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voorwerp zijner wenschen geweest was. De naam 
van den grooten de Gorter lokte hem naar Harder
wijk, welks poorten hij den vijftienden van Zomer
maand van 1735, van zijn landgenoot Palksted ver
gezeld, binnentrad. Van niemand anders toch dan 
van dien vermaarden arts verlangde hij den titel 
van Geneesheer te verlangen, met welken hij dan 
ook, na het ondergaan van het gewone onderzoek, 
in den loop derzelfde maand (23 Juni 1735) vereerd 
werd, na hoogst loffelijke verdediging zijner ver
handeling over de oorzaak der tusschenpoozende 
koortsen". 

//Wellicht zal een Uwer, M. H., de opmerking 
maken, die ook geensinds ongepast zouden zijn, 
waarom dan ook niet iets diergelijks van onzen 
grooten Boerhave, hier ter stede den 13den van 
Hooimaand 1693 tot docter der geneeskunde be-
vorderderd? Ik behoef echter U niet te herinneren 
aan het standbeeld opgerigt ter zijner eere van dien 
met regt Europeesche vermaarde geleerde buiten de 
poorten der stad Leijden*. 

Na korte beraadslaging wordt door de vergadering 
besloten om in den muur van den voormaligen 
hortus botanicus een steen te plaatsen met het op
schrift: Herman Boerhave en Carl Linnaeus, te dezer 
stede tot docter in de Geneeskunde bevorderd, bo
taniseerden hier, evenals de Hoogleeraar de Gorter, 
en om de uitvoering op te dragen aan Burgemeester 
en Wethouders Ik vermeldde het reeds, tot uitvoe
ring is dit besluit evenwel niet gekomen; misschien 
waf&t men nu tot in 1907, als ook buiten Harder
wijk Linnaeus gehuldigd zal worden. 

Koninginnedag 1906. 
Haarlem. DR. H. J. CALKOEN. 

EENIGE JAREN BIJ DE TABAK 
IN DELL 

(Slot). 

De Fermenta t i e . 

^ • v e manden tabak, uit de droogschuren aangevoerd, 
XJ worden in de fermenteerschuur gewogen; het gewicht 

van de mand staat op deze vermeld, en het gewicht 
van de tabak alleen wordt ingedragen in het boek, kongsies-
gowijs, banysalsgewüs en afzonderlek voor voetblad en 
topblad, soms ook middenblad en zandblad. Die verschillende 
soorten worden elk afzonderlijk gefermenteerd, ik bedoel 
voet-, midden- en topblad; de tabak van de verschillende 
kongsies gaat nu dooreen. 

Als er nog tabak van een of andere proefneming is, 
wordt die op andere wijzen in de massa aangeduid, maar 
niet afzonderlek gehouden, omdat de hoeveelheden uit 
den aard der zaak meest te klein z^n. 

Om de tabak te doen broeien of fermenteeren, wordt ze 
in stapels gezet, eerst in betrekkelijk kleine, later in 
grootere. Dit zoogenaamde „stapelen" is een werk dat 
lang niet iedereen verstaat; gewoonlijk gebeurt het door 

Javaansche vrouwen, hier en daar ook geheel of gedeeltelijk 
door Chineezen. Naar gelang van de hoeveelheid tabak, 
die in de eerste stapel zal komen, wordt deze op een 
grooter of kleiner grondvlak, rechthoekig, uitgezet. 
Gebruikelijk is, om de tabak eerst in stapels van 30 pikoel 
byeen te zetten, men noemt deze A-stapels. Nadat ze de 
gewenschte temperatuur hebben bereikt, worden ze weer 
uit elkaar gehaald en 2 A-stapels gezamenlijk tot een 
B-stapel gemengd. Een B-stapel heeft dus 60, soms ook 
90 pikoel tabak. 

