
reden om bet pad te verlaten. In andere 
heemtuinen hoeft dit niet zo te zijn: 
daar kunt u ineens iemand in de bosjes 

Brand en bramenplukkers 
Elisabeth Noorduin 

Help, brand! 
Het zal je maar gebeuren. Je zit rustig 
in de zon de kruidentuin te wieden. De 
vogels zingen, en de geur van citroen
melisse, aarde en ontbottend groen 
hangt in de lucht, Met een gelukkige 
zuebt - wat een zaligbeid, bier te mo
gen werken - kijk je, zittend op je 
burken met in de ene hand een snoei
sebaar en in deandere een uitgetrokken 
melkdistel, eens rondo 
Keel, kruiden, boom, brug, afvalhoop 
waar de vlammen uit slaan ... 
Wat is mis met dit beeld? Juist ja. Er 
boren geen vlammen uit een afvalhoop 
te slaan. Ook niet als er pas nog drie 
jongens met een sigaret langs gingen. 
Die hoop hoort daar rustig te Jiggen 
wachten tot hij eindelijk eens afge
voerd wordt. 

Elke heemtuin die redeJijk vrij toegan
kelijk is beeft, behalve van een behoor
lijke hoeveelbeid positieve belangstel
ling, soms ook, belaas, last van de
struetieve belangstelling. 
Waar ik het in dit artikel over ga heb
ben is destruetieve bclangstelling ver
oorzaakt door menselijke bezoekers. 
Rupsenplagen, stormen en woelmuizen 
kunnen inderdaad ook beel wat aan
riebten maar horen eigenJijk bij die na
tuur die we in een beemtuin aan 
menselijke bezoekers willen laten zien . 

Deze destruetieve belangstelling is in 
te delen in 4 soorten: 
A. Onwetendheid: "Ik daeht dat het ge
woon gras was"; 
B. Wetendheid: "Ik wilde weten wat 
voor orehidee daar aebteraan stond": 
C. Hebzueht: "Ja, maar we plukken 
bramen"; 
D. Vernielzucht; "Gaaf he, alles ka
pot". 

Onwetendheid
 
Er zijn twee soorten onwetende be

zoekers: mensen die wel, en mensen
 
die niet te overtuigen zijn van de
 
sehoonheid van iets onbekends.
 
De eerste groep, intelligente,
 

enige uitleg dat gras niet gewoon gras 
is en dat daar heel boeiende dingen in 
sebuil kunnen gaan. Hopelijk (en waar
sebijnlijk) kijken ze na zo'n uitleg an
ders naar 'gras' en andere 'gewone' din
gen. Ze begrijpen ook, dat een heem
tuin geen speeltuin is en zullen hun 
kinderen elders bloemen laten plukken. 
Helaas zijn er ook mensen die denken 
"het ziet er uit als gras , dus het is gras" 
en die vervolgens rustig overal hun 
kampeerstoeltjes neerzetten. Dit zijn 
ook de mensen die zeggen "Aeh, het 
zijn tech kinderen" en dat zien als een 
exeuus om hen alles maar te laten slo
pen. Gelukkig zijn zij in de minder
beid. Mensen die de sehoonheid van 
'gewoon gras ' in kunnen zien zijn be
voorreehte mensen. 

Wetendheid 
Deze groep bezoekers is minder mak
kelijk te overtuigen. Zij zien zieh als 
kenners en weten dat 'gras' geen gras 
is, maar kamgras, witbol, raaigras, bru
neI, ratelaar... En om dit alles goed in 
zich op te nemen , hebben ze geen an
dere keuze dan zieb er middenin te be
geven. 
Aangezien de Sehiedamse heemtuin 
niet erg groot is en ruim doorweven is 
met paden, hebben vogelaars hier geen 

aantreffen die op uw vraag wat hij daar 
doet, antwoordt; "Het was ongeveer zo 
groot, geJig-bruin met iets van een 
wenkbrauwstreep, en bet verdween 
hier de bosjes in" . 
Plantenliefhebbers zijn beel anders. 
Niet alleen weten ze zeker dat er verder 
van het pad af interessantere planten 
staan, want als zij hier werkten zouden 
ze de orchideeen ook niet langs het pad 
zetten. Zij gaan bier dus naarstig naar 
op zoek, vinden altijd weI iets, plukken 
dat af, bekijken bet door een loep, 
identifieeren het en gooien het weg. 
LAAT DAT TOCH STAAt"l! Na u 
willen vele anderen van die plant ge
nieten! 
Ook denken plantenkenners nogal eens 
dat ze bet recht hebben om van de pa
den af te gaan (en zo een zeer slecht 
voorbeeld gevend aan andere, brave 
bezoekers) omdat ze plantenkenners 
zijn. DAT IS NIET ZO! 

