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Ten geleide

Dit boekje
heeft niet de pretentie een wetenschappelijke verhandeling te zijn, die mogelijk
slechts weinigen zou interesseren. Integendeel, in het hier volgende is door enkelen
onzer getracht met hun vertelsels een brede laag van belangstellenden in de natuur
te bereiken.
Zij, de schrijvers,
hebben gemeend in woord en beeld iets van de belevenissen in onze Botanische
Tuinen neer te leggen, dat ertoe zou kunnen leiden om een kennismaking met de
tuinen te overwegen of, zo die reeds plaats vond, meer dan voorheen te genieten
van hetgeen de groene wereld ons biedt.
Pretentieloos dus,
want het zijn niet wij,die de schepping van de immens mooie Natuur op onze naam
hebben staan. Wij slechts kunnen onze diepe bewondering ervoor hebben en
trachten te eerbiedigen en te beschermen wat in miljoenen jaren van evolutie tot
stand kwam. Wij hopen dat dit in de volgende pagina's proefbaar is en dat ook U
de smaak te pakken krijgt.
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Een van de eerste contacten met de botanie en de plantengeografie die ik mij
nog schimmig kan herinneren, was vreemd genoeg tijdens het zanguurtje van de
eerste klas. Van de lagere school wel te verstaan. Braaf met de armen over elkaar
en zo hard mogelijk, zongen wij de juffrouw toe van 'het stille dal, het groene dal,
waar kleine bloempjes bloeien'. Dat was niet het enige, er kwam nog een exacter
houvast aan te pas: 'daar ruist de blanke waterval', en als ik mij niet vergis nog wat.
Maar op dit punt laat het geheugen verstek gaan. Een niet al te grote interesse,
anders dan juf te plezieren, is ongetwijfeld debet aan deze lacune. Jammer, wat
meer wetenschap in dit verband zou mij later zo van nutte hebben kunnen zijn.
Want hoewel dus de geografische aanduidingen waar al die schattige, kleine
bloempjes bloeiden er niet om logen, is het toch lange tijd een raadsel geweest, in
welke contreien dit aardse paradijsje te vinden moest zijn. Niet dat ik mij er in die
jonge jaren erg dik om heb gemaakt, maar later toen de jaren des onderscheids
kwamen, bleef de vraag mij kwellen. Waar in vredesnaam is in Nederland dat groene en vooral stille dal te vinden, waar het - let wel, blanke - water tijdloos naar
beneden ruist en nog niet alle bloemen in de vernieling zijn? Laat ik U, geachte
lezer, niet langer in het ongewisse laten. Ik heb het gevonden. Dat het alleen wat
lang heeft geduurd alvorens ik het vond, moet toegeschreven worden aan de dichterlijke vrijheid waarmee de standplaats van het groensel werd omschreven èn het
historisch verval waaronder ook watervallen niet uitkomen.
De tekstschrijver nu, zo is mijn stellige overtuiging, kan met zijn bloemrijke omschrijving niet anders gedoeld hebben dan op dat deel van het Gelders landschap,
dat klem ligt tussen Utrechts heuvelrug en het Veluwe-massief: de Gelderse Vallei.
Want hier, in de zuidelijkste punt van dit eeuwenoude gletscherdal, waar de uiterste
massieven van de twee stuwwallen elkaar lijken te raken, hier ligt inderdaad een
groene plek, waar het zeker in de dagen van toen stil was en waar toen en nu de
kleine bloempjes bloeien. Een bescheiden Hofje van Eden dat ietwat zwaarwichtig
wordt aangeduid met 'Botanische Tuinen van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool'.
Dat is een hele mond vol en ik kan mij voorstellen, dat sommigen die deze aankondiging zien, schichtig vanwege zoveel geleerde taal maar één ding denken:
wegwezen! Dat zou te betreuren zijn, want ieder die komen wil is welkom. Stap dus
rustig af en kom binnen het toegangshek; Uwordt niet gebeten, dat is, als ieder zo
vriendelijk is zijn of haar hond aan de lijn te houden. En als U de bloempjes Iaat
bloeien, dan zal niemand U een strobreed in de weg leggen. Integendeel, het personeel, vriendelijk van nature, zal voor zover bij machte zeker Uw vragen willen
beantwoorden of U wegwijs willen maken zo de botanie U niet eigen is. Laat ik
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daar op deze plaats vast een begin mee maken en U over het hoe, wat en waarom
van onze Botanische Tuinen iets nader vertellen.
Ja, ja, hoor ik de slimmerds al denken, maar hoe zit dat nu met die blanke waterval, inWageningen heeft ooit in geen velden of wegen iets anders geklaterd dan
de riolen op de gracht en de fontein op de markt. Dus . . . Ja, en toch was die
waterval er, want toen in 1896 onder groot feestgedruis en met de luxe van twee
ministers de Botanische Tuin 'De Dreijen' werd geopend, toen had tuinarchitect
Leonard A. Springer daar een pracht van een rots geïncorporeerd, inclusief een
vijver en . . . de waterval! Gevoed door blank water uit eigen bron - bij het nu kleine
Hans en Grietje-huisje aan de oostkant - moest dit overigens bescheiden geheel
meer luister bijzetten aan het totaal. Helaas, het is reeds gezegd, ook watervallen
ontkomen niet aan verval en toen eenmaal de toevoerleiding bevroor, was het uit
met de pret. Vandaar dat dit punt in de geografische oriëntatie zo moeilijk was te
doorzien, want sinds tijden al dwarrelt alleen maar stof en af en toe een suffe kikker langs de stenen naar beneden.
In die jaren had de Botanische Tuin 'De Dreijen' in grote lijn een geheel andere
opzet dan thans. Niet dat het grondplan van Springer naderhand werd losgelaten:
met name in het oostelijk deel is veel bij het oude gebleven. Maar de 4 ha grote
tuin was toen schooltuin van de Rijkstuinbouwschool, welke toentertijd in het nu,
Laboratorium zijnde gebouw zetelde. Hij was specifiek aangepast aan en diende
ter ondersteuning van het tuinbouwonderwijs. Dies had men er naast een arboretum van 1ha ook een moestuin, een pomologische tuin oftewel appeltjestuin, druiven- en perzikenkassen, een varengaarde en een oefentuin.
Dat hiervan het arboretum-gedeelte met zijn bomencollectie voor de burgerij een
niet mis te verstaan begrip was, blijkt duidelijk uit het Tuinbouw-Arboretum' dat
jarenlang galmend door de busconducteurs van de NBM werd gebezigd om de
betreffende stop aan te kondigen. Totdat ook op dit punt het openbaar vervoer een
gevoelige deuk kreeg met de verlegging van de route.
Maar ook voordat de bus zijn intrede deed, toen de tram nog in de bergversnelling langs de tuin naar beneden raasde (nou ja) en de dames hier langgerokt in
drommen met de koets arriveerden (althans volgens de oude daguerre-prenten in
het archief) om te zien waar al die bloempjes bloeiden, ook toen al had deze tuin
bizondere naam en faam. En zeker niet alleen in onderwijskringen. Hierin voorgegaan door geleerden, die zeer serieus voor de fotograaf plantjes bestudeerden,
alsook bij gebrek aan modern kijkvermaak, schepte ook de 'gewone man' er genoegen in, hier naar toe te komen en te kijken en te leren. Wellicht zullen er nog
zijn, die zich het grote bloeiwonder van de enorme Amorphophallus titanum, 23-7-
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1932te 11uur v.m.,herinneren, die niet alleen de aasvliegen maar ook - figuurlijk half Nederland aantrok.
Met het overgaan van de Rijkstuinbouwschool in de Landbouwhogeschool in
1918, onderging ook de tuin nadien een verandering. De rijkdom aan druiven, appels en perziken, eertijds belangrijk element in het landje welbehagen, moest successievelijk wijken voor de interesses van de in 1925 hier arriverende afdeling
Plantensystematiek en -geografie. Het onderwijs hierin vergde en vergt mogelijk/ f i e i d tot bestudering en classificering van plantesoorten, waartoe tot op de dag van
vandaag collecties van vaste planten en houtige gewassen meer dan voorheen in
' de botanische tuin werden en worden bijeengebracht. En zo staan dan de statige
Cedrus atlantica, de Ceder uit het Atlasgebergte, en de majestueuze Sequoiadendron giganteum, uit hetCalifornische bergland,na75jaar hautain dominerend naast
de voor enkele weken aan hun voet geplante Vlinderbloemigen.
Deveelheid van gewassen,die men graag wilde bestuderen deed langzaam maar
zeker de tuin uit zijn jasje barsten. Het is te prijzen, dat dit door alle betrokkenen
duidelijk werd doorzien en dat ook de belangen werden onderkend. En zo kocht
dan in het najaar van 1951 het toenmalige Bestuur van de Landbouwhogeschool
het 17 ha grote landgoed 'Belmonte', dat helaas zo zwaar beschadigd uit de oorlogsdagen te voorschijn was gekomen. Voor wie het weten wil, voor een kleine
f75.000,—. Kort daarop, in 1953,werd het kleine stukje 'Het Spijk', goed voor driekwart hectare, aan de bezittingen toegevoegd en zo waren in het niet meer zo stille
en ook bepaald niet meer zo groene dal de Botanische Tuinen geworden, wat zij
nu zijn: een groene plek tussen de dreigend uitdijende gebouwenzee, waar (nog)
kleine bloempjes bloeien. De Amorphophallus niet meegerekend.
Wat daar nu allemaal gebeurt en waarvoor dit allemaal is? Daar zou een stug
uur aan te wijden zijn en ik zal me dan ook maar ietwat beperken. Zoals reeds opgemerkt zijn de Botanische Tuinen toegevoegd aan het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie. De geïnteresseerden in dit vak vinden in de tuinen
het materiaal, waarvan zij graag iets meer willen weten dan alleen dat het groeit,
bloeit en dood gaat. Onderwijs dus, en wel tertiair om eens van deze tijd te zijn.
Wilde flora, cultuurplanten, tropische gewassen en wat dies meer zij, staan klaar
om de attentie te ondergaan. Dat die planten daar in hun grote verscheidenheid
niet allemaal vanzelf komen aanwaaien, lijkt niet onbegrijpelijk. Zij komen van kwekers of zijn - veelal - als zaad bij botanische tuinen elders verkregen. Expedities
zijn niet meer zo in,doch ook dit is een bron voor suppletie. Eenmaal administratief
verwerkt, vergt het materiaal naast inplant natuurlijk verzorging, waarvan zich op
dit moment 16 medewerkers onder schrijvers leiding kwijten. De rustige tijden van
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weleer zijn voorbij en ook de tuinen moeten bedrijfstechnisch worden benaderd.
Motormaaiers, motorzagen, meng- en veegapparatuur, trekkers, frezen, ja tot de
bulldozer toe hebben daarbij het handwerk goeddeels vervangen, maar toch blijft
een collectie van in de 6000 soorten en cultivars de nodige manschap vragen. Om
nog maar niet de lappen gras te noemen, die 's zomers hoorbaar staan te groeien.
Naast de levende is ook de gedroogde collectie, het herbarium,een niet aflatende
bron van informatie voor het onderwijs en vooral ook het onderzoek. Zo wandelend
in 't groen ontgaat dat velen, maar de nazorg van de kleine bloempjes is groot,
ook al is hun behuizing in het bloempjes-hiernamaals vaak stiefmoederlijk tot zolders en kelders beperkt.
Zijn onderwijs en onderzoek onscheidbaar verbonden, zo geldt dit ook voor botanische tuinen. Het biedt zoals veel in de botanie brede mogelijkheden. Van direct
op de praktijk gerichte nuttigheid is het sortimentsonderzoek, waarbij de in handel
en wandel zijnde gekweekte planten worden onderzocht op hun kwaliteiten en vervolgens de meest waardevolle specimen worden geselecteerd en aanbevolen.
Een lange rij van vele vormen van Hosta, Astilbe, Anemone (Japanse), Delphinium,
Dianthus, Aubrieta, Erigeron, Lavandula, Liatris, Trollius etc. heeft in de loop der
tijden standplaats op de tuinen - voornamelijk 'Het Spijk' - gehad. Ook vele bezoekers bedrijven in wezen een sortimentsonderzoekje, als zij al keurend en speurend langs de collecties van Malus, Prunus, Sorbus, Deutzia, Weigela en Rhododendron trekken. Zulks doen, uiteraard wat diepzinniger, ook de kwekersorganisaties. Toch, vreemd genoeg, is hun oordeel niet altijd het onze, zoals ik mij nog
steeds verbaas over de zeldzaam fraaie Malus x hartwigii, die niet voor aanbeveling
in aanmerking kwam.
De chromosoomstudies in soortsverband, de cytotaxonomie, is een tak van onderzoek, die zich geheel binnenskamers achter het microscoop afspeelt, al worden
de planten ervoor wel in kas of veld opgekweekt. Zij neemt binnen de biologie-inhet-algemeen een hoe langer hoe belangrijker plaats in en zou trouwens in de
praktijk van de moderne plantenveredeling niet meer zijn weg te denken. Zo mag
het in samenwerking met de afdeling Tuinbouwplantenteelt verrichte en nog lopende onderzoek in het geslacht Begonia ( ± 1300 soorten) zeker - en ook internationaal - genoemd worden.
Het chromosoomwerk is een aantrekkelijk facet, alleen . . . met pas 10-15% getelde soorten van de ongeveer 300.000 zou dit onderzoek met tientallen meer cytologen kunnen worden aangepakt dan met de thans spreekwoordelijke anderhalve
man en een paardekop. Dat van enig toegepast onderzoek anders dan in Delphinium, waar de cytologie in combinatie met soortskruisingen tot hybriden in diverse
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schakeringen rood heeft geleid, niet veel komt, zal de insider niet verbazen. Jammer,want veel moois en waardevols ligt nog onbenut voorhanden in het aanwezige
plantmateriaal. Alleen het kost mensen, tijd, geld en ruimte en kom daar nu eens
in deze tijd om!
Het taxonomisch onderzoek, het plaatsen van plantesoorten in groepsverband
zoals geslachten en families, heeft de jaren door een voorname rol zowel binnen
als buiten gespeeld. Nauw samenhangend hiermee doen zich de vraagstukken van
de goede benaming der planten voor: de nomenclatuur. De weerslag hiervan ziet
de bezoeker in de duizenden etiketten en voor zover aan het plantnummer een C
15
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voorafgaat, kan men zich 'safe' weten wat deze benaming betreft. Alhoewel, inzichten verschillen, maar laten we dat laten rusten.
Daarmee, de etikettering, zijn we eigenlijk met een brok onderwijs en onderzoek
als achtergrond in de voorlichting verzeild. Alleen al deze, achter de blote naam
schuilgaande investering in werk en wetenschap, zou de vaak baldadige of onnadenkende jeugd tot een mildere benadering dan met stenen moeten stemmen.
De soortsnaam is in feite de communicatie-sleutel tussen de ene en de andere
mens. De onderzoeker die werkt aan en schrijft over deze of gene plant, geeft zijn
collega hiermee de 'message' welke plant dat van die 300.000 en zoveel was. De
bezoeker van de tuinen, die een plant naar zijn hart ziet, kan zich tot de kweker of
- zéér mondjesmaat - de botanische tuin zelve wenden en met de naam op zak
trachten het begeerde te krijgen.
Voorlichting aan kwekers, tuinarchitecten, plantsoendirecteuren, ja eigenlijk
iedereen, van individu tot aan de bus jolige excursisten toe, voorlichting over de
bloei, de milieu-eisen, de bizonderheden, kortom de sierwaarde en gebruiksmogelijkheid van al die vele planten van wilde soort tot veredeld kweekprodukt, dit alles
is deel van het stramien van ons werk. En met al die informatie, hulp en de duizenden pakjes secuur verzameld zaad, die jaarlijks tot in de verste hoeken der aarde
belanden, voelt men zich bij tijd en wijle een Unicef in 't klein. Het is, hoe vredig en
zorgeloos de indruk buitengaats ook moge zijn, in het binnenste van de korf een
rusteloos brommend machientje, dat ons onbarmhartig aan de gang houdt. Want
hoe klein de bloempjes ook zijn, bloempjes wachten niet. Dat is, hoewel met liefde
gedaan, om snel grijs en oud bij te worden.
Sinds kort is ook het basisonderwijs te gast in onze tuinen, waarbij de gastjes op
aanschouwelijker wijze dan voorheen kennis kunnen maken met de veelvormigheid
en wetenswaardigheden van de natuur. Het jonge entje is aangeslagen en de betrokkenen hebben hun ijver met ijver beloond gezien.
Naast onderwijs, onderzoek envoorlichting staat op de grens van goed en kwaad
dan nog de recreatie met vele facetten. Góéd, voor zover men rustig wandelend
gewoonweg geniet en ontspant en hier en daar een fraai plaatje schiet. Goed ook,
wanneer als bizondere vorm van recreatie de bruidsparen zich in de lommerrijke
entourage laten vereeuwigen en nadien de consequenties hiervan in de kinderwagens voortschuiven, dan wel zich kinderloos en zorgeloos te zonnen zetten of
leggen. Dat màg op het gras.
Kwaad echter, als men de tuinen als pretpark gaat beschouwen, en de genoemde
< . . . chromosoomwerk is een aantrekkelijk f a c e t . . .
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foto-consequenties in de vorm van joelende kinderen door het struweel jagen.
Beduidend erger nog, op het ergerlijke af zelfs, is de gedachtengang dat de tuinen
zijn aangelegd om als honden-uitlaat-en-behoefte-plaats te dienen. Naast vaak beduidende schade door de opgetilde poten, is het ook voor het personeel zo bizonder fris,wanneer zij al werkende van hoop tot hoop moeten gaan of hun al maaiende de flodders letterlijk om de oren vliegen. En helemaal zuur wordt het als men de
vrijetijdsbesteding botviert op de bloeiende gesteltakken van traaggroeiende heesters, zoals Hamamelis, Daarbij vallen de, in tijden dat een bos twee kwartjes kost,
'verzamelde' narcissen en de rond de vijver vertrappelde tulpjes in het niet, al is
ook dàt helemaal niet leuk.
Toch, ondanks deze schaduwkanten, zouden wij de vele dagelijkse bezoekers

