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I N LE I D I N G

‘Vuur is de oudste vorm van energie van de mensheid. Het 

moet een liefde voor het vuur in de menselijke genen 

hebben achtergelaten.’

Lars Mytting

Heb je ooit in de flakkerende, rode en oranje vlammen gestaard, en het fasci-

nerend, inspirerend en stimulerend gevonden? Vuur staat aan de basis van 

de vooruitgang van de mens, en de neiging om er dicht omheen bij elkaar te 

kruipen en onze handen en ons gezicht te warmen is een van de oudste en 

diepst gewortelde instincten die we kennen. Vuur fascineert ons, spreekt tot 

de verbeelding en brengt families en gemeenschappen bij elkaar. Net zoals 

alle wonderen en mysteries van het universum is vuur in staat iets diep 

binnen in ons te raken.

Honderdduizenden jaren lang hebben mensen overal op aarde op 

vuur vertrouwd. Van de Bosjesmannen in de Kalahariwoestijn, die ritmisch 

om het vuur dansen als onderdeel van hun ritueel om een ziek kind te 

genezen, tot rendier hoedende Samen in het noorden van Finland die 

geduldig wachten tot hun ketels boven de vlammen beginnen te borrelen: 

allemaal profiteren we van vuur.

Vuur speelt een grote rol voor ons allemaal. Het zorgt voor basale 

en primitieve onontbeerlijke zaken zoals licht, warmte, energie en maakt het 

mogelijk om te koken. En meer nog dan dat, want voor velen heeft vuur boven-

dien een unieke spirituele en culturele betekenis. Vuur verbindt ons met 

anderen, met onze emoties en met ons verleden. Het staat in onze herinnerin-

gen gegrift en helpt ons onze gemeenschappen en ons leven vorm te geven. 
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Mijn herinneringen aan vuur zijn glashelder. De beelden zijn even duidelijk 

als die van het uitpakken van felbegeerde cadeaus op kerstochtenden en 

verjaardagen. Ik herinner me dat ik, terwijl ik nog niet eens boven de schouw 

uit kwam, mijn vader hielp om proppen te maken van oude, onder de inkt 

zittende kranten, die keurig op het haardrooster werden gelegd, waarna er 

zorgvuldig aanmaakhoutjes over werden uitgespreid. We woonden in een 

oud victoriaans huis met hoge plafonds en tochtige hoekjes. In de koudere 

maanden was er altijd een open vuur in de woonkamer. Meestal brandden we 

kolen, maar soms, als we hout hadden waar we vanaf moesten, gooiden we 

er een oud blok hout op. De lucifers en aanstekers zaten in een oud, roestig 

blauw blik dat ergens hoog op een plank in de keuken stond, ver buiten bereik 

van de kleine, nergens voor terugschrikkende handen van mijn broers en mij.

Ik ben de oudste van drie jongens. Mijn broers Ben, Sam en ik zijn 

opgegroeid op het platteland van de Stourvallei, op de grens van Essex en 

Suffolk. Zoals veel kinderen in de omgeving brachten we het grootste deel 

van onze tijd door met dwalen door de velden en bossen, zodat we van top 

tot teen onder de modder kwamen te zitten. En als ik vervolgens in bad was 

geweest, stond ik voor het vuur met een handdoek om me heen geslagen, tot 

ik helemaal droog en warm was. Naarmate ik ouder werd, gaven mijn ouders 

me thuis langzamerhand meer verantwoordelijkheid met vuur. Algauw stak 

ik zelf het vuur in de woonkamer aan, waarbij ik een stoel gebruikte om het 

blauwe blik te pakken, zodat ik een lucifer kon aanstrijken om het vuur mee 

aan te steken. Of we bouwden enorme kampvuren in de tuin. Mijn vader 

maakte soms een fakkel voor ons; dan pakte hij een korte tak van de stapel 

hout, wikkelde een oud stuk jutezak om het uiteinde ervan en goot er plant-

aardige olie overheen. Dan stak hij de fakkel aan en gaf hem aan mij, terwijl ik 

vol ontzag toekeek. Mijn broers en ik vermaakten ons met het vuur, maar we 

leerden ook om het te respecteren, vooral om de immense kracht ervan.

