
Mei 1867.

De hongersnood, welke in den winter 1867—1868 in Oost-Pruissen,

Finland en elders in het noorden van Europa zooveel ramp berokkende,

heeft de zonderlinge wedersgesteldheid van de tweede helft van Mei

1867 in herinnering gebragt, omdat velen dien hongersnood toeschrijven

aan het mislukken, voor een zeer groot gedeelte, van het hoofdgraan

van Noord-Eurapa, de rogge, welke in haar bloeitijd, Mei, geen vorst

verdragen kan. Zoowel in Nederland als elders in het noorden van

Europa was de tweede helft van Mei in genoemd jaar zoo winterachtig,

dat de herinnering daaraan verdient bewaard te blijven. In Oost-Pruissen

was het kwaad buiten twijfel verergerd door vele regens en door over-

stroomingen van de Weichsel, juist in den oogsttijd van 1867; maar

de hoofdoorzaak zoeken wij ook hier in de ongunstige wedersgesteldheid

tijdens het bloeijen der rogge. Dat bevriezen der rogge geschiedt niet

zelden. Ik herinner mij in twee verschillende jaren het te Zuidlaren

en elders in Drenthe gezien te hebben, dat de rogge in zijnen bloei

in de maand Mei, door vorst getroffen, afgemaaid moest worden en dit

gebeurt ook elders; onder anderen in Duitschland niet zelden. Opmer-

kelijk was echter het geval, dat vermeld is in de Agronomische Zeitung,

Sept. 1866, van een landbouwer in Oost-Pruissen, wien ten gevolge

van strenge nachtvorsten in het laatst van Mei van dat jaar de bloei-

jende aren der rogge zoo volkomen waren afgestorven, dat de halmen

afgemaaid werden en van 40 morgens (elk groot ¼ bunder) 36 voer hooi

opleverden; doch door opvolgend gunstig weder liepen do roggeplanten

weder uit en stonden in den aanvang van September 1866 digt gesloten

op het veld met lange wèl ontwikkelde aren.

In Mei 1867 hebben, behalve de rogge enz., ook de boomen veel

van de vorst geleden, onder andoren op de hooge gronden bij Groesbeek

(Gelderland), waar van de gewone fijne spar vele jonge takken dood

vroren, doch, wat opmerkelijk was, de uitgeloopen middelste of hoofd-

knop meest bewaard bleef; voorts eiken, tamme kastanjes; de bloesems

der vruchtboomen enz. Uitgebreide roggevelden in het oosten van ons
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Op den 23sten en den 24sten Mei werden te Preihorg, Annaberg,

Berlijn, Kassei en elders in het noorden van Duitschland de bloeijonde
ooftboomen en akkerlanden met eene digte sneeuwlaag overtogen. In

Plauen daalde do thermometer onder hot vriespunt, op denzelfdon dag

(25 Mei)
, op welken de rogge daar ook reeds in 1806 bevroren was.

