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S P E L T . 

[N dezen goeden tijd van herleefde belangstelling in de natuur en 
het buitenleven, weet ook ieder stedeling onze gewone graansoorten 
op te noemen en kan tarwe, rogge, gerst en haver ook van elkaar 
onderscheiden, althans wanneer ze te veld en in de aar staan. 
Bijna ieder heeft wel eens mals in bloei en vrucht gezien, en öoe/amï is, 

dank zij den bloeitijd, die met de zomervacantie samenvalt, bij de groote-
stadsmenschen even bekend als zonnebloemen en tulpen; elk schoolkind weet u 
ook te vertellen, dat boekweit wel een korensoort mag heeten, maar geen graan 
is. Van spelt evenwel hoort ge zelden of nooit spreken; de naam is wel bekend 
bij de natuurvrienden door flora's en lectuur; maar gezien, behalve dan op een 
plaatje, is de spelt maar door weinigen; en dan nog meest in het buitenland. 

Toch kan men ook nog binnen onze grenzen speltvelden aantreffen, en het 
zou mij niet verwonderen, indien menig bezoeker van Zuid-Limburg bij het 
voorbijwandelen van een korenveld dikwijls luid of bij zich zelf de opmerking 
hebben gemaakt: „Wat is dat een rare tarwe!" Want zoo heb ik zelf al vaak 
bij een tarwe-veld gedacht, vóór ik begreep, dat het spelt moest zijn. 

Inderdaad spelt lijkt veel op tarwe, het is trouwens een tarwe-soort; maar 
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een soort die bijna evenveel van gewone tarwe verschilt, als gebaarde tarwe van 
rogge. Wie dan ook maar eenmaal een spelt-aar goed bekeken heeft, zal zich 
niet licht meer vergissen. Of eigenlijk is bekijken niet voldoende. Spelt moet je 
aanraken om zijn kenmerkendste eigenschap te leeren, want spelt doet bij het 
buigen — en indien hij rijp is, soms al bij het aanvatten van de aar — wattarwe-
noch rogge-aar ooit doen; hij valt erbij in stukjes. De rijpe spelt-aren zijn namelijk 
zoo broos, dat ge ze heel voorzichtig moet behandelen, als ge ze gaaf wilt houden. 

Een ander heel duidelijk bewijs, dat ge met spelt en niet met gewone tarwe 
te doen hebt, levert 
een afgebroken aar 
of een stuk er van. 
Wanneer ge in de 
eeno hand een tarwe-
aar, en in de ander 
ren spelt-aar neemt, 
Ie hand sluit en de 

aren wat knelt of 
wrijft, dan zult ge 
bij het heropenen, 
in de eene hand 
tarwekorrels vinden 
die uit de kafjes 
gevallen zijn, de 
leege aar zelf bleef 
in zijn geheel: in 
de andere hand ziet 
ge niets dan groene 
of gele brokjes lig
gen; van korrels is 
niets hoegenaamd 
te bemerken: die 
bleven besloten in 
de kafjes; en zelfs 

de spil van de aar is in halt zooveel stukjes gebroken als er bloempakjes 
aan zaten (zie flg. 3 bij N0. 3). 

Dit zijn tweo heel gemakkelijke kenmerken; maar ge moet de aar er voor 
aanvatten. Op het oog evenwel is spelt ook wel te herkennen; de afzonderlijke 
pakjes zitten namelijk zoo aan de spil, dat tusschen elke twee, die boven elkaar 
geplaatst zijn, een stukje spil vrij blijft, dikwijls zoo groot, dat er haast wel een 
aartje tusschen kon. Bij de gewone, in ons land gekweekte tarwesoorten is dat 
niet het geval, daar staan de aartjes zoo dicht opeen, dat ze één dichte vierhoekige 
knots vormen; elk aartje reikt tot minstens halverwege het daarboven geplaatste. 

Foto J. IIEIVIANS, Aug. l'JIÜ. 
Fig. 1. Hijn;i geboel gentmiul Speitvettl, op 'Ion linker (icnl-oevor bij Kpen. 
I)c maaier geeft de hoogte mui. De dnken, die boven de diepte uitsteken, zijo 
die van den Ondersten Muien. De Canada-popnlieren op het middenpian wijïèn 
de ligging van het (ieuldal aan. he beboachte hellingen op den rechteroever 

i\jn 'i3U M, hoog, meer dan lm .M. boven het dal. 
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Hierbij komt nog dat de spelt-aren, behalve veel dunner, in den regel veel 
langer zijn dan tarwearen; en dat zij, evenals rogge-aren, tegen het rijpen sterk 
gaan overhangen; zóó sterk, dat een speltveld een geheel anderen, en veel losser 
en sierlijker aankijk heeft dan een tarweveld met zijn starre, stijve, dik 
beknopte lansen. 

Gewoonlijk dragen de spelt-aren geen kafnaalden, maar uit elke schoof van 
een halfgemaaid speltveld, dat wij in deze zomervacantie passeerden en kiekten, 
hadden wij wel een 
tiental gebaarde spelt-
aren kunnen trekken. 

