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de kamer?" hoor ik menige zindelijke huismoeder 
uitroepen: Nu ja, wel een beetje natuurlijk, maar 
toch veel minder dan men denken zou, en zoo'n 
winter komt dan ook maar eens in de twintig jaar-
En dan, wat een genot voor iemand, die de vogels 
wezenlijk lief heeft, om zoo'n beestje, terwijl men 
zit te ontbijten, zoo vertrouwelijk naast uw hand 
op de tafel te zien wippen en de kruimels tot bijna 
onder uw hand te zien wegpikken, en te zien drinken 
uit het schoteltje van uw theekopje, en u daarna 
met zijn groote oogen te zien aankijken, alsof hij u 
bedanken wilde, dat hij het zoo goed bij u heeft! 

Ten slotte nog iets over de naam van den Bastaard 
Nachtegaal. Sommigen noemen hem „Boerennach-
tegaal;" deze naam mag eerbaarder zijn, zij doet mij 
aan een kikvorsch denken; en het gekst is, dat de 
vogel in de verste verte geen familie is van den 
Nachtegaal; de eenige familie, die hij in Europa 
heeft, woont in Zwitserland en draagt daar de deftige 
naam van „Accenteur de Alpes." Het zijn zeer fraai 
geteekende vogels en veel grooter dan ons nederige 
zangertje. Toen ik eenige jaren geleden te Montreux 
was, en er veel sneeuw lag, kwamen eenige leden 

^ochem staat bekend om zijn leerlooierijen en 
' daar veelal een tak van nijverheid in verband 
' s t a a t met de voortbrengselen van den bodem, 

zal men uit het bestaan dier looierijen al licht 
kunnen afleiden, dat in de omstreken veel eiken 
hakhout moet gevonden worden, welks bast de 
voor de bereiding van het leer zoo noodige looistof 
oplevert. 

En zóó is het ook: grooter en kleiner vlakten en 
vooral strooken langs wegen en akkers — zooge
naamde „akkermaalsheggen" — worden door het 
eiken kreupelhout ingenomen. 

Oorspronkelijk zijn het jonge eikeboompjes, die 
daar groeien, maar die gedoemd zijn, om hun aard 
te verloochenen en dus nooit zullen opgroeien tot 
„reuzen van het woud." De blanke bijl zal ze klein 
houden. Op jeugdigen leeftijd reeds worden ze 
zonder mededoogen onthoofd, maar niettemin blijven 
de boompjes in 't leven en — als wilden ze wraak 
nemen over de ondergane beleediging — in 't vol
gende jaar prijken ze met een aantal nieuwe hoof
den. Aan het boveneind toch van het overgebleven 
stukje stam hebben zich toevallige knoppen gevormd 
en hieruit ontwikkelen zich nieuwe takken. Maar 
juist dadrom is het den mensch te doen, want na 
verloop van een jaar of zes worden de boompjes 

van dit gezin mij dagelijks een bezoek brengen om 
de kruimels op te pikken, die ik op een platje onder 
mijn raam voor hen strooide. Zoodra de sneeuw 
echter verdwenen was, trokken deze vogels weder 
naar het gebergte, want het zijn echte bergbewoners, 
die alleen in de lagere streken komen, wanneer zij 
door gebrek daartoe worden gedrongen, en die ik 
dan ook nooit des zomers in Zwitserland heb gezien. 

Ik vrees, dat ik reeds te veel plaatsruimte voor 
mijn artikel heb geeischt, want als ik eens op mijn 
stokpaardje zit, ben ik zoo geneigd, om door te 
draven; maar ik wilde toch nog gaarne eenige wenken 
geven aan diegenen, die zich door mijn schrijven 
aangemoedigd mochten gevoelen, om ook eens een 
proef met broedhokjes te nemen. Ik wilde dan 
hieraan herinneren, dat men de hokjes, om ze voor 
aanvallen van katten te beveiligen, nooit lager dan 
10 voet van den grond moet ophangen, en steeds 
zooveel mogelijk met de opening naar het Oosten 
gekeerd, want de vogels zijn er zeer op gesteld de 
opgaande zon hunne woning te zien binnen schijn en. 
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weer een kopje — of liever kopjes — kleiner gemaakt. 
En zóó gaat het voort. Langer dan zes jaar mag i«»JiuN •*• ^ 

de boom zijn nieuwe takken niet behouden. In 
't voorjaar komt de man met het kapmes en kapt 
de takken dicht aan het restje van den stam, dat 
na de eerste onthoofding is overgebleven, af. Hij 
hakt de takken dan aan stukken van een bepaalde 
lengte en bewerkt vervolgens elk stuk, om den 
bast er af te halen. Deze bewerking lijkt wel wat 
op het werk van den jongen, die in denzelfden tijd 
van 't jaar van een wilgetak — hier dan „saphout 
genoemd — een fluitje maakt. Zoo voorzichtig als 
de jongen met zijn messenheft den bast losklopt, 
gaat de man echter niet te werk. Dat is ook niet 
noodig: als de bast er maar afkomt, al^ is hij 
overlangs gescheurd, dan is het doel bereikt. 