Hebzucht - diefstal en moord 
Omdat in een beemtuin mooie dingen 
staan, zijn er altijd weI bezoekers die 
hebberig worden. Wij kijken er dan 
ook helemaal niet vreemd van op als er 
mensen naar ons toekomen die , soms 
wat verIegen, vragen om wat zaad, een 
plant of bollen . Die mensen gaan ge
woonlijk weg met meer dan waar ze 
voor kwamen, want we geven graag en 
veel weg, vooral van planten waar we 
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De kruidentuin - de bordjes zijn nogal sloopgevoelig en er zijn bier en daar gaten in 
de buxuxbaag. Het snoeisel van dit jaar beb ik gestekt. De bewortelde stekken gaan 
de grond in als bet gaat regenen. De kans bestaat natuurlijk dat sommlge mensen 
juist op zo'n klein plantje zaten te wacbten... foro : E. Noorduin 

genoeg exemplaren van hebben, Deze 
mensen begrijpen ook dat we onze eni
ge overgebleven tijmplant niet weg 
kunnen geven. 
Die ene overgebleven tijmplant is nou 
precies wat ik bedoe!: ooit badden we 
er veel meer, zoals we ook veel meer 
lavendel, bieslook en buxus hadden . 
Helaas zijn er hebberige mensen die 
zieh sebamen voor bun hebberigheid 
(of gewoon een eriminele instelling 
hebben). Deze planten zijn namelijk 
gestolen. 
Goed, bet is geen grote eriminaliteit. 
Net zoals bet 'oogsten' van bieslook en 
peterselie geen grote eriminaliteit is. Ir
ritant is bet wei , want na zo'n oogster 
of uitgraver kunnen we volgende be 
zoekers veel minder laten zien. "Daar 
badden we vroeger tijm, die kale sten
geltjes zijn eigenlijk peterselie en dat 
stoppelveld moet bieslook voorstellen" . 
Bovendien is bet uitgraven niet alleen 
diefstal maar ook moord, want de uit
gegraven planten waren gewoonlijk 
grote, oude, vaststaande planten die na 
ondeskundig uitgraven dood gaan. 

Diefstal die toeh wat verder gaat dan 
bet uitgraven van plantjes, is dat van 
gereedsebap. Snoeiseharen zijn favo
riet , maar kleine zaagjes moet je ook 
goed in het oog houden, En onze 
mooie nieuwe kruiwagen zetten we el
ke naeht binnen. 

Hebzucht • het zwarte goud 
In de herfst verschijnt een andere groep 
'criminelen'. Zij brengen emmers en 
tassen mee. Het zwarte goud lokt ben: 
bramen. Deze mensen zijn bezeten. 
Ze ruiken hun doel op kilometers af
stand, gaan er recht op af en laten niets 
over. Geen braambos zo dicht, diep of 
weggestopt, bet wordt leeggeroofd 
door nijvere jam-, limonade- en wijn
makers . Bramenplukkers komen ge
woonlijk in paren. Vrouw-vrouw paren 
gaan samen de bosjes in en maken bun 
aanwezigheid kenbaar met uitroepen 
als "Hier zitten er veel" en "Hier heb ik 
hele grote". Man-man paren komen bij 
braamplukkers niet voor, althans niet 
in de Sebiedamse heemtuin. Ais het 
een man-vrouw paar betreft., gaat de 
vrouw de bosjes in en blijft de man op 
bet pad staan waehten om de volle pot
ten te bewaken. Net als de uitkijk bij 
een inbraak probeert hij bet te doen 
voorkomen, dat bij met die vrouw in de 
bosjes niets te maken heeft. 
De vrouw doet ook gewoonlijk het 
woord (bij twee vrouwen doen ze alle
bei het woord, en geven ze de volgende 
anrwoorden om de beurt), 
"Mevrouw, wilt u op de paden blij
ven?" 
"Ja, maar ik pluk bramen". 
"Het spijt me, mevrouw, maar u mag 
hier niet plukken. Wilt u op het pad 
blijven?" 

