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DE L O R K .
- ^ p r i l is de bloeimaand voor bijna al onze boomen,
•f^ maar in dit jaar zal 't wel Mei worden, ook
'
voor de coniferen; en van al onze' naaldboomen
is de lork weer de vroegste. Een of twee weken
vóór de sparren op aarbeiboomen lijken, steekt de
lork zijn glanzige kersroode bloemkegeltjes op; en
even te voren of tegelijk ermee, gaan er een menigte
bijna bolronde schaaltjes open aan zijn dunste
twijgen; daarin liggen, als vijgen in een mandje, de
donker oranje of licht vuurroode meeldraden open
en bloot.
De ongewoon fraaie kleur van de meeldraden is
kort van duur; hun leven is bijna zoo kortstondig
als bij de sparren; de gepluimde en gekuifde vruchtbloemen leven veel langer; die blijven dikwijls een
paar weken mooi van kleur. Als de kegelvorm zich
begint te vertoonen, dan verbleekt 't al en de bruingroene sparappel begint te overheerschen.
Wie lorken wil leeren kennen en hun schoonheid
waardeeren, moet ze van April tot Mei nagaan en
ook wat bloei twijgen op water voor zich op de
werktafel hebben. Dag voor dag aankijken, 't botten
en bloeien volgen van zoo'n tak, dat is 't ware,
om den boom te leeren kennen in zijn voornaamste
levensuitingen.
In de natuur bestudeeren is beter, ongetwijfeld;
maar niet ieder heeft lorken voor zijn venster. En
bloeien de onderste takken niet, of is 't een hooge
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boom, dan moet er een binocle bij te pas komen.
Daarom: takjes snijden, verzorgen, teekenen, met
een paar kleuren, als 't eventjes kan.
Overal waar naaldbosch staat, op zandgrond of
kalk dus, zijn ook enkele lorken te vinden. In parken
en buitenplaatsen vormen ze heele lanen, maar in
't meer vrije boomenland, zijn ze altijd verreweg
in de minderheid; hier en daar op den hoek of de
snijding van een boschpad staat een groepje bijeen,
of gewoonlijk een enkele boom.
Bepaald aangekweekt, behalve dan op kweekerijen
en buitenplaatsen, wordt de lorkniet; voor zoo ver
ik weet. Eigenlijk is 't ook geen boom, die bij ons
thuis behoort. Zijn vaderland is 't bergland van
Zuid- en Midden-Europa; 't Alpengebied en de
Karpathen, daar vormt de larix heele bosschen; en
daar moet 't heel mooi botaniseeren zijn. 'k Heb
't tot nog toe maar van hooren zeggen ; maar zij, die
er geweest zijn, spreken opgetogen over de prachtige
grondflora en 't soortenrijk onderhout van de lorkenbosschen; ook de mossen en varens gedijen bijzonder
go.ed onder de lorken.
Dat is wel te begrijpen: de lork is een lichtboom;
schaduw verdraagt hij niet en geeft hij bijna niet;
als de groei betrekkelijk vrijgelaten wordt, staan de
lorken wijd uiteen ; 't gras groeit er goed en zoo
ontstaan de boschweiden, de pdturctges en forêt van
Dauphiné en Fransch Savoye.
Bij ons zien de lorken er gewoonlijk wat armoedig
uit; hun onderste takken ^ijn dik met korstmos
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omzet en alleen bovenaan groeit de kroon; maai
dat zijn meestal lorken, die te weinig licht ontvangen.
De koude doet ze weinig kwaad, als de lucht
maar droog is; maar dat laatste laat bij ons te
wenschen over. Aan den zeekant zien wij dan
ook zelden flinke lorken. In 't Gooi gaat 't al
beter, en op de Veluwe, in de Graafschap en in
Zuid-Limburg staan heel flinke lariksen, die jaar
op jaar bloeien en nieuw lot maken.
Voor een gemengd bosch zijn de lorken om
hun groote behoefte aan licht niet te gebruiken;
waar ge ze tusschen sparren, dennen of loof hout

