O V E R B O O M E N E N N O G W A T
nog minder licht door, dan hel bladmoes, en zoo teekenen
zich de nerven, allhans de dikste, als witte takken af,
waarin de holte als een zwarte fijne draad, is te volgen.
Hoe dunner en doorschijnender hel blad is en hoe dikker
de nerven, des te mooier komt hel adernet uit.
Wie zich behelpen wil, heeft minstens een stuk glas en een
plankje van hetzelfde formaat noodig, om een afdruk te krijgen ; op het eerste legt men het blad, waarvan men de photocopie wil maken; en op hel blad het stuk gevoelig papier
met de geprepareerde zijde (de glimmende kant) naar het
blad gekeerd. Plaats nu op hel papier een tweede glasplaat
of een plankje, en klem de vier lagen, in deze volgorde:
glas, blad, papier, plank, stevig tegen elkaar. Ik heb mij
inderdaad vaak beholpen met dasklemmen (fixaleurs) en
een paar teekenpennen, die ik als klem gebruikte door de
ringetjes op te schuiven. Stel nu eenige uren, (bij fel
zonlicht is vaak een kwartier voldoende) het blad aan
't licht bloot; daartoe keert ge natuurlijk het glas naar
het licht, net zoo lang tot hel gedeelte, dat niet door het
blad wordt bedekt, alles wat van 't papier door 't glas heen
te zien komt, pikzwart of bronskleurig is geworden, 't Verdient aanbeveling, de zonnestralen loodrecht te doen invallen; zet 'daarom de glasplaat schuin tegen een boek,
een zakdoek of wat ge bij de hand hebt, en wel zoo schuin,
dat het blad zoo goed als geen schaduwrand teekent op
't geprepareerd papier.
Dit papier koopt ge in een magazijn van fotografieartikden; 't draagt verschillende namen; het papier, dat ik
voor de hier gereproduceerde photocopieën gebruikt heb,
heel Xyloïdine-papier, hel kost /ï.70
per pakje van 25
vel. De afmeting is 13 bij 18 cM.; voor kleinere afmeting
(9 bij 13) is 't maar half zoo duur.
Wie zich niet wil of niet behoeft te behelpen, met plankjes
en klemmen, koopt in dezelfde winkel een afdrukraam,
dat naar de grootte 30 a 70 et. kost, en meteen een flesch
kleur-fixeerbad.
Dit laatste is noodig om de afdruk te kunnen bewaren.
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Want als het witte papier rondom hel blad zwart geworden
is, moeten wij de afdruk uit het raam nemen; maar het
licht blijft doorwerken op 't gevoelig papier, ook als wij
dit niet meer verlangen, en ten slotte is de geheele afdruk
zwart geworden. Daarom moet de photocopie vastgelegd
worden, onveranderlijk gemaakt, gefixeerd worden, zooals
het in de fotografie heet. En dit geschiedt, door het xyloïdine-papier uit het drukraam terstond in een bakje te
leggen met de vloeistof die kleur-fixeerwater heet. Daarin
laat ge de copie zoo lang, lot ge hem donker genoeg
vindt, en spoelt het papier een lange tijd onder de kraan
of de pomp af. Meer behoef ik u niet te vertellen, want
bij de flesch met kleurfixeer-stof krijgt ge een uitvoerige
gebruiksaanwijzing. Een groote flesch van deze vloeistof
kost ongeveer een gulden.
Wanneer men verschillende kleinere bladeren op één
papier te gelijk afdrukt, dus evenlang aan 't licht blootstelt,
dan blijkt het eerst, hoe verschillend de inwendige bouw
van de bladeren is; het eene heeft zulke een dikke opperhuid, dat geen spoor van aderen te zien is, het andere vertoont ze zwart op wit, een derde bestaat bijna geheel uit
aderen en is zoo los van weefsel, dat de afdruk bruin wordt.
