
Fascinerende beuken
 
We wonen al 20 jaar in oris do rp, wan
delen in het alge m een veel, Maa r vanaf 
de herfst 2003 wandelen we regelma tig 
een ron dje dat we voor heen eigenJijk 
nooit liepen . Doo r dat vast e ron dje val
len je zaken op die je ee rst niet.zag. In 
het lentenu m m er van Oase sch reef ik 
over eikels en an dere vru chten in spl e
ten van eiken. Ditmaa l aa ndacht voor de 
beuke n . 

Een deel van de wan deling vcer t do or 
het H oevelaken se bos. Een parkbos . 
dee l uitmakend van het landgoed 
H oevel aken , oors pronkelijk ho rend bi j 
kasteel H oevelaken , nu eigendom van 

het Ge lders Lan dschap. De beuk heeft 
h ier een prominente plek, in de vorm 
van lanen , maar ook verspre id in he t 
bos. Er zi jn vijf aspecten die mij bij beu 
ken fascineren : 
- het zonlich t op de stam m en , vooral 's 
ochtends en 's avonds; 
- beuken waarbi j he t lijkt also f de s tam 
z ich splitst en hogero p weer sam en 
komt , waarbij ik denk dat het om twee 
born en gaat die gedeeltelijk vergroe id 
z ijn ; 
- de re usac h tige dikke z ijtakken (die je 
tro uwens ook wel bi j eiken vind t) van 
wel 10 meter lan g, waarbij ik m e afvraag 
hoe groot de kracht weI moet z ijn die 
daarop werkt bij de aanhechting aan de 
sta m ; ik kijk altijd weer met on tzag naa r 
boven , als ik er onderdoor loop; 
- het zichtbare deel van het wor telste lsel ; 

- de me rkwaa rd ige bu lten, litt ekens en 
kru lvorm ige uitsteeksels op de s tam . 
Over de laat st e aspecten twee en kele 
observaties en gedachten. 

Wortels van beuken doen mij altijd aan 
klauwen den ke n , waarm ee de boom 
zich vas tklauwt in de bod em . Dat kom t 
ook doo rdat er wat ruimte on der de wor 
tels z it, waardoor het lijkt alsof de boom 
zich op zi jn wortels verheft. De wortels 
groeien over elkaar heen, verg roeien 
dan me t elkaar, vorme n prachtige patro
nen met ho llet jes ertussen wa ari n vaak 
water blijft s taan . De vorm enr ijkdo m 
van die wortelstelse ls is heel groot , ik 

ben beg on nen ze te fotograferen . Ik ki jk 
regelmatig in de hollet jes met water , of 
er d ieren leven in te vinden is. Tot nu 
toe heb ik niet veel kun nen ontdekken, 
maar ik kan me voorstellen dat er 
micro-organismen in kunne n leven en 
vraag me af of daar ooi t iem and on der 
zoek na ar geda an heeft, Het is een heel 
apa rt m icromi lie u in het bos. 

De s tarnmen vormen voormij ee n 
boek . met vele teken s, waarva n ik het 
mere ndeel nie t begrijp. Wat ik wel 
begri jp zijn de in de schors gekerfde 
menselijke liefdesverkla ringen , di e in 
de mees te geva llen de liefd e z ullen 
overleven , Maa r de dunne en dus 
kwe tsbare sch ors toont ook figu ren 
van na tu u rl ijke oorsprong, naa st p ut
jes en strepen een hartvorm , waarva n 
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ik de oo rza ak niet begrijp,
 
Wa t ik de n k te kun nen begrijpen zijn
 
de gezwel-ac htige ba rsten in de schors
 
d ie n aa r mijn waarn eming ee n voo rbo 

de zijn van ver m inderde vitalite it en
 
afsterven.
 
En dan die vreern de bobbels op de
 
s tarnmen, in versch illende grootte en
 
ui terst geva rieerd van vorm - hoe ont 

staan die? Het zij n geen kwaa daardige
 
gezwellen, hoewel ze daar wel op lijken.
 
Vra gen , vragen en geen antwoorden .
 
De beuken fascineren en maken
 
bescheiden .
 

Kees Both 


