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wijze van oefening met hel oog op later te stellen eischen'? Ik zeg ja. Maar laten we de 
wijze van doen beter, aangenamer maken. 

«Reikhalzend zien de kinderen uit naar hel einde van 't schooljaar» zegt de heer M. Een 
zoon van zeer gefortuneerde ouders, die zijn zomervacanlie met hen elders had doorgebracht, 
volstrekt geen «brave Hendrik» was, eer een «lastig heertje«, zei me eens begin September: 
»hè, ik ben toch blij, dat ik weer hier ben!« Zie mijnheer M., dal gezegde rekende ik tot 
groote belooning voor mijn werk. «Reikhalzen^ er niet meer zoo'? 

«Eindelijk is die gulden tijd gekomen en dan — naar bui ten. . . .» Waar die nare school 
niet meer is! Och kom, kan dat niet anders'? Laten we de school maken tol een waarachtige 
oefenplaats voor lichaam, verstand en gemoed. Laten we niet na «dien akeligen schooltijd» 
het bosch ingaan; laten we de school zetten Ie midden van de kleurige bloemen, de zoemende 
bijen; bij hel bosch, waar de vogels kwinkeleeren; de weiden, waarin de koeien loeien. 

De heer M. geeft een afbeelding van kinderen — der school ontvlucht — eerst düördoor 
gelukkig spelend tusschen de korenaren, 't Kan ook anders; mijns inziens beter: hier hebt 
ge kinderen afgebeeld, gelukkig in hun schoolomgeving, met de school in de natuur en het 
natuurgenot. 

De heer M. eindigt met iels te zeggen over de ouders. Dat wensch ik ook te doen door 
te vragert: is van dat vaak verspeelde jeugdgeluk wel altijd de schuld aan de school, of ook 
soms het verzuim aan de ouders, door hun onbekendheid met betere toestanden, zooals dal 
bij den heer M. voorkomt'? Gebrek aan waardeering laat ik nog geheel builen bespreking. 

Vacantie'? Heerlijk; wie zou haar niet roemen! Maar naast het in zijn eenzaamheid 
trooslelooze, slechts luttele weken durende: «leve de vacantie» van den heer M., plaats ik 
het heel wat langer geldende: «leve hel schoolgenot!» 

CHR. H. .1. MAAD. 

/'n-. rfer Augustaschool te Hilversum. 

JENEVERBES. 
Juniperus communis. 

ICHT bijeengeschaard op de hellingen van den Halsberg in de Sötenicher Mulde 
(Eifelgebergle) slaat de Juniperus in lagen slruikvorm. Daar, op de Eifelkalk 
voelt hij zich thuis, daar verspreidt hij zich en verovert gebied, langzaam 
maar zeker. Bijna op alle berghellingen en hoogten, maar vooral op de heide
velden komt hij veelvuldig voor. Doch niet alleen in hel Eifelgebergle heeft 
hij zijn verspreidingsgebied, op vele plaatsen der aarde vindt hij een groeiplaats. 

Zijn zuidgrens vinden we in hel Middellandsche-zeegebied ; oostwaarts strekt zijn groeiplaats 
zich uit. lot in den Kaukasus, in Perzië, Afghanistan, de Himalaya, den Tiantsian en Kamsjatica, 
zelfs lol in Japan toe. Noordwestelijk strekt zich zijn gebied uit van Spanje, over Frankrijk 
en Engeland naar Skandinaviö en IJsland. Een noordgrens is moeilijk vast te stellen, daar hij 
vele overgangsvormen heeft. Juniperus nana heeft nog noordelijker grens en moet zelfs nog 
aan de Noordkaap en in Lapland zijn gevonden. In Noord-Amerika vinden we den Juniperus 
communis van Uritsch Columbia af lot New-Foundland en Nieuw-Schotland zuidelijk tot in 
New-Jersey, Penssylvania, Michigan en in het Rotsgebergtc lol Nieuw-Mexico. 

De plant behoeft niet beslist een bepaalde grondsoort en gevoelt zich nogal overal thuis, 
maar het liefst staat zij toch op de heiden der Grauwacke, waar zij verscheidene meters hoog 
kan worden. 
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Een ieder, die in de gelegenheid was, het Eifelgebergle in zijn hoogere regionon te be
zoeken, wordt getrolïen door den indruk, welken deze plant op hem maakt. 

De donkere gestalten, zuilvormig tot bijna zeven meter hoog opgaand, evenals de Cypressen 
der Italiaansche kerkhoven, dan weer zich in de breedte uitbreidend tot boschjes van meer 
dan acht meter in omtrek, bieden een schuilplaats aan het opgejaagde wild en vormen uitge-
strektheden, waar geen menschelijke voet zich waagt. Eerst schuchter de takken omhoog 
stekend, zien we do Jeneverbes verder ernstig in rijen opmaroheeren, zien we hoe hij zich 
uitbreidt in ketens, welke zich lot grootere groepen vereenigen. 

