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HEEFT 'T ONDERWIJS IN PLANTENKUNDE OP DE LAGERE SCHOLEN 
DIEN INVLOED OP DE LIEFDE VOOR DE NATUUR ALS MEN 

VEILIG MOCHT AANNEMEN? 

IE HIER oen vraag, Mijnheer de Redacteur, die ik al sedert lang verwachtte dat 
beantwoord zou worden. 

Ik ben van geboorte een stadsjongen, een Amsterdammer, en in mijn 
jeugd werd er aan plantenkennis op de scholen niets, totaal niets gedaan en 
met de korte vacanlio in die dagen (die maar op enkele particulieren scholen 
6 weken waren, maar anders maar 2 weken) was er van naar buiten gaan 

meestal geen sprake, en bovendien van op reis gaan bestond voor de meesten geen gelegenheid. 
Doch zij die 't wel konden doen, konden veel genieten omdat er buiten meer gelegenheid 
was. Vele buitens, thans hermetisch gesloten, waren nog open voor vrije wandeling. Er werd 
minder bedorven. 

Ik herinner mij nog zeer goed, dat ons als kinderen door de ouders werd voorgehouden nergens 
aan to komen ; afblijven was de boodschap. Brave Hendrikjes waren wij destijds evenmin als 
de jongens nu, en kallekwaad uithalen deden wij even goed. 

Doch als men nagaat hel verschil in 't onderwijs van toen en nu, dan zou men mogen 
verwachten, dat er heel wal verbeterd zou zijn. 't Mocht wal. Ik zou haast zeggen, de 
kinderen zijn op straat eer brutaler dan er heler op geworden. 

Op de scholen wordt nu onderwijs gegeven in plantenkennis, althans hel staat zoo wat 
op elk program. 

Do onderwijzers geven hoog op van hun schooltuintjes, van hel planten en poolen met de 
kinderen en men zou verwachten, dal zulk voorgaan een goeden invloed moet uitoefenen op 
de kinderen, en als zij buiten in park of plantsoen zijn, wat respect zouden hebben voor bloemen 
en planten. 

Mijn ervaring daaromtrent is, dat die invloed gelijk nihil is, on de bijna 14 jaren, dat ik 
het toezicht over Haarlem's plantsoenen heb, hebben mij geleerd, dat er van een goeden invloed 
van 't onderwijs in die richting nog geen sprake is. 

Mijns inziens, zijn zelfs vele onderwijzers nog niet voldoende overtuigd, dat het planl-
kundig onderwijs op de school meer in die richting moet gestuurd worden, en dat den kinderen 
op de school reeds vroeg er op gewezen moet worden, dal zij builen in park of plantsoen 
zijnde, de bloemen en planten te eerbiedigen hebben. 

Tal van staaltjes zou ik kunnen vertellen, hoe de onderwijzers en onderwijzeressen juist 
hel tegendeel doen. 

Een voorbeeld. Namen zal ik niet noemen om de betrokkenen niet aan de kaak te stellen. 
Het is hier in Haarlem verboden bloemen of planten te plukken, ui t te rukken of te beschadigen. 

Op een goeden dag wordt door een plantsoen wachter een jongen van een jaar of 10 
gesnapt, dat hij een jong eikje en eschdoorntje had uitgerukt. Procesverbaal was gevolg. Op zijn 
vraag, waarom hij dal gedaan had, kreeg de politieman ten antwoord: «Meester had hem 
gezegd, hel te doen«, en toen de naam van dien meester genoemd werd, bleek dit een zeer 
bekend lid der Ned. N. H. V. te zijn. U begrijpt, dal ik dien onderwijzer even de waarheid 
heb 'gezegd. 

Een ander. Op de school, door mijn jongste dochtertje bezocht, werd op een goeden dag 
door de onderwijzeres van haar klasse den kinderen aangezegd, dal zij allen op dien en dien 
dag elk een blocmpluim en een blad van een wilde kastanje moesten medebrengen. 

Een der kinderen vertelde haar, dal zij dit niet kon doen, omdat bij haar geen kastanje
boom in den tuin stond, en hel plukken van bloemen in de plantsoenen verboden was, en wal 
was hel antwoord: »0, jelui doen wel meer, wat jelui niet doen mogen!« 
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Zoo zijn er tal van voorheelden aan te halen. Toen ik van de onderwijzers, bemerkingen 
kreeg, dal zij door 't verbod van bloemen te plukken, niel aan materiaal voor 't plant-
kundig onderwijs konden komen, rijpte bij my een plan, dat sedert een paar jaren ten uitvoer 
is gebracht. 