In Yorkshire in Engeland viel op den 22sten klei gedurende den gan-

schcn dag sneeuw en zelfs te Parijs viel er eenigo sneeuw op den 23sten

Mei ( Agronomische Zeitwng
,

1867, p. 396-—398). Yolgcns do Revue

horticole van 1867
, p. 233 —234 , stond do thermometer in do nachten

van den 22sten
,

den 23stcn en den 25sten Mei 1867 op eonige plaat-

sen in do nabijheid van Parijs op 1 tot 3 graden onder 0 van den hon-

dcrddccligcn thermometer, ten gevolge waarvan vele stengen van aard-

appelen en snijboonen zijn doodgevroren ; terwijl de wijnstok hij Rouaan

veel leed. Uit Genève schrijft men {Agr. Zt.
, p, 415), dat op don

26sten Mci op hot Jura- en andere gebergten aldaar digte massa’s

sneeuw tot aan den voet van het gebergte nedervielen. Don volgenden

dag nog zag men gcene andere dan witbesneenwde bergen , tusschen

welke de stad Genève zich als eenc groene oase vertoonde. Zelfs uit

Italië schrijft men, den 25sten Mei, dat ten gevolge van hevige orka-

nen
,

die in Lombardije en Piëmont gewoed hebben, do hoogc berg-

toppen ,
die do provinciën Como

,
Lodi en Bergamo omgeven, alle met

land hebben door nachtvorst in de tweede helft van Mei 1867 zoo veel

geleden, dat zij geene of bijna geen opbrengst gegeven hebben. In de

provincie Groningen, waar de nachtvorst slechts op enkele plaatsen de

rogge benadeeld heeft, was de opbrengst in 1867 nog geen 15 mudden

van het bunder, terwijl zij van 1856 tot 1866 door elkander steeds

ongeveer 20 mudden van het bunder beliep. Hier dus ¼ verlies en dat

over ruim 11000 bunders roggeland! Elders was dit nadeel echter veel

grooter, onder anderen in Drenthe, hetwelk ik echter op dit oogenblik

nog niet met cijfers aantoonen kan. Voorts in Gelderland, waar, onder

Didam, Beek en Wehl, de rogge, ten gevolge van nachtvorst in den

bloeitijd, gedeeltelijk groen is afgemaaid en gedeeltelijk gedroogd, waarna

weder boekweit is ingezaaid; terwijl op vele plaatsen, waar men ze liet

staan, niet veel moor dan het zaaikoren is geoogst. Onder Gorssel

achtten eenigen de rogge het dorschen niet waard en alleen geschikt

om vervoederd te worden. (Mededeelingen der Geldersche Maatschappij

van Landbouw, 1868, I, bl. 41).
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versche sneeuw overdekt waren
, terwijl de lagere oorden veel door hagel

leden (ald. p. 431).

In Griekenland (ald. p. 495) schijnt het ongunstig weder iets later

gekomen te zijn, daar men hier eenc zeer hecte Meimaand had en na

Pinkstcren regen en koude, zoodat men zich geheel in September ver-

plaatst waande. Op vele plaatsen in den Peloponnesus viel hagel enin

noordelijk Griekenland zelfs sneeuw. Uit Kamenz in Silezië schrijft men

don 24sten Mei, dat men daar voor eenigc dagen zulk een geweldig

onwedcr en hagel had als do oudste raenschen zich niet herinnerden.

Pc meeste stukken hagel waren ijskogels, als aardappelen en wogen 7

lood. Er waren er zelfs van 10, 14 en 17 lood, vele alzoo 4 pond

zwaar. Hazen, ganzen en andere dieren werden doodgeslagen enz.

Een hagelslag te Czcrnowitz (in Galiciën) ,
met eigroote korrels,

duurde 234 minuten, doodde 5 mensohen en CO dieren en vernielde

2 molens en 16 woonhuizen; terwijl er bijna geen dak onbeschadigd

bleef (ald. p. 443—444).

Uit llusland schrijft men, dat in de vruchtbaarste streken koude en

wind veel nadeel gedaan hebben; dat, in Finland, op den IQden Mei

nog in de meeste dorpen sneeuw lag (ald. p. 440).

Do roggeoogst is in het noorden van Europa overal zeer slecht geweest.

l)e noodkreet, welke uit Oost-Pruissen gehoord is, is nog versch in

aller geheugen en do werkelijk bestaande hongersnood is daar door do

algemeene liefdadigheid slechts ten deelo eenigermate gelenigd. Uit

Finland schrijft men {Agr. Zt.
,

Oct. 1867, p. 686), dat daar ecmge

mcnschen werkelijk den hongerdood gestorven zijn ; dat men op de mo-

lens , in plaats van graan, stroo en gedroogde wilde zuring fljnmaalde

en veenmos ( Sphagnum ) uit do bosschen inzamelde om tot broodbereiding

to dienen. I!ij gemis aan rogge werd een redelijk soort van brood uit

IJslandsch mos (Cetraria islandica) en rendiermos (Cetraria rangiferina)

bereid ; maar zelfs dit, anders redelijk goed hulpmiddel verviel, toen

de velden in de eerste helft van December 1867 geheel met sneeuw

overdekt werden {Agr. Zt.
, 1808, p. 62).

v.H.