Waagt zich een stoutmoedig natuurondorzoeker er midden in, dan verheffen de reuzen-
gestalten zich rond hem omhoog, een dreigende massa gelijk. De donkerte, do stilte oefenen 
een bcklommenden indruk op hem uit, wekken een gevoel op van hulpeloozc verlatenheid en 

Foto C. H. JAPING. 
Kig. 1. Groep Juniperus in het Arboretum der R. H. Land-, Tuin- en Boschbouwsehool. 

Hechts: Juniperus sabina. Links; Jun. communis. Daarnaast; Juniperus chinensis. 
Midden onder: Juniperus nana. 

doen het verlangen opkomen, zoo spoedig mogelijk uit deze trooslelooze, naargeestige omgeving 
te geraken. 

In den winter is alles nog meer verlaten, nog droefgeestige!'; dan zwijgen de takken in hun 
doodsche rust, of buigen zich onder den druk van den aanrukkenden stormwind; dan vliegen 
wolkgevaarten langs den donkeren hemel en breidt zich de lucht als een grijsgrauw kleed 
over het landschap uit. 

Op zuiveren kalkbodem wordt hij belemmerd in de uitgroeiing van zijn vegetatie-organen en 
kruipt hij in lagen vorm tegen den bodem op; grauw van kleur, mistroostig van aanzien, een 
kudde schapen gelijk; evenals de «vegetable sheep» van de droge, heele streken van Nieuw-
Zeeland. *) 

,,•l) Kussenvormige plantengroepen van een groot aantal individuen van bepaalde Composieten, om aldus te sterke 
verdamping tegen te gaan (Raoulia-soorten). 
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Dwerg^exemplaren van 40 jaar oud en slechts 20 c. M. hoog, zijn geen zeldzaamheid. Die 
belemmerde groei kan niet het gevolg zijn van vreterij door dieren, want in groote, ook voor 

schapen ondoordringbare boschjes, 
blijven de binnenste exemplaren 
evengoed zoo laag en onaanzienlijk. 

De Juniperus is een indicator 
voor bodem toestanden; hij ver
dwijnt wel niet bij droogveen-
vonning, maar begint hij te kwijnen 
en af te sterven, dan wijst dit op 
zeer gevaarlijke liodemloestanden. 

Deze houtsoort is een karak
teristiek heidebeeld. Zoo vinden 
we in de omstreken van Ruurloo 
een vastgelegde zandverstuiving 
op de Meent, door Juniperus-
vegetalie lol rust gebracht, waai
de Pijn (Pinus sylvestris) is aan
gevlogen en zich krachtig ont
wikkel t. 

De verbranding van den Juni
perus werkt zeer steriliseerend op 
de omgeving. Hel hout is een 
voorlrell'elijk materiaal voor zweep. 
steel, wandelstok en voor airaste-
riugs-doeleinden en is zeer duur
zaam. De aelherische olie, uil deze 
plant gewonnen is een middel voor 
conserveeren van vleesch en wordt 
ook gebruikt bij de bereiding van 
geneesmiddelen. 

De boom heelt giftige planten-
deelen en is wellicht daarom door 

Foto c. H. JAPINO. ( i e menschen uit het bosch ver-
H g . '2. Juniperus communis in de Ruurlooscht' Meent. _ 

Op den voorgrond een grove den (Pinus sylvestris). d r o n g e n . G. BLOKHUIS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Paddenstoelen tentoonstelling. — De Paililensioelen tentoonstelling der Ned. Myc. A'ereeniging 

zal dit jaar te Scheveningen worden gehouden op 19, '20 en 21 September. 

A A N G E B O D E N : 
1 kast 1.25 x 72 x 45 cM., 20 laden met Nederl. Lepidoptera (waaronder zeldzame)/"25; 

I doos Indische Lepidoptera f 5; eenige doozen Coleoptera, Ily iptera en Diplera ƒ3.50 p. si. 
Volgende schedels: Papoen (weinig geschonden) / ' S : wild zwijn van Celebes (gaaf) / 8 ; 

hond ƒ 1.50; geit ƒ 3.50. 
Boekwerken: «Onze Vlinders», Ter Haar, ƒ 7.50; Schmiedeknecht, «Die Hymeuopleren 

Mittel Europa's (nieuw) ƒ10; Keilers, «Eftferbanden», 1, II en III, / 1.75; jaargang 1012 van 
»De •Naluimi, ƒ 2. Adres: L. Langeveld, Westerstraat 111, Amersfoort. 


