
De waarde van het bamboes in

Oostelijk-Azië
.

Buitenshuis is het niet anders; de omrastering van het huis en van

den tuin, de afscheiding tusschen de bedden in den tuin, de stokken

waardoor de sierplanten worden gesteund, de fraaie groepen, waar-

mede de Indiaan zijn erf versiert, alles ontleent hij aan het bamboes-

riet. Lansen en spiesen, pijlen, in eenen koker van dezelfde stof ge-

borgen
,

en bogen van bamboes zijn de wapenen, waarmede hij in den

»In liet leven der oostaziatische volken spelen deze rousachtige

grassen eeno zóó veelzijdige rol als geen enkele plantengroep, met

uitzondering der palmen misschien, ergens anders doet. Met eenen

bromtol van bamboes vermaakt zich het kind; in zijn huis van bam-

boes komt de volwassene er elk oogenblik mede in aanraking; hij gaat

over eenen vloer, die uit bamboesstengels samengesteld en in verschei-

dene streken mot bamboesbladeren of matten van dezelfde plant afkom-

stig bedekt is; wanneer hij zit of ligt, zijne rustplaats is van bamboes

gemaakt, ja slapende strekt hij zijne vermoeide leden dikwijls op

matrassen en kussens uit, die met bamboesvezelen gevuld zijn (China).

Aan eene tafel van bamboes eet hij met stokjes en een mes van dezelfde

stof de jonge loten, die in verschen toestand een voedzaam en sma-

kelijk gerecht opleveren, eenigszins op onze aspergies gelijkende; elders

worden zij gedroogd of ingemaakt gebruikt. Water en ook saké drinkt

hij uit eenen beker van bamboes, waaraan het stevige tusschenschot als

bodem dient.

Thuis worden bezigheden van den meest uiteenloopenden aard met

werktuigen van bamboes uitgevoerd; het vuur wordt er mede aan-

gemaakt en aangeblazen; water en voedingsmiddelen worden er in

gehaald, gekookt en bewaard; op stukjes bamboes of op daaruit
ver-

vaardigd papier wordt geschreven; allerlei muziekinstrumenten, waar-

mede men zich in den vrijen tijd bezighoudt en waaraan welluidende en

zeer onwelluidende tonen worden ontlokt, zijn van bamboes gemaakt.



DE WAARDE VAN HET BAMBOES IN OOSTRLUK-AZIÊ.420

krijg trekt of op de jacht of de vischvangst uitgaat; met bamboes

vergiftigt hij zijnen vijand, wonden slaat en heelt hij met dezelfde stof.

Een hoed van bamboes bedekt het hoofd, uit bamboes of met behulp

daarvan gesponnen en geweefde kleederen omgeven het lichaam, een

bamboesscherm beschut tegen den gloed der zonnestralen en een waaier

van bamboes wordt gebruikt om het verhitte lichaam af te koelen.

Ja overal, waar de inboorling in Oost-Aziö gaat of staat, zeilt of

treilt, kan het bamboes hem zijne diensten bewijzen; de boot of het

vlot, waarin hij zich over het water verplaatst, de draagstoel, waarin

hij voortgedragen wordt, bestaan er uit. De straffende hand der ge-

rechtigheid krijgt den dief met een vangtoestel van bamboes onder

haar bereik en deelt hem met rottingslagen toe, hetgeen hij met zijn

misdrijf verdiende. Wil hij op het land muskaatnoten, het sap uit

den palmboom, kinabast of honderd andere plantaardige voortbreng-

selen verzamelen, zoekt hij den honig van wilde of tamme bijen of

de eetbare vogelnestjes aan steile rotswanden langs den oever der zee,

zijn arbeid zou hem veel moeilijker vallen of zou misschien onmoge-

lijk zijn, wanneer het bamboes in allerlei gedaanten hem niet te hulp

kwam. Bij den arbeid op het land helpt het hem zijn land besproeien,

ploegen, eggen, harken en oogsten en is hij afwezig, klappermolens

van bamboes houden de vogels van het veld. Spinnen, weven, draaien,

vlechten , smeden en boren, niets van dat alles volbrengt hij zonder bam-

boes. En wanneer ten laatste de dood een einde aan al deze bemoeiingen

heeft gemaakt, wordt zijn lijk op een stellaadje van bamboes aan de

roofvogels ten prooi gegeven of op zijn graf een gedenkteeken van

bamboes opgericht.” G. Doijer+ van+Cleeff

Uit Der Bambus und seine Bedeutung als Nutzpjlanze von

Dr. G. SCHRÖTER.