Dat kloppen op de eiketakken — het gebeurt 
met den rug van een miniatuurbijltje, om vervol
gens met den scherpen kant den bast er af te 
ritsen — dat kloppen is in deze streken een van 
de lentetonen. Het behoort bij 't hameren van den 
specht, bij 't zingen van het roodborstje. Het rood
borstje houdt den man dikwijls gezelschap op de 
afgehouwen takken. Daar houdt het van, om op 
gekapte takken of op een gevelden boomstam zijn 
mooie borstje op te zetten en zijn aardig liedje te 

"Öerminltf maar tocl̂  mooi. 



V E R M I N K T . . . . M A A R T O C H MOOI. 25 

zingen. Vertrouwelijk ziet het met zijn groote 
oogen de drukte aan. Het is een goed kameraadje 
van den houthakker en den „scheller". 

„Schellen" noemt men hier dat schellen van de 
eiketakken. Met dat „schellen" wordt in 't voorjaar 
door menigen „lossen" arbeider een aardig duifje 
verdient. „Zijn menschen" laat hij er wel eens 
verlegen om zitten, maar wie zou het hem mis
gunnen, als hij zijn loon nog eens met een buiten
kansje kan verhoo-
gen? Al is er in 't 
voorjaar werk ge
noeg voor hem in 
don tuin en op den 
akker, het „schel
len" kan niet tot 
later worden uitge
steld. Dan zou de 
bast niet van het 
hout willen wijken. 
Nu gaat dat best. 
De boom heeft ge
durende den winter 
niet gerust, al zag 
hij er doodsch en 
kaal uit. Zijn wor
tels hebben heel 
wat water met op
geloste voedings
stoffen uit den 
grond gehaald. Die 
voed ingssappen 
heeft de boom in 
dunwandige cellen 
verzameld tusschen 
bast en hout. Deze 
cellen met haar in
houd heeten de 
teeltlaag ofvormlaag. 
Straks in Mei moe
ten daar de jonge 
blaadjes van groeien 
en er moet een 
nieuwe laag hout 
uit ontstaan om het 
oude heen. En ook 
de bast moet aan den binnenkant wat aangroeien. 
Dan moet de scheller zijn slag slaan. Later in 't 
jaar, als de teeltlaag van minder beteekenis is, 
doordat vele harer cellen meer vastheid hebben 
gekregen en een deel uitmaken van hout of bast, 
zou zijn werk er niet gemakkelijker op worden, 
zoo 't niet geheel ondoenlijk was. 

Daar staat hij dan weer, de arme eik; voor de 
zooveelste maal in zijn leven van zijn sieraad 
beroofd. 

Eik och, is 't geen bespotting, dat ding nog 
eik te noemen? Een vorraelooze klomp, knoestig, 
verweerd, bemost, gespleten, scheefgedraaid, krom-
gegroeid, gedeeltelijk verrot. Meer is het niet. 

Het dialect in deze streken heeft er een woord 
voor, dat in zijn klank iets weergeeft van zijn 
aard en wezen. „Stobbe" noemt men zoo'n knob-
belig stukje eikestam. 

Een onbelemmerde ontwikkeling geeft zoo'n 
„stobbe" natuurlijk 
niet te zien. Het 
is een vervorming, 
een verminking. 
Maar niettemin, 
schilderachtig zijn 
ze, die eiketronken. 
Niet als ze pas 
gekapt zijn. Zoo'n 
pas gekapt „akker-
maalboschje" zie ik 
niet aan: dat is 
een akelig kaal ge
zicht. Maar stobben, 
hoe ouder hoe lie
ver, met fiinke tak
ken erop, dat is 
mooi. En dan niet 
teveel van dezelfde 
grootte bij een. Zoo'n 
groepje van een 
paar oudvaders en 
dan op een luwe 
plaats. 

Van een groepje, 
dat dezer dagen 
mijn bijzondere, aan
dacht trok, geef ik 
hierbij een schetsje. 
Maar niet anders 
dan hoogst gebrek
kig kan mijn teeke-
ningetje den indruk 
ervan weergeven. 
De groep was ten-
volle het penseel 
van een bekwaam 

schilder waard. Zeker, het was een schilderachtig 
hoekje. Die grillige vormen, die kleuren, dat bruin 
en grijs en groen in verschillende nuances, die 
spelende lichtjes, die diepe schaduwen — alles 
boeide het oog als om strijd. 

De geregeld wederkeerende, veelvuldige verwon
dingen, hadden ontstekingen doen ontstaan. Lang
zamerhand hadden deze ontbindingen tengevolge, 
vermolming van een groot deel van 't hout. De 
vermolming maakt in een eiketronk snelle vorde-
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ringen, want door de verwondingen — juist aan 
het topgedeelte — kan het regenwater vrij binnen 
dringen, 's Winters vooral neemt het inwendige 
veel vocht op van regen en sneeuw. Door felle 
vorst zet het opgenomen water zich dan in die 
mate uit, dat er groote spleten komen in den bast, 
dikwijls zelfs wordt deze van den voet tot den top 
geheel opengespleten. 

