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Beeldhouwen in hout

Staatsbosbeheer, gecreëerd op dode beuken in het Speulderbos, genieten inmiddels
behoorlijk w at bekendheid. Het is inspirerend om te praten met een man die een
lan s breekt voor boktorren en pissebedden. Jacqueline Duurland in gesprek m et
houtsnijder Harry Leurink.
Na succesvolle studiejaren aan de kunstacademie in Den
Bosch, ging Harry Leurink na jaren als muzikant werkzaam te
zijn geweest, aan de slag als bosarbeider en later als boswachter. Hij werkte voor Natuurmonumenten en genoot er met volle
teugen van om in de natuur te werken. Al het leven in het bos
inspireerde hem tot houtsnijden. Zijn eerste werk in opdracht
maakte hij voor Natuurmonumenten: "In een libellengebied
maakte ik een bankje in de vorm van een libelle en later allerlei
monumenten en zonnewijzers. " Er is een boekje in de maak
waarin een route is uitgestippeld met de reuze-insecten.
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Harry Leurink: "Zo'n 4 à 5 jaar geleden ben ik met de insecten
houtsni jwerke n begonnen. 1nsecten zijn fascinerende , mooie
beesten, die je eigenl ijk zou moeten bewonderen. In Nederland
leven wel zo'n 20.000 soorten insecten, maar voor zover ze er
geen last van hebben, zijn mensen er nauwelijks in geïnteresseerd. De insecten vormen in het dierenrijk 'de grote onbekenden' omdat ze in een micro-wereld leven.
En onbekend betekent eng. Pas als je de schaal zou vergroten, zien we met wie we eigenlijk te maken hebben.
Insecten worden als een vijand gezien, als iets dat overwonnen moet worden, een plaag. Die zienswijze zit ook in onze cult uur.
1n het Christendom stelt God de mensen boven de natuur en insecten
komen alleen in de Bijbel voor als plagen (bijvoorbeeld sprinkhanen).
Natuurli jk kunnen insecten echte plaagdieren zijn, denk maar aan
een wespennest of aan zilvervisjes. Maar we zouden ook oog moeten
hebben voor de schoonheid van micro-dieren. Als je naar pissebedden kijkt , is de reactie meestal een gi l en een uitroep als 'gadverdamme', maar we hebben het hier over een heel bijzondere kreeft:
een kleine landkreeft, met een vorm waar miljoenen jaren evolut ie
overheen gegaan zi jn, met als resu ltaat pure perfectie."

Ervaring met plaagdieren
Kan Harry met zij n oog voor de schoonheid van insecten deze ook
zien als plaagdieren? "Jazeker! Om thuis in Dieren ruimte te maken
voor een werkplaats bij huis, moesten er twee beuken worden omgezaagd. Eén omgezaagde boom viel op een gat in de grond, waar een
wespennest bleek te zitten. De man met de kettingzaag werd door
wespen aangevallen en Rosan Ongediertebestrijding uit Elst moest
erbij worden geroepen om het wespennest weg te halen. Maar ik vind
dat mensen soms wel te snel bang zijn voor 'plaagdieren '. Als ze
boktorren uit brandhout zien kruipen dat ze uit het bos meegenomen
hebben, hoeven ze niet bang te zijn dat deze boktorren de balken uit
hun hu is gaan oppeuzelen. De gevaarlijke boktorren die dit wel doen,
zijn exoten uit Zuid-Europa d ie van droog, oud hout houden en die
van huis naar huis en van balk naar balk gaan."
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'Insectenbomen' in het Speulderbos

Of het hout nu wil of niet
Harry: "Tijdens mi jn opleiding ben ik als beeldhouwer aan het werk geweest met steen, maar beeldhouwer zijn brengt een dure
infrastructuur met zich mee: takelsystemen, zagen enz. Hout is hanteerbaar en het is op een natuurlijke wijze, door zo in de natuur bezig te zijn, mijn materiaal geworden. Maar ik ben zeker geen bomenknuffelaar! Ik ga niet met het hout mee, maar haal het
onderwerp uit het hout, of het hout nu wil of niet.
Een nadeel van hout is dat er een braderielucht omheen hangt: je loopt het gevaar dat een houtsnijwerk als kunstwerk minder
serieus genomen wordt dan bijvoorbeeld een bronzen of stenen beeld."

Alle kunst va t uit elkaar
Het Speulderbos staat hoog genoteerd in de toptien van mooiste bossen in Nederland. In dit 'wilde woud' kun je ronddwalen
alsof het een echt oerwoud is. De natuur mag hier haar gang gaan. Glanzende sparren , knoestige, groenbemoste eiken, varens en
halfvergane stammen zorgen voor een bijzondere sfeer. In twaalf meter hoge dode beuken, maakte Harry Leurink in opdracht van
Staatsbosbeheer met allerlei slijp- en schuurmachines metershoge beelden van insecten.
Is het geen gek idee dat zo'n kunstwerk in een dode boom over pakweg 10 jaar uit elkaar zal vallen? Harry: "Alle kunst valt
uiteindelijk uit elkaar. Schilderijen vergaan, marmeren of stenen beelden ook, al duurt dit wat langer. Tijd is een relatief begrip.
10 jaar l ijkt kort, 1000 jaar lijkt lang, maar dat is alleen uit ons perspectief. Datzelfde perspectief dat aan insecten voorbijgaat
omdat ze zo klein zijn. Want net als tijd is ook ruimte relatief.
Een sculptuur in een beukenboom blijft 10 jaar bestaan, in een eikenboom 20 of 30 jaar. Maar het verweringsproces van hout
noem ik geen verval maar ontwikkeling: hoe ouder, hoe mooier het wordt."