Voor de Gemeente Haarlem moest een kweekerij ingericht worden, en daarvan zonderde 
ik een groot deel af, om een centraleu schooltuin aan le leggen, teneinde de onderwijzers 
dalgene te bezorgen, dat zij noodig konden hebben. 

Er werd een circulaire aan elk der scholen gezonden met verzoek op te geven, wat men 
wenschteu, dat gekweekt zou worden; en wat was hel resultaat'.' 

De meesten antwoordden niet, en de overigen deden zulke gekke voorstellen, dat ik er 
van verbaasd stond of zij gaven planten op, die zij bij honderden buiten langs de wegen 
konden vinden. 

Toen besloot ik zelf de zaak te regelen. Thans worden in den schooltuin gekweekt, alle 
landbouw», tuin- en warmoezeniergewassen; de Nederlandsche benaming staat er bij. Verder 
is er van alle boomen en bloemstruiken, die in de plantsoenen te vinden zijn, een exemplaar 
voorhanden met den wetenschappelijken naam. 

Verder een groot aantal een en twee jarige overblijvende kruidachtige planten, volgens de 
familiön gerangschikt; terwijl ook te vinden zijn, exemplaren der bloemplanlen, die in de parken 
op de bloembedden staan. 

In de kassen vindt de onderwijzer Suikerriet, Koffieplant, Gemberplant, Cacaoplant, 
Pisangboomen, Peper, Hijst, Katoen en Bublierplanlen enz. 

Elk onderwijzer kan, voor zoover de voorraad strekt, materiaal bekomen, mits een dag 
vooruit opgegeven. Zij hebben een doorloopende loegangskaart en kunnen ook met een niet 
le groot aantal kinderen den schooltuin bezoeken. In 'I najaar kunnen zij een stuk suikerriet 
en een suikerbiet en een katoenplanl met zaadpluis bekomen. Ook tal van losse bloemen 
van zomerplauU'ii. 

En wat is 't resultaat'? 
Van zelf eens komen zien wat er is, om daarnaar hun vragen te richten, geen sprake. 

Op enkele uilzonderingen na komen de meesten nooit, en hoe weinig de onderwijzers zelf 
nog op de hoogte zijn van de dingen, waarover zij met de kinderen moeten f iraten, bewijzen 
wel de aanvragen. Er worden van de meest gewone dingen exemplaren gevraagd, op een 
lijd, dat zij er onmogelyk kunnen zijn. Zoo b.v. werd eens in April een lijstje van planten 
ingezonden, om den volgenden morgen te bezorgen; daarop stond o.m. bloeiend vlas (sic). 

Hoe is 't nu mogelijk dat dergelijke onderwijzers, die zelf blijk geven, niet het minste 
idee van 't plantenrijk te hebben, eenige invloed ten goode kunnen oefenen. 

Men is onverschillig. Op papier een lioel praats, in werkelijkheid niets. 
Nadat de schooltuin twee zomers had bestaan, kreeg ik een lange lijst van planten, die 

men gaarne gekweekt zag, en dio er steeds te vinden waren geweest. Men had doodgewoon 
de moeite niet genomen, eens te komen zien. Als ik dan in dit tijdschrift en elders lees, over 
dal kweeken en behandelen der planten in do schooltuintjes, tusschen de hooge stadshuizen, 
dan denk ik zoo bij my zelf: words — words . . . en waar het onderwijspersoneel zoo weinig 
voelt voor die dingen, hoe kan men dan verwachten, dat zij het de kinderen zullen inprenten. 

Toen ik nog dezen zomer van die troepjes schoolkinderen met hunne onderwijzers in 't 
Gooi naging, vroeg ik mij zelf af: «Is dat nu de manier om kinderen liefde voor de natuur 
in te prenten'?« 

't Eenige dat zij er van leeren is, dal zij daar buiten niets te ontzien hebben; dal daar 
bloemen en planten afgerukt mogen worden, en er niet gevraagd wordt, of de vrijheid, die zij 
op 't oogenblik genieten, ten koste is van 't eigendom van anderen. Is 't dus wonder, dat 
vele grondeigenaren hun terreinen afsluiten'? Wanneer ouders en opvoeders hun kinderen niet 
beter voorgaan, en hun niet leeren, dat men builen even goed genieten kan, zonder nu juist 
de boel te bederven, is niet veel te verwachten. 
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Wanneer zij nu buiten zijnde, onder toezicht doen mogen wat zij willen, hoe kan men 
dan verwachten, dal die kindoren, zonder toezicht zijnde, in de stad bloemen en planten 
respecleeren. Waar zij van onderwijzers en onderwijzeressen en ouders leeren, dal zij bloeiende 
lakken mogen afbreken — en zij volgen gaarne het gegeven slechte voorbeeld — dan is daarvan 
het gevolg, dat in de openbare plantsoenen geen bloeiende struik met rust gelaten wordt. 