Voor het maken van een stapel wordt eerst een rand 
gelegd, door de bekwaamste vrouwen, zoogenaamde rand. 
stapelaarsters. De bundels worden met den kop naar buiten 
gelegd, de bladen worden gladgestreken; elke volgende 
bundel komt gedeeltelijk over de voorgaande heen te 
liggen met de koppen naast elkaar. Dan wordt de eerste 
laag gelegd. Op een. van de korte zyden van don rand 
wordt een zeer glad geschaafde plank gelegd, waarop de 
stapelaarsters gehurkt zitten; langs die plank worden 
bundels gelegd op dezelfde wijze als de rand gemaakt 
werd. Is die rij klaar, dan wordt de plank een handbreedte 
verplaatst, over de koppen van de bundels in die eerste 
ry en op gelijke wijze wordt de tweede rü gelegd, en zoo 
vervolgens tot de geheele rand gevuldis door Haag bundels. 
Daafover wordt weer een zandlaag gestapeld en deze weer 
gevuld met een laag bundels. De kunst van het zandstapelen 
bestaat vooral hierin, dat de zijden van den stapel lood
recht moeten blijven, hetgeen praktisch niet gemakkelijk is. 

Nadat eenige lagen gelegd zijn, wordt een houten kokesr 
van het midden tot den rand onder gestapeld; die koker 
dient om een thermometer tot in het binnenste te kunnen 
krijgen. Hoe grooter een stapel wordt, hoe meer thermo
meters er in komen; ook legt men veel thermometers inge
val het produkt ongelijkmatig is, tengevolge waarvan plaat
selijk soms de temperatuur abnormaal snel kan stijgen. 

Is de stapel gereed, dan wordt hij afgedekt met pandan-
matten, waarop hij ook rust. 

Dagelijks wordt drie maal de temperatuur afgelezen en 
genoteerd op een kaart, die opgehangen is by den betrokken 
thermometer; daarna worden al die cijfers ingedragen in 
het Stapelboek, waarin alle bijzonderheden omtrent eiken 
stapel vermeld staan. 

Hebben 2 A. stapels een warmtegraad van 51° C. bereikt, 
dan worden ze opengemaakt en gemengd tot een B. stapel, 
die een iets grooter grondvlak moet hebben. Bij het open
maken worden de bundels in kleine hoeveelheden naar 
den B. stapel gedragen door vrouwen, die ze onderweg 
schudden om ze uit te luchten en af te koelen. Verloopt 
de warmtel^stugmg in een stapel abnormaal, ook dan 
wordt hij opengemaakt en opnieuw gestapeld. 

Droog gestapelde tabak broeit langzaam, maar goed; is 
de tabak wat te vochtig op stapel gezet, dan irmenteert 
ze snel, onregelmatig, en wat het ergste is er komen zoo
genaamde „druklijnen" in, dat zijn de vouwen in de bladen, 
die iets gekneusd raken en later als een blauwzwarte, 
vettige streep, meer of minder duidelijk, zich voordoen. 
Ook worden ze veroorzaakt door drukking der harde nerven 
op het bladmoes. 

Twee B. stapels worden bij voldoende warmtegraad om
gezet tot één C. stapel, en deze later, na het bereiken van 
61° C. omgezet tot „sorteerstapels". In de G. stapels rijst 
de temperatuur slechts langzaam; in de sorteerstapels is 
nog veel minder daarvan te merken. 

In het einde van September zijn de eerste sorteerstapels 
voldoende warm geworden; de werkzaamheden der koelies 
buiten zijn ook beëindigd, dus verhuizen ze naar het empla
cement om de tabak te sorteeren. 
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Zooals gezegd, is de tabak geschikt om gesorteerd te 
worden nadat ze een viertal malen warm geworden is; de 
kleuren zyn dan gefixeerd, althans men rekent daarop. Op 
de hooger gelegen ondernemingen wordt vroeger geplant, 
zoodat daar ook eerder met de sortati kan worden begonnen; 
op de meeste ondernemingen is dit in de tweede helft van 
September, of uiterlijk begin October. 

