Jan-Jaap Boehle
en van de leuke aspecten van
het tuiniere n met natuurlijke
planten is de interactie die je
hebt met ' soortge noten' . De gemeen
schappelijke interesse levert een direct
contact op dar mondiaal is. Over tuinen
en planten wordt gepraat op de manier
waarop vrouwen over hun kinderen
kunnen praten. Op deze manier wordt
naast beleving ook plantrnateriaal, vaak
in de vorm van zaad, uitgewisseld of
doorgegeven.
Zo kwa rn ik drie ja ar geleden bij een
goede kenni s op bezoek. Zij had weer
van een andere goede kennis een plant
gekrege n,.eens kijken of ik die ook
kende - zo gaat dar, Mij werd een
vreemdvormig plakkaat getoond, de
wortelkJuit was merkwaardig klein in
verhoudin g tot de rest van de plant.
Eigenlijk kon je niet ec ht van wortels
spreken , het was een - in dit geval 
vertakte wortelstok, dichtbezet met
kruisgewijs staande, hartvorrnige bleke,
holle schubben. Je bent haast geneigd
om bij zo' n uitgegraven plant deze
schubben voor bladeren aan te zien.
Hun kleur was gelig beige. Groene
bladeren had de plant niet, een aan
wijz ing dar het hier naar aile waar
schij nlijkheid een parasitaire plant
betrof. De bloemen waren het meest
opvallend. Ze stonden werkelijk 'en
masse' bijeen, waarbij het leek alsof ze
elkaar ondersteunden om rechtop te
blijven staan. Deze indruk keeg ik, om
dat er geen echte stengels waren en de
bloemen zelf waren lang gesteeld. De
k1eur was van een prachtig roodpaars
met een glans eroverheen. Het schoot
door me heen, dat ik deze plant ooit, in
een flits, in de Vogezen had gezien, toen
ik op de fiets van ee n col afsuisde achter
ee n vriendin aan, die niet de botanische
liefde had om, toen ik haar had inge
haald en van de plant vertelde, de tocht
terug naar hoven hiervoor aan te vang
en. De kleur was onvergete lijk en de
vorm duidde zonder meer op een brem-
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raap (dacht ik toen). Ik hoopte de plant
nog een keer te zien, maar dat mocht
niet zo zij n. Totdat ik dus in de ruin van
mevrouw Hendriks er een heel plakkaat
van onder mijn neus geduwd kreeg.
"Brernraap'' , zei ik. "Nee," was het
triomfantelij ke antwoord , " geen brem
raap ". No u. dan wist ik het niet. Dit
gesprek heeft zich sindsdien vaak her
haald, maar dan met mij in de vragende
vorm en met steeds weer een ander
slachtoffer. Nee, het was een schub
wo rte l, een prach tschu bwortel om
precies te zij n. Kijk maar in de Neder
landse Oecolog ische Flora. En ja hoor,
daar stond het: "De prachtw ort el komt
voor in Noord-Spanje, Zuid-, West- en
Midden-Frankrij k, voorts op verspreide
plaatsen in Belgie en Italie. De laatste
tijd breidt hij zich in Vlaanderen uit. In
Nederland wordt ze wei als curiosum in
heemtuinen en op land goederen ge
kweekt: mettertijd zal hij ook bij ons
wel 'i n her wild' opduike n."
Mevrouw Hendriks had de plant van een
kennis, of ik sorns ook een stukje wilde.
Thuis geko men sta je dan voor de
opgave om een geschikte plek voor de
plant te vinden. Ook hier was de
Oecologische Flora mijn gids. De plant
is inderdaad een parasiet, en wei o.a. op
wilgen. De wortels boren de houtvaten
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aan. De sapstroorn is in het voorjaar rijk
aan koolhydraten en de plant maakt
hiervan gebruik door zijn hele groei en
bloei in het voorjaar af te werken. Op de
wortels van een wilg moest hij dus
geplant worden. Wilgen genoeg bij ons.
Maar een plant in volle bloei in een zon
nige droge periode planten op wilgen
wortels? Nu ja, er was geen keus. De
wilg wortelt zeer oppervlakkig, dus veel
grand om er iets boven te planten is er
niet. Zodoe nde ben ik voor mijn gevoe l
vrij grof te werk gegaa n, met de
troostende gedachte dar de beschadigde
wortels van de wilg een makkelij ker
prooi voo r de plant zouden zij n. De
plant heeft nog een tijd daar gestaan
totdat hij afstierf in j uni en verdween . Ik
had wa t andere schubwortels op 'plant 
baardere ' plaatsen gezet, deze volgden
hetzelfde patroon. Nu was het af
wachten en hopen dat je het werk jui st
hebt uitgevoerd. Tot mijn vreugde
verscheen de plant in het vroege voor
jaar, rnaart was het. Zeer opvallend,
alles kaal, nog geen blad aan de boom
en daar staat dan opeens die exo tische
verschijning. Ik besloot voorlopig de
plant voor ons zelf te houden en voor
een aantal klanten die echt in deze rna
terie gemteresseerd zijn.