Toen we ouder werden, kreeg onze vrije tijd een heel andere wending, 

terwijl we buiten bleven spelen en onderzoeken. Ik droomde dag en nacht 

van de wildernis en leerde alles wat me kon helpen om daar te komen. Mijn 

familie woont al minstens 350 jaar in deze omgeving, en ik dacht nauwelijks 

ergens anders aan dan over dezelfde paden te wandelen als mijn familieleden 

en voorouders hadden gedaan. En ondertussen kwam ik zo veel mogelijk over 

de natuur te weten. Als kind verslond ik elke tekst die ik te pakken kon krijgen 

over bushcraft en vuur maken. Op de juiste manier en snel een vuur kunnen 
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aansteken is een van de belangrijkste vaardigheden die iemand bij een tocht 

door de wildernis kan beheersen. Toch zijn daar heel weinig op eigen ervarin-

gen gebaseerde en volledige overzichten over geschreven.

Op mijn zeventiende kreeg ik een baan bij Woodlore Limited, de 

meest vooraanstaande opleiding in het Verenigd Koninkrijk voor bushcraft 

en spoorzoeken. Ik heb erg van deze baan genoten, en ik trad in 2017 af als 

hoofd activiteiten. Ik blijf nog wel lesgeven. Ik ben mijn leven lang bezig 

geweest om zo veel mogelijk over de natuur te weten te komen. En ik heb over 

de hele wereld gereisd, in een zoektocht naar de plaats die vuur inneemt in 

ons leven en in de gemeenschappen die er gebruik van maken.

In dit boek zal ik stap voor stap de verschillende manieren uitleggen 

om een vuur te maken. Daarbij baseer ik me op wat ik tijdens mijn reizen 

en lesgeven heb geleerd over het maken van vuur en over de tradities op dat 

gebied. Ook zal ik onderwerpen beschrijven die in bredere zin met vuur te 

maken hebben, zoals de rol van vuur in de geschiedenis, cultuur en spirituali-

teit, en hoe vuur uiteindelijk de wereld om ons heen vormgeeft.





H O O F D S T U K  1

KOOLTJES EN 
TONDELS
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OP MIJN ACHTSTE HOORDE IK OP HET SCHOOLPLEIN VAN DE  

basisschool dat het mogelijk was om vuur te maken door middel van wrijving. 

Een van mijn vriendjes zei dat zijn vader beweerde dat je een vlam kon maken 

door twee stukken hout over elkaar te wrijven. Ik was verkocht; daar moest 

ik meer van weten. Daarna werd het sas Survival Handboek van John Wiseman 

mijn lievelingsboek om voor het slapengaan in bed te lezen. Al snel was het 

beduimeld en plakten de bladzijden aan elkaar van de modder. Ik begon thuis 

te experimenteren met elk stuk hout dat ik in de tuin aantrof, inclusief een 

stuk van een hek dat ik als een geïmproviseerde vuurploeg gebruikte. Het zal 

niet verbazen dat ik er niet in slaagde om vuur te maken.

Toen ik een jaar of tien was, stak ik zelf in de tuin fikkies aan. Ik werd 

een meester in het aansteken van het vuur in de haard in de woonkamer, wat me 

slechts een minuut of twee kostte. Ik leerde hoe ik een vuur kon onderhouden, 

vond het fascinerend om ernaar te kijken en te zien wat er gebeurde als ik er 

meer brandstof op legde. Ik ging op vuur koken en maakte in de tuin ovens 

van bakstenen. Ik vond het heerlijk om naast het smeulende vuur onder de 

sterren te slapen, terwijl de uitdovende stukjes gloeiend hout in het maanlicht 

oplichtten.

Van daaruit richtte mijn aandacht zich op andere bushcraft-

vaardigheden. Ondertussen bleef ik gestaag proberen om vuur te maken 

door middel van wrijving. Elke dag na school, nadat ik op weg naar de tuin 

mijn schooltas haastig bij de deur had neergegooid, probeerde ik het met een 

handboor en met een vuurboog. Ik werd vrij goed in het toepassen van de 

handboortechniek, maar het ging traag, omdat ik niet besefte dat ik een heel 

lastige houtsoort gebruikte. Maar met de vuurboog ging het anders: uren, dagen, 

weken en maanden gingen voorbij, zonder dat ik enige vooruitgang boekte. Ik 

deed zo precies mogelijk na wat ik in de survivalboeken had gelezen, maar 

ondanks mijn inspanningen maakte ik weinig vorderingen.

