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koel is ; werd 's middags de heete aarde tegen het plantje 
aan gelegd, zoo zou dit daardoor lyden (een levend plantje 
is koeler dan de omgeving). 

De bygeschoven aarde geeft de slappe teere plantjes steun 
en tevens is er gelegenheid om nieuwe worteltjes te ont
wikkelen. 

By deze jonge aanplant is het zaak om rupsen af te 
zoeken. Deze kunnen meegegaan zyn uit de kweekbedden, 
ze tasten zeker den top aan, daar de rest slap en half 
verwelkt is, en een plantje met beschadigden top is natuuriyk 
niets waard. By die eerste aanaarding worden alle minder
waardige plantjes verwyderd, en 's avonds door nieuwe 
vervangen, zooveel mogelyk van denzelfden leeftyd; dit 
heet inboeten (sisip of soelam). Zouden er echter veel 
plantjes vernieuwd moeten worden, dan werpt men liever 
het geheel gedeelte aanplant weg en plant alles opnieuw, 
want zulk een aanplant zou onregelmatig worden; dit 
schaadt den groei en bemoeilykt later den pluk. 

In die tabak, waar pas de eerste kaki's (aanaardingen) 
aangebracht zijn, treden by droog weer vaak talryke dik-
buiken op; ik heb wel gezien, dat dit plaatseiyk tot circa 
60 pCt. steeg. En dit ook schynt meer voor te komen by 
tabak die onder plankjes heeft gestaan dan by die, welke 
van den aanvang af vry stond. Dit is echter slechts myn 
waarneming van 1 enkel oogstjaar. 

Dit sterke optreden van dikbuiken in het open veld ziet 
men alleen by' de eerste aanplantingen, dus die van einde 
Maart en begin April; later komt dit niet meer voor. Moet 
een stuk aanplant om dikbuiken vernieuw worden, dan is 
de betrokken koelie een heel eind achterop, want dit gebeurt 
meest zoo wat 21/2 a 3 weken na het planten, dus nadat 
reeds eenmaal is aangeaard. Al dit werk is vergeefs ge
weest, ja, het terrein moet weer worden gelyk getrokken. 
Sisippen gebeurt ook regelmatig: overal waar een plantje 
is verwyderd wordt dadelijk een nieuw gat gemaakt en op 
een bepaalden avond geeft de assistent bevel tot sisippen, 
tegen vyf uur of half zes. ledere koelie weet hoeveel 
plantjes hy noodig heeft; die worden in het mandje gehaald, 
en met de bibet en den gieter gewapend gaat hy op weg. 
Sisippen biyft echter altyd half werk: nog langen tyd daarna 
wyst een geoefend assistent de plantjes aan die gesisipt 
werden. 

Een zesde gedeelte van elk veld wordt achtereenvolgens 
geheel beplant; telkens zet de tandil weer nieuwe andjirs 
om de ryen goed recht te zeggen. Vier a zes malen wordt 
geplant, en zoodoende staan er ongeveer 2500 plantjes in 
elk veld in den grond. 

Is eerst een zesde beplant, dan wacht men een achttal 
dagen, vóór men verder gaat met planten. Want ten eerste 
is er nog geen voldoende oude bibit, maar waar 't op aan
komt is, dat bij te snel planten de koelies later het werk 
niet af kunnen, vooral het plukken niet. Want voordat de 
velden tot het einde toe beplant zyn, is de eerste geplante 
tabak al ry'p, en alle werkzaamheden moeten dan tegelyk 
gebeuren: bibit verzorgen, tabak verzorgen, aanaarden, 
plukken, aanrygen, tabak ophangen, af bundelen en schoon
houden der wegen en slooten. 