NATUUR.
aanplant gewoonlijk niets terecht, en van zaailingen
in 't leven houden is geen sprake; despar verdringt
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stellig en zeker de lork, als aan deze geen
vrije open ruimte gelaten wordt; zoo
gauw de lork in de schaduw komt, is
zijn lot beslist; met de grove dennen
staat hij op beter voet, die benemen
hem niet zooveel licht door de lagere
takken.
't Is werkelijk jammer, dat ons
land den lork zooveel in den weg legt;
't is een bijzonder mooie boom, van
Utrketak liofjiti Mnart.
Kerst,p be<rin van botton fm bUwion.
de naaldboomen stellig de sierlijkste
wat zijn takken groei betreft; en van
de loofboomen wint 't alleen de berk
in groot aantal aantreft, kunt ge er op rekenen dat
van hem in bevallige vormen.
de lorken de oudste bewoners zijn; want in de
Er is niets sombers of statigs aan een lork, wel
schaduw van ander hout komt er van de jonge
veel moois. Dat hij 's winters zijn naalden niet be-
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houdt, maakt hem in 't voorjaar voor ons juist
dan op larixtakjes lijken; is de eindknop afgebroken
zoo belangwekkend, 't Jonge groen van de lorken
of niet ontwikkeld door ziekte, dan schieten uit de
is zoo prachtig van tint en zoo fijn
zijknoppen zulke takjes uit met naalvan vorm, dat 't altijd een lust is, om
den in spiralen. Daardoor.ontstaat
te zien. De jonge takken zijn lichteen heel mooie vertakking; en vreemd
grijs en de jongste daarbij vaak neerook, doordat in 't laatste geval de
waarts gebogen aan den top.
jonge tak soms.midden uit een krans
Iedereen weet, dat de lork zijn naalvan lichtgroene naalden zijwaarts uit
den in bundeltjes draagt; dat is zoo,
schiet. Zoo'n takje heb ik verleden
maar niet altijd; de heel jonge plant
einde Mei geteekend, alleen omdat ik
heeft de naalden evengoed in spiralen
't zoo frisch van kleur en zoo mooi
staan, als de spar op eiken leeftijd;
van vorm vond.
buitendien is 't regel, dat de naalden van
Juist om dien tijd is de lork weer
jonge boomen althans één winter overheerlijk en mooi als in April; de bosjes
blijven. Ook in potten uitzaad gekweeknaalden staan nog zoo gaaf en regelte lorken doen dit geregeld, maar dan
matig, dat 't lichtgroene straalbloemen
moet de bodem bijzonder geschikt zijn
lijken met een glanzend lichtgeel
voor den lorkengroei, veel kalk en
schijfje in 't hart.
magnesium bevatten. De zaden uit
Dat hartje is de knop voor 't volonze inlandsche boomen zijn daartoe
gend jaar en die loopt alleen in 't
niet te gebruiken, die kiemen haast
zelfde jaar uit, indien de eindknop
niet; wie voor liefhebberij jonge lorken
van 't vorige jaar niet kan doorzaaien wil, moet de zaden bij een hangroeien, zooals daar juist is gezegd.
delaar bestellen en dan komt nog niet
Zulke lorkenzijoens de helft op. Met dennen en spartakjes, behalve
ren gaat 't wel, als de zaden zoo uit
die aan den top
de rijpe kegels zijn geplukt. Dat
en een paar er
zaaien in bloempotten van allerlei
onder, krijgen
boomen heb
dus als regel elk
ik vroeger
jaar maar één
vaak gedaan
zoon kegelkring
met de kinvan naalden.Dederen ; bij coze vallen in'tnaniferen is 't
jaar af, in 't voleen dankbaar
gend jaar ontwerk, doorwikkeltdeknop,
dat de jonge
die er vlak op
loten 's winzit, weer zoo'n
ters niet zoo
kring en zoo jalicht invrieren achtereen;
zen. Bij zoo'n
die takjes schiegelegenheid
ten dus niet uit,
heb ik ook
maarblijvenbuivoor 't eerst
tengewoon kort;
gemerkt dat
hun naam kortde piep-jonge
takken is wel
l o r k e n hun
l a s t i g uit te
Tukje met 2 ourte vrnchlkegels, twee
naalden bespreken, nietteliloeienrle korttakken en ontlmkeiifle
houden.
min zeer teekebladkransen (X !)•
Dat de naalnend.
Meeldraadbloemen (X 4)
den niet altijd in bosjes
De heele kroonvorm v/ordt even
voor 't sluiven (licht
vennilloen). bij * de plaats
staan kan ieder bemerken,
er
door
bepaald;
bij
loof
hout
waar de loot, uit de tak is
Meelrlraadbloemcn (>( 2).
die in Mei of Juni na den
gegroeid.
Ontlnikenile bladkransen.
komen zulke takjes ook zeer
bloei, zijn lorken nog eens
vaak voor; denk maar aan onze
van nabij gaat bekijken; dan schieten er uit de
vruchtboomen en aan beuk en linde. Zoo kort evewel,
eindknop lange loten op, die meer op sparrelot
zoo scherp van elkaar gescheiden en in zulk overwegend
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heel kleine grijze stokjes bewegen, een paar milli.
meter zijn ze; onder de loep blijken 't kokertjes
te zijn met een rupsje
'i
er in. Die leven van
't jonge bloed en van
de knopschubben en
kunnen door de massa
en in vereeniging met
de korstmossen een
lork lang klein houden
en ten slotte uit zijn
lijden helpen.
jes. Ook de bloemknopdP*
't Is daarom best
pen moet ge Op het
Meeldraden gesloten geopend en leeg.
mogelijk, dat 't rijkelijk
zijdelangsche kortlof
bloeien van de jonge lorken in Bussum, Hilversum,
zoeken, nooit op het langhout van 't eerste jaar-,
Crailo, (van die haal ik elk jaar mijn takjes, omdat
dat kan trouwens moeilijk anders, daar een langtak,
ik er zoo makkelijk bij kan), een verschijnsel van
die uit een zijdelingschen korttak opschiet dit geaantal als bij de lork zijn ze maar zelden. In tegenstelling met de korttakken schieten de langtakken
bij zon der lan g uit; soms
zoo lang, dat ze ombuigen en loodrecht
neerhangen; zij zorgen
voor den hoogtegroei,
zij zoeken het licht,
groeien den heelen zomer door en maken
dadelijk weer korttak-

