
288 DE LEVENDE NATUUR. 

Roggeaar. — Bijgaande foto van een roggeaar, welke ik nam van een veld van ± 10 H. A. 
hetwelk gemaaid werd, doch waarvan de oogst niet kon binnen gehaald worden door liet 
natte weder, toont, op welke wijze eene enorme waarde volkomen verloren is gegaan. 
Elke halm aan iedere schoof was uitgeloopen als de bijgaande; hoeveel hier is verloren, hiel
en elders waar onze natte zomer hetzelfde spel speelde, wie zal het schatten'? Doch wel 
kunnen we ons indenken in de smart van degene, die reeds misschien sedert November van 
het vorige jaar heeft gearbeid, gearbeid, en nu'? Geld, moeite, hoop, alles verloren. 

Heusch, wij stadsmenschen hebben nog niet veel stof tol klagen als we over natte straten 
onze warme, droge werkplaatsen te bereiken hebbon. Laat me u een klein stukje copieeren 
uit het schrijven van een mijner vrienden, groot tuinbouwer in de Betuwe. Hij schrijft: 
x Han, je weet het reeds, zitten we lot over de ooren in de modder, 't Is van 't jaar één 

stuk misère, haast zou ik zeg
gen: alles werkt legen. Maart, 
anders vrij droge maand, was 
een en al regen. De grond, die 
in Februari nog prachtig was, 
werd daardoor zoo hard als ge
bakken steen.» 

Ter opheldering dienc, datde 
Boinwsche klei na het spitten 
rul en korrelig is, doch door veel 
water vast en te compact wordt 
om te bewerken. 

«Daarop volgde eene periode 
van droogte, die ons dag aan 
dag naar het uitgestrooide zaad 
dééd uitzien, 't welk maar niet 
wilde opkomen. Daarna de hitte
golf (Juli) zonder één drup regen 
'en eindelijk water, regenwater^ 
neen, 't is slootwater, 'l is moddor 
gewordon, en ten slotte de storm! 
Neen, ik heb het nog nooit zoo 
gezien. De Betuwe heeft vreeselijk 
geleden ; de boomgaarden werden 
gt'lcisterd, hel brak, knapte en 
scheurde overal om ons heen. 
Tegenover ons smakten een 20-tal 
zware popels in een oogenblik 
tegelijk omver. In den boomgaard 
over ons liggen 20 appelboomen 
afgebroken over den grond « 

«En wat de regen deed'? 
toen die kwam, en daarmee do 
groei, was er van alles zoo'n 
overvloed op eenmaal, dat alle 
goed geen cent waard was, wortels 

zitten nog in den grond, ze kunnen hel pluk- en waschloon niet opbrengen; kropsla werd 
onverkoopbaar en rotte weg; doperwten, door de hitte alle tegelijk dik en omeverbaar, 
brachten geen geld op. Tomaten. . . .« 

Wat zal ik nog meer schrijven? We welen het allen wel, dal 1912 een treurig jaar werd, 
doch zoo'?. . . . 

Was het niet de Geneslet, die zoo melodieus zong: Hier leidt de weg langs zegenruischeiid 
koren.« Had hij in 1912 geleefd, hoezeer ware zijn zang in een droevig klaaglied veranderd! 
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