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worden bij elkaar gezocht en afzonderiyk gestapeld; zulke 
stapels vertoonen nagenoeg geen warmte-ontwikkeling 
meer. Dit uitzoeken gaat vlug, want bij goed gesorteerde 
tabak ziet men dadeiyk aan den bundel, welk merk men 
voor heeft; bovendien zitten nu de bladen niet vast ineen
gebakken, z,ooals dit met de te sorteeren bladen het geval was. 

Zoodra eenige voorraad verkregen is, begint ook het 
uitzoeken der 4 lengte-sortimenten in elk werk, hetgeen 
gebeurt met behulp van een maatplankje met opstaande 
achterkant, en waarop 2 strepen staan. De te meten bundel 
wordt daar even op gelegd met den kop tegen den op-
staanden rand. Reiken de punten der bladen niet tot aan 
den eersten streep, dan is de bundel 4de lengte, enz. Vallen 
den bladtoppen voorbij den voorrand van 't maatplankje, 
dan is het 1ste lengte. 

Heeft men op 20 merken gesorteerd, dan is 't eind
resultaat byna 160 stapels: voetblad en topblad elk in 20 
kleuren, ieder in 4 lengten. Van enkele slechte merken is 
soms geen 1ste lengte voorhanden, van sommige goede 
geen 4e lengte. Vooral by de slechtere topbladmerken 
ontbreekt de 1ste lengte dikwijls byna of geheel. 

Deze 160 stapels heeten „afpakstapels", ze vormen het 
eindprodukt der plantage. Van die tabak wordt 80 K.G. 
afgewogen voor elke baal, die onder de pers tot op 9 Eng. 
duimen dikte wordt samengeperst, hetgeen voor de lichte 
merken nogal moeiiyk gaat. Het persen geschiedt onder 
een eenvoudige schroefpers met 4 lange armen, die elk 
door 4 man bediend worden; de druk wordt aangewend 
van boven. 

De te persen tabak wordt gestapeld in een zware kist 
van marbanhout, mot losse wanden die door sterke ijzeren 
haken byeengehouden worden, en die gemakkeiyk af te 
nemen zijn. Vóór de wanden opgezet worden, legt men een 
afpakmat van pandan op den bodem. Het stapelen in de 
nauwe kisten gebeurt door do kleinst gebouwde Javaansche 
vrouwen, want de forscher kunnen er niet in. Is de 80 Kg. 
in de kist, dan wordt daarop nog een afpakmat gelegd en 
dit geheel wordt onder de pers gebracht, hetgeen vlug 
gaat daar de kisten op wieltjes over rails loepen. 

De lichtste merken kunnen niet eens in de kist: een 
gedeelte moet vooraf worden ingedrukt om verder by ge
stapeld te worden. Is de dikte op 9 gebracht dan wordt de 
kist onder de pers vandaan genomen, de wanden losge-
haakt en de boven- en onderafpakmat door gereedstaande 
vrouwen met touwen aaneengenaaid. 

Nu blyft nog het merken der pakken. By het persen 
wordt reeds met kryt, om verwarring te voorkomen, het 
sortiment van den inhoud op een der matten geschreven. 
Met behulp van sch geschiedt dit dadelijk na het dicht-
naaien door een paar ontwikkelde Javanen. Op elk pak 
komen 4 aanwyzingen: merk der onderneming, kleurwerk, 
lengte merk en nummer der party. Bovendien op de enkele 
restantpakken aan de smalle kant het afwykende gewicht, 
hetgeen op de normale pakken niet vermeld behoeft te 
worden. 

De indeeling der partyen wordt in algemeene trekken 
door de directie in Nederland aangegeven en ter plaatse 
naar den werkelyken voorraad gewyzigd. De grootte van 
een party wisselt meestal af tusschen 300 en 600 pakken; 
topblad gaat in 1, soms in 2 partyen. Als ik nu nog op
geef dat de oogst meestal varieert tusschen 9 en lO'/a 
pikoel == 550 a 650 Kg. per veld, dat een onderneming 
300 a 400 velden beplant, dan kunt ge zelf nagaan, dat de 
oogst in 5 of 6 partyen verscheept en aan de markt ge
bracht wordt. 

Vóór de verzending verzekert de Maatschappij elke party 
tegen zeeschade, en wel elk merk voor een bepaalde waarde 

per Va Kg., zoodanig dat een gemiddelde van bv. f 1.50 
per Va Kg. voor den geheelen oogst verkregen wordt. 