Dekschub van voren en van achterpn. mot de
vrnchtschub on twee naakte znadknopppn.
Kon zaadknop afionderlijk.

Vnichtbloemen X 2
(purperrood mot lichtgroene bladkrans
pn brninroodp knopschubben).

woonlijk eerst doet een maand na 't begin van het
zwakte is; maar de bloemen zijn er niet minder
botten, en dan is 't bloeien ook al voorbij.
mooi om, en kegels vormen ze toch, al zijn die
zadenloos.
Al jong en laag begint de lork te bloeien, de
boompjes, die op Oud-BusNet als bij spar en den
sum langs een sparren-plankomen de eitjes en 't stuiftage staan, zijn maar een
meel niet in dezelfde bloem
paar meter hoog en stellig
voor; er zijn afzonderlijke
niet ouder dan een vijftien
pollenbloemen en vruchthoogstens twintig jaar; en
bloemen, maar ze komen
die bloeiden drie jaar gebeide op denzelfden boom
leden al druk, maar de
voor; dat is wat de botazaden kiemen niet. Mogelijk
nische term eenhuizig aankomt dit niet alleen door
duidt. Nu is reeds lang voor de
de jeugd, maar ook door een
kleuren van den bloei te
gezelschaps-kwaal, waaraan
zien komen, al aan de knopbij ons de meeste lorken
pen te zien, wat bloem zal
Ie. van een mannelijke; 2e van een vrouwelijke bloeiwijze
lijden; ze herbergen in ont- Doorsnedp:
worden en wat blad; en in 't
van de Lork. — De bodem van de meeldraadbloemen is hol.
zaglijk aantal de larven van
begin van April is duidelijk
't lorkenmotje. In Mei behoeft ge maar een lorkentak
de knop met vruchtbloem te onderscheiden van de
goed te bekijken, dan ziet ge over de grijze schors
meeldraadschotels. De figuren hierbij, zoo nauw-
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keurig, als 't ging, naar de natuur geteekend, geven
dit duidelijker aan, dan 't met woorden is te zeggen.
Wie in 't vervolg in den nawinter korte takken
wil snijden en natuurlijk graag vruchtbloem wil hebben (want dat zijn de mooiste en die duren 't langst)
kan alvast er op rekenen, dat gewoonlijk aan de

LORK.

5

niets meer, maar zoo leert g e ' t uiterlijk onderscheid
ten minste kennen.
't Aardigste is natuurlijk een tak met beide soort
bloemknoppen te zien ontwikkelen; bladknop is er
altijd. De figuren 2 en 4 heb ik ongeveer een
week na elkaar geteekend: daaruit blijkt dat blad

Lorkengroei in Mei. — Uit 2 zijdelingschc kransen en uit één eindknop schiet een twijg op met afzonderlijk
en rondom geplaatste naalden.

jongste takken (van 't 1ste en 2de tot 4de jaar) de meeldraadbloemen komen, aan de oudere en dikkere de
vruchtbloempjes; om 't zeker te weten zoudt ge
de knop moeten doorsnijden; die van de meeldraadbloemen is hol; aan zoon doorgesneden knop hebt ge

en

bloemontwikkeling vrij wel gelijk op gaan.
Aan de meeldraadbloemen is oppervlakkig niet
veel moois te zien; alleen de ontwikkeling en de kleur
vóór 't stuiven zijn de moeite waard, maar de