:
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uit andere hoofde dan wetenschappelijke interesse, niet willen missen. Zij vormen
stuk voor stuk- met permissie - het onontbeerlijke zout in de pap. Zij vragen echter
niet het systematische enstram geplante geboomte. Zij stellen belang in het mooie
niet in het kale, maar het knusse, niet in het voorziene maar verrassende element
van de natuur. Een neervallend rotsblok verbaast niemand, men slaat hoogstens
een kruis van de schrik en loopt door. Maar o jé, als daar opeens een kuiken uit
zou komen . . . Een reden derhalve, voor ons om veel moeite te blijven geven het
aan eerste doelstelling verplichte met het in laatste instantie gewenste aanvaardV . . . wilde flora . . .
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baar te verenigen. Want juist ook uit die belangstelling, die ons nooit groot genoeg
kan zijn, blijkt de waardering voor het vaak moeizame werk. En dat vormt aanleiding te meer om al die kleine, bloeiende bloempjes nog maar eens extra toe te
spreken, opdat zij meer dan ooit zullen stralen en schitteren, als sterren aan een
groen firmament.
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Als het nieuwe jaar met luid geknal van start is gegaan, lijkt de natuur nog steeds
in winterrust. Hoe betrekkelijk deze rust is zal U blijken bij een bezoek aan onze
Botanische Tuinen.
Met Hamamelis mollis als pionier laten verschillende houtige gewassen zien dat
ze het met ons kalenderbegrip 'voorjaar' niet eens zijn. Door kruisingen tussen
Hamamelis mollis en H. japonica is het gelukt om de tinten oranje en rood te krijgen. De beste cultivars zijn 'Orange Beauty', die het meest aan H. mollis doet denken, 'Jelena', de vroegst bloeiende koperkleurige vorm en de rode 'Feuerzauber',
die nog wel eens de minder goede eigenschap heeft het verdorde bruine blad
krampachtig vast te houden, waardoor het bloei-effect gedeeltelijk verloren gaat.
De laatst bloeiende Hamamelis is H. japonica 'Zuccariniana' met citroenkleurige
bloemen. Tegen een achtergrond van Prunus laurocerasus of donkere Coniferen
komt deze Toverhazelaar bijzonder goed tot zijn recht.
Weinig voorkomend in ons land is Chimonanthus praecox. Deze zeer vroege
naaktbloeier heeft tweekleurige bloempjes, geel met wijnrood, en verspreidt een
zeldzaam zoete geur. In de meeste jaren gaat door de vorst de bloei verloren. Voor
zo ver bekend, heeft deze struik nog nooit vruchten gevormd in ons land. Alleen
de botanische tuinen rond de Middellandse Zee bieden zaden aan in hun zaadlijsten.
Zeer fijn geurend zijn ook de kleine witte bloempjes van de verschillende naaktbloeiende Lonicera's. Lonicera fragrantissima, L. standishii en de bastaard tussen
deze beide soorten, L.x purpusii, kunnen reeds in februari bloeien.
Weinig opvallend is Shepherdia canadensis met zeer kleine, gele, eenslachtige
bloempjes. Deze Canadese vertegenwoordiger van de Elaeagnaceae is tweehuizig.
Twijgen en bloemen zijn bezet met kleine bruine schubjes. Vruchten zijn bij ons
nog nooit waargenomen.
Voor een doorbreking van het vele voorjaarsgeel zorgt de bloemkleur van het
Peperboompje, Daphne mezereum. De sterk geurende lila-purpere bloempjes lijken veel op die van een Sering.
Hier te lande weinig voorkomend is Abeliophyllum distichum, verwant aan Forsythia, en eveneens uit China afkomstig. Hij bloeit met tot 15 cm lange trosvormige
bloeiwijzen en zachtrose bloempjes, die binnenshuis op water zeer goed tot ontwikkeling komen.
Zeer opvallend is Stachyurus praecox met z'n geel-groene klokvormige bloemen
met rode blosjes. De hangende bloeiwijzen zijn ± 5 cm lang. Het is een leuke
voorjaarsbloeier die veel te weinig wordt gekweekt.
Tot de familie van de Hamamelisachtigen behoren Parrotia en Corylopsis. Het
23
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eerst bloeit Parrotia, waarvan alleen de soort P. pers/ca bekend is. Op een afstand
is de bloei onopvallend, doch van dichtbij is het contrast tussen de zwarte knopschubben en de felrode meeldraden zeer mooi. Oudere exemplaren hebben een in
platen afschilferende bast, doch het meest vermeldenswaardige aan Parrotia is de
uitzonderlijke paarsrode herfsttint. Corylopsis of Schijnhazelaar is een veel gebruikte voorjaarsbloeier. Naast de algemeen voorkomende Corylopsis spicata en
C. pauciflora staan op 'De Dreijen' de zeer rijk bloeiende en breed groeiende C.
sinensis var. glandulifera en C.platypetala met dieper gele bloemen en rode meeldraden. Het jonge blad van de laatstgenoemde is bij het uitlopen bronskleurig.
Beide soorten zijn zeer zeldzaam.
Een buitenbeentje uit de familie der Rosaceae is Osmaronia cerasiformis met
witte bloemen in hangende trossen. De bloemen zijn eenslachtig en hebben een
penetrante geur. De vruchten (in juli) hangen in trossen en lijken op kleine prui-
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men; de kleur is blauw-zwart. De moeilijkheid is om planten te krijgen van beide
geslachten. Men kan ze goed door middel van wortelopslag vermeerderen.
Evenals het Peperboompje zorgt Rhododendron dauricum voor een afwisseling
in devoorjaarstinten met de talrijke purperrose bloemen. Het is de moeder van een
beroemde dochter: Rhododendron dauricum komt namelijk zeer weinig voor, doch
de uit kruising van R. dauricum en R. ciliatum ontstane soort Rhododendron x
praecox is algemeen bekend. De bloemkleur is meer rose en de bloeitijd later. In
de meeste jaren gaat echter de bloei van beide soorten door strenge nachtvorsten
verloren.
Als de vroege voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid is het of moeder natuur even
een adempauze nodig heeft om krachten te verzamelen voor de bloei-explosie die
komen gaat. Verschillende Prunus-soorten en de voorjaarsbloeiende Magnolia's
staan met zware bloemknoppen hun beurt af te wachten om rose bloemtinten op
het voorjaarspalet te brengen.
Prunus x yedoensis, de bekende Yoshino-kers uit Japan, is de eerste. De rose
tot wit verbloeiende bloemen zijn zo talrijk dat de takken haast onzichtbaar zijn.
Het is erg jammer dat deze Kers nog zo veel voortgekweekt wordt door enten op
de Limburgse Boskriek (Prunus avium). Deze geënte bomen hebben een veel kortere levensduur dan die welke van zaad zijn opgekweekt. Door de vroege bloei is
bestuiving met andere Kersen zeer moeilijk; vandaar dat de zaailingen weinig variabel zijn.
Geschikt voor kleinere tuinen en ook zeer vroegbloeiend is Prunus kurilensis.
Deze van de Kurillen afkomstige soort vormt een gedrongen struik en bloeit met
rose-rode bloemen. In tegenstelling tot andere Kersen zijn de vruchten van deze
Prunus langwerpig. De appelvinken op 'De Dreijen' hebben een speciale voorkeur
voor de zaden. Ons 30 jaar oude exemplaar is slechts vier meter hoog.
Ten onrechte weinig gekweekt is Prunus serrulata var. spontanea. Het is m.i.
een van de mooiste Japanse Kersen. De bloei komt gelijk met de bladontwikkeling
en omdat de jonge bladeren een typische bruine kleur hebben is het contrast met
de zuiver witte bloemen verbluffend. De sterke gelijkmatige groei en de hiervoor
genoemde kenmerken bestempelen deze Kers tot een fraaie parkboom. Ook voor
brede lanen zou hij zeer geschikt zijn.
Een Kers die niet door bloei, vrucht en herfsttint opvalt is Prunus serrula,
afkomstig uit Tibet. De stam is mahoniekleurig en zo glad dat hij het licht reflecteert. Deze soort vormt een van de mooiste stammen. De afschilferende bast lijkt
wel een plasticprodukt te zijn. Te veel wordt deze Prunus nog al struikvorm aangeboden, terwijl het effect van een hoogstam veel fraaier is.
27
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Naast de exoten, met hun grote bloemen, is Prunus spinosa 'Rosea' met de kleine lichtrose bloemen die in massa op het jonge hout voorkomen, zeer opvallend.
Omdat de bladontwikkeling pas later valt, komt elk bloempje tot zijn recht. Volgens
mij is dit echter geen rose vorm van de Sleedoorn, doch een kruising tussen een
rose bloeiende Prunus ceras/fera-vorm en Prunus spinosa.
Magnolia stellata, de vroegst bloeiende Magnolia, is zeer gevoelig voor nachtvorst. Om een latere bloeitijd te verkrijgen heeft men in het National Arboretum
te Washington kruisingen gemaakt tussen M. stellata 'Waterlily' en de laatbloeiende
M. liliflora 'Nigra'. De hieruit ontstane vormen hebben van M. stellata de eigenschap
zeer rijk te bloeien en van M. liliflora 'Nigra' de rode kleur van de bloemdekbladen,
terwijl de bloeitijd enige weken later is dan die van M. stellata. Onze planten zijn
nog klein, doch de enkele bloemen, die vorig jaar tot ontwikkeling kwamen, houden een belofte in voor de toekomst.
Een ten onrechte weinig gekweekte Magnolia is M. x loebneri 'Merrill'. Het is een
kruising tussen de bekende M. kobus en M. stellata. De groeiwijze houdt het midden tussen die van de ouders doch de zeer talrijke bloemen zijn meer gevuld dan
die van M. kobus.
Weinig voorkomend, doch bijzonder mooi, is de uit N.-Amerika afkomstige Cornus nuttallii. Hij bloeit evenals C. mas en C. florida voor de bladontwikkeling. De
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onaanzienlijke groenwiüe bloempjes staan in een hoofdje. Meer opvallend zijn de
vier witte schutbladen die bij het verbloeien rood gerand worden. De vruchten lijken op kleine framboosjes. Kiemkrachtige zaden komen hier niet voor. In het oog
springend is verder de oranje-rode herfsttint. Deze soort is erg moeilijk te vermeerderen.
Onbekend maakt onbemind is van toepassing op de Sneeuwklokjesboom, Halesia monticola. In de meeste prijscouranten wordt Halesia Carolina aangeboden,
doch de veel mooiere H. monticola is een zeldzaamheid; de witte bloemen en de
vruchten zijn veel groter en men kan er, in tegenstelling tot H. Carolina, die een
struik blijft, een mooie boom van kweken.Van zaad is deze Halesia moeilijk voort te
kweken. De in grote getale voorkomende vruchten leveren meestal niet-kiemkrachtige zaden die, willen ze kiemen, nog een jaar gestratificeerd moeten worden.
Davidia involucrata var. vilmoriniana heeft een zeer aparte bloeiwijze. De kroonbladen ontbreken, doch in plaats daarvan zijn twee, tot 15 cm grote schutbladen
aanwezig. De engelse naam 'handkerchief tree' is beslist niet gek gevonden, want
op een afstand lijkt het of er witte lapjes in de boom geworpen zijn. De boom is
afkomstig uit China en kan tot 8 m hoog worden. Erg jammer dat de bloemen zulk
een afschuwelijke geur verspreiden. De vruchten lijken op noten. Ze hangen aan
lange vruchtstelen en de zaden zijn zeer diep gegroefd, tot 3 cm lang.
Van de Magnolia's die na de bladontwikkeling bloeien treffen we op 'Belmonte'
Magnolia sinensis en de Japanse Magnolia sieboldii aan. Beide soorten hebben
hagelwitte, schotelvormige bloemen,welke bij M. sinensis knikkend zijn. De zuiverrode meeldraden komen prachtig uit tegen de witte bloemdekbladen. De bloemen
verspreiden een heerlijke geur die bij windstil weer in de omgeving merkbaar is.
In augustus-september verschijnen mooie rode hangende vruchten, waaruit bij het
openspringen de oranje zaden aan een navelstreng naar buiten bengelen.
Een van de weinige boomvormen onder de Magnolia's is de chinese Magnolia
obovata. Deze piramidaal groeiende boom heeft grote bladeren, tot 45 cm, die
plotseling toegespitst zijn. De bloei van deze soort is minder rijk dan we van Magnolia's gewend zijn. Dit gebrek wordt echter ten volle gecompenseerd door de uitzonderlijke schoonheid van de bloemen, die crême-kleurig zijn en een doorsnee
hebben van 15 cm. Kransen van lange, rode meeldraden staan in het hart en de
bloemen verspreiden een heerlijke, zij het voor sommigen te sterke, geur. Jammer
dat de opstaande bloemen bij grotere exemplaren zo slecht zichtbaar zijn door de
grote hoogte, waarop ze voorkomen.
<i
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Als de lente met een lawine van groen over ons komt, denken we aan zon en
vakantie en andere zomergeneugten. Met de herfst, die door z'n felle kleuren minstens zo stemmingsvol is, ligt dat anders. Dan hebben we als achtergrond mist,
vorst, sneeuw en pekel en andere perikelen, dit seizoen eigen. Zou dit de reden zijn
dat we de herfst met andere ogen bekijken en een beetje bevooroordeeld zijn ten
opzichte van dit toch zo mooie jaargetijde?
De herfsttinten zijn op z'n mooist wanneer we een warme nazomer hebben met
wat koudere nachten. Van dag tot dag verkleuren dan de bladeren.
Het meest variabel zijn wel de Esdoorns met als meest opvallende de canadese
Acer rubrum, met zijn verschillende vormen. De vorm 'Schlesingeri' kan tot bloedrood verkleuren. De onwezenlijk aandoende rose-lila herfsttint van Acer nikoense
komt slechts zelden voor. De reden hiervan is dat het blad eerst laat gaat verkleuren. De weersomstandigheden zijn dan veel ongunstiger: enkele jaren achtereen
vielen bij ons de bladeren groen af, ten gevolge van een zware nachtvorst.
Fel gele kleuren vinden we bij de Japanse Kurkboom, Phellodendron japonicum
(slechts van korte duur), Aesculus pavia, Acer saccharum en Betuia costata. De
laatste verkleurt naar bruin en vormt dan een mooie combinatie met de crèmewitte stammen.
Van Euonymus grandiflora staat op 'Belmonte' het enige exemplaar in Nederland.
Ook in de verschillende buitenlandse botanische tuinen die ik bezocht vond ik nergens deze Kardinaalsmuts. De grote glimmend groene bladeren krijgen in de herfst
een wijnrode onderzijde, die donkerder wordt naarmate het seizoen verstrijkt. De
lichtrose vruchten worden de meeste jaren niet rijp. De plant bloeit pas in augustus,
met voor Euonymus zeer grote, groen-gele bloemen; deze steken prachtig af tegen
de fel gekleurde bladeren. Waarom deze Kardinaalsmuts niet in cultuur is, is mij
een raadsel. De plant is bovendien goed winterhard.
Een ander herfstjuweel is Nyssa sylvatica. Het geslacht Nyssa komt uit NoordAmerika, bekend om zijn najaarskleuren. Het glimmend groene blad kleurt de hele
plant fel oranje. Dezelfde tint krijgt de 'Dogwood', Cornus llorida. De blauwgrijs
berijpte twijgen komen tegen het oranje herfstblad zeer mooi uit.
Ook onder de Ericaceae vinden we enkele soorten met mooie herfsttinten. Purperkleurig wordt het blad van de Amerikaanse Bosbes, Vaccinium corymbosum.
Oxydendron arboreum kleurt naar fel oranjerood. Omdat de bodem hier voor beide
gewassen iets te droog is, komt de herfsttint bij ons beduidend vroeger dan bij die,
welke op vochtige plaatsen staan.
Verschillende wintergroene Berberissen krijgen alleen een rode herfsttint aan de
bladeren die in de loop van de winter afvallen. Na erg droge zomers wisselt meer
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blad dus kleuren ze mooier in het najaar. Berberis julianae en B. verruculosa zijn
hiervan typische voorbeelden.
De grote verscheidenheid aan vruchtdragende soorten in onze tuinen heeft een
groot aandeel in de herfstkleurenpracht. De belangrijkste leveranciers zijn de geslachten Sorbus, Malus, Crataegus en Cotoneaster. Hoewel bij deze geslachten de
kleur rood overheerst, zijn er ook enkele zeer opvallende anders gekleurde vertegenwoordigers.
Malus 'Golden Hornet' geeft overvloedig tot 2 cm grote gele vruchten die tot na
de bladval aan de boom blijven. Deze Sierappel is schurftresistent. De gele vruchten worden niet ontsierd door zwarte schurftplekjes.
Een andere gele cultivar is M. 'Wintergold'. Het afgelopen najaar was de gehele
boom door de kleine vruchtjes geel gekleurd tot begin december, toen een zware
nachtvorst er abrupt een einde aan maakte.
Uitzonderlijk van kleur is Malus 'Neville Copeman' met paars-rode berijpte vruchten. Voor publieke beplantingen is deze cultivar minder geschikt: de vruchten zijn
wat aan de grote kant!
De meeste Lijsterbesvruchten krijgen weinig kans om te kleuren, ze vallen direct
ten offer aan de vraatzucht van de Lijsters. De witte, chinese Sorbus prattii var.
tatsienensis en de rose Sorbus hupehensis 'November Pink' worden door de vogels
ongemoeid gelaten. Het is een fantastisch gezicht deze Lijsterbessen tot eind december in volle kleur te zien.
S. 'Joseph Rock' is een in Engeland gevonden gele cultivar. Ook hiervan blijven
de iets langwerpige bessen lang aan de boom. De herfsttint is paarsrood en vormt
een uitzonderlijke combinatie met de gele vruchten.
Cotoneaster is een geslacht met zeer veel soorten en vormen. De kleur van de
bessen is overwegend rood. Een zeer rijkdragende soort met oranjerode bessen is
Cotoneaster splendens. Deze kan ook in kleinere tuinen worden gebruikt en is
goed winterhard. Geelbessig is de tot 2 m hoog groeiende Cotoneaster frigida
'Xanthocarpa'. Hoewel de naam frigidus (= koud) anders zou doen verwachten, is
deze soort, afkomstig uit de Himalaya, hier niet winterhard. Tijdens strenge winters
kan hij diep invriezen.
Te weinig voorkomend in tuinen is Euonymus hamiltoniana var. hians. Het grote
exemplaar op 'Belmonte' is ieder najaar beladen met de typisch gevormde vruchtten, die rose van kleur zijn. De zaden zijn, in tegenstelling tot die van andere Kardinaalsmutsen (welke oranje zaden hebben), rood van kleur. Ook de herfsttint is
< Sorbus americana Marsh. 'Belmonte'
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zeer mooi rood tot oranje. Rode vruchten heeft de vorm 'Calocarpa'. Zelfs als de
bladeren verdwenen zijn, kleuren de vruchten de hele struik rood.
Het geslacht Meidoorn heeft wat vruchten betreft enkele buitenbeentjes. Crataegus pubescens f. stipulacea, met tot 3 cm grote gele vruchten, rijpt pas in oktober.
De vruchten komen in massa aan de plant voor en hebben typisch bruine puntjes.
In november vallen ze pas af. Ook in de winter is de plant, met zijn grijsgroen gekleurde takken, nog attractief. Uit Azië afkomstig is Crataegus pinnatifida var.
major. Hij vormt een opgaande boom met grote leerachtige, glimmende, diep gelobde bladeren, die in het najaar tot scharlaken rood verkleuren. De voor een Meidoorn zeer grote vruchten zijn van een dieprode kleur en met witte puntjes bezet.
Een van de mooiste vruchtdragers, zeer lang blad- en vruchthoudend, is Crataegus x grignonensis. Zelfs na een vorstperiode zitten de rode vruchten nog aan de
boom. Toen ik in het begin van januari op 'Belmonte' de late vruchten van deze
soort bewonderd had, ging ik naar de Hamamelis (zie het begin van m'n artikel).
Ze bloeiden weer!
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Een arboretum: wat voor herinnering roept dit woord bij je op? Misschien aan
een park met bomen en struiken, netjes op afstand geplant in kaalgeschoffelde
perken, ieder met een keurig bordje met Latijnse naam? Een park, waar een gevoel van hopeloze saaiheid en verveling je kan overvallen? Vreemd, zo'n herinnering, want een bezoek aan een arboretum is toch een bezoek aan levende wezens,
niet aan dooie dingen. Hoe kan dat? Soms doordat je blind bent voor veel, dat er te
zien is?
In 'In de ban van de ring' beschrijft Tolkien hoe twee kleine kabouterachtige
wezens, 'hobbits', in het woud Fangorn doordringen. Eerst zien ze er niets bizonders: oude bomen. Maar opeens zien ze een 'ent', een boomachtig levend wezen,
langzaam in het denken, langzaam sprekend in een langademige taal, langzaam in
beweging komend, maar als het eenmaal in beroering is van een enorme kracht.
Er blijken er veel meer te zijn in dat woud, en als de hobbits het weer verlaten,
trekt het ontwaakte bos achter hen aan ten strijde. 'Het is warm hierbinnen, ik voel
een grote woede om mij heen' zegt iemand,die later door dit bos-in-beweging trekt.
Bomen hebben, als de enten van Fangorn een langzamer levenstempo dan mensen, daardoor dringt hun levend-zijn niet zo gemakkelijk tot je door. Langzaam is
hun groeien en hun bewegen, moeilijk te verstaan de taal van hun uitingsvormen.
Bomen zijn als slapende dieren. Maar soms lijkt 't of ze gaan ontwaken. Dan versnelt hun levenstempo. Als je tijd en geduld hebt, kun je zien hoe ze een bloem
openen en hoe ze een meeldraad langzaam bewegen. Een versneld afgedraaide
film kan zulke bewegingen in ons tempo zichtbaar maken, maar ook zonder zon
kunstgreep kun je een plant zien leven in je geest, als je hem aandachtig bekijkt in
een bepaalde tijd van 't jaar, en die waarneming in verbinding brengt met de herinnering aan diezelfde plant in andere seizoenen of in een vroegere fase van zijn
leven.
Als je in de zomermaanden, in juli b.v., door de Botanische Tuinen loopt, dan is
dat een periode van rustige activiteit voor de meeste bomen: de bladeren zijn, behalve aan 't Sint-Janslot, volgroeid. Aan een Amerikaanse Eik (Quercus rubra) is
alles nu groen van een afstand gezien. Dichter bij zie je ook het bruingrijs van de
stam en detakken. Rustige kleuren: groen en grijs. Onmerkbaar langzaam rijpen de
eikels. Hoe was dat tegen 't einde van april? Toen leefde de boom sneller: het uitlopen van de knoppen, het ontplooien van de bladeren, het uitgroeien en bloeien
van de katjes, dat alles heeft zich in enkele weken afgespeeld, en de boom veranderde in die tijd volkomen van uiterlijk. Toen was hij niet groen, maar zijn uitlopende knoppen en zijn jonge bladeren waren van een roodbruine, soms van een felle
bruinrode kleur, een kleur die je trof, en je onwillekeurig deed denken: daar is iets
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aan de hand met die boom. Aan het einde van het zomerhalfjaar, in oktober, maakt
de boom weer zo'n periode van versneld levenstempo door. Weer zie je de rode
kleur in de bladeren verschijnen, tot ze allemaal vlammend rood zijn. Dan gaat de
kleur door roodbruin naar een rustiger bruin, en na een nacht met veel wind is de
boom op een ochtend soms plotseling kaal, bijna kleurloos. Het bruine blad kleurt
nog een tijd de bodem, maar geleidelijk aan vervaagt ook die kleur. De rusttijd is
aangebroken.
Niet.alle bomen en heesters kunnen zo sterk spreken door kleurwisseling, maar
b.v. Esdoorns {Acer), Paardekastanjes {Aesculus) en de Amberboom {Liquidambar)
onder de bomen, Kardinaalsmutsen {Euonymus) en Kornoeljes (Cornus) onder de
struiken kunnen zich heel fel uiten.
Als je verschillende soorten (of geslachten) op deze wijze vergelijkt, bemerk je
hoe groot de verschillen zijn. Je gaat typen onderscheiden zoals je mensentypen
hebt leren onderscheiden in je leven. Voor dit vergelijken is een arboretum een
ideale gelegenheid.
Je kunt b.v. een Ruwe Berk (Betuia pendula of verrucosa) met een Zomereik
(Quercus robur) vergelijken. De berk in de winter of in 't vroege voorjaar: een hoge,
slanke, witte (bij oudere bomen onderaan met zwart gemengde) stam draagt een
lichte, open kroon. Dezijtakken maken geen grotere hoekdan45° à60° metdestam,
ze zetten de opwaartse beweging van de stam in gewijzigde richting voort. Aan hun
uiteinden, aan de buitenkant van de kroon, hebben de takken zich gesplitst in tal
van fijne, overhangende twijgen, die de kleine, kegelvormige knoppen dragen. Vergelijk hiermee nu een Zomereik: een dikkere, stevige, weinig kleurige stam met
zware gesteltakken, die dikwijls bijna horizontaal verlopen. Aan hun uiteinden zie
je hoe de twijgen meestal loodrecht afstaan van de tweejarige takken, wat een
hoekige indruk geeft. Detwijgen zijn veel dikker dan die van de berk, recht en stijf.
Ze dragen pyramidale, duidelijk 5-kantige knoppen, die een veel grotere hoek met
de twijg maken dan bij de berketwijgen het geval is.
Als je probeert het verschil in woorden te vangen, kom je op aanduidingen als:
soepel, vloeiend, sierlijk, licht, voor de berk; stevig, hoekig, fors, zwaar, voor de
eik. Maar blijft dit onderscheid als je beide boomsoorten in andere seizoenen bekijkt, ook meer in bizonderheden?
De hele winter door waren de jonge katjes van de berken al aan de toppen van
hun twijgen zichtbaar, hoog in hun kroon, bloot gesteld aan weer en wind. Stijf en
in elkaar gedoken hebben ze zo de winter doorgebracht. Maar in de loop van april
<
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Berkestam

