Haarlems klokkenspel op Huis te Manpad
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Als het stinzenseizoen
eind april-mei ten einde
loopt is er nog een zeldzame verschijning die
voor een a
 potheose
zorgt: het Haarlems
klokkenspel. In dit artikel meer over de historie
en mogelijkheden om
de plant met succes te
kweken in park en tuin.

300 jaar in cultuur

Stinseblomke
Haarlems klokkenspel is de dubbelbloemige variant (spontane mutatie) van de knolsteenbreek die van
nature voorkomt in een groot deel
van Midden- en West-Europa. Van
de botanische naam zijn diverse
varianten in omloop, waarvan Saxifraga granulata ‘Plena’ de juiste is.
In Friesland werd het ook wel ‘stinseblomke’ genoemd en kan zodoende gezien worden als de naamgever
van de term ‘stinzenplanten’.
Boerhaave en Linnaeus
De eerste dubbelbloemige planten
van de knolsteenbreek – nu bekend

als Haarlems klokkenspel – zijn als
spontane mutatie al voor 1720 in
Engeland gevonden door Joseph
Blind, in Croydon bij Londen. Via
Charles du Bois komt het in Leiden
terecht. Herman Boerhaave, de
vermaarde hoogleraar en directeur
van de Leidse Hortus botanicus,
vermeldt in 1720 de plant voor het
eerst in zijn ‘Index Plantarum quae
in Horto Acadêmico Lugduno-Batavo aluntur’ met de naam Saxifraga
rotundifolia alba flore pleno. Dit
jaar is Haarlems klokkenspel dus
precies 300 jaar in cultuur.
Boerhaave kende de destijds jonge
Linnaeus en zorgde ervoor dat deze
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lijfarts werd van George Clifford,
eigenaar van buitenplaats De Hartekamp in Heemstede bij Haarlem.
Clifford was een groot liefhebber
van planten. In zijn Hortus Cliffortianus uit 1737 beschrijft Linnaeus
de hele collectie van levend en
gedroogd plantenmateriaal van De
Hartekamp. In het herbarium van
Clifford zit een exemplaar van het
Haarlems klokkenspel.
Leiden of Haarlem?
Intussen rest de vraag waar de
naam Haarlems klokkenspel
vandaan komt. Met zekerheid kan
ik het, ook na heel wat zoekwerk,
niet zeggen maar ik denk dat de
volgende verklaring plausibel is:
Vanaf de 18e eeuw genieten Nederlandse bloembollen al internationale faam en het centrum van de
teelt en handel ligt in en rond Haarlem. Van Hall noemt Haarlem in
1825 reeds als vindplaats van het
Haarlems klokkenspel. Van Eeden
schrijft in 1877 dat het op verschillende plaatsen in de omstreken van
Haarlem in groot aantal groeit zoals
in de Haarlemmerhout. Befaamde
Haarlemse kwekers/handelaren als
E.H. Krelage en C.G. van Tubergen
verhandelden het in de 19e en 20e
eeuw en de familie Zocher, landschapsarchitecten/kwekers, noem-

“Uit alle deelen van den omtrek worden planten gezocht, uitgestoken
en in potten geplaatst’. ‘Direct bij den ingang: Haarlems Klokkenspel in
verbazende hoeveelheid. Is het dan nog zooveel bij Haarlem te vinden?
Ja, voor hem, die maar den weg weet. Op buitenplaatsen nog niet voor
het publiek toegangkelijk, daar groeien en bloeien ze bij duizendtallen.
De geheele bak vol was dan ook zoo met de spade tegelijk uitgestoken.
Om van te watertanden voor den liefhebber. Onze Hout levert ze nog,
maar niet in zoo’n hoeveelheid”.
Tentoonstelling, georganiseerd door Natuurhistorische Vereeniging, Haarlem, mei 1902

den het in de catalogus van hun
kwekerij Rozenhagen in Haarlem.
Het lijkt mij zeer wel mogelijk dat
het relatief veelvuldig voorkomen
van het Haarlems klokkenspel en de
teelt en handel in en rond Haarlem
gecombineerd met de bouw van het
plantje – meerdere ronde bloemen
per steel – geleid hebben tot de tot
de verbeelding sprekende naam.
Huidige vindplaatsen
Plekken waar je het Haarlems klokkenspel kunt vinden zijn schaars.
Dit komt doordat het lange tijd niet
verkrijgbaar is geweest en specifieke eisen stelt. Populaties van enige
omvang kunnen we nog aantreffen
op o.a. Beeckestijn in Velsen-Zuid,
Spaar en Hout in Haarlem, Elswout
in Overveen, Martenastate in Kornjum, de Schierstins in Veenwouden,
Harsta State in Hogebeintum, het