Gewooniyk wordt het eerste zesde wat langzaam geplant 
d. w. z. dagelyks een betrekkeiyk klein stuk grond beplant. 
Is dit zesde vol, dan is het eerst geplante juist aan de 
eerste aanaarding toe, en zoo vervolgens het later geplante. 
In de acht dagen pauze in het planten kunnen de koelies 
het werk dus op hun sloffen af, ik bedoel zonder over
haasting, waardoor deugdelyk, zorgvuldig gedaan werk 
verkregen wordt. En dit juist is van veel belang: van het 
begin af de koelies aan zorgvuldige behandeling van 
het produkt te gewennen; bovendien hebben assistent 

en tandtls den tyd om daar sterk op te letten en by ruwe 
behandeling van de aanplant dadelyk daartegen op te treden. 
De koelies leeren, dat ruwe behandeling van tabak straf 
tengevolge heeft (b.v. opnïeuw doen van het werk vaneen 
halven dag) en blyven later in dat idee, waardoor tandils 
en assistent hen niet meer behoeven te waarschuwen. 

(Wordt vervolgd). 

UIT MIJN REISHERINNERINGEN 
VAN Ï904. 

Flühli-ranft, het Melchtlial en de Frütt. 

anneer we van ons hotel „Nünalphorn" een uitstapje 
naar Melchthal maken, wordt onze aandacht terstond 
getrokken door de vogelscharen die we op onzen weg 

ontmoeten, putters springen steeds voor ons uit op den 
weg, lysters en groene spechten ziet men overal in de 
bosschen, roodborsten en kwikstaarten zitten op het hek, 
alle mogelyke meezensoorten zitten of hangen aan twygen 
en grashalmen, de koekkoek roept en de nachtegaal slaat 
(het is nog geen St. Jan.). Alles zingt en kwinkeleert om 
het hardst en we verlustigen ons in de bloemenpracht, die 
de berm der wegen en aangrenzende weilanden versiert. 
De akelei groeit hier van af zuiver wit tot het diepste 
rood en helder blauw. Orchideën ziet men in talloos veel 
soorten. Het gele en witte walstroo geurt u tegen en de 
maretak of vogellijm hangt in de lijsterbessen. 

Bevallig steekt de spirea haar roomkleurige pluimen 
omhoog en schynt een waar toevluchtsoord voor kevers te 
zyn, want nimmer zag ik zooveel zeldzame kevers bij 
elkaar dan op deze bloempluimen, het is hier een dorado 
voor keverkundigen. 

We zyn nu in het bosch aangeland en bewonderen de 
beekjes, die dwars over ons pad zich omlaag storten naar 
de Melcha, het ifftechte wilde natuurbosch, dat duet denken 
aan Rusland en Scandinavië, mostapyten bedekken de 
rotsblokken om ons heen en reuzenvarens ryzen overal 
uit de spleten omhoog, de bodem-vegetatie is hier geweldig 
ryk: waldmeister, maagdepalm, spirea's in verschillende 
soorten, boschbesschen rood en blauw, d. w. z. de vruchten 
zullen we eerst met Juli te zien krygen, bloemen in groote 
verscheidenheid. De vogels worden nu minder talryk en 
de loofboomen komen in de minderheid, het naaldhout 
overheerscht. 

Fynsparren en zilversparren schieten kaarsrecht omhoog 
als in wedyver met de omringende bergen. Sinds we het 
dorpje Melchthal verlieten, hebben we geen menschelyk 
wezen meer bespeurd. De klimop en de hegge-clematis, 
die de boomen der dalen omranken, zyn hier niet meer te 
vinden; steeds hooger voert onzen weg, kleine slangen, 
hazel worm, de zwarte en de gevlekte salamander, we hebben 
ze alle gezien en we geraken zoo echt in een stemming van 
bewondering en van overpeinzing. Het bosch wordt dunner 
en lager naarmate wy hooger sty'gen. 

We bereiken het gebied der alpweiden waar de sennhutten 
liggen, waar de koeien hun melodische klokken doen hooren 
en waar het zonlicht een landschap van vrede en bekoring 
u voor oogen tooveren kan, dat ge nimmer vergeet. 

Nog éénmaal komen we door lage verweerde dennen, 
geknakt en gehavend door sneeuwlawines, die hier 's winters 
omlaag vallen en dan houdt alle boomgroei op; uit keisteen en 
en rotsblokken bestaat thans de geheele omgeving. Woest 
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onheilspellend verheffen zich de loodrechte bergwanden, in 
zigzag gaat het pad omhoog, 1000 meter beneden ons zien 
we het vriendelijke dorpje Melchthal met zijn kerktoren en 
zyn weilanden in den zomerzon schitteren. 