Eik in bloei

begint de berk zijn katjes te strekken, ze worden soepel en gaan slap neerhangen.
De gele kleur van de meeldraden wordt zichtbaar. Zo laat de berk zijn katjes hangen in de open lucht, nauwelijks nog met de dunne twijgen verbonden. Aan een
zwak windje, dat ze nauwelijks in beroering brengt, wordt al stuifmeel meegegeven.
Tenslotte, na de bloei, laat de boom ze helemaal los, ze vallen op de aarde, waar
ze snel vergaan. De eik doet zich veel terughoudender voor: hij bewaart z'n katjes
41
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veilig in de knoppen, tot de tijd komt, begin mei, later dan bij de berk, om ze te laten uitlopen. Maar ook dan verbergt hij z'n kleine katjes nog tussen z'n jonge blad.
Opvallend van kleur zijn ze niet. De bladeren van de berk: teer lichtgroen komen
ze te voorschijn en blijven zo een aantal weken. De steel verbreedt zich plotseling
in de bladschijf, maar dan buigt de lijn van de omtrek om, en verloopt vloeiend naar
een spitse top. Fijne, spitse insnijdingen vertoont die bladrand, waardoor blad en
lucht in elkaar lijken te grijpen. Heel anders zijn de bladeren van de eik: bronskleurig komen ze te voorschijn. Aan een heel korte steel, die weinig beweging toe42
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laat, zit de bladschijf, groter dan van het berkeblad. Stomp is 't eikeblad aan z'n
top, aan de rand geen fijne insnijdingen als bij het berkeblad, maar alleen grove,
stompe lobben. De eikebladeren zijn in 't begin wel soepel, maar worden op den
duur stevig, stijver dan die van de berk.
Door de open kroon en de kleinere, verder van elkaar staande bladeren van de
berk blijft zijn kroon ook nu doorzichtig en valt de lichtgroene kleur van de bladeren op. De kroon van de eik met z'n grotere, meer opeengehoopte bladeren wordt
nu veel dichter, je ziet nu 't gebladerte meer als één massa dan als een samenstel
van afzonderlijke bladeren. Nu de bladeren ontplooid zijn heeft de wind meer vat
op de bomen dan 's winters. In een harde windvlaag buigt de berkestam soepel
mee, en de bladeren en lichte twijgen worden al door 'n zwakke windtocht licht
bewogen. Maar de eik houdt z'n stam ook bij harde wind stijf ('trots' volgens de
fabel) rechtop en zwakke wind brengt de eik helemaal niet in beroering. Volgens
La Fontaine komt de hoogmoed van de eik voor de val, maar de eik is erop voorbereid tegen stormen weerstand te kunnen bieden. Met zijn recht naar onderen
gaande hoofdwortel heeft hij zich diep en stevig in de bodem verankerd en het
hout, waarmee hij z'n stam en takken versterkt heeft is veel harder en sterker dan
dat van de berk. De berk dringt lang zo diep niet in de aarde door: lange, horizontale wortels verbinden hem vooral met de bovenste lagen. Zijn hout is lichter,
zachter en vergankelijker. Soepel geeft hij mee als er 'n stormvlaag komt: de levende takken buigen weer terug als de vlaag voorbij is, maar de vele afgestorven
takken breken af en worden meegegeven met de wind. Zo blijft de kroon van de
berk open en krijgt de wind er minder vat op. De eik daarentegen houdt al z'n takken stevig vast. In de loop van de zomer begint de berk ook bladeren los te laten,
(op droge grond tenminste), zodat zijn kroon geleidelijk aan opener en doorzichtiger wordt. Maar de eik houdt al zijn bladeren stevig vast, tot diep in het najaar,
aan een enkele tak zelfs tot in het voorjaar. Zelfs de afgevallen, dode bladeren bieden nog lang weerstand aan de verterende werking van de organismen in de bodem, veel langer dan de berkebladeren.
Tot in oktober blijft de groene kleur van de bladeren van de eik onveranderd.
Aan de berk zie je al in juli of augustus dat sommige bladeren geel gekleurd zijn.
Geleidelijk aan neemt het geel in de kroon toe, tot in de tweede helft van oktober
alle bladeren prachtig geel van kleur zijn. De eik begint dan pas te verkleuren van
groen naar ernstig bruin.
Tijdens de zomer zijn de vrouwelijke katjes van de berk verder gegroeid: in juli
of augustus zie je ze hoog in de kroon hangen aan de al wat kaler wordende twijgen. In augustus of wat later worden ze rijp. Dan beginnen de kleine, platte vrucht43
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jes los te laten van de spil, waaraan ze vast zaten. Op twee grote, vliezige vleugels
worden de lichte vruchtjes weggevoerd door de wind. Dit kan tot ver in de herfst
zo doorgaan. Heel anders de eik. Eerst zijn z'n jonge vruchten helemaal verborgen
in de 'cupula'. Als ze groter worden, groeien de eikels wel uit hun 'jasje' maar toch
blijft de boom ze stevig vasthouden. Pas in september of oktober, als de eikels
rijp zijn, laat de boom ze los, maar aan de wind geeft hij ze niet mee: de grote,
zware vruchten vallen dadelijk op de grond.
Als je nu terugblikt om 't geheel te overzien, dan zie je, dat dezelfde verschillen
in de loop van de seizoenen terugkeren, al is het in andere vorm. Behalve de woorden, die er al voor gevonden waren, dringen er zich nog andere aan je op.

Berk

Eik

soepel
vloeiend
sierlijk
licht
fijn
open
meegevend
overgave
beweeglijk
kleurig

stevig
hoekig
fors
zwaar
grof
gesloten
vasthoudend
weerstand
onbewogen
weinig kleurig

Je ziet: eik en berk blijven zichzelf gelijk in de loop van het jaar. Zo kunnen eik
en berk voor de ogen van je geest verschijnen als levende wezens van verschillende geaardheid. Inéén woord lijkt het verschil niet uit te drukken. Ook de traditionele
zegswijze, die de berk vrouwelijk, de eik mannelijk noemt, is niet meer dan een
benaderende aanduiding.
Op deze wijze, al vergelijkend, begin je meer karakters onder de boomsoorten
op te merken. Je kunt proberen de Beuk (Fagus sylvatica) met de Gewone Es
(Fraxinus excelsior) of de Pluimes (Fraxinus ornus) of met een Lijsterbes als Sorbus aucuparia (Wilde Lijsterbes) of Sorbus americana te vergelijken. Ik kom daarbij tot de volgende aanduidingen voor de verschillen tussen beuk en es. Natuurlijk zijn alle verschillen maar betrekkelijk.
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Beuk
ingekeerd, in zichzelf besloten

zuinig
gesloten
donker, weinig kleur
terughoudend
streng gevormd
fijn vertakt

Es
naar buiten gekeerd, meer verbonden
met de omgeving (licht en lucht,
dierenwereld)
mild
open
licht, kleurig
meegevend
los van vorm
grof vertakt

De tegenstellingen donker/licht en weinig kieur/kleurig spreken sterker nog dan
bij de gewone vormen bij bepaalde kleurvormen. Zie de donkere, sombere Bruine
Beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') in augustus of september en vergelijk daarmee eens de Goudes (Fraxinus excelsior 'Jaspidea') met zijn helder gele, open
bladerkroon. Een Es met donkerbruin of donkerpaars blad bestaat niet eens!
Esdoorns, b.v. Acer pseudoplatanus (Gewone Esdoorn) of Acer platanoides
(Noorse Esdoorn) en de Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) vertonen onderling veel overeenkomst in karakter, let alleen maar eens op de grote, relatief
brede bladeren en de min of meer kleurige bloemen. Ze zijn trouwens naar het inzicht van de beoefenaars van de plantensystematiek nauw verwant. Het is interessant ze met de lep (Ulmus) te vergelijken.
Onder de heesters vertonen de Hulst (Ilex aquifolium) en meer nog de Taxus
(Taxus baccata) een karakter, dat aan de beuk doet denken: donkergroen en ondoorzichtig blijven ze heel 't jaar door, alleen in het najaar bieden ze wat kleurige
zaden of vruchten aan, maar verder willen ze met rust gelaten worden: de Taxus
met zijn vergiftige loof, de Hulst met zijn stekende bladeren. Een tegenhanger van
deze gesloten, in zichzelf gekeerde, langzaam groeiende planten lijken de wilgen,
b.v. de Waterwilg (Salix caprea), óók een hoge heester maar heel anders van karakter. De meeste woorden, waarmee ik de Es gekarakteriseerd heb, als: naar buiten gekeerd, open, licht, meegevend, kun je ook voor deze wilg gebruiken, maar
nog andere als: slordig, kwistig, snelgroeiend, haastig. In tegenstelling tot de
Taxus legt 't leven zich hier geen strenge beperkingen op, maar leeft zich uit in
een ongebonden groei. Degelijkheid of duurzaamheid schiet er bij in: het hout
is zacht en vergankelijk.
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Langzaam, telkens weer geduldig de vormen vergelijkend, waarin het leven zich
in de verschillende soorten uit, kun je er zo toe komen, dat ze als verschillende
typen van levende wezens voor je geest gaan leven. Natuurlijk kun je dit ook langs
andere wegen proberen te benaderen. Langs een meer directe, intuïtieve weg bijvoorbeeld. Die vraagt van de meesten wel voorbereiding, je moet er geconcentreerd voor zijn en stil. Dan kan 't voorkomen, dat het lijkt of een sluier voor je
wordt weggenomen, en je een ogenblik, in een flits, iets gewaar wordt van wat achter de uitingen van het leven staat. Zon ogenblik gaat weer voorbij, maar de herinnering blijft, gelukkig.

Vruchtdragende eik

48

Hethanterenvandetekenpen

'Kijk, dit is een pentekening van Picasso,' zei de ene museumbezoeker tegen de
andere, terwijl hij naar een wit stuk papier wees, waarop een aantal lijnen op een
schijnbaar willekeurige wijze was aangebracht.
'Ik vind er niks aan,' antwoordde de aangesprokene, 'ik zie er niets in.' 'Ik wel,'
sprak de eerste, 'het geeft mij een gevoel van ruimte.' 'Ik vind het hardstikke goed,'
zei een tiener, die bij het tweetal was komen staan. 'Dat is geen tekenen,' zei de
ander weer.
Wat is tekenen? Tekenen kan alles zijn, in ieder geval heel veel. Je kunt door
middel van tekenen gestalte geven aan een bepaalde gedachte, of een impressie
weergeven van een gebeurtenis.
Er zijn echter weinig vormen van tekenen, waarbij de opdracht zo sterk bepaald
is, als bij botanisch tekenen. Een discussie als in dat museum is hier niet mogelijk.
Als een botanische tekening geen of te weinig informatie geeft over de bouw van de
plant, is hij,hoe mooi ook, mislukt.
Een botanisch tekenaar moet zijn waarnemingen exact vastleggen, hij moet een
groot geduld bezitten, hij moet zich dwingen niet verder te gaan dan wetenschappelijk verantwoord is, hij moet zien door de ogen van een botanicus en als zodanig
de tekening meegeven, wat de lens van de camera niet kan weergeven. Hoe dan
ook, een feit is dat hier de techniek het handwerk niet heeft verdrongen.
In de loop der jaren is een groot aantal tekenaressen en tekenaars voor ons
Laboratorium werkzaam geweest. Zij allen hebben hun technische vaardigheid onderworpen aan wat de natuur dicteerde. Dat zij desondanks toch tot een geheel
eigen stijl zijn gekomen, daarvan zult u zich in de volgende bladzijden kunnen
overtuigen.
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J. Haak (1952-1953) -
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Crataegus pinnatifida Bge var. major N.E.Br.

Mej. E. Gerhardt (1954-1957)
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Cimicifuga simplex Turcz. 'White Pearl'

Mej. H. G. D. Zewald (1955-heden) 52

Trichilia welwitschii C.DC.

Mej. L. van de Burg (1956-1960) 53

Hosta plantaginea Asch. 'Grandiflora'

C.fSâc&vL

Mej. C.J. M. Bäcker (1961-1966) -

54

Catalpa speciosa Ward.

G.J. Langedijk (1961-heden) 55

Malus 'Kola'

-IVf v..

Mej. L van der Riet (1963-1969) -
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Khaya anthotheca (Welw.) CDC.
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Mej. M. H. F. Lagaay (1966-1967)
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- Acanthopanax divaricatus Seem.

Mej. W. Brand (1968-1969) -
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Oenothera missouriensis Sims

A. Gruter (1969-1970) - Dichapetalum gilletii De Wild.
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Mevr. P. Verheij-Hayes (1970-1971)
60

Philadelphus floridus Beadle

Mej. M. de Geus (1970-heden) 61

Cicer nuristanicum Kitamura

Mej. A. E. Hoek (1971) -
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Dichapetalum longitubulosum Engl.

Mej. Y. F. Tan (1971-heden) -
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Cicer acanthophyllum Boriss.

N. Corstanje* - Abies concolor (Gord.) Hoopes, A. homolepis Sieb, et Zucc. en A. koreana
Wils., doorgegroeide kegels
* Tekenaar in algemene dienst Landbouwhogeschool, die ook voor ons Laboratorium heeft gewerkt.
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B.J. van Tongeren* 65

Viburnum tinus L.