Ondanks de gefrustreerde trek rond mijn mond, was ik vastbesloten 

om niet op te geven. Ik zette door, hoewel alles tegen leek te zitten. Talloze 

keren heb ik op het terras in de tuin mijn knokkels geschaafd en raakten de 

verschillende houten onderdelen van de vuurboog afgesleten, zodat ik een 

nieuw stuk hout moest zoeken en steeds weer nieuwe onderdelen moest 
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snijden. Toch overwoog ik geen moment om het op te geven. Ik ontleende hoop 

aan elk teken van vooruitgang, hoe klein ook. Ik was er echt van overtuigd dat ik 

het kon. Elke keer als ik oefende zag ik enige vooruitgang. En nu en dan werd ik 

nog eens extra aangespoord als ik een grotere stap had gezet. Ik was net veertien 

geworden toen alle oefening op een dag eindelijk loonde. Ik was in de tuin achter 

ons huis en herhaalde de handelingen die ik al talloze malen had uitgevoerd. 

Van de vuurboog was ik overgegaan op die van mijn pijl en boog, omdat die 

langer was en ik dacht dat het draaien daarmee beter ging. Ik bewoog de boog 

zo snel mogelijk heen en weer, met een blik op het hete, zwarte stof dat door de 

wrijving tussen de twee stukken hout ontstond. Ik zag dat het een hoopje begon 

te vormen. Ik had dit al letterlijk duizenden keren gedaan, maar ditmaal leek 

het goed te gaan. Ik gooide mijn boog op de grond en tuurde naar het hoopje 

verschroeid stof. Het bleef zelfstandig doorroken, als een sigaar, hoewel ik was 

opgehouden met boren. Eindelijk had ik een kooltje. Het was gelukt!

Overweldigd door het succes trilden mijn handen van vreugde en 

vermoeidheid. Toch was ik er nog niet; ik was pas halverwege. Ik moest dit 

fragiele kooltje zien te voeden en in vlam zetten, anders zou het uitdoven. Ik 

wachtte een paar cruciale seconden om het de kans te geven vanuit het midden 

van het hoopje te gaan gloeien tot er een oranje gloed zichtbaar werd, als een 

krater van een minivulkaan. Ik versnelde het proces door er heel, heel zachtjes 

op te blazen, waarbij ik ervoor zorgde het niet uit te blazen. Stel je het puntje 

van een sigaar voor als iemand er een trekje van neemt: dat was het opgloeien 

waarop ik wachtte. En toen gebeurde het. Dat was het teken om het kooltje naar 

wat tondel te verplaatsen.

Tot mijn schrik besefte ik dat ik geen tondel had klaargelegd. En dat 

alles om me heen in de tuin vochtig was. Ik moest vlug iets bedenken. Ineens 

wist ik het. Ik rende naar het konijnenhok en griste wat stro uit het nest van de 

kleine Leo, ons geliefde leeuwenkopkonijn. Toen ik met het bosje tondel in mijn 

hand weer bij het kooltje was teruggekeerd, zag ik tot mijn opluchting dat er 

nog steeds een vleugje rook uit opsteeg. Ik pakte het stukje afgeschaafd hout op 

waarin het kooltje gloeide, stopte het in het handje stro en blies er voorzichtig 

op. Steeds als mijn zorgvuldig gerichte adem met het kooltje in aanraking kwam, 

lichtte het op. Het gloeide al feller en droeg de aanstekelijke hitte over op het 
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droge tondel. Gedurende een seconde of dertig werd de gloed steeds groter, 

totdat ik wat geknetter hoorde. Een felle vlam verspreidde zich over het bosje 

stro, en over mijn vingers, en ik liet los. Het bosje viel op de grond. De vlammen 

verteerden het stro en lieten een schroeiplek achter in het gras. Ik maakte een 

rondedans van vreugde, rende naar binnen om het iedereen te vertellen en liet 

het rokende hoopje as achter. Uiteindelijk had ik niet alleen hier op de grond een 

vuur ontstoken, maar ook diep vanbinnen. Tegenwoordig, lang nadat de as van 

dat eerste vuurtje in de wind is verspreid, brandt die vlam vanbinnen nog altijd. 