Steeds steiler wordt onze weg en plotseling staan we 
met verbazing te staren naar de eerste sneeuw die we in 
een rotsspleet gewaar worden; tegelijkertijd krijgen we de 
eerste alpenroozen (een soort van rhododendron) te zien-
Allengs neemt nu de plantengroei weer toe maar van 
geheel anderen aard dan die we straks verlaten hebben. 
In het dal wil alles omhoog als in wedijver met de bergen, 
hierboven is het juist omgekeerd, de planten kruipen over 
den grond, slechts weinigen verheffen zich meer dan eenige 
decimeters. Steeds meer onbekende planten vertoonen zich 
aan ons oog, we geraken in verrukking over de heerlijke 
kleuren der bloemen en springen van steen op steen, om 
ons te verlustigen aan den overvloed van bloemen van 
wie wij niet wisten dat ze bestonden. 

Onze extase neemt toe, we vergeten alle moeheid van 
daar straks en we kunnen loopen en springen alsof we 
pas onze wandeling begonnen waren en dat wil nog al 
wat zeggen na de onafgebroken klimparty van te voren. 

Wy zien thans niet meer naar sneeuw of naar bergen, 
maar hebben alleen oog voor de heerlijke alpenflora, die 
voor ons ligt uitgespreid. 

Het schynt my moeilijk toe iemand die nooit iets der-
gelyks zag, den indruk weer te geven die dezen bloemen
pracht en deze omgeving op ons maakte. 

Het waren niet alleen de bloemen, maar het was ook de 
lucht, die wy inademden die onze stemming beheerschte. 
Uit het bezinksel der pas gesmolten sneeuw staken de 
alpenbloemen hun stoeltjes op, beschenen door een schit
terende voorjaarszon. 

Het was het genot van het by ons wekenlange voorjaar 
dat men hier in één enkel oogenblik doorleeft. Daar trilt 
iets door de lucht, dat ons in dankbare stemming brengt, 
iets van onze jeugd en voorjaarsherinneringen van geurende 
primula's en maartsche violen. Wy zien het alpenklokje en 
de gele sleutelbloemen in tallooze verscheidenheden in de 
onmiddelyke nabyheid van hooge sneeuwmassa's; wy zien 
weiden blauw van gentiaan en vergeet-my-niet en bloemen-
soorten, wier bestaan wy niet vermoeden. Wy zien velden 
rood en paars van alpenrozen, die in de verte doen donken 
aan onze bloeiende heidevelden. Wy zien de gele viool en 
de steenbreek, de kogelbloem on het vetblad, dat merk
waardig genoeg geel en wit bloeit In plaats van paars 
zooals by ons, ook vinden wy de aurikel en de lelie van 
mars en nog voel meer, dat ik niet heb opgeteekend. Ik 
geloof niet, dat de meest prozaïsche mensch kalm blijven 
kan by het aanschouwen van zulk een alpennatuur. Het is 
trouwens slechts op enkele plaatsen in Zwitserland, dat 
men dien overvloed van soorten vinden kan. Wy waren 
daar in het gebied der schatten, beroemd om zyn flora 
van edelweiss en alpenrozen. 

In het hotel Frütt konden we uitrusten en nog eens het 
echte alpenlandschap aanschouwen over de woeste Melchsee 
naar de sneeuwvelden der ï i t l i s bergen. In een vaas op 
tafel stond een handvol bloemen die er uitzagen als orchideën 
uit een warme kas en by nader bekyken akelefen bleken te 
zyn met bloemen ter groote van een 5 fr. stuk. Wonder
bare natuur, die naast sneeuw en ys zulke scheppingen 
kan te voorschyn brengen, zulk een verscheidenheid in 
soort en kleur, dat de flora van onze weilanden er In het 
niet by' verzinkt. 