Ik weet niel hoe 't elders is, doch hier in Haarlem is 't treurig, en ik zal maar zwijgen 
over de gevolgen van die liet'hebberij('?) voor de natuur in de duinen, waarvan men denkt, 
dat zij er zijn, om kaal getreden le worden en daarna te verstuiven. De liefde voor de natuur 
is zoo groot, dat, als de eigenaars dor duinen niel verboden om builen de wegen le komen, 
er van de duinflora spoedig niets meer le vinden zou zijn. Want zij zou al heel gauw op de 
eene plaats weggetrapt en op de anders plaats ondorgestoven zijn. 

Laat do onderwijzers de kinderen leeren, welk een hevigen strijd die plantjes voeren, om 
zich staande le houden in die dorre en droge woestenij, in plaats van hen voor te gaan mot 
ze te vertrappen. LEON. A. SPRINGER . 

NOG EENS: DE HEETE ZOMER i9U. 

OO één keer wil ik schrijven over dien merkwaardigen Hollandschen schroeitijd 
en zijn gevolgen, waarin men op denzelfden tarwe-akkorde viergraanbewerkingon, 
die buiten gebeuren moeten: maaien, binden, aan hokken zetten, opladen, 
tegelijk kon zien. Dit opstel kan zijn nut hebben voor een volgenden heeten 
zomer. 

In mijn vorige artikel over dit onderwerp vermeldde ik enkele vergroeiingen, 
waargenomen bij bolgewassen en berustend op groeivermeerdering. 

Ik zou hieraan nog kunnen toevoegen, dat ik tulpen waarnam (hoofdzakelijk Due van 
Toll), zóo vertakt, in zóo ruime mate de »meerstengeligheid« vertoonend, dal zij daardoor 
volkomen de wilde stamverwanten geleken. Gedeeltelijk dus een geval van degeneratie. 
Nu zou ik wel eens willen welen, of onze gekweekte Due van Toll in 't warme klimaat van 
Zuid-Rusland, Midden-Azië of Afrika teruggebracht, gauw zou terugslaan. 

Maar genoeg nu over de bolgewassen. 
Ik wil deze vraag stellen: indien de ongewone massa vermeerderingen bij planten, die ik 

waarnam, waarschijnlijk veroorzaakt is door dien heeten zomer — wat ik natuurlijk op grond 
van deze enkele verschijnselen nog niet durf beweren — waar vind ik dan de plaats, die hel 
meest voor deze soort van waarnemingen in aanmerking komt en bij welke planten moet 
ik hel eerst zoeken'? Mijns inziens zou het antwoord aldus moeten luiden: 

Het liefst zoeken wij bij onzen wilden plantengroei; want daar is de kans, dat abnormaliteiten 
afhankelijk kunnen zijn van een bepaalde bodem verbetering, van een bizondere bemesting het 
best uitgesloten. Onder de wilde planten kiezen wij er ook weer een groep uil, die in dit 
geval de voorkeur verdient. Wij zullen plekken moeten opzoeken, waar het funclioneeren 
der planten het minst of liever niet geleden heeft, het minst aan storingen onderhevig geweest 
is; en wij nemen dus niet de hoogliggende gronden, kortom niet die plaatsen, welke in don 
»schroeilijd« geheel verzengd waren; dit verschijnsel heeft toen immers zulk een enorme 
uitgestrektheid aangenomen. 

Wij kiezen niet z.g. «ondergewassena, planten die onder andere, vooral onder boomen 
groeien; want het loof dior boomen is op ongcregelden, doorgaans te vroegen tijd afgevallen 
of verschrompeld, en wij zouden dus geen zuivere vergelijking maken bij andere jaren. 
Hoofdplanten, in vol licht groeiend, zijn 't meest geschikt. 

Het moeras heeft ook in andere condities verkeerd: vaak geheel droog; de planten hebben 