KOO LTJ E S

In dit boek zal ik een uitgebreide reeks manieren beschrijven om vuur te 

maken en aan te passen aan je behoeften. De wijze waarop we vlammen 

produceren, hangt af van de methode die we gebruiken om de eerste hittebron 

te maken. Deze methoden zijn in verschillende categorieën op te delen. 

Sommige creëren meteen vlammen, zoals hedendaagse aanstekers en lucifers. 

Andere produceren alleen maar een kooltje. Over het algemeen zijn kooltjes 

het resultaat van de oudere technieken. Ze moeten voorzichtig en zorgvuldig 

worden aangewakkerd, en er moet fijn, licht ontvlambaar materiaal –  een 

tondel – aan worden toegevoegd.

TO N D E L

De term ‘tondel’ is een overkoepelende term waaronder allerlei materia-

len kunnen vallen, die één overeenkomstig doel hebben: ze pikken de eerste, 

piepkleine hoeveelheid hitte op – die is ontstaan in de vorm van een vonk of 

gloeiend materiaal – houden die gaande en brengen hem over op de volgende 
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brandstof. De keuze voor het tondelmateriaal hangt af van de methode 

waarmee de eerste hittebron wordt gemaakt. De meeste ontstekingsmethoden 

leveren zulke kleine, kortdurende hoeveelheden hitte dat het tondel helemaal 

perfect moet zijn – dus volledig droog – en sommige methoden vereisen boven-

dien dat het tondel vezelig en fijn is.

Als je eenmaal een aanhoudend vuur hebt dat flink brandt, kun je 

soms wegkomen met een brandstof die minder ideaal is. Maar het tondel 

moet echt perfect zijn, omdat de eerste hittebron vaak zo weinig voorstelt. Als 

je tondel niet absoluut droog is, heb je weliswaar de eerste helft van de strijd 

gewonnen, maar zul je in de tweede helft falen.

Ervaren wildernisreizigers zullen onderweg altijd hun ogen open-

houden voor goed tondelmateriaal. Ze denken praktisch en houden het aloude 

spreekwoord in gedachten: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is.’ Als ze 

ergens onderweg tondel tegenkomen, stoppen ze om het te verzamelen en in 

een jaszak of in een leeg vak in een rugzak op te bergen. Dit in tegenstelling 

tot onervaren reizigers, die later dan gepland in de regen op een kampeer-

plek arriveren en pas als de tijd begint te dringen en de avond alarmerend 

snel invalt aan een verwarmende kop thee of een warm avondmaal beginnen 

te denken. Licht bepakt, zonder brandertje, terwijl ze voor het opwarmen van 

een ketel een vuurtje nodig hebben, realiseren ze zich dan opeens dat het bos 

om hen heen volledig doorweekt is, evenals hun handen.

Er zijn manieren om zelfs in het beroerdste weer en in de meest 

onvoorziene omstandigheden een vuur te maken. Maar het leven wordt er 

gemakkelijker, veiliger en heel wat plezieriger op als je vooruitdenkt. Toen ik 

bushcraft bestudeerde werd mij aangeraden – zoals ik tegenwoordig anderen 

aanraad – om als je tijdens je tochten in het gezelschap verkeert van iemand 

die ervaren is, goed te kijken naar wat hij doet en in welke volgorde. De hande-

lingen van zo iemand kenmerken zich door een complexiteit, subtiliteit en 

ingetogen nuance die je eenvoudig over het hoofd ziet. Maar als je goed oplet, 

en dat koppelt aan oefening en eigen ervaringen, dan kun je er enorm veel van 

leren, op een manier die niet mogelijk is door er alleen maar over te lezen of in 

een klaslokaal te zitten.

Hoe groter de behoefte aan vuur, hoe lastiger het is om het te maken. 