W. Scheepmaker* -
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Argemone platyceras Link & Otto

Dehobbyvande hoogleraar

Inonze dagen gaat men misstanden te lijf als nooit te voren. Zodoende verbleken
autoritaire en feodale smetten klevend aan het hoogleraarsambt en zij verdwijnen
door de uitwerking van nieuw licht op oude toestanden. Een van die verouderde
curiositeiten is de hoogleraarshobby, welbekend in alle tertiair onderwijs dienende
kringen en ook in Wageningen geenszins zeldzaam. Een fraai voorbeeld is mijn
hobby, beoefend sedert decennia achter een wat verfomfaaide, maar functioneel
en visueel doelmatig verbergende Thuja-baag. Nu wij ons 75-jarig bestaan herdenken en die periode afsluiten en nu een nieuwe tijd van rigoureuze uitbanning van
privé-pret ten gunste van openbaar en communaal plezier zich aandient, schijnt
het moment goed gekozen om de hobby wat nader te beschrijven en te omschrijven
alvorens hem bij andere afdankertjes in de cultuurhistorische archieven te stallen.
Wie het brede geasfalteerde pad naar het Laboratorium voor Plantensystematiek
en -geografie inslaat - men doet dit tegenwoordig vrij algemeen per motorvoertuig
waarbij geen duidelijk spitsuur in het verkeer optreedt - passeerde de laatste jaren
een paal waarop eertijds een bord bevestigd was. De bezoeker kon daar allerlei informatie voor hem, en vooral voor de tuin van belang, desgewenst, lezen. Dit communicatie-materiaal is reeds lang verdwenen, maar nieuwe, mildere teksten zullen
zeker in de komende periode van 75 jaar daar weer voorlichting geven. Wat mijn
hobby aangaat, speelt dat bord, aan- of afwezig, geen rol: het opschrift zweeg er
over. Terecht: hoe minder aandacht van buiten, hoe beter. Of, en dat veel liever,
hoe meer aandacht van buiten hoe beter, mits die aandacht van de goede soort is.
Hierover heb ik verderop nog wat meer te zeggen.
Is men het afwezige bord voorbij, dan presenteert zich rechts het Laboratorium
voor Plantensystematiek en -geografie - een bakstenen, architectuurloos, rustiekbourgeois gebouw waar men niet van zou vermoeden welke schatten aan wetenschappelijk materiaal het herbergt. De Thuja-haag ter linkerzijde valt nauwelijks op,
maar in het voorbijgaan bemerkt men wellicht even er boven uitstekend, de lage,
lelijke kasjes, die in de loop van 75 jaar niet konden groeien tot de gemiddelde
maat van de kassen van een gemiddelde bloemist. Toch hebben zij veel schoons
dank zij toegewijde en bekwame mensen als Looijen, Grotenbreg en Peperkamp
opgeleverd, terwijl zij met Afrikaanse planten, ingezameld en gestuurd door laboratorium-stafleden, die ter plaatse werkten, gevuld werden.
Degene die deze kasjes wil bezoeken moet de grens passeren die de hoogleraarshobby omlijst. Een ingang links, aan het eind van een paadje, bevindt zich
tussen twee kasfronten; deze wordt niet alleen door een degelijk ijzeren hek afgesloten, maar op dit hek is nog het welbekende Verboden Toegang-bordje bevestigd. Elke wettelijke basis ontbreekt voor het aanbrengen van dit verbod, maar om67

1. Swertia speciosa Wall.; mier bij honingbakjes
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dat het evenzeer moeilijk is een wettelijke basis te vinden die zou dwingen tot het
verwijderen daarvan, zal dit verbod tenminste nog afzienbare tijd voortbestaan;
overigens is het er geen 75 jaar bevestigd geweest, lang niet. Het werd nodig nadat grote pompoenen, curieus gevormde kalebassen, en andere bijzondere planten, in volle fleur na maanden, en soms na jaren, van zeer goede zorgen, vernield
of gestolen werden. Het werd aangebracht niet lang nadat wij de kassen, die dagelijks open en vrij toegankelijk voor iedereen waren, op slot deden en een bordje
tegen het glas plaatsten, de toegang reserverende voor wie daarvoor toestemming
had gevraagd en gekregen. Na kleinere schaden en verliezen, werd een orchidee
gestolen die najaren voor het eerst zou bloeien. De liefhebber had gewacht tot juist
het moment waarop de bloem zich zou openen en zich daarna van deze zeer zeldzame soort meester gemaakt. Dat gaf de doorslag. De hobby van de hoogleraar is
nu een reservaat.
Maar geloof vooral niet, dat bezoek, veel bezoek, veel kijkplezier, u onthouden
wordt of onwelkom zou zijn. Allerminst, allerminst, allerminst. Wie rondkijken wil,
hij of (in geëmancipeerde gevallen) zij, vrage een der steeds aanwezige hoveniers
om permissie, en zonder aarzelen zal deze gegeven worden. Het doel van de verbodsborden is, om u enigermate te intimideren (als uw geweten of uw voornemens
u voor intimidatie licht vatbaar maken) en u te pressen tot een confrontatie met de
vaderlijke verplegers van het botanisch stokpaard, die zodoende de kans krijgen
u een onderzoekende blik toe te werpen en u met een nauwkeurig gedoseerde
argwaan mentaal te begeleiden. Deze argwaan komt voort uit de liefde: mijn medewerkers in de hobbytuin zijn evenzeer geboeid door en betrokken bij het welzijn
van de exquise collectie planten daar aanwezig, als ikzelf. En wie zijn kinderen bemint, houdt de wereld rondom welwillend, maar ook zorgzaam, in het oog.
Samen gaan wij een korte wandeling maken en een paar planten bezien en over
hen praten. Laat ik beginnen met te zeggen, dat nog het meest opvallend van ons
bezoek is, dat zo verbazend veel schoonheden en merkwaardigheden ongenoemd
blijven, m.a.w.voor u bewaard blijven.
Tussen de kassen lopend, zien wij in het voorbijgaan enige blauwe gentianen
(Gentiana tianschanica) en Swertia speciosa, die beide in dezelfde familie thuishoren en uit de Himalaya afkomstig zijn; de Gentiana heeft een kalkbodem nodig.
De groenachtige Swerf/a-bloemen zijn steeds een trefpunt van mieren en kevertjes,
die daar vredig hun dagen doorbrengen, genietend van de nektardruppels op de
voet van de kroonbladen (foto 1).Wij slaan rechtsaf, aan het einde van de rechtse
kas, en zien achter de bedden laag groeiende planten een erewacht van stoere
Umbelliferae (Schermbloemigen), Herac/eum-soorten of Bereklauwen, waarvan H.
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2. Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.; voorgrond links: W. H. Grotenbreg
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mantegazzianum (uit de Kaukasus) een der meest indrukwekkende is (foto 2). Hij
steekt zijn dikke, roodbruin gevlekte stengels drie of meer meters omhoog en torst
bloemschermen van een halve meter in doorsnede. De voetbladeren zijn meer dan
2 meter lang. Wonderschone planten, die in 1970 opschudding verwekten in Nederland,want een arts had in een Engels tijdschrift gelezen dat zulke Bereklauwen gevaarlijk waren en hij sloeg alarm. Het is aardig om te zien hoe zulk een initiatief
steeds veel weerklank vindt en soms tot maatregelen kan leiden. Wij mogen sinds
de fameuze worm in de groene haring, die delikatesse niet meer eten, al maakt het
verkeer in één week-end meer slachtoffers dan de haringworm in honderd jaar.
Geen mens zou wagen te suggereren - verwijzend naar de verslagen worm - nu
ook het autorijden van vrijdag tot maandag te verbieden. Niet lang geleden bleek
onze kat een bron van gevaren te zijn, de papegaai en de parkiet zijn eveneens
hoge risico's, volle melk is allesbehalve aanbevelenswaardig; mijn lijst is niet compleet, terwijl nieuwe angsten zeker zullen worden opgeroepen. Men wilde al te vuur
en te zwaard alle Nederlandse Bereklauwen uitroeien. De Bereklauw echter bleek,
mid-zomer, een slappe tijd voor velen die de publiciteitsmedia beroepshalve bemanden, een lekkernij. Nu kan men, in feite, ziek worden door aanraking met Heracleum, zowel als het onze inheemse soort H. sphondylium, die overal in Nederland langs wegen en op dijken, op grazige plekken, voorkomt, of uitheemse, geimporteerde soorten betreft. Maar er moet wel aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Het contact met verwonde plantedelen moet herhaald, intens en op
de huid plaats hebben. De plaatsen van aanraking moeten volop enige tijd door de
zon beschenen worden en de huid moet warm en vochtig door zweet zijn. Tenslotte
moet degene, die aan al deze voorwaarden voldoet, gevoelig zijn voor de bijzondere prikkel, die Heracleum-vocht uit gekneusde stengels uit kan oefenen. Dan
kunnen koorts en lelijke blaren het gevolg zijn. Deze prachtplanten te willen verbannen schijnt, om het zacht te zeggen, paniekerig. De Aardappel draagt giftige
vruchten, de Zwarte Nachtschade en de Gouden Regen bergen eveneens gevaren
en wie zou vandaag de dag Hennep willen uitroeien?
De Bereklauwen staan vorstelijk van allure, hoog en fraai gebouwd, indrukwekkend in mijn hobbytuin te prijken: iedereen mag hen zien, maar niet aanraken,
want geen enkele plant van welke soort ook, mag worden aangeraakt. Dat gold voor
Heracleum en een medische student uit de Verenigde Staten niet, want deze kwam
twee maal naar Nederland en het verborgen tuintje om Heracleum te bestuderen;
hij vond veel wat hem en ons interesseerde, want hij had naast zijn medische, een
sterke taxonomische en morfologische belangstelling.
In het voorjaar bloeien allerlei narcissen, kleine, zeer bekoorlijke bloemen, zoals
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Narcissus bulbocodium (die in enige vormen aanwezig is), N. cyclaminea, N. rupestris, N. asturiensis en andere, zoals N. triander (foto 3), die ik tijdens een reis
door het Iberisch Schiereiland in Portugees bergland verzamelde. De roomkleurige
klokjesbloemen groeien in een grintlaag op grote hoogte, helder belicht door de
voorjaarszon, en ik groef tegen een bitter koude wind in, een paar bolletjes op om
ze in Wageningen te planten. Dat was vier jaar geleden en sindsdien zijn zij elke
lente een van de meest bekoorlijke voorjaarsbloemen. Trouwens, de maanden
maart tot juni zijn een hoogtepunt voor heel veel schoonheden. Ik spreek nu niet
over de talrijke aardorchideeën, vooral Ophrys- en Orchissoorten, die jaarlijks opnieuw verbaasd doen staan over hun bijzondere vormen en kleuren. Ze komen uit
eigenlijk het hele noordelijk deel van het Middellandse Zeebekken, en er zijn er bij
die ook in Nederland (plachten te) groeien.
In Griekenland trof ik op een zondagmorgen in april 1971 in Volos een bedaagde
heer op een stoel in het hotelportaal aan, die omringd was door bossen bont geverfde strobloemen. Het was een barbaars gekleurd tafereel, maar een aantal strengen bruingele, ter zijde liggende knolletjes, maakte mij nieuwsgierig. Ineens zag ik
dat het orchidee-knolletjes waren, opgegraven om hetzij 'Turkish delight' van te
koken (deze oriëntaalse bijzondere snoeperij (l'koumi of saleb) is zeer goed in dat
deel van Griekenland te krijgen) of om bij wijze van bloembolletjes in de tuin te
planten. Grieken hebben hart voor bloemen en tuinieren. Nooit heb ik sneller een
zo verbazende hoeveelheid soorten en variëteiten aardorchideeën 'ingezameld';
uitgeplant in de hof in Wageningen waren zij wekenlang een vreugde voor het hart
en nu worden er heel wat, gedroogd, in het Wageningse herbarium bewaard.
Maar uit de al jaren aanwezige schatten noem ik als voorbeeld Gymnadenia conopsea, Grote Muggenorchis, die in Nederland nog een heel enkele maal gevonden wordt. Uitzonderlijk mooie exemplaren (foto 4) met ondergronds de forse veelvingerige knol van het lopende groeiseizoen, die aan de achterzijde geflankeerd
wordt door de vrijwel verschrompelde zwarte rest van de knol van het vorig seizoen,terwijl aan de andere zijde van de actieve knol een wit knolletje als een kleuterhandje zich ontwikkelt (foto 5).
We zijn intussen al pratend langs het dwarsliggende, iets hellende 'kalkbed' gedrenteld, gelegen vóór de haag die de noordgrens vormt van het hobbygebied, en
in het voorbijgaan vallen van juli tot diep in de herfst de talrijke goudgele bloeiende, grijsgroene fraaie plantjes op, die hier zich als onkruid gaan gedragen, de
Bitterling, Blackstonia perfoliata (Gentianaceae), een zeldzaamheid die in de duinen van Zuidhollandse eilanden gevonden wordt (foto 6), en wiens dagen als
wilde plant in Nederland misschien wel geteld zijn. Blackstonia is een voornaam
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4. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
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5. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.; links: de zwarte overjarige
knol; midden: de lichtgetinte gevingerde stengeldragende knol,
die op de rechterbovenzijde het witte knolletje voor het komende jaar draagt
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6. Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
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bestanddeel van kruidenthee en kan ook nog een gele verfstof leveren. Blackstonia
is het zoveelste voorbeeld van de fameuze signatuurleer, de gedachte uit de Middeleeuwen die geleerden daarna allerminst verwierpen, dat aan het uiterlijk van
een plant zijn (medisch) nut af te lezen zou zijn. De gele kleur van Blackstoniabloemen wijst volgens die leer op zijn invloed op blaas- of nieraandoeningen en
aangezien de stengel de tegenoverstaande aaneengesloten blaadjes schijnt te
doorboren, zal de plant de (ongehinderde) doorstroming van urine bevorderen en
zo werd 6/ac/csron/a-aftreksel eertijds dan ook geprobeerd.
Ons 'kalkbed' is een glorie. Grotenbreg heeft een jaar of zes geleden veertien
dagen lang het hart uit zijn lijf geklopt om oude kalkzandsteen uit huizenafbraak te
vergruizen; verboden had ik hem dat wel, maar het hoogleraarsgezag hing in die
dagen allang halfstok. Het kalkpulver vormde de onverbeterlijke grondslag voor
een mengsel van zand, leem en een klein beetje bladaarde, dat het 'kalkbed' werd.
Het enige, dat onsverbaast, bij al de wonderen die zich op dit mediterrane hellinkje ontplooien, is dat nog maar een half dozijn mensen als vaste klant zo eens in de
week of veertien dagen ervan komt genieten. Men moet er natuurlijk de tijd voor
nemen, meer dan wij nu hebben. Want een paar meter er voorbij staat bij bedden
met allerlei kruiderijen, zoals dragon, mierikswortel, thijm, basilicum, munt, de
meer dan 2 m hoge Kaardebol, een D/psacus-soort, die uit Ethiopië komt en zich
hier verbazend goed thuis voelt, tenminste als 's winters de vorst op een afstand
wordt gehouden. Merkwaardig zijn de kleine waterpoelen die zich om de stengelknopen vormen, een eigenschap die sommige Europese en Aziatische Kaardebolsoorten ook bezitten. De tegenoverstaande bladvoeten, aan die stengelknoop gehecht, zijn voorzien van een hoge, vleugelachtige opstaande rand en komend van
weerszijden, zijn zij met de rand van ontmoeting volkomen met elkaar vergroeid,
zó dat een twee vuisten grote kom (foto 7) ontstaat waarvan de stengelknoop de
bodem vormt. De kom regent vol en blijft zo lang vol dat ik mij wel eens afvraag of
de plant misschien op de een of andere wijze bevordert dat die poel blijft bestaan.
Er zijn, hoe dan ook, eigenaardige, op het bladoppervlak van de kommen, bijzondere kliertjes, en er is ook een sterke bacterie-ontwikkeling. Het bloeien van Dipsacus is eveneens merkwaardig. Een middengordel van de rond-kegelvormige
bloeiwijze ontluikt het eerst. De reeksen kleine bloemen openen zich, doorlopen
een mannelijk stadium (de helmknoppen veel langer dan de stempel), daarna een
vrouwelijk (de stempel ver naar buiten gestoken). Zijn zij uitgebloeid, dan volgen
aan onder- en aan bovenzijde van de middengordel van eerstelingen, volgende
bloempjes en zo beweegt zich een gordel open bloempjes en nog gesloten knoppen
van lieverlede naar de top, en tegelijkertijd aan de andere zijde een gordel naar de
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voet van de bloeikegel. De foto laat dit duidelijk zien (foto 8).
Terugkerend naar het centrum van de hof vallen een paar langgerekte bedden
op met een paar dozijn uie-soorten. Ik had in de loop van enige jaren van heinde
en ver uiezaden of -bollen bijeengebracht en was sterk geboeid door de verbazende verscheidenheid in bouw en gedrag van de (wilde) Uien: soorten van het
genus Allium. Uien zijn opvallende gewassen, alleen al door hun bijzondere reuk,
die maar heel zelden elders in het plantenrijk te bemerken is en door karakteristieke, plantenchemisch zeldzame, stoffen wordt voortgebracht. Maar ook door hun
bouw zijn zij merkwaardig. De verbazingwekkende buisvormige stengels en bladeren, soms met curieuze uitstulpingen, de ondergrondse delen, de uiebol, die bij

