BOEKBESPREKING j
Een pleidooi voor meer
respect voor bomen

Natuurlijk bouwen
met hout
In dit boek beschrijft Peter Fraanje 33 boomsoorten
die zich in Nederland thuisvoelen. De schrijver is als
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde in 1998 op het onderwerp vernieuwbare grondstoffen, waaronder hout
voor de bouw. Deels is het boek gebaseerd op zijn
promotieonderzoek maar het grootste deel is nieuw
en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De
schrijver probeert een brug te slaan tussen Wageningen (kennis van bomen) en Delft (kennis van
bouwen met hout). Per boomsoort komt naast bosbouwkundige, houttechnische en bouwkundige ook
mythologie, cultuurhistorie en volkskunde zaken
aan bod.
Enkele eik voorbeelden
Eik is een oud Germaans woord voor boom en verwant aan het Oud-Indische 'igja' dat verering betekent. Quercus is zeer waarschijnlijk afgeleid van de
Indo-germaanse heilige naam 'perkus', wat vuurbrand, eikenboom betekent. De relatie tussen vuur
en eik komt in diverse culturen voor vanwege het
gesignaleerde verschijnsel dat de bliksem vaker in
eik dan in andere bomen inslaat. De vatbaarheid
van eiken (en iepen en wilgen) voor bliksem wordt
veroorzaakt doordat de gegroefde stam bliksem
vasthoudt, deze dringt door tot het cambium en
daar splijt de schors door de hitte af. Ook zou dit te
maken kunnen hebben met het feit dat de eik een
penwortel heeft. Kortom:
Onder peppels, onder eiken
moet je niet voor de bliksem wijken
maar bij beuken en bij berken
zul je niets van bliksems merken
De eik wordt beschouwd als koning van het bos en
is het zinnebeeld van gastvrijheid omdat de boom
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onderdak biedt aan 500 verschillende insecten. De
eik behoort tot de meest vereerde bomen bij de
Indo-Germaanse volkeren. Zo is, bij zowel de Esten
als de Finnen, het de eik die de zon en maan verduistert en magische krachten bezit.
Ongeveer 98% van de eiken is zomereik, Het
Nederlandse woord wintereik heeft waarschijnlijk
betrekking op het feit dat het blad in het voorjaar later wordt gevormd en in het najaar langer blijft hangen. De mens heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de wintereik zeldzaam is geworden. Ze
benadeelde de boom stelselmatig ten opzichte van
de zomereik, die vaker en meer eikels opleverde en
die bovendien beter te bewaren waren. Daarnaast
is veel matebos, spaartelgenbos en hakhout met
wintereik omgevormd tot naaldbos.
In de Achterhoek en Twente treft men hier en daar
nog kroezebomen aan. De kroezebomen speelden
een belangrijke rol in het dorpsleven, als grensbaken bij het rechtvaardig verdelen van de es maar
meer in het algemeen als symbool voor de hele
dorpsgemeeschap. Zo staat op een open plek op
het midden van de Fleringer es bij Tubbergen een
meer dan 500 jarige oude zomereik. Toen in 1916
grote delen van de es werden verkocht , was bepaald dat de grond in een straal van 20 meter rond
de boom geschonken moest worden aan de plaatselijke parochie.
Mocht u na het lezen van dit boek op zoek zijn naar
een platanenvloer, een haagbeukentrap of een
vleugelhoutenbinnendeur, dan kunt u voor adressen achterin het boek kijken.
De schrijver stelt vast dat er in de vakliteratuur veel
tegenstrijdigheden over bomen en hout zijn.
Daarom geeft hij bijzondere aandacht aan een zo
nauwkeurige bronmelding en verzoekt de lezer om
commentaar, aanvullingen en waarnemingen aan
hem te zenden,
Het in linnen gebonden boek, heeft 448 pagina's en
kost ƒ89,90.Renske Schulting
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