor, en het kost veel moeite om het tjankollen be
hooriyk door hen gedaan te krygen. 

By dit laatste werk hebben we gelegenheid de verschil
lende lastige planten te leeren kennen. 

Op boschgrond ligt het hout gekapt op den grond; is dit 
vooraf reeds gebrand, dan zyn alleen de zwaardere stammen 
blyven liggen met de lianen; zoo niet dan vindt de koelie 
een zwaar stuk werk. Hy zelf moet dan alles „koempoelen": 
klein hakken en op hoopen gooien, later branden. Ook dit 
branden gebeurt op een heel derde tegelyk in alle velden, 
op een namiddag by droog weer en gunstigen wind. Hitte 
en rook zijn dan ondragelyk. Het dunne hout zet dan de 
zwaardere stammen in brand, en deze blyven dag en nacht 
doorbranden, ook al komt er later een beetje regen. Besteedt 
de koelie daaraan niet voel werk, dan brandt de boel ook 
slecht en de stammen vatten geen vuur. Lukt het branden 
niet goed, dan heeft de geheele kongsi ellende, want dan 
moeten alle koelies samen werken, het zware hout weer 
verkappen en weer byeen sjouwen. Het kleine hout is 
opgebrand, zoodat het veel moeite kost, om de stammen 
in brand te krygen. By oerbosch hangt alles van het eerste 
branden af, als dit ook mislukt komen de velden nooit 

meer goed schoon. En veel restanten hout tusschen de 
tabak bemoeilijkt later het oogsten en de controle. Maai
er zyn houtsoorten dio moeiiyk branden, zooals marbau; 
en andere die maar even vuur hoeven te vatten, om totaal 
weg te branden, zooals de twalang. 

By hot koempoelen moeten de stammen in de lengte 
tegen en op elkaar gelegd worden, en daaronder en op komt 
het takhout. Dit schynt het trekken te bevorderen, althans 
het hout vat vuur o 'e r zijn geheele lengte. Als er stammen 
onverbrand zyn blyven liggen, legt de koelie daar dunne 
en korte stammen overheen, en stapelt daarby wat rijs-
hout, dat hij dan in brand steekt. Zoo wordt met weinig 
moeite het te zware stuk hout in 2 of 3 stukken verdeeld 
zonder hakken. Als dit in alle velden gebeurd is, gaan op 
een dag alle koelies van die kongsi samen werken: in 
groepen sjouwen zy de restanten hout bijeen; die moet 
elke koelie voor zich dan maar weer verbranden. 

De lianen willen haast nooit branden, zelfs al hebben zij 
een maand of 5 liggen drogen. Ten einde raad sleept de 
koelie ze maar naar het bosch, dan is hy" ze ook kwijt. 

Waar flink gebrand is, schiet niet spoedig onkruid op, 
althans zeer weinig en nooit verder belemmerend het 
tjankollen. 

By dunner bosch gaat het branden veel gemakkelijker, 
maar na' het branden komt het onkruid weer op: de lalang 
tracht er zich al spoedig te nestelen, gras kan er ver
bazend zwaar worden, zoodat de opperlaag van den grond 
haast zodeachtig wordt, by het tjankollen niet uiteen valt 
en zoo dubbel werk vordert (elke zode moet stukgeklopt 
worden). 

Bij zeer ijl bosch leeren we als grootsten lastpost den 
Salearan, vroeger genoemd, kennen. Vooreerst laat het 
zich lastig kappen, dan wil het niet branden, de koelie 
bezeert zyn handen by het hanteeren van dit goed en zyn 
voeten by het trappen op de stronkjes. De koelie laat het 
dus maar eerst liggen en zal het later wel eer.s verbranden. 
Somtyds komt hier ook de Canna in het wild voor steeds 
met roode bloemen; die is ook niet zoo gemakkeiyk u i t t e 
roeien, maar dat gaat toch nog wel, al steken zij een paar 
maal het hoofd weer op. De onderaardschen deelen schie
ten n.1. opnieuw uit, ook als zij doorgesneden zyn door 
den tjankol. Natuurlyk raakt hun reservevoedsel op bij 
herhaald afkappen van de uitloopers. 

Hetzelfde geldt voor den grootsten lastpost: de lalang, 
die forsche onderaardsche stengels bezit, spierwit en met 
talryke korte geledingen. Uit iedere knoop van deze gele
dingen kunnen nieuwe opgaande loten ontspruiten. 

TAUKETI. 

^ ^ ^ ^ ^ *i*4#»^«$* 
KRUIS- OF ZELFBESTUIVING. 

yn deze caricatuurvorm worden die verhaaltjes dikwijls 
1 verteld. De geleerden') noemen moeder Natuur niet by 

' name, maar wat zy vertellen komt op hetzelfde neer. Zoo 
zegt Kirchner2) van Viola odorata: „ Auszer den groszhülligen 
effenen Blüten kommen, toenn Insectenhesuch ausgeblieben ist3), 
im August an den Auslaufern kleistogame Blüten zur 
Entwickelung! Knuth, inzyn „Handbuch derBIütenbiologie" 
(I pag. 66) meent zelfs, dat bij Drosera daarom kleistogame 

>) Men zie daarover Goebel. üie kleistogamen Blüten ood die Anpaastmgs-
theorien. Biologisches Centrnlblutt. Bund 2't. no. 2t, bladz. 773.780en TOlgeade. 
Wat hier volgt is daaraan ontleend. 

») Flora von Stuttgart, 1888, pag. 3-18. 
3) Cursiveering van mij. 