V 7. Dipsacus sp.r cf. Silvester; waterreservoir
8. Dipsacus sp., cf. Silvester; bloe
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sommige soorten echter een wortelstok kunnen zijn, of een knol die half bol is, of
niet meer dan een wat steviger stengelvoet (zoals de Prei laat zien). De bloem
heeft een gewoonlijk nektar producerend bovenstandig vruchtbeginsel, en dat
maakt dat Allium als een Lelie-achtige (Liliaceae) werd beschouwd. Maar nieuwere
opvattingen hechten meer waarde aan de bouw van de bloeiwijze, die schermvormig is,en dat principe verwijst Allium naar de /4mary///s-achtigen (Amaryllidaceae).
Nog weer een andere visie is dat Allium bij geen van beide families behoort, maar,
gelet ook op die uiegeur, een eigen familie vertegenwoordigt, de Alliaceae. De
beste oplossing voor dit probleem kunnen wij zeker nu niet vinden, maar wel intussen genieten van de uiterst sierlijke, eigenlijk bizarre, bloei van Allium flavum of
Allium pulchellum.

9. Reseda fruticulosa L ; bladrozet
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Dit kale strookje grond, waar het bordje Allium nigrum staat, verbergt plantjes
van het eerste jaar. Er zijn wilde uiesoorten, zoals Allium nigrum (een, zij het zelden, wel eens in Nederland verwilderende plant uit Zuideuropa of Aziatische woestijnachtige streken), die vroeg in het voorjaar kiemen en daarbij ijlings omlaag duiken. Zij zenden een haardun groen sprietje omhoog, en een haardun wit worteltje
de diepte in, dat in verbluffend korte tijd op een diepte van ca. 40 cm een minuscuul knolletje vormt. Intussen sterft het sprietje af, zodat er in juni al niets meer te
zien is. De Allium-]eugd verschanst zich zodoende snel tegen slechte tijden en
wacht het volgende voorjaar veilig geborgen af. Die wegduikgewoonte was te voorspellen als uie-zaailingetjes bijna twee centimeter beneden de spriettop zijdelings
een klein groen knobbeltje hebben. Ik weet in de verste verte niet waarom dat
knobbeltje er zit, maar tot nog toe bleek mij steeds dat, als het er was, ik Allium
nigrum of een verwante soort in handen had, en dat het fijne kiemworteltje die onbegrijpelijke kracht en vlugheid bezat om dat knolletje daar heel diep te gaan
deponeren. Andere uiesoorten gedragen zich heel anders. Wij zouden over de uien
drie jubileumdagen lang kunnen praten, maar mevrouw De Wilde-Duyfjes heeft
voor haar dissertatie als onderwerp de hobby-uien gekozen, althans voor zover ze
in Afrika inheems of verwilderd zijn, en zij zal ons t.z.t. daarover veel meedelen.
De grote bladrozetten die op een grijsgroen kantwerk lijken (foto 9) zijn Reseda
fruticulosa. In 19e-eeuwse tuinen was Reseda odorata, de Tuinreseda, een populair
plantje, dat je kon zaaien of, met een toen bekend kunstgreepje 'op stam' kon kweken. De bloempjes zijn vrij onaanzienlijk, maar geuren zoet en bijen zijn verzot op
hun overvloedige nektar. Nu werkte zo'n zes jaar geleden in het Laboratorium een
promovendus uit Egypte, thans dr. M. Abdallah, over de familie Resedaceae, waarbij veel ingewikkelde naam- en soort-vraagstukken onderzocht moesten worden.
Een daarvan was de identiteit van een Reseda-soort die meer dan 2 m hoog zou
worden en die in Spanje ontdekt werd en beschreven door Loefling (1758, 1766),
een Zweedse hofarts in Madrid. Onzeker was het, welke soort Loefling precies bedoelde en of Linnaeus (1759) dezelfde, of een verwante, soort op het oog had toen
hij Reseda fruticulosa beschreef. Ik trachtte in Spanje Loeflings plantensoort terug te vinden in de streek waar hij gewerkt had (Aranjuez), maar slaagde daarin
aanvankelijk niet. Toen ik, ietwat pessimist, nog eens op mijn Michelin-kaart zat te
turen, zag ik ineens de naam van een dorpje staan, die ik mij herinnerde uit Loeflings boek. Het genoegen om, direkt nadat ik de dorpsstraat doorgereden was, de
verbazend grote Reseda zijn lange, kromme bloeiwijzen een paar meter omhoog te
zien steken,zal ik nooit vergeten. Haast twee en een halve eeuw nadat Loefling de
plant voor het eerst bekend maakte, stond hij daar nog, op de klassieke plek, in
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10. Leuzea conifera (L.) DC.
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alle glorie als een klein monument voor mijn schone beroep,
R.fruticulosa is een gidsplant voor bepaalde rotsbodemgronden; dat bleek mij al
spoedig. Hij verblijft sindsdien in de Wageningse hobbytuin, elk jaar opnieuw een
vreugde voor bezoekers en bijen en tevens het antwoord op een raadsel op taxonomisch-wetenschappelijk gebied dat door zijn aanwezigheid opgelost kon worden.
Allerlei distels groeien en bloeien in de loop van het jaar in de kleine tuin. Uit
vele windstreken kwamen ze hierheen en ze werden met vreugde ontvangen. De
distels - een niet precies omschreven groep, meestal Compositae - krijgen veel
aandacht. Ze maken veel indruk door hun stoere houding, hun stekelige bladranden en stekelhoofden, die tijdens de bloei diep paars kunnen zijn en een snoepwinkel voor allerlei hommels en bijen. Ik kan onze Cirsium-, Carduus-, Silybum-, en
Onoporcfon-soorten niet opnoemen of beschrijven, maar in alle seizoenen trekken
ze de aandacht, in de nazomer door hun pluizebollen en in mid-winter nog, door
prachtig getekende bladrozetten. De meeste distels zijn forse gewassen, maar ik
kies een kleine uit. Noord en zuid van de Middellandse Zee, in het westelijk gedeelte, komt Leuzea conifera voor, die de heer Leys drie jaar geleden uit Joegoslavië meebracht, tezamen met andere bijdragen voor de verboden hof. Het is een
kleine distel, misschien net een halve meter hoog, met een bloeiwijze die enigermate het uiterlijk van een dennekegel heeft, vandaar 'conifera'. Boven die 'kegel'
uit steekt een pruikje paarse bloempjes (foto 10). Het genus Leuzea is nauw verwant met de Korenbloemen, Centaurea, en wordt wel eens daarmee verenigd, maar
het blijft een merkwaardig feit, dat van de twee naast verwante soorten er één in
ZW-Europa voorkomt, en de andere in Australië.
Nu wij toch kleinere planten bespreken, nemen wij een kijkje in dat lage vierkante hokje met kippegaas dak. Daar huizen enige planten in,die wat bescherming
nodig hebben, zo b.v. onze Pinguicula's. Er zijn enige variëteiten, groot- en kleinbloemig, van het Vetblad, Pinguicula vulgaris, te zien, uit verschillende plaatsen in
Europa afkomstig. In Nederland zijn de insektenvangende bleekgroene rozetjes
vrijwel verdwenen, 's Winters schijnen ze in mijn hobbyhoek ook verdwenen te zijn,
maar wie door het gaas heentuurt en geduldig kijkt, ziet opeens kleine, dikke,
paarsgroene 'knoppen', half door het mos overdekt. Het zijn 'winterknoppen', aan
de rozet in de herfst gevormd, die voor rozetten van het volgend seizoen zullen
zorgen. Eigenlijk wilde ik wijzen op de dikke levermoskussens die Pinguicula omringen, Marchantia polymorpha. Deze bijna wereldwijd verspreide soort voelt zich
op dat drassige, beschutte, schaduwrijke plekje uitstekend thuis (foto 11). Het
rimpelige thallus draagt gesteelde 'parasolletjes', een ster van vingervormige lobjes, die aan de onderzijde de Ç orgaantjes (archegoniën) dragen, terwijl een ge83
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11. Marchantia polymorpha L, met O parapluutjes
bekertjes; brede bladeren van Pinguicula

chijfjes en,rechts beneden,broed-

lobd schijfje op een steeltje in het bovenvlak cf orgaantjes (antheridiën) heeft.
Deze zijn diep weggezonken maar monden met een zeer fijne porie, die met het
blote oog nog waarneembaar is, in de bovendeklaag van het schijfje uit. De foto
laat dit zien.
Waarneembaar zijn ook, als stipjes, de 'ademhalingsopeningen' in het thallus.
Het zijn iets uitstekende schoorsteentjes boven op kleine holten die reeksen van
bladgroencellen bevatten. En steeds staan wijd open, platte kommetjes op het
thallus, de 'broedbekertjes', met groene, op korrels gelijkende celkluitjes er in, de
'gemmae' die wegspatten met een regeldruppel, of wegwaaien met de wind, en tot
een nieuw thallus kunnen ontwikkelen. Regen moet ook helpen bij het transport
van de in de antheridiën ontstane mannelijke geslachtscellen (antherozoïden). Deze zwemmen met twee zweepdraden en worden door eiwitachtige stoffen aange84
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12. Ranunculus ficaria L. var. granditlora Auctt.

trokken die uit vervloeiende cellen van de archegoniën ontstaan. Daardoor geleid
bereiken zij de vrouwelijke geslachtscel, en volgt bevruchting, hetgeen tenslotte
sporen oplevert. De verbazingwekkende levensloop van dit onaanzienlijke gewasje
is hiermede nog lang niet volledig beschreven. Evenals bij Blackstonia vermoedde
men dat Marchantia medisch waardevol zou zijn, en dan voor leverziekten, want de
gelobde thallusrand suggereert door zijn vorm de omtrek van de lever. Niettemin
werd Levermos maar heel zelden toegepast. In het thallus klonteren oliedruppeltjes
samen, die een weinig vluchtig zijn en veroorzaken dat slakken nooit Levermos
aanvreten.
De grote, stralend gele sterrebloemen aan de lage plantjes met ronde vlezige
blaadjes zijn een variëteit van een Speenkruid, Ranunculus ficaria, die in ZuidEuropa voorkomt. Ze zijn er alleen in het vroege voorjaar (foto 12), terzelfder tijd
85
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als Soldanella alpina met zijn violette gefranjerde klokjesbloemen, die ik in de
smeltende sneeuw op de Julische Alpen in Joegoslavië bij duizenden vond. Hun
ambassadeur bloeit bij ons in maart (foto 13).
Ik heb over een bescheiden aantal bewoners van de hobbytuin kortweg een paar
hoofdzaken verteld. Er is, dat spreekt wel vanzelf, veel meer vermeldens- en bezienswaard. Het moet hierbij blijven. Het 75-jarig feest is de reden voor dit boekje,
dat uiting geeft aan gevoelens over de levende have in de Botanische Tuinen en
bedoelt belangstelling te wekken voor het schone en verwonderlijke leven der
planten en tevens voor de wetenschappelijke en maatschappelijke consequenties
die hun aanwezigheid heeft. En bij wijze van extra loop ik tussen de besprekingen,
de telefonades en de brievenschrijverij door, een of twee maal per week een kwartiertje in de hobbytuin, waarbij ik mij over planten en over mensen verbaas. Een
soort rustige, geamuseerde verwondering ontstaat, die een kalmerende, verfrissende invloed heeft, die zich al na maar even kijken naar het spelen van moeder
natuur aandient, die ik iedereen toewens en aanbied, zolang mijn hobby nog kan.

