
 

 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
Het betreft een typisch voorbeeld van een bosbijproduct, waar soms 
meer aan werd verdiend dan aan het hout. De vraag is uiteraard, 
welk bosbijproduct in deze opzet beoogd werd. Het was in ieder geval 
niet de Schnaps en het is ook geen kunst. De teerwinning had ge-
kund, als het fijnspar was geweest. Fijnspar was in het Zwarte Woud 
de belangrijkste boomsoort voor harswinning voor het genoemde 
teer, waarmee onder andere van oudsher houten balken werden 
verduurzaamd. Vangstam was niet het doel, maar wellicht vervulde 
deze winning wel een bijzondere aantrekkingskracht op plaagkevers 
van deze grove den. Het doel was echter harswinning voor terpentijn, 
dat werd verkregen door destillatie. Dat dan weer wel. Van Larix en 
Abies werden ook harsen gewonnen voor andersoortige terpentijnen. 
Een winning die vooral vanaf 1915 een grote impuls heeft gekregen, 
nadat Duitsland door de geallieerden was afgesloten van aanvoer 
van deze grondstof van elders. Dit belang is later onder het fascis-
tische bewind opnieuw toegenomen en na de Tweede Wereldoorlog 
voortgezet tot 1990. B is dus het juiste antwoord. Bij het beëindigen 
van de harswinning ging het nog om 21.000 hectare harsdennen in 
alleen al Mecklenburg-Vorpommern, waarvan inmiddels bijna alle 
bomen zijn gekapt. De foto toont dus nog een van de laatste relicten 
van een rijke cultuur uit de vorige eeuw. De terpentijn kende veel 
verschillende toepassingen, ook medicinale. De stof bestaat hoofd-
zakelijk uit terpenen, geurige koolwaterstoffen die in veel bomen en 
planten voorkomen als schimmel- en bacteriedodende stof. Dus ook 
niet drinken deze ‘Schnaps’: één borreltje kan je laatste zijn!

Sergeant-majoorkerf

Ditmaal een fenomeen dat een trouwe praktijkraadselaar tijdens 
een MTB-tocht over de Dresdner Heide (in Duitsland, hè) net op 
tijd wist te ontwijken. Afgestapt toonde diens nadere observatie 
een grove den met diepe kerven in de vorm van de rangkenmerken 
van een sergeant-majoor der Mariniers (vier boven elkaar op mouw 
of schouder geplaatste V-vormige strepen). Hoewel het bij onze 
voorouders vaak bon ton was om de liefde of andere boodschappen 
in de schors van liefst een oude beuk te vereeuwigen, was hier geen 
boodschap in te ontleden. De nauwkeurige vorm deed wel opzet 
vermoeden, dus wat zal hier het motief van het motief zijn geweest?

a. Land en volk lijken toch duidelijk te wijzen in de richting van 
een voorheen heimelijk en bescheiden genoten godenvocht: een 
lokale specialiteit, vervaardigd op basis van geurige en suikerhou-
dende boomsappen: een Schnaps.

b. Hier lag de basis voor het gedurende de eerste helft van de vorige 
eeuw produceren van een essentiële grondstof: terpentijn.

c. Dit zijn vangstammen voor bastkevers, die aangetrokken door de 
welriekende geur van de schorswonden in de hars bleven vastkle-
ven, zodat de andere dennen werden gespaard.

d. Dit waren bomen voor de teerwinning, noodzakelijk voor het ver-
duurzamen van de balkenconstructie in de karakteristieke Duitse 
vakwerkhuizen.

e. Dit is onderdeel van een landart-project, waarbij op afgesproken 
dagen bijeenkomsten werden georganiseerd om oude streekver-
halen bij de gemarkeerde boom te vertellen.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan Martijn 
Griek, projectmedewerker van Bosgroep Zuid Nederland voor het idee, 
de foto’s en de informatie voor het goede antwoord.
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