De koelies moeten verhuizen naar het emplacement, waar 
nette woningen staan, voorzien van putten en afdaken 
waaronder gekookt kan worden, alles in de nabijheid van 
de fermenteerschuur. Deze schuur bestaat uit een reus
achtig dak van atap of gegolfd dakijzer; de randen zijn 
plm. 15 voet boven den grond en daaronder is de inrichting 
tot regeling van lucht en licht, bestaande in een aaneen
schakeling van jaloezie-ramen, die meer of minder wjjd 
opengezet kunnen worden. Binnen in deze schuur bevindt 
zich de verhoogde lantai of vloer van planken, een Stal 
voeten boven den grond, en waarop de tabaksvoorraad ge
bracht is. Rondom die lantai biyft een gang open, die aan 
weerszijden een plankenbevloering, zoowat 1 voet boven 
den grond heeft, in 't midden een gangetje vrij latende. 
Op deze twee smalle planken vloeren nu zitten, aan de 
raamkant: de kleursorteerders, aan de lantaikant: de bun
delaars of lengtesorteerders. 

Verder is er nog het „ontvanghok", een uitbouwsel aan 
de schuur, dat op ' t Noorden ligt en hooge glazen ramen 
heeft; dit ontvanghok is geheel met planken bevloerd, een 
gedeelte daarvan, dat hij de ramen, is weer met matten 
bedekt. Hier is het, dat de meeste oproeren onder de 
Chineezen hun oorzaak hebben. 

In de „gangen" is aan de raamzijde op den, ook met 
vastgespijkerde matten bedekte vloer, voor eiken sorteerder 
een plaats in gereedheid. Zijn zitplaats is op dien vloer, 
met den rug naar het licht; om hem heen staan niboeng-
pennen in geboorde gaten. Tusschen elke 2 pennen komt 
een bepaald merk tabak te liggen. Die pennen dienen den 
koelies altijd als wapen by hun oproeren, daarom worden 
ze tegenwoordig wel vervangen door ijzeren pennen, die 
door 2 schroefmoeren, 1 onder en 1 boven de planken, 
vastgezet worden. 

Maar ter zake. De verschillende „kleuren" moeten door 
alle sorteerders in dezelfde volgorde gelegd worden, ten 
behoeve van het toezicht. Daar elk jaar de sortatie ge
wijzigd wordt moeten de koelies het dus opnieuw leeren. 
Daartoe dienen eenige plattegrondjes van een „sorteer-
tempat" waarop in 't Hollandsch, Maleisch en Chineesch 
de merken staan aangegeven, in den regel 15 a 20, bv.: 
1. Zeer donker, spikkel en niet-spikkel; 2. donkerbruin, 
ongespikkeld; 3. donkervaal, id.; 4. lichtbruin, id.; 5. licht-
vaal, id.; 6. donkerbruin, klein spikkel; 7. donkervaal, id.; 
8. lichtbruin, id.; 9. lichtvaal, id.; 10. donkerbruin, groot 
spikkel; 11. donkervaal, id.; 12. lichtbruin, id.; 13. licht
vaal, id.; 14. donkerbont; 15. lichtbont en halfdood; 
16. dood blad; 17. roest; 18. grof; 19. klein stuk, donkere 
kleuren; 20. id., lichte kleuren; 21. groot stuk,alle kleuren. 

Een oneindige verscheidenheid is wel denkbaar, maar op 
deze wijze wordt de tabak in groepen verdeeld. Biykt nu, 
dat van een groep zeer veel voorhanden is, bv. donkerbont, 
dan splitst men dit merk nog weer in gespikkeld en niet- • 
gespikkeld onz. Is er van een paar weinig prijshoudende 
merken slechts een geringe hoeveelheid, dan worden die 
gecombineerd. Zoo zal onder 't voetblad zelden grof voor
komen; men mengt dit beetje dan onder donkerbont of 
wel onder klein stuk. Zoo ook worden roest, dood en half

dood meestal samen gemengd, of wel dood wordt onder 
stukblad gemengd. 

Maar de waardevolle merken No. 2 tot en met 13, worden 
nooit vermengd, hoe klein de voorraad ook zij. 