De tabak is nu geheel gereed de reis naar Amsterdam te 
aanvaarden, waar zij in haar geheel op monsters by in-
schryving verkocht wordt aan den meestbiedende. Hiermee 
sluit ik mijn artikel. 

Door myn schrijven hoop ik, die belangstelling gevoelen 
voor den tabaksbouw, een overzicht gegeven te hebben van 
de werkzaamheden op een tabaksplantage. 

TAUKEH. 
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LENTE IN HET GEULDAL. 
(Slot), 

aandag 29 Mei begaf ik mij om een uur of acht op weg 
naar Slenaken. 't Was weer even warm als den vorigen 
dag, maar door eenige vereenvoudigingen in myn toilet 

had ik er nu minder last van. Boven op de Eperhei 
maakte ik een schetsje van een deel van 't heerlijke uit
zicht, dat men vandaar heeft. Een poeltje daarboven is 
geheel bedekt met witte batrachium-bloempjes. Vóór 
Slenaken doorzocht ik een bosch links van den weg en 
vond een enkele Platanthera montana in knop, Orchis 
mascula en fusca en één klein exemplaar van Cephalan-
thera. Verder zag het er, vooral op een open plek, bont 
van Galeobdolon, Robertskruid, Stellaria Holostea, Asperula, 
Ajuga reptans, Oxalis, Alchemilla, Listera, Polygonatum, 
Primula (uitgebloeid). Milium effusum. Paris, Arum en 
Luzula pilosa en albida. Van Ajuga reptans vond ik een 
paar albino's. Groote en kleine hommels gonsden druk 
rond. Daar had je de gewone dikke aardhommel, en dan 
de steenhommel, zwart met steenrooden achterlyfstop en 
de akkerhommel met roodbruin borststuk en achterlyfstop 
en de mooie Bombus muscorum, geel met oranje borststuk, 
en arenicola, vuilgeel met zwarten band over do thorax. 
Ook vloog daar een groote vlieg rond met een dik achter-
lyf, waarvan de achterste helft zwart, de voorste vuil 
ivoorwit is: Volucella pellucens, wier larven in hommel
nesten parasiteeren. En dan nog een vreemd uitziend 
insect, een vlieg, maar geheel ingehuld in een dikken 
vuilgelen pels en voor op den kop een lange spitse, naald, 
als een eenhoorn, ' t l s de Bombylius major, die daar van 
bloem tot bloem voortschiet en by de warmte niets geen 
last schijnt te hebben van zyn ruige pelsjas. Ook wespen 
(vespa) en by en en ' t vlugge roode snuitvliegje (Bhingia) 
dansten er rond. 'tZwartkopje ontbrak ook hier weer 
niet, nergens zag ik het zooveel als in Zuid-Limburg. 

In 't dorpje Slenaken groeit op een muur vry veel Cory-
dalis, die je eerst zoudt houden voor een beetje bleek 
uitgevallen lutea. ' t l s de zeer zeldzame Corydalis ochro-
leuca, eerst kort geleden in ons land ontdekt. In 't uiterlyk 
van bladen en bloemen komt ze geheel overeen met lutea, 
die in Valkenburg de stoenen oevers van de Geul bedekt, 
alleen zyn de bloemen zoo goed als wit op een enkel geel 
vlekje na. Door de korte dikke spoor, 't gemis van knollen, 
den bloeityd en de standplaats onderscheiden deze beide 
zich met de algemeene Corydalis claviculata van de bekende 
solida en cava en naderen ze tot Pumaria. 't Verschil 
tusschen deze beide geslachten ligt in den vorm der vruch
ten. Van Slenaken ging 't terug over 't „Groote Bosch," 
zooals op de stafkaart stond; een naam, die hooge ver
wachtingen wekt. Dit „Groote Bosch" bleek echter geheel 
uit laag hout te bestaan en er stond dan ook weinig byzon-
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ders. Alleen Phyteuma vond 
ik er in groot aantal. Ver
der enkele Orchis mascula 
en veel blaadjes van ane
monen. Een paar maal ritsel
de een hagedisje (Lacerta 
vivipara) door de struiken. 
't "Was zoo warm, dat ik 
biy was, om een uur of 
twaalf weer thuis te zyn. 