vruchtbloemen zijn zooveel te mooier en een lust

ti
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om te teekenen van 't begin tot 't eind, van stukje
tot beetje, als geheel en in de kleinste deelen. Met
kleuren is 't natuurlijk 't dankbaarst, vooral de heel
jonge kegel, als de toppen nog warm rood zijn, het
bosje naalden aan den voet van 't teerste groen en
half gevat, zijn in de geciseleerde bronskleurige
knopschubben. Dan kunt ge ook gemakkelijk nagaan, hoe zoo'n conus of vruchtkegel ontstaat uit de
vruchtbloemen.
Dat hier voortdurend van vruchtbloemen en niet
van stamperbloemen gesproken is, heeft tot goeden
grond en reden, dat er geen eigenlijken stamper bij
de coniferen te vinden is. Neem maar zoo'n roode
bloemmassa uit elkaar: er is geen kroon en geen
kelk, geen stijl of stempel, of vruchtbeginsel; alleen
twee zeer groote eitjes of zaadknoppen; die zitten
op een klein groen plaatje, 't vruchtschubje, en dit
is onder tegen de groote roode dekschub aangeplakt.
Al die dekschubben samen vormen de groote
roode lorkenbloem; zij vangen 't stuifmeel op, dat
de wind hun toevoert; 't glijdt langs hun gladde
holle kant in de diepte en bereikt daar 't eitje,
waar allicht een korrel doordringt, en wel in de
opening, het poortje, dat is naar achter gekeerd, en
gelegen op een verlengstuk van 't ei.
De roode kleur van de „bloem" heeft natuurlijk
niets met de bestuiving te maken; waarschijnlijk
wel met de temperatuurverschillen die in 't vaderland van de lorken tijdens den bloei zeer groot kunnen
zijn; die kleur kan een beschutting tegen koude
zijn of een inrichting, om van weinig warmte veel gebruik te maken. Dan zitten er nog eenige rijen kleine
haartjes aan de binnenzijde bij de hoeken van de
schutbladen; die hebben misschien een taak te
vervullen bij 't geleiden van de korrels naar
't eitje.
Heel goed is 't na te gaan ten minste voor wie de
bloeitakken thuis heeft, hoe de „bloem" allengs in een
kegel veranderd. Deroodedekschubben groeien nietdoor
en verdrogen, de kleine groene vruchtschub daarentegen, waarop de beide eitjes bevestigd zijn, wordt
steeds grooter, komt eindelijk tusschen't rood, dat al
verbleekt, te voorschijn en bedekt het ten slotte
geheel; de kegel bestaat dus bij de lork uit vruchtschubben. Intusschen krijgen de naakte eitjes of
zaadknoppen een harde zaadhuid. Ze zijn tot
bruine zaden geworden, die aan eene zijde een
langen vliezigen zoom dragen: een vleugel. In 't
volgend voorjaar openen de tot nu toe vast aaneengesloten kegelschubben zich; maar alleen bij droog
en zonnig weer; de zaadjes „kruipen" naar boven,
bereiken den rand en de wind neemt ze mee; snel
draaiend bereiken ze de aarde, waar de vleugel
afvalt; door die snelle beweging lijkt een vallend
coniferenzaadje wel wat op een pluimbal; de beweging