De botanici gebruiken soms deze photocopieën om iels
naders van de structuur der bladeren gewaar te worden;
ook verwondingen door insecten, de wijze van vreten door
rupsen of slakken e. a. zijn mooi af te drukken; eens heb
ik een eikeblad afgedrukt, waarin een larve duidelijk te zien
was; in 't midden van een zwarte kringvormige stee, vertoonde
zich op het papier een wit wormpje. In 't blad was de opperhuid, onder en boven de uitgevreten plek, geel wit; tusschen
de beide vliesjes zat de larve.
Maar al is 't niet met hel doel, om wat te leeren, het
vervaardigen van photocopieën is een interessante bezigheid, en een album of een portefeuille van deze afdrukken,
zorgvuldig van de naam voorzien, ziet ieder graag eens in.
E. H s .

Ov<?r boom$n en nog wat.
oJfnC ' s 'k een aflevering van „De Levende Natuur'
ter
JPK hand neem, bekruipt mij steeds de lust, ook wat te
«^ schrijven en mijn gedachten, mijn indrukken, die
ik van de natuur ontving, op papier te brengen.
In mijn kwaliteit van houthandelaar heb ik eenige malen
groote reizen gemaakt in Zweden, in Rusland en voornamelijk in Finland. Daar heb ik de natuur gezien,
zooals ze is, ongerept door menschenhanden. Op bloole
voeten of met waterlaarzen aan heb ik gewaad door moerassen
en bosschen in een land, waar in geen twee zomermaanden
een nacht bekend is. Ik heb gebaad in meren, die zoo
helder zijn, dat men op 5 meter diepte visschen kan zien
zwemmen en waarin rotsen en bosschen zich spiegelen in
wonderbaarlijke helderheid.
Ik heb er eenige onzer tuinvruchten leeren kennen in

hun oorspronkelijke toestand, zooals de roode en de zwarte
aalbessen, de kruisbessen, frambozen en aardbeien, ook
de blauwe en de roode boschbessen zijn er in ongdoofelijke massa's, verder vreemde soorten, die mij geheel
onbekend waren, zooals de akkerbes, een soort bramen
met onuitsprekelijk fijn aroma, die alleen in Noordelijk
Scandinavië te vinden is; deze worden veel tot jams verwerkt. Wanneer bosch tot bouwland gemaakt wordt, komen
in den regel de akkerbessen aan de rand der akkers
groeien. Verder zijn gele bramen, in 't Zweedsch jordtron
genoemd, de meest algemeene bessen, die aan alle spoorwegstations in bakjes van berkebast worden te koop
aangeboden. Deze gele bramen groeien alleen in
moerasveen.
Minstens een dozijn andere soorten van bessen worden
in het bosch aangetroffen, die alleen door vogels en door
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kinderen gegeten worden. Op vele plaatsen in het bosch
bedekken manshooge varens de grond.
Zware stammen, reeds jaren geleden door stormen geveld,
versperren ons pad en als we er overheen willen klimmen,
zinkt onze voet er in weg, want de stammen zijn vergaan,
maar niemand ziel er naar om.
Zonderling treft het ons, in deze wildernis paden aan
te treffen, paden, die nergens heen leiden en geen einde
nemen. Ze zijn gemaakt en onderhouden door de dieren
van het woud: vossen, marters, hazen, korhoenders, auerhanen, sneeuwhoenders, hazdhoenders en vele mij onbekende
vogels. In de winter worden deze dieren door de boeren
in vallen gevangen.
De bosschen in het noorden zijn niet rijk aan boomsoorten. Eiken en beuken zijn er geheel onbekend. Het
talrijkst komen voor : de dennen (pinus silvestrus), die het
grenenhout en de sparren (abies excelsa), die het vurenhout
leveren. In Scandinavië en Finland komen in het wild
geen andere naaldboomen voor. In Rusland groeit op
ongeveer dezelfde breedtegraad nog de zilverspar (abies
pectinata) en de larix of lorkeboom.
Van de loofboomen is het talrijkst de berk, verder de
esp, de lijsterbes, de vuilboom, de grijze els en eenige
soorten wilgen, waarvan de bast in de looierijen gebruikt
wordt. Behalve eenige heesters komen in het wild geen
andere boomen voor. Steeds is het mij opgevallen dat
alle boomen en struiken, die in hel hooge noorden groeien,
bij ons worden aangetroffen op de heidegronden.