De eigenschap, 
dat de korrels niet 
gemakkelijk uit de 
kafjes vallen, heeft 
zijn voordeelen en zijn 
nadeel en. Een groot 
voordeel is het — al
thans zoo verzekerde 
mij de maaier en eige
naar van een spelt
veld bij Epen — dat 
de vogels de spelt 
geheel onaangeroerd 
laten; in sommige 
jaren w o r d e n de 
tarwe-aren zóó door 
spreeuwen en vink-
vogels geplunderd, dat 
de oogst er aanmerke
lijk minder door op
brengt; ook komen 
er bij spelt haast 
nOOit Zieke kOrrelS Fig. 2. Ken spelt-schoof, met spelt-aren, die duidelijk de kenmerkende buigina 

, vertoonen. Op den middengrond hot nog ongemaaide van hot veld van fig. i. 
VOOr. E e n beZWaar IS Op den achtergrond een roggemijt (zie tekst). 

het, dat na het dor-
schen, vóór het eigenlijk malen beginnen kan, de spelt eerst moet worden ^voor-
gemalen" tusschen wijder dan gewoonlijk van elkaar geplaatste molensteenen of 
in bepaald daarop ingerichte maalschijven. 

Eerst dan komt de korrel geheel vrij van de kafjes. Het meel is best en 
velen vinden het speltbrood lekkerder dan tarwebrood; een heel lekker en gezond 
brood, dat in Limburg gebakken wordt, ontstaat uit een mengsel van rogge, 
spelt en tarwe. De meeste Limburgsche spelt evenwel wordt voor veevoeder gebruikt. 
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De speltbouw schijnt op kalkhoudenden grond de beste uitkomsten te geven; 
dat klopt al met de hier bedoelde vindplaats in ons Limburg en met de groei
plaatsen in het Belgisch gedeelte van het Limburgsch krijtbekken. Ook met 
de geheele verspreiding van de speltvelden in Europa. He eigenlijke speltland is 
de Zwabische en Zwitsersche Jura. Maar de verspreiding is behalve een geologische 

Foto J. IlKIMANS, Aug. 1910. 
Fig. 3. Hetzelfde veld niet afzomlerlijke aren van allerlei graansoorten er voor. 

I. Oobaanlr spell. 2 en ;i. Ongcliaarde spelt. 't.'Tarwe. S. (iebuarde tarwe. il. Rogge. 7. 2-rijige gerst. 
8. ti-ri|ige gerst. De hooge halmen op den achtergrond, die boven de spelt-aren uitsteken, 

zyn van de enkele tarwe- en rogge-planten, dte tusschen do'apelt geraakt /iin. . 

ook een nationale; in Fransch Zwitserland krijgt ge nergens spelt te zien of 
speltbrood te eten; in het Duitsch gedeelte bijna overal. 

Wie in het Schwarzwald getoerd heeft, zal mogelijk met spelt kennis 
hebben gemaakt, zonder het te weten. Het „Grünkorn", dat ge daar menigmaal 
in de kleine plaatsen in de soep krijgt, en dat aan die Grünsuppe zoo'n fijnen 
en bijzonderen smaak geeft, is niets anders dan spelt, die onrijp gedorscht en 
geroosterd werd. 

De naam Spelt schijnt van een oeroud Allemannisch woord afkomstig te 
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zijn, dat ongeveer hetzelfde beteekende als ons „kaf". In het Duitsch heeten 
onze kelk- en kroonkafjes Hiill-, Deck- en Vorspelze. Ook Schwabenkorn en Dinkel 
zijn lokale namen voor spelt. Eenkoorn en Emerkoorn schijnen vormen van 
spelt te zijn; Emerkoorn is van spelt met kafnaalden alleen t© onderscheiden 
door nietige lijstjes op de kafjes. 

De foto's hierbij zijn genomen naar een speltveld op den hocgen linker 
Geul-oever. De laatste foto, die met de details, zal iemand,, die zelf niet foto
grafeert, wel een puzzle toeschijnen; de aren op den voorgrond staan zoo mooi 
scherp en rechtop of ze in het gelid gezet waren vóór den eigenlijken speltakker; 
en het lijkt een zonderling toeval, dat juist daar, tot leering van den weetgierige, 
ook rogge, gerst en tarwe-aren tusschen de spelt voorkwamen, en vooral dat er 
juist een spelt-aar (N0. 3), tijdens de opname, zijn typische kenmerk vertoonde, 
n.1. uiteenviel. / 

De truc, eigenlijk door een toeval gevonden, is deze: Op dezelfde plaat, die 
's morgens voor de opname van het veld had gediend, is een tweede opname 
gedaan, en wel van de afzonderlijke halmen met aren. Deze werden horizontaai 
op den grond gelegd, op een zwarten doek. 

De korenmijt links op den achtergrond van de eerste foto is opgebouwd van 
pas gemaaide rogge, de aren zijn naar binnen gekeerd, het stroo naar buiten. 
„De mijt blijft staan tot de vorst, althans tot half November of begin December; 
er is dan plaats in de schuur en de korrel rijpt intusschen na,* zei de boer. 

E. HEIMANS. 
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(Slot). 

an uit dezen voedingshaard, zou men kunnen zeggen, wordt een 
zandstroom gevoed, waarvan het begin op de foto zeer duidelijk te 
zien is. Op den achtergrond rijst een heuveltje op, begroeid met 
een heel enkel armoedig dennetje. Aan den voet heeft men weer 
een zandgraverij. Zeer natuurlijk is het, dat dit keteldal voort

durend nog in omvang toeneemt. Wie aandachtig den overhellenden, nog hier 
en daar met heipollen begroeiden kant bekijkt, ziet wel in, dat bij den eersten 
den besten flinken regen weer een groot deel wegvalt. 

Bij vroolijken zonneschijn — want op een triestigen dag zal dit landschap 
u wat somber stemmen door zijn bescheiden vaal heidekleed — is het daar 
heerlijk genieten en als we zoo overal rondom ons al die wonderen zien, dan 
zal men ongetwijfeld wat gaan voelen voor landschapsstudie en oppervlakte-
geologie; en nog meer lief krijgen ons Nederland, dat, al toont het ons ook geen 