NATUUR.
is even duidelijk te zien, ofschoon sneller dan bij
ahorn en essche-vruchten.
Heel gemakkelijk schijnt 't uitschuiven van de
zaden uit de kegels niet te gaan; soms vindt ge
in kegels, die minstens drie jaai oud zijn, nog gevleugelde zaden; ook de ledige kegels kunnen verbazend
lang tegen weer en wind en blijven jarenlang hangen;
ik heb ze hier voor mij, zwart als roet en hard als
hout, die nog stevig vast zitten; en andere, die met
tak en al half overgroeid zijn met korstmossen en
half met een schitterend groene alg. Ook nog heel,
heel mooi; ze gaan weer 't vaasje in, om ze te
schilderen bij gelegenheid; maar die komt nooit, want
dan is er al weer ander moois, waar ook geen tijd
voor is.
E. HEIMANS.

WIJK AAN ZEE.
^^77 et was midden in de maand Juli.
a'Y Den vorigen avond waren wij bij elkaar ge'• komen, om over een tocht te beraadslagen en
met algemeene stemmen was aan Wijk aan Zee
de eer van ons bezoek gegund.
's Ochtends om vijf uur fietsen wij uit Amsterdam
en zelfs de pruttelaar van gisteravond, die 't nachtbraken noemde, kijkt vergenoegd in het rond, als
de frissche morgenwind hem luchtig omspeelt en
de wielen zoo gezellig over de straatsteenen snorren.
Stedelingen zijn over het algemeen weinig tot
vroeg opstaan geneigd; de meesten weten niet, hoe
mooi het 's morgens is, hoe versterkend en opwekkend de wind, hoe zonnig en frischbedauwd de
weilanden uitgestrekt liggen tot aan den verren
horizon. En als zij het weten, dan, o jammer,
's morgens het fatale oogenblik, nog slaperig te
moeten springen uit het warme bed, te moeten
overwinnen de lust, zich even nog lekker om te
draaien. Zoover brengen het de meesten niet.
Den fietstocht zal ik met stilzwijgen voorbijgaan
Velen zullen met mij den tocht langs den mooien
kronkelenden Spaarndammerdijk afgelegd hebben
al was het niet in den vroegen morgen.
Om en bij zeven uur fietsen wij over de Velserbrug, sedert afgebroken en vervangen door de
beruchte Velserpont, en eenige minuten verder op
den Beverwijkschen straatweg slaan wij links af