Er zullen op zulke momenten altijd kleine gebreken in je vaardigheden aan 

het licht worden gebracht; daar is de natuur heel handig in. En niets zal de 

onervaren of zelfgenoegzame mens zozeer door de mand laten vallen als de 
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vaardigheden die met vuur te maken hebben. Wie in alle omstandigheden 

vuur wil kunnen maken, moet op de kleinste details letten.

Als je op zoek gaat naar tondel, moet je in gedachten houden dat je 

niet per se de naam van de plant of boom hoeft te weten om te bepalen of het 

materiaal geschikt is om als tondel te gebruiken. Al kan het natuurlijk zinvol 

zijn om de soorten te kennen van het gebied waarin je op pad gaat, omdat 

sommige schadelijk kunnen zijn, vooral in de tropen. Maar afgezien daarvan 

is het principe heel eenvoudig: over het algemeen zal elk materiaal dat droog is,  

vezelachtig, snel te verzamelen en eenvoudig in de noodzakelijke hoeveelhe-

den beschikbaar, bruikbaar zijn om een vuur mee te maken.

 Sommige tondels zijn beperkt tot een enkele methode, terwijl andere 

breder geschikt zijn en met uiteenlopende methoden toe te passen. Vrijwel 

overal ter wereld waar je traditionele vormen van vuur maken aantreft, bestaat 

het tondel uit plantaardig materiaal. Het gebruik van dierlijke stoffen komt 
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minder vaak voor. Toch bestaan er interessante beschrijvingen van verschil-

lende inheemse volkeren die donsveren verzamelen die vogels op natuurlijke 

wijze verliezen. Eén verhaal beschrijft zelfs de toepassing van het gesponnen, 

viltachtige materiaal waarmee de Zuid-Amerikaanse mierensoort Polyrhachis 

bispinosus zijn nest bekleedt.

Tondel beperkt zich evenmin tot in de natuur aanwezige producten. 

Ook vele moderne materialen zijn bruikbaar. Op reis gebruiken we meestal 

natuurlijke producten, omdat die vaak in eindeloze hoeveelheden beschik-

baar zijn. Materialen die we zelf meenemen naar de wildernis kunnen we 

beter alleen gebruiken als het echt niet anders kan. Zo is het slim om een paar 

aanmaakblokjes in je bagage te stoppen. Misschien zul je ze nooit tevoorschijn 

halen, maar als je ze nodig hebt, zijn ze er. De hiernavolgende lijst met tondels 

BOVEN  Een bosje tondel van palmbladeren en bamboeschraapsel,  

bijeengebracht door de Semai in Maleisië, in de staat Panang.
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is niet uitputtend, maar stelt een paar geschikte soorten voor. Als ik lesgeef, 

raad ik mijn cursisten altijd aan met enkele ervan vertrouwd te raken en de 

principes vervolgens in het veld uit te proberen en tijdens eigen tochten toe te 

passen, waarheen ze ook gaan. 

B E R K E N B A S T

De papierachtige, gelaagde buitenste bast van de berk bevat de brandbare stof 

betuline en kan van de stam worden gehaald in elk gewenst formaat. Als je 

een mes gebruikt om boombast te verzamelen, moet je altijd proberen dode en 

omgevallen bomen te gebruiken, geen nog overeind staande exemplaren. Het 

is geen gezicht als je een boom tegenkomt die op deze manier van zijn bast is 

ontdaan. Erger nog, als je het op de verkeerde manier doet, kan de boom eraan 

doodgaan. Al zal de bast van een nog overeind staande boom prima volstaan. 

Inheemse mensen verzamelen vaak bast op die manier, meestal om doosjes 

te maken of andere voorwerpen waarvoor meer soepelheid nodig is dan van 

de bast van een dode boom. Heel vaak zie je dat er bij nog overeind staande 

bomen op natuurlijke wijze stukken bast loszitten. Dat soort stukken kun je 

er prima vanaf trekken, waarbij je er goed op moet letten dat je er niet meer 

vanaf haalt dan wat er op natuurlijke wijze afbladdert. Als je geen bast kunt 

vinden die op natuurlijke wijze loslaat, ga dan op zoek naar een omgevallen 

boom. Maak met de punt van je mes een snee in de lengterichting, tot aan de 
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houtachtige binnenbast. Daarna kun je de bast met je vingers lospeuteren. 