<
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13. Soldanella alpina L, in smeltende sneeuw, Wageningen 11 maart 1972
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Beroepshalve wandel ik nogal eens in 'De Tuinen', tenslotte is een botanische
tuin in wezen een levend herbarium. Zodoende is er naar mijn gevoel altijd wel een
excuus de gedroogde planten en vooral de in aantal toenemende vergaderingen
eens eventjes te verwisselen voor de levende have. Wanneer je uit liefhebberij dan
graag naar vogels kijkt is dat een ideale gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen. Nu is een botanische tuin in veel gevallen een zeer kunstmatig bijeen gebrachte verzameling gewassen en je zou je kunnen afvragen: 'lusten' onze inheemse vogels dat? Het antwoord is ondubbelzinnig: ja, ze vinden dat
fijn! In zo'n botanische tuin is vaak op geheel kunstmatige wijze een groot aantal
verschillende landschapselementen nagebootst. Deze zijn elk voor zich weer beplant met een zo groot mogelijke verscheidenheid van planten, bijeen gebracht uit
alle windstreken. Juist die grote verscheidenheid is zeer aantrekkelijk voor veel
vogelsoorten, 'ledere vogel vreet zoals hij gebekt is' zou je kunnen zeggen met
een variant op het bekende spreekwoord, en in het algemeen kan gesteld worden
dat hoe meer afwisseling het landschap biedt, des te meer vogelsoorten aan hun
trekken kunnen komen. Niet alleen het voedsel speelt voor onze vogels een grote
rol, maar ook 'de dekking', de mogelijkheden om zich te verschuilen voor vijanden,
om te slapen en vooral om te nestelen. De grote diversiteit in landschap en begroeiing zoals gevonden in onze botanische tuinen, is dan ook zeer geschikt voor
vogels.
Wanneer je wat langer naar de vogels kijkt, niet alleen de soorten leert kennen,
maar ook gaat letten op hun gedragingen, zoals wijze van voedsel zoeken, zang,
balts, nestelen, enz., dan kom je al spoedig onder de indruk van de geweldige variatie die ook op al deze terreinen te onderscheiden valt. Een doorgefourneerde
vogelkenner maakt bij het bepalen van de naam van een soort in het veld daar
allemaal gebruik van. Hij kent zijn soorten aan de zang, aan de bouw en plaats van
het nest, aan de eieren,de manier van vliegen en nog vele andere zaken. Als u hem
vraagt: 'Ik zag een klein grauw vogeltje met een spits snaveltje onder een struik in
m'n achtertuin scharrelen, wat kan dat zijn?', dan zal hij een antwoord klaar hebben. En als u hem een beschrijving geeft van een soortgelijk vogeltje dat u in de
zomer op een kale tak zag zitten,daarvan opvliegen om in de nabijheid uit de lucht
een insekt te snappen, om daarna weer op zijn zelfde plaatsje terug te keren, dan
heeft hij een andere oplossing voor uw vraag gereed. In het eerste geval zal hij u
bedienen met de naam Heggemus, in het tweede met Grauwe Vliegenvanger, allebei soorten die uzonder veel moeite zelf in de tuinen kunt waarnemen. We moeten
dus vaststellen dat niet alleen de vorm, de afmeting en het verenkleed belangrijke
kenmerken leveren voor het bepalen van de naam van een vogelsoort, maar ook
89

Vogelpraat rondom de Botanische Tuinen

het gedrag. De kennis van de eerste groep van kenmerken vat men gewoonlijk
samen onder de term morfologie (vormleer), terwijl de kennis van het gedrag dan
valt onder de ethologie (gedragsleer).
Geregeld wordt bij dieren, maar ook bij planten, de vraag gesteld: 'Waarvoor
dient nu dit of dat?' Heeft het een functie? Waarom heeft de Kwikstaart een lange
wippende staart? Heel vaak moeten we het antwoord op zo'n vraag schuldig blijven. Vermoedelijk is het zo, dat zeer veel kenmerken en eigenschappen op dit moment van de evolutie helemaal geen functie hebben, wellicht vroeger wel een
functie hebben gehad, of dat zij mogelijk in de toekomst een functie zullen krijgen.
Dat neemt niet weg dat naarmate we meer over bepaalde vogelsoorten leren, er
voor veel kenmerken en gedragingen soms toch wel een beredeneerbare verklaring is.Zo speelt naast de zang het kleurpatroon van veel vogels vaak een rol in het
baltsgedrag, de hofmaking tussen mannetjes en vrouwtjes, of ook bij het verdedigen van een bepaald gebied (territorium) tegen soortgenoten. Vermoedelijk heeft
bijvoorbeeld de zwarte streep die over de borst en buik van de Koolmees loopt, en
daar scherp afsteekt tegen de zwavelgele ondergrond, zo'n functie. Bij de mannetjes Koolmees is de zwarte das veel breder dan bij het wijfje, en daaraan kent
men in dit geval de sexen uit elkaar, 's Winters, op de voertafel-, kan men soms
zien hoe twee Koolmezen de borst tegen elkaar opzetten wanneer ze te dicht in
eikaars buurt komen. Ook de witte wangen, scherp contrasterend met het zwart
van de kop, schijnen een dergelijke functie te bezitten. Alleen door intensief en
scherp waarnemen van vogels in het veld en door vergelijking van de gedragspatronen en uiterlijke kenmerken van nauw verwante soorten kan men soms een
inzicht krijgen in de betekenis daarvan.
Heel fascinerend is het je te verdiepen in de vraag hoe de verschillende vogelsoorten gebonden zijn aan het landschap. We weten allemaal dat Meeuwen zich bij
voorkeur aan de kust ophouden, dat Futen op het water leven en dat Merels vogels
van bossen,tuinen en parken zijn. Maar waarom leven ze in die verschillende landschappen en hoe sterk zijn ze eraan gebonden? Het is hier niet de plaats diep op
deze ingewikkelde vragen in te gaan, temeer ingewikkeld omdat in het algemeen
gesteld mag worden dat iedere vogelsort niet alleen de voorkeur geeft aan een
bepaald landschap, maar binnen dat landschap vaak nog weer gebonden is aan
speciale elementen daarin. Kennis van de factoren die bepalen of een vogelsoort
ergens voorkomt, en in welke aantallen, is vaak van groot belang bij vraagstukken
over de instandhouding of het beheer van zo'n soort. Hier komt dus, naast morfolo<3
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gie en ethologie, nog een derde aspect en een rijk arbeidsveld om de hoek waarin
we bij vogelstudie geïnteresseerd zijn, namelijk de oecologie. In het kort gezegd,
de studie die zich bezighoudt met de relaties tussen vogels en het milieu waarin
ze leven, een en ander gezien vanuit de levens- en voortplantingskansen van die
vogels in dat milieu.
Geen twee verschillende soorten stellen precies dezelfde eisen aan hun biotoop
(woongebeid) en geen twee soorten vertonen daarbinnen hetzelfde gedrag. Biologen zeggen dat elke soort zijn heel speciale 'oecologische hoekje' heeft. Wanneer door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door ingrijpen van de mens,
dit wèl het geval is, dan zal een van de twee dan concurrerende soorten het veld
moeten ruimen. Een fraai voorbeeld hiervan is de invoer van de Grijze Eekhoorn,
een Amerikaanse soort, in Engeland. De Grijze Eekhoorn is iets groter en sterker
dan de ook bij ons voorkomende 'Rode' Eekhoorn, maar beide soorten stellen nagenoeg gelijke eisen aan hun biotoop. De Grijze Eekhoorn voelde zich uitstekend
thuis in Engeland, vermeerderde zich snel, en heeft daar nu over grote oppervlakten de Rode totaal verdreven. Gelukkig heeft dit geval van faunavervalsing zich in
Nederland niet voorgedaan en kunnen we in 'De Dreijen' nog regelmatig van de
rode pluimstaarten genieten. Het zag er trouwens op een bepaald moment naar uit
dat we de Eekhoorns moesten missen. Vanaf omstreeks 1960 gingen namelijk in
bijna heel Nederland de Eekhorns plotseling enorm in aantal achteruit, vermoedelijk ten gevolge van een ziekte. Ook 'De Dreijen' had de afgelopen jaren geen
Eekhoortjes meer. Maar juist in het afgelopen jaar schijnt de stand weer wat toe
te nemen en deze winter was er geregeld een paar aanwezig.
Weer geheel anders ligt de zaak bij de Turkse Tortel, een soort die u bij uw omzwervingen in onze Botanische Tuinen niet zult missen. Toch werd deze nu algemene soort vermoedelijk pas in 1947 voor de eerste maal in Nederland, in Drente,
waargenomen. In 1949 werd bij Harderwijk het eerste nest gevonden en pas in
1955 werd de soort voor het eerst als broedvogel binnen de gemeente Wageningen
vastgesteld. De Turkse Tortel is ons land vanuit het Oosten binnengekomen en we
moeten veronderstellen dat de soort hier zulke omstandigheden vond dat hij zich
blijvend kon vestigen. Voor zover bekend is dit niet ten koste gegaan van een andere soort, de 'oecologische hoek' waarin de Turkse Tortel leeft was dus kennelijk
vrij. Zijn nauwste verwant in Nederland, de Tortelduif, heeft andere leefgewoonten.
Het zachte, slaperige gekoer van de Tortelduif, zo karakteristiek als de Nederlandse zomer zich van haar goede zijde laat zien, zal u niet ontgaan als u in de
hoogzomer 'Belmonte' bezoekt. De Turkse Tortel is een typische zogenaamde cultuurvolger, de soort is gebonden aan de nabijheid van mensen in verband met z'n
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voedsel. Als typische Standvogel, een soort dus waarvan de individuen het gehele
jaar in Nederland verblijven, kunt u de Turkse Tortel in de winter in grote aantallen
aantreffen in de nabijheid van het graanoverslagbedrijf aan de Wageningse binnenhaven, waar altijd nog wel een graantje te pikken valt. De Tortelduif daarentegen leeft veel meer teruggetrokken en zoekt z'n kostje, dat vermoedelijk voor een
groot deel bestaat uit onkruidzaden, voornamelijk langs akkers en bosranden. De
Tortelduif verlaat als zomervogel in de winter ons land.
In een tijd waarin we vertrouwd zijn geraakt met het begrip 'boomchirurgen' zou
ik de Spechten, Mezen, Boomklevers en Boomkruipers willen rekenen tot de huisartsen van onze houtige gewassen. Zoals u weet is een boomchirurg iemand die
door allerlei maatregelen oude bomen in speciale gevallen weer probeert op te
peppen, en daarin soms wonderwel slaagt. De bovengenoemde huisdokters houden
echter de boomhygiëne van alledag in de gaten en van 's morgens vroeg tot
's avonds laat zijn ze in de weer, elk op zijn eigen karakteristieke manier, om de
insekten die op de bomen leven op te sporen en te consumeren. De Grote Bonte
Specht is het jaar rond aanwezig op 'Belmonte'. In het voorjaar, als onderdeel van
de balts, roffelen zowel mannetjes als vrouwtjes met hun snavel op dode boomtakken. Ze zoeken daarvoor een speciale tak uit die goed resoneert en het vèr-dragende geluid valt meteen op. Veel kleiner, maar minstens zo actief en attractief is
de kleurige Boomklever, blauwgrijs van boven, isabel van onder en met roodbruine
flanken. Die Boomklever is niet eens zo algemeen in Nederland, maar in onze
tuinen een vaste bewoner. Zowel Specht als Klever zoeken hun voedsel klimmende
tegen boomstammen. De veel forsere Specht zorgt vooral voor het grove werk,
en de Boomklever veegt de hoekjes bij. Voor het echt delicate werk, het behoedzaam opsporen van de kleinste vretertjes, verborgen onder schors en in spleet, is
er dan nog een onopvallend bruinachtig vogeltje met een dunne gebogen snavel
dat Boomkruiper heet. Ook de Boomkruiper is altijd wel in de tuinen aanwezig,
maar dat is meer een soort voor de fijnproever die z'n oren en ogen goed de kost
weet te geven.
Aan Mezen-soorten zijn onze Botanische Tuinen zeer rijk. Koolmees, Pimpelmees, Glanskop-, Matkop- en Staartmees zijn algemeen of althans geregeld aanwezig. Behalve de laatste soort zijn dat allemaal holenbroeders. Om het gemis aan
natuurlijke holten te ondervangen zijn nog afgelopen winter weer vijftig nieuwe
nestkastjes in de tuinen opgehangen. De 'Vogelwacht Zuid-West Veluwe' zijn wij
dankbaar voor de verzorging daarvan en de 'Vrienden van het Arboretum' voor de
daarvoor verstrekte middelen.
Al die Mezensoorten zijn specialisten in het vernietigen van insekten, die leven
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op takken, knoppen en bladeren. De Mezen zijn ook nog weer onderling gespecialiseerd en samen met de Spechten, Boomklevers en Boomkruipers wordt zo de
hele insektenfauna van de houtige gewassen in toom gehouden of althans gereguleerd. Naast deze vorm van biologische insektenbestrijding bestaat er nog een
andere zeer belangrijke relatie tussen vogels en planten die eveneens vaak tot
wederzijds voordeel is. Ook hier weer loopt de relatie via het voedsel van de vogels, in dit geval gevormd door vruchten en zaden van de planten. Doordat vogels
die vruchten of zaden eten, dragen ze bij tot de verspreiding van de planten. Daarvan bestaan zoveel voorbeelden dat iedereen er zelf wel een paar kan bedenken.