Wie zulk een natuur met eenige belangstelling heeft
gadegeslagen en zich voelt aangetrokken door haar aangrijpende schoonheid, ondanks een sobere ornamenteering,
begint onwillekeurig vergelijkingen te maken tusschen onze
aangelegde parken en de natuur, waarin geen menschenhand
geroerd heeft.
Hoe zijn de menschen er toch toe gekomen te meenen
dat woudboomen gesnoeid moeten worden ? Dit is een
vraag, die ik dikwijls gesteld, maar nooit beantwoord heb
gezien. Dal men een boom snoeit, om er meer vruchten
van te krijgen, kan ik mij begrijpen, dat men laanboomen
snoeit, omdat de onderste lakken anders menschen en
dieren de weg versperren zouden, is natuurlijk; maar
dat men zich verbeeldt, boomen te moeten snoeien, om ze
mooier te maken, dat de mensch zich voorstelt, de natuur
zelf te kunnen verfraaien, vind ik zoo absurd, dat er mijns
inziens geen woorden genoeg kunnen gevonden worden,
om die pedanterie aan de kaak te stellen.
Een boomkweeker zeide mij, dat het noodig was, anders
kwamen er zuigers aan, daarmede bedoelde hij de sterk
groeiende rechlopgaande loten, die gesnoeide boomen
soms in korte tijd maken kunnen en waarvan de oorzaak
juist alleen het snoeien is, omdat de mishandelde boom
in het voorjaar met zijn groeisappen geen weg weet.
Domme boomkweeker, ga dan eens naar een natuurlijk
bosch en zie of ge daar zuigers aan de boomen kunt
ontdekken. Waar ter wereld zijn mooier boomen, dan in
een oerbosch ? Een boom moet de piramidevorm hebben,
zeide mij de boomkweeker; mijn hemel, zou zulk een
man dan geen greintje gevoel voor natuurschoon bezitten,
akelige domme boomkweeker, gevoelt ge dan niet, dat
alleen de zuivere ongerepte natuur waarlijk schoon zijn
kan ? Indien ge meent, dat alle woudboomen een piramide-

NATUUR.
vorm moeten hebben, dan zijl ge even wijs, als een boer,
die meent, dat zijn taxus of palmheg het mooiste is, als hij
er een pauw of ander soort dier van snoeien kan.
Niets is heilig voor dat vandalisme, op kerkhoven zelfs
ziet men de boomen van hun schoonste takken beroofd ;
ik zou haast zeggen uit louter vernidzucht der menschen.
In de maand Februari begint gewoonlijk dat boomen
mishandelen; langs wegen en velden ziel men dan kerels
met zoogenaamde beildschachten rondloopen, om met een
soort van wellust al wat een boom mooi maakt, er af te
hakken.
Ook als houthandelaar kan ik voor het domme en verkeerde van zulk snoeien niet genoeg waarschuwen, ten
eerste stuit men de boom in zijn groei, ten tweede maakt
men hem leelijk en ten derde vermindert men zijn materieele waarde.
Wanneer zullen onze parkaanleggers eens wat beter
gaan begrijpen, dat het natuurlijkste ook het schoonste is?
Alleen wie dat doet, leert parken aanleggen op de minst
kostbare wijze en met het meeste succes van slagen,
Waarom moeten in een park zooveel vreemde boomen
en heesters slaan, die slecht legen ons klimaat en nog
minder tegen een schrale grond kunnen en daardoor
altijd een treurlooned vertoonen? Er zijn inheemsche
boomen en heesters in overvloed. Waarom moet de grond
onder een heesterperk worden schoongeharkt ? Waarom
niet het bosch als voorbeeld genomen, waar onder boomen
en struiken een heerlijk mostapijl zich uitstrekt, afgewisseld
door varens, boschbessen, aardbeien, anemonen en tal van
andere boschbloemen ?
Waarom mag in een gazon geen paardebloem bloeien ?