Afgelopen winter was geen echte winter
- wei veel regen, maar weinig echte

koude. In de drukte van de aanleg van
het nieuwe gedeelte van onze voor
beeldtuinen sehieten er te veel dingen
door je hoofd. Zodoende was ik zeer
verrast om plotseling, half februari, de
praehtsehubwortel met zijn eerste
bloemen waar te nemen. In het voorjaar
komen eerst de sehubben boven de
oppervlakte en als je niet beter weet zou
je het voor een kJont zwarrunen aanzien,
gevolgd door de bloemen. Afgelopen
zondag, 2 juni , waren er nog bloemen
aanwezig. Maar de specifieke reden
waarorn ik naar de plant ging was om de
zaaddozen en de verspreiding van het
zaad te bekijken. De zaadknoppen zijn
vrij groor, ruim 8 rrun en bevatten drie
zaden, elk rond de 4 mm groot. Als je
de zaadknop van onder samenknijpt
tussen duim en wijsvinger dan schieten
de zaden met grote kraeht weg. Doordat
het zaad vrij groot is, zal het .zieh niet
over grote afstand verspreiden. De
schubwo rt el is nu dus bijna uitgebloeid
en heeft al veel zaad gezet. De sehubben
zijn al aan het bruin worden en aan het
vergaan. Dit beeld komt van een afstand
bekeken weer overeen met een zwam
die aan het wegrotten is. Op den duur
verdwijnt ze dus weer ondergronds, en
bij jezelf denk je dan: tot volgend jaar.
Dit was mijn verhaal over de schub
wortel, een aanwinst op De Beernd, een
plant die niet in een potje gekweekt kan
worden, maar die in het voorjaar
rondgedeeld lOU kunnen worden. Ik zag
hem laatst ook al staan in Domies Toen
in Pieterburen.
Bij mevrouw Hendriks is hij verdwenen,
waarschijnlijk doordat zij geen wilgen
in de tuin heeft. Maar zij kan altijd eens
komen kijken of een deel van de plant
krijgen - lo werkt dar bij tuinvrienden
onderling.
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ijna een halve eeuw geJeden kreeg ik van mijn vader, die mijn passie
voor tuinieren had opgemerkt. een oud, beduimeld boekje cadeau. Het
heette "Voyage aute ur de mon Jardin" en werd geschreven door
Alphonse Karr in de eersre heJft van de 19de eeuw. Het bevat een collectie
brieven met filosofische tuinwaarnemingen, gericht aan ene Jeanne Bouyer. Als
zoiets nu lO U geschreven worden zouden we dit cursiefjes of co lumns noemen .
J k moer tot mijn schande bekennen : ik heb het nooit helemaal uitgelezen , er
waren altijd wei dringend er of boeiender dingen in het leven dan deze teksten uit
een vervlogen verleden.
Zoal s het voorbije wee kend weer: naar Amsterdam gereisd om er de tentoon
stelling over Van Gogh en Gauguin te gaan zien, niet te missen toch.
Al heel mijn leven achtervolgt het boekje van Karr mij met een soort schuld
gevoel, alsof ik te kort schiet tegenover mijn vader. Het zwerft nu ook al jaren
opnieuw over en weer tussen mijn bureau en mijn nachtkastje, omdat ik hoopte
er eens iets mee te kunnen doen voor Oase. Af en toe las ik eens een van die
brieven . maar her wilde maar niet lukken er inspiratie uit te puren. Dar kwarn
ook wei omdat ik niet echt veel wist over die mijnheer Karl'. De dag na dat
bezoek aan her Van Gogh museum kreeg ik de inval dit eens op het wereldwijde
web te gaa n opzoeken, Die zoek rnachi nes zij n buitengewoon ! Je tikt in:
+"alphonse karr' + "voyage aute ur de mon jardin", en op een vij fde van een
seconde vindt Google 12 webstekken over dit onderwerp. En wat blijkt nu: in
l 874 sehreef Vincent Van Gogh vanuit Londen aan zij n broer Theo: "Koop van
het geld dat je van mij hebt van Alphonse Karl': ' Voyage autour de mon jardin '.
Doe dat bepaald, ik wil dar je dat leest." WeI wel... Dan tech maar even de lezers
van dit blad tracteren op een uitspraak van Karr (brief LXVI): "Ik weet niet
waarorn , maar mensen die de schoonheid cultiveren scharnen zich daar vaak
over, en verzinnen daarorn allerlei morele kwaliteiten of nuttige eigenschappen 
vaak uit de lucht gegrepen - voor datgene wat ze mooi vinden. Van de andere
kant zij n er ook mensen die niets anders willen dan anderen bedriegen over om
het even war. Het is ongetwijfeld door de combinatie van deze twee oorzaken dat
men van paardekastanjes zeep heeft willen maken en vooral ook verkopen.
Daarna heeft men de kastanjes ook als veevoeder aangeprezen. De dieren eten er
tenslotte wei van, maar met grote tegenzin, en slechts na lange en vermagering
veroorzake nde aarzelingen verkiezen ze de vruchten boven de honge rdood, maar
dan toch temauwernood".
Het doet me denken aan de hedendaag se pogingen om aan natuur een
economisehe waarde toe te kennen. Pogingen die gedoemd zij n te mislukken.
Als we schoonheid willen verdedigen rnogen we niet in deze val trappen.
Schoonheid moet er zij n, omdat wij mensen daarvoor kiezen.
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