De spijsvertering van de meeste vogels is heel snel, het vruchtvlees van de vaak
in z'n geheel ingeslikte vruchten wordt verteerd, maar de daarin liggende zaden
worden onbeschadigd weer gedeponeerd. Soms vormt het zaad zelf het voedsel
van de vogel,wat bijvoorbeeld het geval is bij vruchten als beukenootjes en eikels.
In dat geval gaat het zaad natuurlijk verloren. Maar omdat veel vogels zulke vruchten in de snavel nemen en er mee wegvliegen om ze op een rustig plekje elders te
kunnen verorberen en ze dan onderweg verliezen, worden toch veel zaden aldus
verspreid.
De Vlaamse Gaai, opvallend door z'n verenpak en rauwe geschreeuw, en een
gewone verschijning in onze tuinen, zien we in het najaar vaak met een eikel in
z'n snavel rondvliegen. Het schijnt dat Gaaien die eikels op een verborgen plekje
in de aarde verstoppen om zo een voorraadschuurtje voor slechtere tijden aan te
leggen. Maar dat heb ik zelf nooit gezien, iets om eens op te letten. Natuurlijk verliest zo'n Gaai vaak een eikel of vergeet z'n provisiekast en mogelijk geeft ons dat
een jonge eik. Omdat eikels in najaar en winter zo'n belangrijk voedsel voor Gaaien
vormen zou het interessant zijn de natuurlijke verspreidingsgebieden van onze inheemse Zomer- en Wintereik eens met dat van de Vlaamse Gaai te vergelijken. Het
zou me niet verbazen als die elkaar voor een groot deel zouden overlappen. Naast
vruchten en zaden eet de Vlaamse Gaai ook eieren en jonge vogels. Met z'n familie-genoten, de Ekster en de Zwarte Kraai, staat hij wat dat betreft in een kwaad
daglicht. Vooral Merel, Zanglijster en Houtduif hebben het zwaar te verduren. De
Merel met z'n talrijke broedsels per jaar kan echter wel tegen een stootje en de
Gaai is zelfs de belangrijkste regulator van de soms schadelijke Houtduif.
Zo blijkt uit alles dat er een voortdurende nauwe wisselwerking bestaat tussen
de vogelsoorten onderling en de vegetatie waarin ze leven, een oneindig gevarieerd schaakspel waarin zelfs de minste pion van grote invloed kan zijn. In de tropen
spelen bepaalde vogels zelfs een belangrijke rol bij de bestuiving van planten,
maar daarvan zijn mij in Nederland geen voorbeelden bekend.
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Wat mij zelf steeds weer verbaast is dat zoveel vogelsoorten zo spoedig vertrouwd raken met de hen onbekende produkten die ze in onze Botanische Tuinen
krijgen voorgeschoteld. De prachtige Goudvinken komen jaar in jaar uit af op de
zaden van Deutzia- en l/Ve/'ge/a-soorten, sierheesters van origine afkomstig uit
China en Japan. Ze zijn daar bepaald verzot op. In herfst en winter zwerft altijd wel
een groepje van zes tot acht Goudvinken in de buurt van het Deufz/'a-vak op 'De
Dreijen'. Uit ringonderzoek is gebleken dat het hier door de jaren heen zo goed als
zeker dezelfde groep betreft. De in een bepaalde winter gemerkte vogels worden
in de daarop volgende winters geregeld teruggevangen. Vreemd is in dit verband
dat op 'De Dreijen' in de zomer geringde vogels nooit uit de wintertroep zijn teruggemeld. Dit zou erop wijzen dat de Goudvinken die we in de zomer waarnemen tot
een andere populatie behoren dan de wintergasten. De Goudvink is een schaarse
broedvogel in de omgeving van Wageningen en legt daarbij een voorkeur aan de
dag voor lage Coniferen; vooral Juniperus, Abies, Thuja en Chamaecyparis zijn
geliefd. Misschien kunnen we toewerken naar een paartje broedende Goudvinken
op 'Belmonte'? Een groep Goudvinken, vooral in de winterse sneeuw, behoort welhaast tot de fraaiste gezichten die ik ken. Hoewel echt geen algemene soort, zult
u ze vroeg of laat zeker eens treffen in onze tuinen.
Een andere Vinkachtige, de Groenling, een algemene soort, blijkt een zekere
voorliefde aan de dag te leggen voor de vruchten van Elaeagnus, de Olijfwilg, een
geïmporteerde sierheester uit Zuid-Europa en Azië, die men hier niet eens zo erg
veel ziet. Andere vogelsoorten talen voor zover mij bekend niet naar de onopvallende groenachtige vruchtjes van de Olijfwilg. Ook iets om op te letten.
Eénvogelsoort maakt 'De Dreijen' onder vogelaars eigenlijk een beetje beroemd!
Nu we het toch over de Vinkachtigen hebben zal ik u het geheim maar verklappen.
Het is de zeldzame Appelvink. Zelfs in de vlucht valt de zware snavel op, waarmee
deze grootste van onze inheemse vinken met gemak kersepitten kraakt. De staart
is kort met een witte eindrand en ook dat is een goed kenmerk in de vlucht. Ik leg
de nadruk op de kenmerken in de vlucht omdat de Appelvink niet alleen zeldzaam,
maar ook vrij schuw is. Bijna het jaar rond heeft u kans op Appelvinken op 'De
Dreijen', maar herfst en winter bieden de beste mogelijkheden. De Appelvinken
leggen in het najaar een voorkeur aan de dag voor de schijnvruchten van Taxus.
Die schijnvrucht is in wezen een zaad, in dit geval een giftig zaad, omgeven door
een rode, slijmige, zoet smakende zaadrok. Een giftige groene pit, verborgen in een
kleurrijke roze-rode wikkel. Het schijnt welhaast verzonnen door een boze tovenaar. Ik vermoed dat de Appelvinken in dit geval die schijnvruchten van Taxus in
z'n geheel verzwelgen en het eigenlijke zaad niet kraken, maar zeker weten doe ik
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dat niet. Braak terrein voor scherpe waarnemers! Tot maximaal een groepje van
tien Appelvinken tegelijkertijd bij elkaar is in 'De Dreijen' waargenomen. Ook hier
betreft het vermoedelijk steeds dezelfde vogels, het ringonderzoek wijst daarop.
Ik kan uit eigen ervaring verzekeren dat een volwassen Appelvink in de hand geen
grapje is. Voor je het weet heeft hij een stuk vel tussen zijn formidabele snavel en
dan knijpt hij dóór tot de moeten erin staan.
Tot de allerzeldzaamste vogels die uop 'De Dreijen' kunt ontmoeten behoort zonder twijfel de Europese Kanarie, alweer een Vinkensoort. Het is een klein, gestreept
geelachtig vogeltje met een opvallend helder gele stuit. Het mannetje heeft bovendien een geel voorhoofd. Deze echte wilde Kanariesoort zingt een vlug, klingelend
liedje dat wel wat doet denken aan het schudden met een bosje sleuteltjes. Heeft
u de zang eenmaal gehoord, dan herkent u die uit duizenden.
In heel Midden-Nederland broedt vermoedelijk slechts een paar of vijf Europese
Kanaries en ik zou de soort hier niet hebben genoemd, ware het niet dat in de
laatste week van maart van dit jaar geregeld twee mannetjes uitbundig zaten te
zingen in en rondom de oude Ceders op 'De Dreijen'. Eén wijfje werd gezien dat
daarin geïnteresseerd scheen. In 1960 en 1963 heeft de soort hier vermoedelijk ge98
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broed, maar eigenlijk is dat een zaak waaraan geen ruchtbaarheid moet worden
gegeven.
Door toenemende bevolkingsdruk en door verarming en vervuiling van het milieu,
gaan veel vogelsoorten in Nederland in aantal sterk achteruit. Een kleiner aantal,
waaronder de bovengenoemde cultuurvolgers, weet zich aan te passen en schijnt
zelfs mee te profiteren van onze materiële welvaart. Onder de laatste categorie
valt zeker ook de Merel, die niet meer is weg te denken van onze gladgeschoren
welverzorgde gazons, rijk aan wormen en vaak omzoomd door besdragende heesters die al evenzeer bijdragen in zijn menu. Vroeger was de Merel vooral een bosvogel en veel schuwer dan de ons bekende 'cultuurmerels'. In dit verband is het
interessant om te zien hoe buiten de broedtijd al onze tuinmerels tegen de avond
onopvallend de 'bewoonde wereld' verlaten om gezamenlijk in het bos te gaan slapen. Een Wagenings vogelaar heeft dit bestudeerd aan de hand van de rijke Merelpopulatie in onze Botanische Tuinen. Hij volgde de slaaptrek van deze Merels
tot een bosgebied bij Wageningen-Hoog, waar ze bij honderden de nacht doorbrachten. Het zou me niet verwonderen wanneer dit karaktertrekje van onze Merels
nog stamt uit de tijd dat ze echte bosbewoners waren.
De Zanglijster en de Grote Lijster, die de ouderen onder de tuinlieden ook wel
'Dubbele Lijster' noemen, behoren beide tot de vaste broedvogels van onze tuinen.
De Grote Lijster, een forsere uitgave van de welbekende Zanglijster, behoort tot de
vroegste onder de zangvogels. Een heel enkele keer zingt hij zelfs al op een zachte dag in december, maar dat is uitzondering. In januari zijn er echter meestal wel
een paar dagen dat deze lentebrenger bij uitstek wordt gehoord. Dat is dan het
tijdstip waarop steevast een van m'n vogelvriendjes me blij komt vertellen: ,,lk heb
de Grote Lijster al horen zingen", duidelijk hopende dat hij de eerste is geweest.
In 1907schrijft Van Pelt Lechner in een artikeltje in De Levende Natuur over de toen
bij Wageningen voorkomende vogelsoorten dat de Grote Lijster hier hoogst zelden
wordt gezien en hier niet broedt. De Grote Lijster is dus een betrekkelijk recente
aanwinst voor onze avifauna, een soort waarop we zuinig moeten zijn.
De vraag kan nu rijzen of ook in onze tuinen iets valt te bespeuren van de voortschrijdende natuurverarming. Helaas moet het antwoord daarop bevestigend zijn.
De Blauwe Reigers die zo'n tien tot vijftien jaar geleden in de nacht en vroege
ochtend de Goudwinden, Zeelten en Goudvissen uit onze vijvers kwamen stelen,
zijn helaas niet meer. Vooral het verdwijnen van hun broedkolonie op Oranje Nassau's Oord bij Renkum zal daaraan wel debet zijn. De Blauwe Reiger-stand gaat in
bijna geheel Nederland ernstig achteruit en we moeten oppassen dat deze soort
niet het lot van de Ooievaar gaat delen. Het met veel liefde en zorg opgerichte
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ooievaarsnest achter de tuinmanswoning aan de ingang van Belmonte staat nog
steeds leeg; het uitblijven van bewoners kan voor ons een waarschuwing zijn, en
als zodanig heeft dit nest misschien toch nog een functie!
Broedde omstreeks 1960 nog een klein aantal paren Nachtegalen aan de Wageningse Berg, de laatste jaren moeten we daar de Nachtegalen-slag ontberen. Ik
ben er zeker van dat zij die op hun avond- of zelfs nachtwandeling in mei langs de
bergrand van 'Belmonte' daar deze meester-vocalist beluisterden, dit als een groot
gemis ervaren. Natuurlijk zoek je dan naar oorzaken, valt dit nog te herstellen? Zekerheid daarover kan niemand geven maar een paar zaken zijn wellicht een overweging waard. Van plaatsen in de omgeving waar de Nachtegaal nog wèl voorkomt
is bekend dat de soort een voorkeur heeft voor vochtige gebiedjes, liefst in de nabijheid van helder stromend water. Braamstruwelen, zo mogelijk welig doorschoten
met Brandnetels, vormen zijn broedplaats. Mèt het opruimen van de Bramen langs
de Wageningse Berg verdwenen ook de laatste Nachtegalen. Toevallige samenloop van omstandigheden? We geloven van niet. Bramen horen van nature langs
de bergrand thuis. Laten we proberen ze daar weer terug te krijgen, liefst in welige
bossages. Waarom de Bergrand droger zou zijn dan voorheen is mij niet bekend,
maar er zijn tekenen die daarop wijzen. Een kunstmatige vijverpartij op 'Belmonte'
zou wellicht de oplossing kunnen brengen.
Misschien is dit een goede plaats om naar aanleiding van het bovenstaande een
paar wensen voor het nog betrekkelijk jonge 'Belmonte' te uiten. Wat mis ik daar?
Wel, in de eerste plaats het bovengenoemde water. Een paar ondiepe 'spartelvijvers' zoals die op de oude Dreijen voorkomen zijn onmisbaar. En dan zou ik hier
en daar graag wat meer Coniferen zien, of althans 'evergreens' waarin veel soorten graag nestelen en slapen. Tot nu toe is het naaldhout geconcentreerd op 'De
Dreijen', maar naarmate het beton daar meer van alle kanten oprukt, dreigt dit
deel van de tuinen te degraderen tot een binnentuin, te eng voor de meer kieskeurigen onder het vogelvolk.
Slechts een klein aantal vogelsoorten is hierboven de revue gepasseerd. 'De
Dreijen' en 'Belmonte' tellen samen op z'n minst dertig soorten broedvogels. Daarnaast zijn er dan nog talrijke doortrekkers en wintergasten, waaronder in sommige
jaren de Pestvogels alleen al een bezoek ten volle rechtvaardigen. Het was niet de
bedoeling u een complete opsomming te geven van alle soorten die u hier kunt
aantreffen, het is trouwens veel leuker om gewapend met een goed vogelboek dat
zelf te ontdekken. Hier en daar is een greep gedaan, en wanneer deze schets ertoe
bijdraagt dat u met nog meer plezier en interesse rondwandelt in de Botanische
Tuinen van de Landbouwhogeschool, dan is het doel ruimschoots bereikt.
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De medaille

