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Rosmarinus is de Latijnse naam van rozemarijn en behoort tot de grote groep van balsemkruiden, een groep
van zeven kruiden met gemeenschappelijke eigenschappen als aromatisch blad dat gebruikt kan worden in de
keuken, als thee, in de geneeskunde en/of als parfumingrediënt. Die zeven balsemkruiden zijn basilicum,
citroenmelisse, hysop, lavendel, marjolein, tijm en rozemarijn. Allemaal behoren ze tot de Lamiaceae (de lipbloemigen) en groeien ze in het Middellandse Zeegebied.
Rozemarijn is al eeuwenlang een veel gebruikt kruid.
Bij de Grieken was de plant aan de goden gewijd en bij
feesten droeg men kransen van gevlochten rozemarijntakken. In de geneeskunde zijn er amper nog toepassingen met rozemarijn, maar voor de etherische olie zijn er
nog behoorlijk wat productievelden, vaak in de regio’s
waar ook lavendel als olieleverancier wordt gekweekt.
Uiteraard is de plant ook een bekende smaakmaker in
allerlei gerechten. De belangrijkste rozemarijn voor de
tuin, R. officinalis, groeit van Portugal en Noord-Afrika
tot in Turkije, veelal op rotsige bodems en doorgaans
dicht bij zee. De geslachtsnaam is opgebouwd uit de
woorden ros en marinus die dauw en zee betekenen.
In de natuur variëren de bloemkleuren bij deze soort
van bijna wit tot roze en (paars)blauw. De soort die gekweekt wordt, bloeit lichtblauw en kent diverse cultivars. Vroeger werd gedacht dat de planten voor Nederland te kwetsbaar zouden zijn, maar inmiddels heeft de
plant bewezen zich op goed gedraineerde grond redelijk
te kunnen handhaven. Roger Bastin is in Nederland de
specialist die diverse cultivars kweekt, waaronder kruipende vormen.
Kweker Gerard Weiner woont in de Franse Provence en
is specialist in planten voor droge grond. Op de vraag of
hij een favoriete rozemarijn heeft antwoord hij: “Niet
echt, ik ben geobsedeerd door zeldzame planten en dan
kun je geen favoriet hebben.” Op zijn kwekerij groeien
daarom vooral onbekende rozemarijnen. Een circa twee
meter lange vorm is af komstig uit Israël: R. officinalis
‘Nazareth’. “Mooi om hagen van te maken.” Enthousiast vertelt hij verder over drie grijsbladige vormen. R.
tomentosum vond hij aan de Zuid-Spaanse kust, een
opgaande groeier tot 60-70 cm, en ‘Écume’ is daar een
cultivar van. “Een rotsbewoner met wollig blad”. R. x
mendizabalii is een Zuid-Spaanse kruising tussen R. officinalis en R. tomentosum “Alle drie zijn dit prachtige
planten met grijs blad dat in de zomer wit tot bijna aluminium kleurt. De bloem is te verwaarlozen, het zijn
echte bladplanten.”
Over de toepassing is hij optimistisch. “Hier doorstonden ze winters met 15 tot 17 graden vorst. Op goed gedraineerde grond denk ik dat er Nederland zeker mogelijkheden mee zijn, bijvoorbeeld op hellingen waar
water goed kan weglopen.” R. officinalis ‘Punta di Canelle’ vindt hij nog noemenswaardig vanwege de breed
uitgroeiende habitus. “Van de bekende kweker Olivier
Filippe die de plant op Corsica vond en heeft geïntroduceerd.”

Geslacht: Rosmarinus
17 juli 2020
Nederlandse naam: Rozemarijn
Bloem: (meestal) lichtblauw
17 juli 2020
Bloei: einde winter
Blad: lijnvormig, wintergroen
Extra: aromatisch blad
17 juli 2020
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