"Ja, maar we plukken bramen".
 
(Zucht) "Vanaf het pad mag u bramen
 
plukken. U trapt de begroeiing plat.
 
Wilt u alstublieft op de paden blij

ven?"
 
"Ja, maar hier zijn er veel meer".
 

Na een paar van dit soort conversaties
 
kost bet me moeite beleefd te blijven.
 
Wat doe je daar nou tegen? De mis

daad is niet groot genoeg om ze te ver

volgen. Een flinke harde duw (per on

geluk, natuurlijk) zodat ze in de bosjes
 
vallen en zich openhalen zou als enig
 
resultaat hebben dat ze oog in oog ko

men te staan met de dikste, sappigste
 
bramen waarvan iedereen weet dat ze
 
zieh diep in bet bosje schuilhouden.
 
Bestond er maar een bramendetector,
 
die we bij de ingang konden instalJeren
 
en die iedere keer met sirene en rode
 
liehten afging zodat we de gestolen
 
goederen in beslag konden nemen.
 
Het is niet dat ik die mensen hun buit
 
misgun. Ze richten tijdens het plukken
 
echter een enorme schade aan, en bo

vendien gun ik de dieren die in en van
 
de heemtuin leven die bramen veel
 
meer.
 

y\~t 'Z.. W C'- VI.. \«. C<c....d\ 
J 

Vernielzucht 
Vemielzueht begrijp ik niet. De 101 van 
iets zomaar kapotmaken ontgaat me 
volkomen, Zeker bet vemielen van 
planten, die weer gaan groeien, moet 
tach weinig voldoening geven. Een ka
pot trarnhokje is een week later nog ka-
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pot, zodat de vemieler 'trots' kan zijn
 
op zijn werk. Geeft bet een gevoel van
 
macht, een weerloze plant te vertrap

pen of af te plukken en dan weg te
 
gooien? Waarom gaan deze machts

wellustelingen niet ergens legale de

structieve arbeid verricbten, zoals: wil

gen knotten, bij een sloopbedrijf wer

ken, heide-onderhoud bij Natuurmonu

menten doen. Graffiti is wat anders;
 
sinds bet begin der tijden beeft de
 
mens de drang gehad zijn naam ergens
 
op achter te laten. Waarscbijnlijk bei

telden de Romeinen toen ze in Egypte
 
waren al "Julius was here" in de grate
 
piramide - wat even moeilijk te verwij

deren was voor de eigenaar als de
 
spuitbussenverf van tegenwoordig.
 
Gelukkig zijn er in de Scbiedamse
 
beemtuin weinig bescbrijfbare vlakken,
 
zodat graffiti zicb beperkt tot bet infor

matiebord en de keet.
 
Vemielingen worden bet meest aange

richt bij de ingang, en op afgelegen
 
stukken. De kruidentuin is regelmatig
 
het slacbtoffer van mensen die bet no

dig vinden de valeriaan te onthoofden
 
of bolpijpui te knakken. Ook worden
 
de naarnbordjes nogal eens verwijderd
 
en in de bosjes gegooid of vertrapt.
 
De bijenkasten, op een afgelegen stuk,
 
worden vooral 's winters omgegooid 

wanneer het voor de bijen bet meest en
 
voor de omgooier bet minst kwaad
 
karl.
 