Is er iets mooiers te bedenken dan een natuurlijke weide
in de meimaand vol bloeiende bloemen ? Die breede
geharkte wegen zijn heel netjes, maar afschuwelijk leelijk.
Ook onze bosschen zouden veel mooier kunnen zijn,
als de aanleggers begrepen, dat het voor het nageslacht
zooveel beter is, gemengde bosschen aan te leggen en
niet uitsluitend dennen te poten. Dan komen er nimmer
oogenblikken, waarop het geheele bosch wordt weggeslagen om slechts een woestijn achter te laten, zooals dat
thans dikwijls het geval is. Berken, espen, lijslerbessen,
accacia, grijze els (Alnus incana), werfhoul (Salix amygdalina) willen in ons land overal groeien waar de grove
den nog voort wil en brengen veel spoediger een humuslaag aan, die de grond voor uitdrogen bewaart, dan wanneer
uitsluitend dennen gepoot worden. Met minstens een
dozijn heesters, die allen op schralen grond groeien willen en in ons land in 't wild worden aangetroffen, zou
ik deze lijst nog kunnen vermeerderen.
Bij hel aanleggen van parken en buitenplaatsen wordt
daarmede niet genoeg rekening gehouden. Ten koste van
veel arbeid en veel mest ziet men op schraal zand dikwijls
platanen, linden, iepen, eschdoorns en meer zulke boomen,
die alleen in goede grond groeien willen, uitpoten, om
het nooit verder te brengen dan tol caricaturen van boomen.
Waarom raadplegen die aanleggers niet meer de natuur
zelve ?
In natuurlijke bosschen groeit alles door elkaar, hoog
en laag, oud en jong, loofhout en naaldhoul, wel is op
de eene plaats een boomsoort overheerschend door ligging
of grondgesleldheid, maar dit maakt toch een geheel
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:andere indruk, dan de scherp afgescheiden bosschen, die
•door menschen zijn aangelegd.
Merkwaardig is in het noorden de overgang van bosch
in veen gade te slaan. Elk bosch wordt op den duur
in veen veranderd, als niet de menschen dat proces stuiten
door op tijd het zware hout om te hakken. In oude
bosschen wordt langzamerhand een looverdak gevormd,
waar geen zonnestraal meer kan doordringen en bijgevolg
het kleine onderhout wegsterft; dan beginnen de veenmossen zich te ontwikkelen en wordt de humuslaag ieder
jaar dikker, die alle gevallen regen vasthoudt. Met iedere
herfstslorm worden eenige boomen geveld, maar deze
verzinken in het dikke mostapijt en hoewel er daardoor
licht komt, is de grond reeds zoo nat geworden, dat jonge
boomen, die anders spoedig zouden opschieten, er niet
meer in leven kunnen. Het mos, in vereeniging met
andere moerasplanten, ontwikkelt er zich des te sneller
door en langzamerhand verzinken alle stammen in het
moeras weg en het wordt hoogveen, zooals dat ook in
•ons land zooveel gevonden wordt.
Meermalen heb ik dat proces gestuit gezien, doordat de
dikke stammen werden omgehakt, waardoor de grond kon
•opdrogen en jonge boomen zich weder ontwikkelden.
Op schrale zandgronden en hellingen van bergen gebeurt
het somtijds, dat de grond na het ontwouden zoo snel
opdroogt, dat de jonge boompjes geen tijd hebben, om behoorlijk wortel te schieten en dan verstuift in korte tijd
•de humuslaag, om slechts een woestijn achter te laten.
Aldus stel ik mij de toestand van de Veluwe en Drenthe
voor, toen vroegere volkstammen op roekdooze wijze de
bosschen omhakten en in brand slaken.
Onze meeste heidevelden zouden reeds lang weder met
bosch bedekt zijn, vooral met berken en dennen, als er
geen schapen bestonden, want dat zijn de grootste vijanden
van bosch, die bestaan; niets vreet een schaap liever dan
jong blad van boomen en struiken, en in de heide kan
zich niets ontwikkelen, of de schapen houden het kaal.