Gedurende de eerste dagen gaat het sorteeren langzaam, 
want de koelies moeten de merken nog leeren, weldra 
doen zy 't werk vlugger. Toezicht blyft steeds noodig, 
omdat een sorteerder dikwyis een verkeerd idéé heeft over 
eenig merk en steeds een verkeerde keuze doet. Zoo'n man 
moet geholpen worden. 

Verder is toezicht noodig als rem, want het sorteeren 
zou te hard gaan; ik bedoel, dat de bladen nauwelijks aan
gekeken zouden worden. 

De groote kracht by het sorteeren gaat uit van den 
assistent die ontvangt, en die steeds de oudste in dienst
jaren is. Degenen die „in de gangen loepen", hebben veel 
minder in te brengen by de koelies, want deze willen steeds 
graag de kans hebben om voor een groote hoeveelheid 
slecht werk goede betaling te krygen; dit houdt wel ver
band met de aangeboren dobbelzucht der Chineezen. Koelies) 

die als goede sorteerders bekend zyn, doen daaraan telkens 
mee, omdat ze denken, dat hun werk vluchtig nagezien 
zal worden. Bemerkt do assistent in de gangen zulks, dan 
gooit hy het gedane slechte werk dooreen, maar het ge
reedgemaakte (gebundelde) wordt voor hem verborgen ge
houden. Hy waarschuwt echter den assistent van het ont
vanghok, die immers alles ter onderzoek krygt. Heeft de 
koelie de lucht daarvan, dan laat hy zyn tabak op naam 
van een ander ontvangen, doch zelden door een koelie van 
een andere kongsi, zoodat hy er toch inloopt. Zyn tabak 
wordt niet ontvangen, alle bundels opengesneden en door 
elkaar gehaald. Daardoor heeft men de meeste opstootjes 
in het ontvanghok. Het Europeesche personeel mag in de 
schuur niet gewapend zyn, dus delft men het onderspit 
als alle koelies meedoen aan zoo'n opstootje. Ongelukkig 
kennen de koelies hunne overmacht, zoodat hunne houding 
veelal zeer driest is; de telken jare terugkeerende drie-
maandelyksche perioden der sortatie behooren dan ook 
tot de aller onaangenaamste in het leven van den planter, 
en ieder is biy als de lichameiyke vermoeiende buitenwerk-
zaamheden weer beginnen. Ook de koelies die veranderen 
plotseling van wolven in schapen, terwy 1 de met wat humbug-
macht bekleode sorteer-assistenten veranderen in menschen 
met onbuigzamen wil en yzeren vuist voor dengeen die 
het waagt zich daartegen te verzetten. 

De sortatie van het voetblad duurt meestal 21/3 maand; 
vóór men aan het topblad begint wordt het eventueel uit
geschoten half rotte blad nog eens nageplozen, zeer tegen 
den zin der koelies, die daar weinig verdienste aan hebben. 
Het topblad sorteeren ze gaarne, omdat dit, als minder 
waardevol produkt, ook op een geringer aantal merkon 
gesorteerd wordt; immers het valt toch voor een belangryk 
deel onder een paar kleuren; verreweg het meeste is don. 
kergekleurd, stukblad komt weinig voor, grof in groote 
hoeveelheden; roest en donkerbont zyn ook nogal ruim 
vertegenwoordigd. 

Maar hetzelfde loon wordt betaald, n.1. $ 3 voor elke 
1C00 bundels, dus is het duideiyk dat de verdiensten ruimer 
vloeien. 

Met den afloop van de kleursortatie verdwynen de Chi
neezen uit de schuur, alleen de Javanen en Javaansche 
vrouwen biyvon achter, om de' dooreen gestapelde merken 
uit te zoeken. 

De op kleur gesorteerde tabak, in zeer groote stapels 
gezet, stygt altyd nog een weinig in temperatuur, hoewel 
langzaam. Deze tabak nu wordt door de Javaansche vrouwen 
nogmaals uitgezocht, nl. de geheele bundels van elk merk 
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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-