Maatregelen
 
Het zou mooi zijn, als ik nu een oplos

sing aan lOU kunnen dragen - maar als
 
ik de oplossing voor criminalteit had,
 
lOU ik rijk zijn en de wereld een betere,
 
mooiere plaats. Helaas zijn destructie

ve acties nauwelijks te vermijden, ook 
niet in een heemtuin . De meeste vinden 
plaats als er geen toezicbt is - maar we 
kunnen niet overal tegelijk zijn. Een 
vaak aanwezig zijnde beheerder helpt. 
De smoes "Ik zag niemand om het aan 
te vragen" gaat dan niet meer op. 
Naar mijn ervaring gaat een goed on
derboud ook vemieling tegen. Als de 
paden goed zicbtbaar zijn kunnen be
zoekers zich claar niet in vergissen, en 
als eventuele perken (kruidentuinen 
e.d.) er redelijk netjes uitzien stappen 
minder mensen op de planten of nemen 
iets mee ("Dat merken ze tocb niet, bet 
is een puinhoop"). 
Het laten slingeren van gereedscbap 
werkt diefstal in de hand. Vooral klei
ne artikelen (snoeiscbaren en plant
schopjes) zijn erg geliefd. In de snoei
tijd is het uitkijken, want dan loop je 
regelmatig met een spa, een snoei
schaar, een grate en een kleine zaag 
rond, en . is de neiging om bet hele 
zaakje op een bankje te leggen, zodat 
je niet steeds bet bele bas moet afzoe
ken naar een even neergelegde zaag 
beel groot. 
En natuurlijk moet afval regelmatig af
gevoerd worden, zodat bet niet in 
brand wordt gestoken. Gelukkig is on
ze brand beperkt gebleven tot de afval
hoop, maar ik moet er niet aan denken 
wat er gebeurd zou zijn als er niemand 
in de beemtuin was geweest - of ik bet 
niet opgemerkt bad . In de tijd die ik 
nodig bad om brandblussers te halen en 
de brandweer te waarscbuwen was on
ze onscbuldige hoop veranderd in een 
soort towering inferno, boewel alles 
vochtig was door de aanboudende re
gens . 

Besluit 
Ondanks de ligging in een flinke stad 
in het dichst bewoonde gedeelte van 
Nederland bebben we in de Schiedam
se beemtuin eigenlijk bijzonder weinig 
last van criminaliteit. De heemtuin ligt 
vrij afgelegen, en trekt een bepaald 
soort bezoekers. Ze zijn geinteresseerd 
en belangstellend en zuinig op de 
heemtuin. Ze gooien geen papier op de 
grond en trappen niet op de planten. 
Helaas zitten er soms ook bramenpluk
kers bij, die bun vorm van natuurgenot 
beter ergens anders kunnen gaan be
drijven. 
Dat bet overal hetzelfde is, zag ik toen 
ik tijdens mijn vakantie in het jmiten
land een bezoek bracht aan een arbore
tum annex botaniscbe tuin. Het grate 
oppervlak was keurig onderbouden 
door een flinke groep toegewijde men
sen. Overal stonden naambordjes bij, 
en de bordjes met "op de paden blij
ven", "niet betreden" en "niet plukken" 
wissel den elkaar om de halve meter af. 
lk yond dat beel herkenbaar. Ook beel 
herkenbaar was de kreet van een be
beerder tegen een bezoeker die dacht 
dat die bordjes niet op bem van toe
passing waren: "He! Ga uit dat bloem
perk!" en op bet voor mij onhoorbare 
commentaar (waarscbijnlijk "Ja, maar 
we plukken bramen"): "Kan mij niet 
schelen. Ga eruit!' ' 0 

06k Schiedam
 
Elisabeth scbreef bet al in baar artikel: de meeste be

zoekers zijn geen criminelen, maar juist zeer
 
gemteresseerd en zuinig op de heemtuin. Van een van
 
deze bezoekers ontvingen we de biemaast afgedrukte
 
toto, gemaakt tijdens een nacbtvlinderexcursie, ver

zorgd door Ronald Jacobs op zaterdagavond 6 augus

tus in de Schiedamseheemtuin. Hij scbreef ons o.a.:
 
"Gelokt door een stukje in een Ituis-aan-huisblad, het 
mooie weer en de nieuwsgierigheid wie er nu op zo'n 
aankondiging afkomen, ben ik naar de heemtuin ge
gaan. M'n verbazing was groot, om te zien dat er zo'n 
60 a80 mensen aanwezig waren, waarvan heel veel 
beneden de 30 jaar (en velen maar beweren dat jon
gerendaar tocti geen interesse voor hebben)". 
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