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In het geheel staan er dus 16 bomen, waarvan de dikste 206 cm, de dunste 102 cm in omtrek 

meet. De gem. omtrek is ong. 172 cm, niet gering dus voor de taxus in ons land. 
De taxus maakt een sombere indruk door zijn donkergroene naalden en zijn stijve takken; 

hij staat vaak als rouwboom op kerkhoven, maar wordt ook veelvuldig aangeplant in tuinen en 
parken, aangezien hij overal gedijt. De vrouwelijke bomen vertonen wel eens een „vrolijke 
noot" door hun „bessen", een zwarte zaadkorrel, omgeven door een helderrode arillus. 

Vroeger was ook het hout zeer in trek om zijn taaiheid. Reeds de Germanen gebruikten het 
hout voor hun bogen. Toen was hij zeer algemeen in Europa, maar in de Middeleeuwen is hij 
hard achteruitgegaan door het roekeloos kappen om het hout. 

Maar bij het zien van de bomen in Frederiksoord zal U niet alleen de voor ons land bijzondere 
grootte opvallen, maar ook de plaatsing waarop ik reeds wees. Dit kan onmogelijk toevallig 
zo gekomen zijn. De mens moet ze geplant hebben. Deze bomen zullen waarschijnlijk enige 
honderden jaren oud zijn, gezien hun langzame groei, maar welke reden zouden de mensen 
van enkele eeuwen terug gehad hebben ze zó in vier groepen naar de vier windrichtingen te 
planten? Neen, er bestaat hier een vermoeden, dat we met een overblijfsel van heidense oorsprong 
te maken hebben, nl. een gerechts- of offerplaats der Germanen, misschien uit dezelfde tijd 
als de Hunebedden te Havelte en Diever, niet ver daarvandaan. Maar, zult ge zeggen, hoe 
rijmt men dat met de ouderdom der bomen? Mijn vermoeden is, dat elke groep oorspronkelijk 
één of twee bomen heeft geteld, of dat de groepen overblijfselen van een volledige cirkel zijn. 
Toen de oorspronkelijke bomen op de een of andere wijze gedeeltelijk afstierven, hetzij door 
ouderdom, hetzij door natuurrampen, bleven enkele takken of jonge loten doorgroeien. In de 
loop der jaren is ook de grond nog wat opgehoogd en zo ontstonden „nieuwe" bomen. 

Ook in het oude Griekenland en Italië werd de taxus voor een geheimzinnige boom gehouden; 
niet alleen kende men zijn giftigheid, maar zelfs was, volgens beschrijvingen van den Griek, 
Dioskorides, en den Romein, Plinius, een enigszins langer verblijf in de schaduw van de „boom 
des doods" levensgevaarlijk. 

Het zal U dan ook niet verwonderen, dat de Germanen juist deze boom met zijn doffe, 
donkere loof, voor hun vergaderplaats gebruikten, als gij eenmaal de mysterieuze sfeer van 
dit plekje ondergaan hebt. L. LOEFF. 

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE 

D it jaar hebben de beuken heel wat St. Janslot gemaakt. Ik zou haast zeggen, meer 
dan gewoonlijk, als ik maar wist wat hier „gewoonlijk" moet beteekenen. In ieder 
geval kunt ge er op uw winterwandelingen eens naar uitzien en dan 
liefst aan jonge gezonde boomen van tien tot vijftig jaar. Wanneer 

die alleen staan of aan den rand van het bosch dan hebben zij meestal nog 
flinke takken in de laagte en daaraan kunnen we dan alle verschijnselen van 
groei en bloei mooi bekijken. Tegelijk kunt ge meteen eens nagaan of wij in 
'44 veel bloei en vrucht van de beuken mogen verwachten: de bloeiknoppen 
zijn duidelijk forscher en dikker dan de andere. 

Het St. Janslot van beuken is niet lang, hoogstens een paar decimeter, 
meestal omtrent een decimeter, of zelfs korter. Ge kunt het dadelijk ontdek
ken doordat het dikker is dan de beukentwijg waarvan het de voortzetting 
vormt en ook aan een bepaalde strakheid, dikwijls lijnrecht. Ook de kleur is 
anders, heel aardig dof bruin. De eigenlijke beukentwijg is glanzig bruin 
met een belofte om straks al meer en meer naar het duister wijnroodc te 
trekken, die heerlijke kleur van April en April. 

Hebben wij nu ons lot eenmaal ontdekt, dan halen we de loupe er bij en 
zien dan dat het bedekt is met een fijne vacht van kroeshaartjes. Als het lot 
heel kort is, dan heeft het alleen een eindknop, met misschien eenige mislukte 
knoppen er onder. In andere gevallen zijn er meer, vier of zes en die staan 
dan braaf afwisselend. Maar de knik bij iedere knop, die anders zoo typisch 
is voor de beukentwijg is hier nauwelijks merkbaar, vandaar die strakheid. 