Toen de middaghitte voor-
by was, begaf ik my weer 
op weg en begon met een 
heerlyk bad in de Geul. 
Daarna ging betover hellen
de weiden vol orchideeën 
(Orchis Morio) langzaam 
omhoog tot den rand van 
het Elzeter bosch, waar 

juist een nieuw klooster gebouwd was. De kloosterbroeders 
hadden, vond ik, lang geen slechte plaats daarvoor 
uitgekozen. Naar voren had je een verrukkeiyk uitzicht 
over 'twyde mooie dal, waarin Epen met zyn spitse torentje 
en 't kasteel Beasdaal lag en dat geheel ingesloten wordt 
door zware bosschen, en naar achteren lag dadelijk het 
uitgestrekte Elzeterbosch, dat hier heel mooi is, al gaat 
't naar 't Zuiden over in laag hout. 't Klooster zelf is een 
licht sieriyk gebouwtje, dat ik uit de verte eerst voor een 
hotel had gehouden. In de avondkoelte wandelde ik nu 
voort door hoeriyke bosschen langs smalle kronkelpaadjes. 
Zeldzame dingen stonden er niet. Milium effusum, Melica 
nniflora, Carex sylvatica, Luzula pilosa, albida en maxima 
en Majanthemum, daar was 't mee uit. De nachtegaal 
sloeg kernachtige roffels in 't hout en uit de verte klonk 
't zacht en welluidend: koekoek koekoek. 

Langen tyd dwaalde ik verder rond zonder een mensch te 
ontmoeten. Verderop bestond 't bosch voornamelyk uit 
laag hakhout, heide en boschbes dekten den bodem, 't Was 
nog licht genoeg en daarom liep ik er dwaiv doorheen 
naar 't dorpje Vyien, doch had, hier aangekomen, geen tyd 
meer om eens te gaan zien naar „Piet Haan", de Oiieratie-
basis der heeren Jeswiet en Lodewyks, zooals de trouwe 
lezers van dit tydschrift zich zullen herinneren. Over het 
algemeen schenen de omstreken van Epen my echter 

mooier dan die hier. Als een groote donkorroode 
vuurbol stond de zon reeds dicht boven den horizon. 
Houthakkers keerden by groepjes terug uit't bosch. 
met moeden tred langzaam voortstappend, de 
helling af naar 't dorpje met zyn spitsen toren. 
Zwart was 't bosch tegen den rooden hemel. 
Meikevers gonsden weer overal rond. Ik haastte 
my terug en bereikte gelukkig nog voor donker 't 
ruime dal, waarin Epen op een heuveltje ligt. Ik 
hierboven zag de gloeiende zonneschyf nog geheel, 
voor de menschen in 't dal was ze reeds onder
gegaan. Rust lag over alles, niets verbrak de 
wyde stilte dan 't verre blaffen van een hond. 
Wat'was de aarde wyd, de hemel hoog! Ik stond 
stil en ademde diep. Maar toen spoedde ik my 
de helling af en terwyl ik daalde zag ik snel de 
zon achter de zwartbeboschte heuvelen wegzin
ken. Langs de randen van den hollen weg stond 
veel Pulmonaria, meest uitgebloeid. 

Dinsdag 30 Mei ontving ik 's morgens vroeg 
een briefkaart uit Amsterdam met nadere in
lichtingen omtrent de standplaats van Platanthera 
viridis (Goeloglossum) aan de Geul tusschen Fpen 