Als het leven zelf
Momenteel maakt Harry voor particulieren en bedrijven diverse monumenten, beelden en versieringen aan gebouwen en bruggetjes. En grafmonumenten.
" Ik heb geen favoriet werk: al les heeft z'n eigen ti jd en ontwikkeling en is even belangri jk. Waar ik het laatste mee bezig ben,
is mijn favoriet. En ik ben meestal met zo'n 6 à 7 dingen tegel ijk bezig. Vergelijk het met een boerderij: er is altijd wel werk:
gereedschap onderhouden, netwerken, enz. Momenteel ben ik veel bezig met ronde, Matisse-achtige vormen. De vormen, bijvoorbeeld de segmenten met poten van duizendpoten, lopen in elkaar over als in een rad (eeuwige wederkeer). Als het leven zelf."
Eén van zijn specialiteiten is het maken van grafmonumenten. "Vergankelijk heid hoort bij de natuur, 't komt en 't gaat en de
dood is iets normaals. Maar soms worden mensen in de bloei van hun leven weggerukt, bijvoorbeeld door een ongeluk. En dan
volstaat het niet om de 'normale' procedures te volgen. Heel vaak word ik dan gevraagd om een monument te maken van hout. In
de creatie van iets dat met zorg en langzaam , met de hand gemaakt wordt, schuilt iets van respect en troost."

Voor meer informatie over het werk van Harry Leurink: www.harrysnijdthout.nl
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KAD en knagende kunst
In de zomer van 2007 werd in de Triodus Bank te Zeist een kunstwerk neergezet,
bestaande uit drie grote - tamelijk vers gekapte - eiken boomstammen met daarop
glazen vormen geschroefd. Enkele weken na het plaatsen van het kunstwerk
werden door medewerkers van de bank knagende geluiden waargenomen en roze
gekleurde laven aangetroffen rond de stammen ...

Vraag
De bank vroeg het KAD een onderzoek in te stellen en zonder schade te berokkenen
aan het kunstwerk aan te geven of het knagende geluid werd veroorzaakt door een
boktorsoort en welke consequent ies dit zou kunnen hebben voor het houtwerk in het
gebouw. Daarnaast werd gevraagd welke behandelingsmethoden mogelijk zouden zijn
om eventueel aanwezige houtaantastende insecten te doden.

Antwoord
Mike Brooks van het KAD heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld, waarbij verschillende levende en dode exemplaren van uiteenlopende beestjes werden aangetroffen, variërend van stoflu izen tot pissebedden
en mieren. Ook werden enkele uitvliegopeningen van houtaantastende kevers aangetroffen. De conclusie was dat de uitvliegopeningen waren veroorzaakt door kevers die het hout hadden verlaten en dat de overige beestjes geen kwaad zouden kunnen en
niet verantwoordelijk konden zijn voor het knagende geluid . Uit het rapport:" ... in pas gevelde bomen waar de bast nog om zit,
kunnen zich veel verschillende zogeheten nathoutboorders ontwikkelen . De uitvliegopeningen in de stronk komen overeen met uitvliegopeningen van de veranderlijke boktor Phymatodes testaceus (L.) ... met zekerheid kan worden vastgesteld dat de aantasting
niet veroorzaakt wordt door de larven van de huisboktor Hylotrupes bajulus (L.). Deze boktorsoort wordt gevreesd omdat deze ook
in gebouwen verwerkt hout kunnen aantasten." Het advies was even af te wachten of de geluiden uit zichzelf zouden verdwi jnen.
Daarnaast werden 'voor de zekerheid' nog verschillende mogelijkheden aangeboden: bestrijden met insecticiden, het kunstwerk in
een klimaatcel behandelen of een klimaatverandering op locatie bewerkstelligen.
De Triodus Bank heeft ervoor gekozen het even aan te kijken en nu, september 2008, staat het kunstwerk er nog in al z'n glorie:
beeldschoon en . . . doodstil.
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Aziatische boktor laat zich importeren
Eind juli dit jaar is de tweede Aziatische boktor in Nederland gesignaleerd.
Hij vormt weliswaar geen bedreiging voor huizen, maar is zeer schadelijk voor
bomen en struiken en vooralsnog zo'n beetje onmogelijk uit te roeien.

Schadelijkheid
De Aziatische boktor, met de Latijnse naam Anoplophora glabripennis (Motschulsky 1853) komt van oorsprong voor in Oost-Azië.
Deze boktorsoort is mogelijk via verpakkingshout in Nederland binnengekomen. De kever is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan
veel schade veroorzaken aan loofbomen en struiken. Larven van de boktor vreten lange ovale gangen in de stam die de boom of
struik ernstig verzwakken. Daarom roept de Plantenziektenkundige Dienst op om mogelijke vondsten te melden.
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Signalement

/

Het Ministerie van LNV geeft het volgende signalement : De Aziatische boktor is 2,5 tot 5 cm lang (zonder voelsprieten)
en het lijf is zwart met witte vlekken . De zwart-wit gestreepte voelsprieten zijn even lang of langer dan het lichaam.
,I ,/''-.
De poten zijn blauwig met een zwarte teken ing.
~
Let op de volgende schadebeelden:
/
- Ronde uitvlieggaten (doorsnede 9-15 mm)
,-,'
- Boormeel/zaagsel aan de voet van bomen of op takken
- Sapstromen (bloedingen) op de bast
- Bastvraat op dunnere takken in de kroon van de boom

I

(zie ook www.minlnv.nl/pd.)
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