Als dat niet lukt en de bast blijft zitten, kun je een geschikte dode stok tot een 

platte schroevendraaiervorm snijden en daarmee de bast eraf steken. In Groot-

Brittannië, of op andere plekken met een vergelijkbaar mild klimaat, hoef je 

hiervoor niet al te diep te snijden. Maar als je verder naar het noorden reist, en 

naar oorden met koude winters, zul je merken dat de bast meerdere lagen heeft 

en verrassend dik is – en hoe dikker hoe beter. Het is ook goed om te weten dat 

berkenbast (heel ongebruikelijk) zelfs als het kletsnat is geworden nog steeds 

wil branden – hoewel het dan wat lastiger is aan te steken – zolang het meeste 

water maar van de buitenkant af is geschud en de bast op een broekspijp is 

droog geslagen.

Berkenbast kan op twee manieren worden aangestoken. De snelste 

manier is rechtstreeks, met een lucifer of andere directe vlam. De bast hoeft 

niet te worden bewerkt. De vlam kan gewoon bij de rand van de bast worden 

gehouden, en er zal algauw een felle vlam ontstaan. Is er geen open vuur 

beschikbaar, dan kan de bast ook eenvoudig met vonken worden aangesto-

ken. Daarvoor moet de bast worden geprepareerd door de bleke buitenkant er 

met een scherp voorwerp af te schrapen, om zodoende een vezelachtig bosje 

fijn, droog schraapsel ter grootte van een golfbal te verkrijgen. Vervolgens 

kun je een vonk van een ferroceriumstaafje, oftewel een vuurstaaltje, op het 

bosje terecht laten komen. Doe je dit op de juiste manier, dan zal het schraap-

sel meteen vlam vatten. Als berkenbast eenmaal flink brandt, is hij vrij lastig 

te doven. De verbranding is niet zoveel minder krachtig dan die van een 

aanmaakblokje zoals we dat thuis gebruiken. Zelfs de rook die eraf komt is 

zwart.

Totdat de vlammen goed vat op de berkenbast krijgen, moet het vuur 

zorgvuldig worden behandeld, anders kan het per ongeluk uitgaan. De bast is 

namelijk geneigd strak op te krullen en zichzelf uit te doven als hij heet wordt. 

Om dat te voorkomen, kun je de bast opvouwen in lijn met de vezelrichting, 

zigzag, als een waaier. Je kunt ook een heleboel lange, dunne stroken afscheu-

ren en die verfrommelen tot een bol ter grootte van een tennisbal. Deze beide 

methoden werken goed met een directe vlam, maar minder goed als je vonken 

gebruikt. Wanneer dat het geval is, moet je zowel klaarstaan om de bast open 

te houden en niet te laten opkrullen, als om heel dunne stroken in de eerste 

vlammetjes te houden.
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Een vrouw blaast een kooltje aan in een tondel van versnipperde bladeren en het textielachtige 

materiaal van de stam van een palm, provincie Nieuw-Ierland, Papoea-Nieuw-Guinea.
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V E Z E L I G E  B A S T

Er zijn talloze soorten planten en bomen met een geschikte bast. Ze zijn in 

twee hoofdcategorieën onder te verdelen: soorten met een geschikte buiten-

bast en soorten met een geschikte binnenbast. Beide soorten zijn gemakkelijk te 

vinden. Wat voor bast je ook verzamelt, hij moet droog en zo vezelachtig moge-

lijk zijn. Meestal betekent dat dat je hem met je vingers uit elkaar moet trekken 

en daarna tussen je handen moet wrijven. Hierdoor wordt de bast veel fijner, 

waardoor hij gemakkelijker en sneller ontbrandt. 

B U I T E N B A S T

Buitenbast is meer voor de hand liggend om te gebruiken dan binnenbast. Deze 

bast kun je namelijk meteen zien, zonder dat je er speciaal naar op zoek hoeft, 

wat bij soorten die binnenbast leveren gewoonlijk wel nodig is. Vaak zul je 

buitenbast in slierten zien hangen, of in elk geval los van de hoofdstam, omdat 

de plant of boom hem op natuurlijke wijze verliest. De bast kan snel worden 

verzameld, ongeveer net zoals de natuurlijk afbladderende bast van de berk. 