Haarlems klokkenspel op Beeckestijn
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Poptaslot in Marssum en rond de
Rensumaborg in Uithuizermeeden.
In de Haarlemmerhout is het helaas
nagenoeg verdwenen.
‘Juffertje’
Haarlems klokkenspel is, zoals
kwekers een wat moeilijker te
kweken plant wel aanduiden, een
‘juffertje’. De planten doen het lang
niet overal. De bekende plekken
waar het goed gedijt bevinden zich
vrijwel allemaal onder lindebomen.
De reden is tweeledig. Ten eerste
komen linden vrij laat in blad zodat
de planten lang genoeg kunnen
profiteren van het zonlicht maar
beschaduwd worden als de zon sterker wordt, later in het voorjaar en
zomer. De andere reden is het positieve effect van het afvallende blad
op de grond. Lindeblad bevat namelijk calcium en kalium. Deze mineralen maken de bosbodem minder
zuur en zijn belangrijk voor de
kwaliteit van het gewas (calcium) en
de knolvorming (kalium). Net als
de meeste stinzenplanten heeft het
Haarlems klokkenspel een voorkeur
voor neutrale tot alkalische grond.
Op de buitenplaatsen aan de
binnenduinrand groeit het Haarlems klokkenspel in (humeuze)
zandgrond. In Friesland voelt het
zich ook thuis op de klei, hoewel
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deze gronden in de loop der tijd
rijkelijk gemengd zijn met onder
andere turf, kalk en compost.

Martenastate, groeiplaats onder linden

Verdroging
Naast (lichte) schaduw hebben de
planten voldoende vocht nodig
van het najaar tot juni wanneer de
planten in rust gaan. De droogte
van afgelopen twee jaar heeft een
duidelijk negatief effect gehad. Op
de buitenplaatsen Beeckestijn en
Elswout verwelkten de planten te
vroeg waardoor de knolvorming
en daarop volgende bloei duidelijk minder waren. Het voorplein
van buitenplaats Huis te Manpad
in Heemstede zag in het verleden
deels wit van de bloemen. Nadat
de 250 jaar oude linden in 1990
gekandelaberd zijn en sinds vorig
jaar helemaal verdwenen, is ook het
Haarlems klokkenspel gedecimeerd.
Door te veel zon verpieteren de
planten en kunnen ze de concurrentie met het gras niet meer aan.
Linden zijn echter niet vereist voor
succes. In mijn tuin in Heemstede
groeit het prima op vrij vochtige,
niet uitdrogende alkalische zand-

Knolletjes en
jonge planten

grond (oude afgegraven binnenduinen) in de schaduw van een berk,
moerascipres en vruchtbomen.
Beheer
Haarlems klokkenspel vormt vanaf
ongeveer eind augustus-begin
september kleine gelobde blaadjes,
vlak boven de grond en is wintergroen. Pas in april-mei verschijnen
de bloeistelen, op veel plekken sterft
de plant in juni alweer af.
Verkeerd maaibeleid betekent niet
gelijk een aanslag op het gewas
omdat het meeste blad niet geraakt
zal worden. Er zijn verschillende gevallen bekend van plotseling
bloeiend Haarlems klokkenspel in
gras nadat door omstandigheden
pas laat werd gemaaid. Niemand
wist dat het er groeide…. Ik zie het
zelf elk jaar weer gebeuren voor de
Hervormde Kerk in Bennebroek.
Door de kleine platliggende blaadjes is het gewas wel zeer kwetsbaar
tijdens de herfst en de winter. Een
bladpakket kan de wintergroene
planten gemakkelijk verstikken.
Verwijder een teveel aan afgevallen
blad in het najaar voorzichtig van
de planten. Ook zevenblad, fluitenkruid en bramen kunnen Haarlems
klokkenspel wegconcurreren.

Vermeerdering
Bij het Haarlems klokkenspel zijn
de meeldraden in kroonbladeren
veranderd waardoor er geen zaad
gevormd wordt. Vermeerdering
vindt alleen plaats via de kleine knolletjes. Deze worden na de
bloei gevormd rond de wortelhals
en bevinden zich net onder en/of
boven de grond. Tijdens de rustperiode in de zomer kunnen de knolletjes vrij eenvoudig met de hand
of met een hark, als het oppervlak
groter is, van elkaar losgemaakt
worden en over een groter opppervlak verspreid worden. Ze hoeven
niet per se te worden ondergewerkt, maar een dun laagje humus/
compost van niet meer dan 1 cm
doet wonderen.
De planten hebben, als de grond
voldoende humus bevat, weinig of
geen behoefte aan mest. Een kleine gift van kaliumrijke mest in het
najaar kan de planten een ‘boost’
geven. Op wat zuurdere bodems
is geregeld toedienen van kalk aan
te bevelen, maar dit geldt voor de
meeste stinzenplanten.
Edwin Visser is eigenaar van biologische
Kwekerij Haarlems Klokkenspel te Heemstede
Website: haarlemsklokkenspel.nl
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