en Sippenaken en ik begaf my nogmaals op weg naar 
dit laatste dorpje. Aan de Geul vond ik een tweede 
plek met gele monnikskap, een plant, die den indruk 
maakt, hier echt wild voor te komen. Tuintjes toch, 
waaruit ze had kunnen ontsnappen, zyn in den 
omtrek ver te zoeken. Wel wyst 't voorkomen vlak aan 
de oevers van de Geul er op, dat zonder twyfel de zaden 
hier door aangevoerd zyn. Op dezelfde plek stond ook 
Phyteuma. Meermalen zag ik op de bloemen de ruige 
vlieg Bombylius. Vier keer zocht ik met taai geduld, de 
ver-loomende zonnewarmte trotseerend, de bloenuyke 
weiden af, waar de holtong moest staan, doch zonder het 
minste resultaat. Toen gaf ik 't op! Of deze orchidee ook 
weinig in 't oog valt! Gelukkig maar, dat ik haar nu reeds 
elders gevonden had, 't zou anders een groote teleurstelling 
zyn geweest. Van Sippenaken begaf ik my op weg naar 
Bleiberg. Toen ik echter dit plaatsje voor my zag liggen 
met zijn rookende fabrieksschoorsteenen en zwarte huizen 
tusschen kale bouwlanden, keerde Ik om en wandelde naar 
Hombourg, ook een Belgisch dorpje. Behalve 'tafstootende 
uiterlyk van Bleiberg, bracht nog iets anders my hiertoe. 
't Was nameiyk weer zoo ondrageiyk warm geworden, dat 
't genot van 't wandelen er geheel door verloren ging, 
vooral op deze rechte, stoffige wegen door droge bouw
landen, waar geen mooie planten te vinden waren. Ging 
ik nu, naar Hombourg, dan kon ik dwars door de heeriyke, 
koele bosschen naar Epen terug keeren. In een klein boschje 
aan den weg bloeide Lysimachia nemorum met haar kleine 
gele bloempjes, en verder stond er anemone, primula en 
polygonatum multiflorum, galeobdolon, en, midden in een 
stroompje, groot hoefblad, net lotosbladen op hun hoogen 
steel. In een donkeren hollen weg by Hombourg, een 
Belgisch plaatsje waar men Duitsch spreekt, stond weer 
Mercurialis perennis. De terugweg ging door statige, 
schaduwryke bosschen. In 't begin stond veel Paris en 
wat Mercurialis en Orchis mascula, ook een paar mageie 
Cephalanthera's of Epipactis. Verderop alleen Carex syl
vatica en Melica uniflora, behalve enkele bloeiende Lysi
machia nemorum. 's Zomers is alles hier dicht bezet met 
groote adelaarsvaren, waardoor men zich met moeite een 
weg moe^t banen en waarin konynen, hazen, reeën en 
vossen een veilige schuilplaats vinden. Nu stonden daarvan 
alleen nog maar een paar voet hooge sprieten met een 
paar krullen als einde en zytakken. Je kon er dan ook 
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makkelyk door hoen kijken en daardoor had 't bosch wel 
wat van zijn bekoring verloren. Maar daarentegen zongen 
er nu meer vogels. Veel liet zieh 't trillertje van den fluiter 
hooren, verder roodborstje, vink, fitis, tuinfluiter, zwart-
kopje, koekoek en wielewaal. Nooit treft men in zulke 
bosschen 't spotvogeltje aan, dat houdt meer van afwisselend 
terrein en zoekt de nabijheid van monschenwoningen, hoe 
schuw 't overigens ook is. Onder 't wandelen vond ik vlak 
langs den weg een nestje van Phylloscopus sibilator, 
doordat 't vogeltje er af vloog, 't Was ook weer half onder 
den grond met een opening schuin naar boven en bevatte 
een hoopje roode, pas uitgekomen jongen en nog 2 eitjes, 
wit met donkerbruine vlekjes. Van die der beide andere 
phylloscopi onderscheidt 't nestje van den fluiter zich door 
't gemis van veeren als binnen-'beklecding. Terwijl ik er 
naar stond te kijken bleven do beide ouders in een spar 

er vlak boven rondhuppen van tak op tak, zoodat ik mooi 
de lichte streep boven 't oog kon zien, en lieten daarby 
van tijd tot tyd een klagend: t j uu . . . . t j uu . . . . hooren, 
dat hopeloos droevig klonk in 't stille bosch. Maar toon ik 
mijn weg vervolgde, hoorde ik spoedig weer achter mij 
't i-trillertje. Op mijn verdere wandeling hoorde ik het 
treurige, zachte tjuu nog meermalen en wist nu van wie 
't kwam. Ook ontdekte ik nog een nestje van 't roodborstje, 
óók half onder den grond met schuins omhoog gerichte 
opening, waarin 6 eitjes, wit met bruine vlekjes. Ook hier 
vloog 't wijfje er af en wees mij zoo 't nestje. Op een 
donkere plek bloeide nog Adosa, maar niet veel. In een 
afzonderlyk boschje achter kasteel Bensdaal staat veel 
Actaea spicata, die eigenaardige Ranunculaceea met haar 
ééne vruchtbeginsel en bloemen, waarvan de meeldraden 
't meest opvallen. Ik had echter meer bloeiende exemplaren 
verwacht, slechts weinige hadden bloemen. Over Klein-
Keulen, waar 's zomers Cirsium oleraceum bloeit, keerde 
ik terug. 

's Middags was 't weer veel te warm om uit te gaan, 
's avonds zwemmen in de Geul. Op den terugweg zag ik 
een katuiltje, geplaagd door een paar witte kwikstaarten. 
Voortdurend vlogen ze tsjilpend om 't beweginglooze uiltje 
heen, echter wel een eerbiedigen afstand bewarend, net 
zoolang tot dit de wijk nam. 