Als het niet pas heeft geregend, is de bast in de lucht gedroogd. Daardoor zal 

hij vóór gebruik nauwelijks (of waarschijnlijk helemaal niet) hoeven te worden 

gedroogd. Van sommige soorten is minder gemakkelijk te zien of ze geschikt 

zijn als tondel. Toch zul je nog steeds een vezelige buitenkant van de bast zien 

die erop kan wijzen dat hij bruikbaar is en de moeite waard om nader te bekij-

ken. Voorbeelden van soorten met een geschikte buitenbast zijn kamperfoelie, 

clematis, basterdwederik, rode ceder en jeneverbes. 

B I N N E N B A S T 

Zoals de naam al zegt bevindt de binnenbast zich onder de buitenbast. Sommige 

soorten leveren een heel vezelachtig, draderig materiaal dat snel kan worden 

verzameld. Zoek naar omgevallen bomen die hun buitenbast beginnen te verlie-

zen. Trek de buitenbast eraf en kijk eronder. Als je een goed exemplaar kunt 

vinden, kun je er behoorlijk grote stukken en vezelige repen dode, droge bast 

vanaf trekken. Al kan het verzamelen van materiaal van sommige soorten – en 

van bomen in een minder dan ideale staat – wat lastiger zijn en wat meer tijd 

kosten. Binnenbast is nogal eens vochtig. Maar zolang het niet regent, hoeft er 

maar een klein beetje wind te staan en de bast zal snel opdrogen als je er hele 
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stukken van in de boom ophangt. Je kunt het ook in je zak stoppen, zodat je 

lichaamswarmte het kan drogen, al heb ik ondervonden dat dit minder goed 

werkt. Als het goed weer is, kun je de bast dus beter ophangen om te drogen. 

Voorbeelden van goede soorten voor het leveren van binnenbast zijn de tamme 

kastanje, populier, linde, eik en de vezel van de kokosnoot. 

D R O G E  G R A S S E N

Omdat er elfduizend erkende grassoorten zijn, die twintig procent van de 

begroeiing van de aarde uitmaken, wordt droog gras overal ter wereld vaak 

als tondel gebruikt. Dat werkt prima. Het gras dat je verzamelt moet dood en 

droog zijn. De beste grassen zijn de soorten met smalle, platte sprieten, dus niet 

de ronde. Platte grassprieten hebben namelijk een groter oppervlak, wat de 

verbranding ten goede komt. Je kunt het snel en eenvoudig verzamelen: kam de 

dode grassprieten met je vingers tussen de levende uit.

D R O G E  B L A D E R E N 

Als je je dode bladeren voorstelt, ben je geneigd te denken aan de exemplaren 

van bomen met brede bladeren. Toch zijn dat soort bladeren in veel gevallen 

niet zo goed als tondel te gebruiken. Ze smeulen vaak en produceren zonder 

veel inspanning en volharding geen blijvende vlam. Ook worden ze meestal op 

de grond aangetroffen, wat betekent dat ze op een vochtige plek hebben gelegen. 

De beste bladeren zijn die van de varens van het vorige seizoen. Gelukkig 

behoren varens tot een grote familie en zijn ze wijdverbreid. Als je ze verza-

melt om ze met vonken of kleine kooltjes te gebruiken, moet je kieskeurig zijn 

en alleen de fijnste blaadjes en de dunste steeltjes pakken. Zorg ervoor dat er 

geen dikkere stelen in je tondelbosje terechtkomen, omdat die door hun dikte 

je pogingen om vuur te maken zullen hinderen. Als de varens nat zijn van de 

ochtenddauw of regen, kun je ze, als het weer verbetert, het best drogen door ze 

gewoon te laten staan en de wind het werk te laten doen. Het is verleidelijk om 

de vochtige bladeren te verzamelen en ze ergens anders te laten drogen, uitge-

spreid op de grond of in een broekzak. Als je ze echter laat staan waar ze staan, 

zul je zien dat ze veel sneller drogen. Wees voorzichtig bij het verzamelen van 

de bladeren van de varens, want de stelen zijn erg scherp als ze geplet worden, 

met als gevolg dat ik er enkele diepe sneeën door heb opgelopen.