Wanneer er maar enkel een eindknop is, dan doet die in geenen deele 
onder voor de normale knoppen, zooals die zich na begin Mei hebben ge
vormd. Even bedenken, dat aan de nieuwe loten van Mei reeds de knoppen 
voor het volgend jaar duidelijk te zien zijn. Ons Janslotje is ontstaan uit 
zoo'n knop die in Mei nog erg onvolwassen was en is nu in zijn ontwikkeling 
drie maanden ten achter, maar dat belet niet, dat zijn eindknop even ver is 
als de knoppen die hun jaargang in Mei begonnen. We kunnen ons daarvan 
overtuigen door die eindknop uit te pellen. Een alleraardigst werk: ge begint 
met de allerbuitenste knopschubben, die aan Janslot vanzelf al een beetje 
los zitten. Met de punt van een pennemesje werk je van schub tot schub. 
De vliezige steunblaadjes komen ook aan de beurt en eindelijk komt het twijgje 
bloot met de blaadjes en eventueel de bloesem. Maar lieve hemel wat een 
harigheid. De knopschubben van het Janslot zijn op de randen heel ruig en 
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de blaadjes liggen langs hun zijnerven keurig dicht geplooid en dicht gepakt in zijdeachtige 
haren. Maar het is toch mogelijk, dat ge in de oksels van de vrijwel onvindbare bladsteeltjes al 
de aanleg vindt voor de knoppen van nog weer een volgend jaar. Zoo is het ook in de „nor
male" knoppen. 

Wanneer komen nu de knoppen aan de boomen? Zeventig jaar geleden zongen wij op school: 
e, e, e, nu is de sneeuw verdwe- verdwenen en er komen, weer knoppen aan de boomen. Nu 
als kind heb je daar geen erg in, maar toen wij dat zongen in 1873 waren de knoppen die wij 
toen aan de boomen zagen al aan de boomen „gekomen" in 1871 en misschien nog eerder. 

Het is een beetje een peuterwerk, maar ik wil u toch wel aanraden, in den winter laat ons 
zeggen om de drie weken telkens een knop te ontleden en te zien, hoe daarin, gedurende de 
winterrust nog allerlei verandering plaats vindt. Zonder veel moeite kunt ge dat van buiten 
al gewaar worden door lengte en dikte van die knoppen te meten. 

JAC. P. THIJSSE. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN 
Pestvogels in Bloemendaal . Op 5 December '43 zag ik drie Pestvogels in Bloemendaal 

op een Geldersche Roos. 
Bloemendaal, 5 Dec. F. SCHNEIDER. 

Pestvogels in Nijmegen. Op 20 November zag ik hier vier pestvogels tussen de struiken 
van het Keizer Lodewijkplein alhier. Zij waren weinig schuw en aten van de zwarte bessen der 
Ligusterstruiken. Het was 's morgens te 10 uur; vergissing uitgesloten; 

Nijmegen, 22 Nov. '43. E. HOOGEVEEN. 

Raaf bij Harmeien. Op 25 Oct. '43 heb ik in het bosch bij de ruïne van het kasteel Har-
melen een Raaf waargenomen. 

Utrecht. J. GISPEN. 

Pestvogels in Kampen. Wellicht zal het uw belangstelling hebben, te vernemen, dat ik 
vandaag 4 Dec. omstreeks 3 uur namiddag, bij zonnig licht vriezend weer met matige Z.O. 
wind nabij den IJsel te Kampen 2 pestvogels heb waargenomen. Ze waren in het geheel njet 
schuw en deden zich te goed aan de vruchtjes van Cotoneaster, doch gaven geen geluid. 

Kampen, 4 Dec. '43. J. FEITSMA. 

Over Egels. Veel wordt er in boeken en tijdschriften geschreven over het feit, dat de egels 
vruchten, blad en ruigte zouden transporteeren op hun pennen. Van dergelijk transport heb 
ik nooit iets gezien. Maar vijf jaar gelden heb ik van 's morgens vroeg tot 1 r uur v.m. een egel 
oud gras zien plukken voor zijn winternest. Hij werkte onafgebroken door en elke keer als hij 
mij passeerde kon hij niet nalaten even stil te staan en mij aan te kijken met zijn bek vol oud 
gras en dor blad. 

Dit jaar was ik dienstverplicht in Duitschland. Hier had ik een groote villatuin en jachtterrein 
te verzorgen, zoodat ik elke dag van de natuur kon genieten. In deze herfst zag ik 's morgens 
vroeg een egel tusschen de afgevallen appels scharrelen. Ik dacht dadelijk aan dat „stekel
transport". Maar . . . . de egel koos een appel en wist die in zijn bek vast te houden en dribbelde 
er mee naar een bramenwal; het was niet eens zoo'n klein appeltje. 

In 1933 vond ik op Texel niet ver van ons huis, al wat laat in den tijd een nest van een slob-
eendje met acht eieren. Een week later waren er nog maar zes eieren, en vervolgens eiken dag 
één ei minder. Het eendje verliet het nest, toen er nog maar twee eieren in waren en die ver
dwenen ook den volgenden dag. Diezelfde week vond ik hier tien meter van af in een ruige 
greppel een nest met vijf jonge, al vlugge egeltjes en ook de doppen van de slobeendeieren. 
Die eieren kunnen toch onmogelijk aan de pennen geregen worden. Ik veronderstel, dat ze 
die voorzichtig in haar bek naar het nest gesleept heeft. 

Alkmaar, Nov. '43. , GERRIT DE BEURS. 

Pestvogel in Delfzijl. Op 29 November zag ik een pestvogel. Hij vloog mij zoo dicht voor 
de fiets langs, dat ik moest remmen, om hem niet onder het wiel te krijgen. 

Delfzijl, 7 Dec. '43. A. K. SCHUITEMA. 

Pestvogels in Overveen, Een jongeman kwam mij melden dat er Pestvogels waren te 
Overveen en wel tegenover de Roomsche kerk. Ik ben er direct heengegaan en trof er een troepje 
van 9 stuks. 

Wat de Ijsvogels betreft, ik heb er hier deze maand tweemaal twee exemplaren aangetroffen. 
Overveen, 18 Dec. '43. G. v. D. POLDER. 

Winterbloei in Z. Limburg. Op 27 Nov. j.1. vond ik bij Epen twee forsche struiken van 