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Hoe mooi en hoe idyllisch zulk een kudde schapen er in
de heide moge uitzien, ze zijn de dood voor alle boschaanleg en worden alleen nog overtroffen door herten,
reeën en geiten. Ik mag die beesten niet meer buiten
zien, sinds ik weet, hoeveel kwaad ze doen.
De schoonheid van een natuurbosch is niet iets denkbeeldigs. De meest prozaïsche mensch komt bij hel
betreden van dat mostapijt onder de indruk van de rust en
vrede, die daar heerscht; hoe schilderachtig hangt dat
baardachtig mos aan de takken der sparren, hoe forsch
schieten overal de varens op, welk een massa bloeiende
bloemen en boschbessen, overal waar het bosch eenigszins
open is en de zon kan doordringen. Overal groeit hier
de lievdingsbloem van Linnaeus, de linnaea borealis naar
ik meen, een kruipend plantje met paarse, heerlijk riekende
kelkjes.
Ik heb te vergeefs getracht, dit plantje in ons klimaat
aan de gang te krijgen.
Nergens zag ik ooit zulke goudgele dennenstammen en
berken met bast, witter nog dan sneeuw.
Hoe dikwijls heb ik het op mijn tochten door het bosch
betreurd, niets van botanie te kennen en niemand te hebben,
die mij over het vele vreemde, dat ik zag, kon inlichten,
om het daardoor meer te waardeeren.
De voornaamste bezwaren bij het reizen in die streken
zijn de wantsen in vele boerenhuizen en de muggen in
hel bosch, maar zulke onaangenaamheden moet men er
voor over hebben. Het geheimzinnig ruischen van de wind
in de kruinen der boomen, het gekabbel der beekjes, die
over rotsen en onder omgevallen boomstammen door
stroomen, een blik over de met bosch omlijste meren en
een zomerdag, waarop wel eenige schemering maar geen
nacht volgt, dat alles brengt u in een stemming waarbij
de geheele beschaafde wereld vergeten wordt en waarbij
ge niets verlangt, dan te liggen in hel mos en te staren
als in een visioen naar uw omgeving.
B.
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liet Roodborstje.
Erithacus rubecula.
Y k ben nu al een jaar of vijftien gewoon, zooveel mogelijk
l iedere morgen voor ik naar mijn werk ga, een uurtje
'
of naar 't uitvalt langer of korter tijd, te wijden aan
mijn vogels. Meestal zoek ik dezelfde plaatsen o p ; eerst
heb ik drie jaar lang morgenvisites gebracht aan het Hortusplantsoen in Amsterdam, toen een jaar of vijf aan 't Vondelpark, daarna bijna drie jaren aan hel Meijerboomsboschje
op Texel en nu ben ik weer sedert vier jaren tot mijn
Vondelpark teruggekeerd.
Wanneer het nut en heil van morgenwandelingen en
ochtendarbeid al niet in tal van liederen en spreekwoorden
en stichtelijke redenen verkondigd was, dan zou ik uit
mijn ervaring wel aanleiding kunnen putten, om mijn
medemenschen nog eens in gemoede op het genot van
vroeg opstaan en al hel heerlijks van de morgenstond te

wijzen, maar ik durf nu wel te veronderstellen, dat de
meeningen in dit opzicht al wel niet veel meer zullen
uiteenloopen. Ik wil alleen dit vertellen, dat ik van niet
één wandeling teruggekeerd ben, of ik was blij hem gedaan
te hebben; altijd heb ik wat gezien of gehoord, dat mij
de moeite van vroeg opstaan waard scheen, en van menig
tafereeltje, in de ochtenduren bespied, heeft de herinnering
tot opluistering gestrekt aan de lange, vermoeiende werkuren. Zoo slaat boven een ernstige „zaakbrief" soms een
aardig vignetje in de linker bovenhoek.
Nog levendig herinner ik mij, hoe ik als jongen van
een jaar of vijftien op een kille Zaterdagmorgen in November mijn eerste troep goudhaantjes ontdekte in het Hortusplantsoen te Amsterdam. Er waren er vierentwintig en
ze waren hedemaal niet schuw; ik had ze best kunnen