Lief en oneindig mooi ligt aan de voet van 'Belmonte' het Betuwse landschap met
zijn uiterwaarden en zijn veer. Sereen en met een zacht waas van ochtendnevel
omgeven, alsof de Natuur het aan het spiedend oog van de bezitgrage mens wil
onttrekken. Zal het ook nog voor déze jeugd behouden blijven of zullen zij het
straks 'mogen' bezitten om vanuit hun betonkolossen in de vlakte
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en haar keerzijde

een ander uitzicht te hebben. Een beeld van ontwortelde natuur, van afbraak, van
het-zal-ons-een-zorg-zijn, waaraan die ene 'verstandige' soort, de Homo sapiens,
dagelijks met niet aflatende ijver werkt? Of keren wij van deze generatie, in het
besef dat met natuurbehoud slechts ons zelfbehoud is gediend, bijtijds de medaille met haar goede kant naar boven? Quo vadis?
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Hekkesluiter

De botanische tuin, ook wel weids met Hortus botanicus weergegeven, zal na
het voorgaande geen onbekend begrip meer zijn. Hoewel, hebt U er wel eens bij
stil gestaan wat het woord tuin zelf eigenlijk inhoudt. Het lijkt me, nu wij op het
punt staan de loopplank in te halen, toch wel de moeite waard er even op in te
haken.
Er hoeft geen diepgaande studie aan te pas te komen om de oorspronkelijke betekenis te achterhalen: het Duitse woord Zaun heeft alles met onze tuin te maken.
En waar Zaun voor omheining of heg staat, zo was vroeger de tuin een perceel dat
door heg- of hekwerk was omgeven, een omheinde ruimte dus. Trouwens, nóg.
Ook het woord hortus heeft een dergelijke betekenis, namelijk afgesloten ruimte en
de overeenkomst met tuin is duidelijk terug te vinden in het Engelse horticulture tuinbouw.
Nu dient een heg of hek typisch om mens of dier ergens binnen of buiten te houden, maar doorgaans het laatste. Met die vooropgezette bedoeling noodt een omheind terrein, al dan niet botanisch van inhoud, niet tot binnentreden. Hekken wekken op hùn wijze een zekere schroom op met betrekking tot de voorwaartse beweging en meestal moet er, zoals het spreekwoord zegt, één schaap over de dam
gaan, willen er meerdere volgen.
Wij hebben in dit boekje gemeend - in overdrachtelijke zin - voor dat eerste
schaap te moeten spelen met het oogmerk dat, waar wij U voorgingen, U zoudt
willen volgen. De hekken zijn daartoe open en gaarne heten wij Uvan harte welkom
in onze botanische tuinen, in 'De Dreijen', in 'Belmonte' en op 'Het Spijk'. Alleen,
niet knabbelen aan de plantjes en de struiken, want dan moet, zoals dit boekje
thans, het hek dicht!
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