Maar ondanks al die verschrikkelijke verminkin
gen, gaat het den „knot"-eik evenals zijn lotgenoot 
den knotwilg. Zijn leven wordt er niet door bedreigd. 
Hij levert dus het bewijs, dat de boom eigenlijk 
zijn hout wel missen kan. Voor de circulatie der 
sappen is dit van geen dienst, daar de cellen te 
dikwandig geworden zijn, om vochten door te laten. 
De sappenstroom heeft voornamelijk plaats in den 
bast. Een geringe ringvormige verwonding van den 
bast zou den dood onvermijdelijk ten gevolge heb
ben. Een overlangsche opensplijting — we zien 
het aan den eiketronk en aan menigen ouden 
knotwilg — hindert niemendal. Dat is te zeggen, 
de stam wordt er natuurlijk niet steviger door. 
Een boom, die veel wind vangt, zou er slecht bij 
varen. Oude, holle wilgen hangen met hun stam 
dikwijls nagenoeg horizontaal boven 't water. Ook 
eiketronken, als ze wat hoog zijn afgekapt en dus 
voor hun doen wat hoog van stam zijn, kunnen 
leelijk — of liever mooi — scheef staan. We zien 
dat op de teekening. Deze zal zijn stand wel te 
danken of te wijten hebben aan de jeugd. Hij 
strekt deze tot een eigenaardig speeltuig, blijkens 
den platgetrapten humus in zijn opengespleten 
gedeelte. Maar deze bijzondere aantrekkelijkheid 
kon hem wel eens ten val brengen, 't Is jammer, 
dat deze dikke humuslaag zoo door schoenen en 
klompen bewerkt wordt. Wat zou ze zich anders 
mooi sieren met jong en weelderig groen. Want 
het hout is dood, maar de dood wekt steeds een 
nieuw leven. Een ryke vegetatie vindt men dikwijls 
op den bruinen humus van eikestobben. 

nder de vogels zijn verscheidene „halve huis
dieren": dieren die in 't wild leven, maar met 
wie wij of om voordeel öf om gezelligheid even 

vertrouwelijk, ja soms inniger omgaan, dan met koe 
en paard, kip of konijn. Zwaluwen en ooievaren 
weten haast niet beter, of ons huis is ook het hunne, 
wij bewijzen hun de ruimste gastvrijheid en nemen 
met belangstelling deel aan hun familie-leven. De 

Menig zaadje en spoor, door vogel of wind daar
heen gevoerd, komt er tot ontkieming. Vooral 
boomvarens zijn veelal bestemd, om den dood te 
maskeeren, en ook de vroeg-groene lijsterbes vindt 
er menigmaal een voedzamen bodem. Varens op 
en tegen den tronk en mos op de schors. En aan 
den voet een gewirwar van stengels en bladeren. 
In sierlijke bogen reikt de braam naar alle kanten. 
De kamperfoelie slingert zich hoog om de takken, 
het klimop bedekt den stam en drukt zijn donker
groene of goudgetinte bladeren tegen het zachte 
kussen van 't lichte mos. 'k Heb dikwijls gewenscht, 
zoo'n „levensgemeenschap" in zijn geheel te kunnen 
overbrengen naar mijn tuin. Ze zou een plaatsje 
krijgen, waar ik uit de woonkamer het gezicht 
erop had. 

Klimop en varen en mos sieren ook met hun 
prachtig groen in den winter den verminkten eike
stam. En dan wat sneeuw op zijn kop en op de 
knoestige uitwassen. Een heerlijk kleureneffect. 

Behalve dat een eiketronk door de vorming van 
veel teelaarde in den regel heel wat planten op en 
om zich heen weet te lokken, verschaft hij ook 
aan menig d̂ ier een goed logies. De insektenkenner 
knielt neer aan zijn voet en doorsnuffelt het half
vergane hout, de diepe spleten in de schors, het 
frissche, vochtige mos. Een goede buit beloont 
allicht zijn moeite. In de gaten van den stam, in 
de diepe gaten, ontstaan door wegrotting van de 
overgebleven takgedeelten, vindt menig zangertje 
een hoogst veilige plaats voor zijn nest. Veilig 
althans voor gevleugelde en viervoetige roevers. 
Jammer maar, dat ook de jongens de gave niet 
missen, om zulke goed verborgen nesten te bereiken. 
Onder den tronk tusschen de wortels maakt het 
wilde konijn zich gaarae een hol. 

Zoo is de arme eik bij al zijn ellende, behalve 
de nijverheid dienende, nog weldoende voor plant 
en dier. 

Lochein. W. W. KOLVOOET. 

musschen gaan op straat kwalijk voor ons uit de 
weg, evenmin als de kwikstaartjes in de weide of 
aan de waterkant: ze kennen ons al lang en weten, 
dat ze ons niet behoeven te vreezen. 

De kievit is minder toeschietelijk van zijn kant; 
wij stellen hem behoorlijk op prijs en wij springen 
met zijn eieren om, alsof hij op en top een huisdier 
was; een beetje vrijer dan bijvoorbeeld de fazanten 
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