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Het geslacht Alchemilla behoort tot de rozenfamilie, de
Rosaceae. Deze familie telt circa honderd geslachten en
drieduizend soorten die verspreid over de gehele wereld
zijn te vinden. Andere vaste planten die ook tot de rozenfamilie behoren, zijn onder andere de bekende Geum
en Acaena en de minder bekende Agrimonia. Alchemilla
zelf telt tegen de driehonderd soorten, allemaal vaste
planten met vrijwel dezelfde bladvorm: min of meer
rond en met een gelobde, licht golvende rand. In Nederland is alleen A. xanthochlora inheems; deze staat
op de Rode lijst van beschermde planten beschreven als
zeer zeldzaam. De geslachtsnaam Alchemilla komt van
het Arabische ‘alkimia’ (alchemie) en verwijst naar de
aftreksels die van de plant werden gemaakt. Deze ‘plant
der alchemisten’ heeft als eigenschap dat dauw- en regendruppels makkelijk op het lichtbehaarde blad blijven
liggen en aan dat water werden wonderkrachten toegewezen. De druppels (‘hemelwater’ genoemd) werden het
best verzameld bij volle maan. De Nederlandse naam
van de plant is vrouwenmantel of mantel van Freya (de
godin van de vruchtbaarheid). Dit is zeer waarschijnlijk
omdat de plant gedurende de 15de en 16de eeuw de reputatie had bij vrouwen de maagdelijke staat te kunnen
herstellen.

TUSSEN STAPTEGELS
Tuinarchitect Arie van der Hout gebruikt in zijn tuinen
geregeld A. mollis. “Misschien wat gedateerd omdat de
enorme populariteit van rond de eeuwwisseling wat
voorbij is, maar in sommige tuinen nog altijd prefect
te gebruiken.” Hij verwijst naar een kleine stadstuin
die hij realiseerde en waar hij vrouwenmantel tussen
staptegels aanplantte. Er naast plaatste hij een geelbladige esdoorns. “Het gele blad plakt als het ware aan de
gele bloemen van de vrouwenmantel.” Bij alle Alchemilla-soorten verschijnen de vele kleine bloemen in losse
pluimen. Opvallend daarbij is dat bij elke afzonderlijke
bloem de kroonbladeren ontbreken, de (groen)gele kelkbladeren zorgen nu voor de sierwaarde. Van der Hout
zette de vrouwenmantel dicht tegen de openslaande
tuindeuren van de woonkamer. Goed te zien dus vanuit
binnen. “Open de deuren in de ochtend , pak een stoel
en kopje koffie erbij en geniet van de dauwdruppels op
de bladeren.” Hij noemt dat het gevoel van ochtendkilte.
“Voor mij zijn dit soort details essentieel in tuinen. Het
gaat juist om die heel kleine dingen, als die niet kloppen
dan werkt de tuin niet. Dan heb je geen bijzonder iets.”
Van der Hout vindt A. mollis waardevol vanwege de lange bloei – zeker wanneer af en toe oude stengels worden
weggeknipt – en goedkoop in aanschaf. “Soms zaait de
plant zich wat uit, maar dat is voor mij niet erg. We hebben veel mijn tuinen zelf in onderhoud dus we kunnen
corrigeren.” Voordeel vindt hij ook dat de plant met zijn
neutrale kleur overal tussen past.

Soort: Alchemilla mollis
27 maart 2020
Nederlandse naam: vrouwenmantel
Hoogte: 40-50 cm
Blad: grijsgroen,
fijn behaard
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2020
Bloeiwijze: losse pluimen, groengeel
Extra: goede snijbloem
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