Woensdag 31 Mei. 
't Was weer onuitstaanbaar warm en ik zocht mijn troost 

dan ook maar weer in de bosschen, die wel enkel bewoond 
schenen te zyn door fluiters. Overal hoorde men hun tril-
lertjes. Daar ik nu zoo tamelyk wel uitgekeken was en 
niets nieuws meer vond, en daar bovendien de hitte een 
zeer ontzenuwenden invloed had op myn botanischen yver, 
besloot ik 's middags maar weer terug te keeren naar 
Amsterdam. Zoo geschiedde, en terwyl ik over Mechelen 
en langs den eenzamen bloeienden kastanjeboom naar 
't station Wyiré—Gulpen wandelde, dekte zich de hemel 
met zware wolken en een rogenbuitje ritselde neer, ' teerste 
na lange dagen van droogte. En gretig dronken de smach
tende landen en 't stoffige gras en de mulle wegen 't water 
in. „ . . . . Regen, regen, weldoende regen," zoo ruischten de 
Maderen der boomen. En 't bleef door regenen to t ' t station, 

zoodat my 't afscheid van Zuid-Limburg niet zwaar ge
maakt werd. 

Over myn uitstapje kon ik wél tevreden zijn, vooral wat 
orchideeën betreft, Zoo had ik van de 10 inlandsche 
Orchissoorten er nu 8 gevonden, alleen Coriophora en 
palustris ontbraken. Zoo had ik de zeldzame Neottia nu 
op zes verschillende plaatsen gevonden, bij Bergen, Maas
tricht, Oud-Valkenburg, Gulpen, Mechelen en Epen, en steeds 
in flink aantal en mooie exemplaren. In een week had ik 
't heele Geuldal doorzocht en volop genoten van de heer
iyke natuur en 't prachtige weer (wat 't laatste betreft 
zelfs wel wat te veel van 't goede!), en buitenlucht genoeg 
ingeademd om 't weer een maand of wat in Amsterdam 
uit te houden. 

H. C. DELSMAN J B . 

GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE 
VERMOEIENIS. 

ellicht zijn er onder de lezers van uw tydschrift, 
die belang stellen in onderstaande mededeelingen, 
welke ik vond in een physiologische studie van 

professor A.Mosso, getiteld: La Fatigue inteUectuelle et physique. 
In het eerste hoofdstuk van dit boekje, het reizen der 

trekvogels behandelende, verhaalt schrijver, hoe hy eens, 
tegen het einde van Maart naar Palo, aan de kust van de 
Adriatische Zee was gegaan, om daar de kwartels af te 
wachten, die in dien tijd van Afrika de Middellandsche Zee 
oversteken. Op verschillende plaatsen op het strand hadden 
jagers hun bivakken opgesteld, rondom groote vuren, 
waarmee zij de kwartels, die des nachts aankwamen, tot 
zich trachtten te trekken en onder schot te krijgen. En 
inderdaad hoorde men, by het aanbreken van den dag 
overal schoten afgaan. Kleine groepjes kwartels kwamen 
aangevlogen, die terstond neerstreken op het strand en 
daar onbeweeglijk bleven zitten, zoodat men ze tot dichtbij 
kon naderen. Men beweert weleens, dat ze zóó uitgeput 
zyn, dat men ze met de hand kan vangen; maar dat is 
overdreven. Van een boer, dien de professor onderweg 
ontmoet, en waarmee hij een eindweegs oploopt, hoort hij, 
hoe deze lederen dag gedurende den trek der kwartels, 
de oude Romeinsche campagna's doorkruist, om daar de 
doode vogels op te rapen, die zich tegen de muren hebben 
te pletter gevlogen. Het meest vond hy er altyd aan den 
voet van telegraafpalen of in de nabijheid van torens, En 
inderdaad zag professor Mosso, met den boer meeloopend, 
die kwartels in een greppel liggen, aan den voet van een 
hoogen toren. Toen hy ze in de hand nam, en tegen de 
veeren in blies, zag hij, dat ze volstrekt niet mager waren, 
maar op verschillende plaatsen nog vet onder de huid 
hadden, en dat de borstspieren nog goed geconserveerd 
waren. Die arme vogels, die in volle vaart over de zee 
komen aangevlogen, hebben, uitgeput als zy zijn door de 
lange reis, de kracht niet meer, om hun vlucht te matigen 
of te wyzigen, maar vliegen in dolle drift tegen boomen 
en muren, zoodat ze dood ter aarde storten. Ze bewegen 
zich daarby, zoodra ze het vasteland als een bruine streep 
in de verte zien opdoemen, in de richting van de steden 
en huizen, die zich als witte stippen op het bruin ver
toonen, en hun snelheid is z-oo groot, dat ze er om zoo te 
zeggen, al voorbij zijn, zoodat ze goed kunnen zien, wat 
het eigeniyk was. 

Door de groote krachtsinspanning en de buitengewone 