Ik dacht, dat deze aanteekeningen de moeite waard waren 
aan de levende natuur op te zenden, misschien geeft het 
aanleiding aan deze of gene diezelfde wandeling te doen 

en dan hoop ik beter toegerust met botanische kennis dan 
ik en met voldoende preperatieven gewapend, om de lezers 
van „De Levende Natuur"in meer aanschouweiyken vorrn dan 
waartoe ik in staat ben, de heerlyke alpenflora voor oogen 
te brengen. 

Deventer B. STOFFEL. 

FEBRUARI. 
'-fNeeds veertien dagen geleden is de zanglyster begonnen 
j£\. te zingen, denzelfden dag bloeiden de hazelaars langs 

het beekje in de duinen en sneeuwklokjes kwamen 
by drommen uit den grond. 

De berichten in de kranten omtrent de abnormaal vroege 
lente sla ik altyd over, want het is eigenlijk een normaal 
verschynsel dat de lente abnormaal vroeg is. Het nieuwe 
jaar begint met Nieuwjaar. 

Soms komt Maart met sneeuw en hagelbuien, en dagen 
achtereen den beruchten Noordooster, en wanneer die gure 
periode dan goed en wel achter den rug is en de kastanje-
blaren uit de knoppen duikelen, dan zegt men, dat de lente 
nu werkeiyk gekomen is. En heel ondankbaar vergeet 
men dan de heerlijke, krachtige lichte dagen van de Sprokkel-
maand. 

Ilfc sprokkel druk in Februari, maar geen dor hout, dat 
verzeker ik u. Vandaag sneeuwklokjes en bloeiende hazelaren, 
morgen de aconietjes, die overal hun krom ruggetje boven 
het gras uitsteken. Wanneer ik in 't bosch even de dorre 
oikeblaren oplicht, dan krioelt het daaronder van de.jonge, 
bleeke scheutjes der anemonen, die alle bezig zyn, op te 
staan. De vogelmelkjes zyn hun voor, want die hebben 
zich al door de bladerenlaag heengeboord. 

De korstmossen wapperen langs de eikestammen. Ze zyn 
gekroesd en gekruifd en bezet met nopjes en bekertjes, 
waartusschen het rupsje van den mosmeter zich onzichtbaar 
maakt. En als ik toch — zooals ik nooit kan nalaten — 
probeer den Carnavalgast te vinden, dan schatert hoog in 
de toppen de groene specht zyn eerste lentelach. 

Waar weinig wandelaars komen, staan de mosplantjes 
dicht opeen, in onuitputteiyken rykdom van vorm en kleur. 
Ze staan er op te wathten, dat ook hun eens meer aan
dacht geschonken wordt: hoorn tand en dubbel tand, slaapmos, 
boompjesmos, haarmos, het fijne kanten thujamos en het 
sterremos, waarvan de langgesteelde urntjes in groepen 
van vyf of zes omhoog stygen als de stralen van een 
fontein of de bouquet van een vuurwerk. Naar den sloot
kant krygen de levermosen de overhand op de bladmossen 
en staan in 't half duister op lichte stoeltjes de mooie 
sporondoosjes van Pellia. 

Een dikke kastanje heeft zyn zaadhuid gescheurd en 
zoekt nu met een dikken wortelpunt de vochtigen bodem. 
Naast hem puilt een eschdoornzaad uit de bruine vrucht
huid en overal komen kiemplantjes te voorschyn van 
walstroo, koekoeksbloem, hondstong en wat er van ooievaars-
bek, gouwe, nagelkruid, veldkers in 't najaar ontkiemd is 
vormt nu dichte rozetten, meteen dikken prop in 't midden. 
Had ik tyd, dan liet ik u met 't microscoop zien, hoever 
daarin do bloemen reeds gevorderd zyn. 

Maar als 't regent is het te donker en by mooi weer 
blijf ik niet in huis. Er zyn steenarenden en valken in ' t 
duin, langs de zee trekken de ganzen, pluvieren en diverse 
eenden naar het Noorden, in de sparren wemelt het van 
goudhaantjes en in 't elzebosch is nu altyd kans op sysjes. 


