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De coverfoto maakt wel duidelijk dat deze Aesculus 
een waanzinnige herfstkleur heeft en daarop geselec-
teerd is door boomkwekerij Pavia, Deerlijk, België in 
1993. De staat Ohio in de VS met hoofdstad Colum-
bus heeft de naam Buckeye state. De glabra is dan ook 
de staatsboom met dank aan de pioniers, deze droe-
gen buckeyezaden in hun zakken om zich te vrijwaren 
van reumatiek. Een gewoonte die ze meenamen uit 
Europa. De zaden zijn wel giftig. Vroeger werd met 
name de schors medicinaal gebruikt. Het hout wordt 
gebruikt voor meubels, vloeren en muziekinstrumen-
ten. De bomen zijn vooral te vinden langs rivier- en 
beekoevers.

Het zijn bomen tot twintig meter hoog, meestal lager 
en met een ronde kroon. De bast is ruw en op oudere 
leeftijd sterk gegroefd en in dunne plakjes afschilfe-
rend. De knoppen zijn cilindrisch, lang toegespitst en 
niet kleverig. Gekneusde takjes stinken erg. Het blad 
bestaat uit meestal vijf, soms tot zeven blaadjes. Deze 
zijn omgekeerd eirond en al dan niet lang toegespitst. 
De bladonderzijde is zeer variabel van vrijwel kaal 
tot viltig of  wollig behaard en van donkergroen, tot 
bleekgroen of  grijs. De bloemen zijn bleekgeel of  
groenachtig geel. De boom is in Nederland weinig 
aangeplant. En dat is gezien de fraaie kleur van Octo-
ber Red eigenlijk wel heel erg jammer.

Coverboom: Aesculus glabra 'October Red'
tekst en foto voorkant: Ellen van der Peet
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Voorwoord

Laten we meeR vOORuitkijken
Covid-beperkingen, wel of  niet vaccineren beheersen onze 
gesprekken en leiden tot discussies die soms een splijtzwam in 
een familie of  vriendschap zijn. Ook het verlangen om terug 
te keren naar het oude ‘normaal’ hoor ik met regelmaat. Maar 
wat is dat oude normaal? Behalve covid moeten we omgaan 
met een tekort aan personeel, woningen, betaalbare energie 
en andere wereldomvattende problemen als de klimaat- en 
milieucrisis. 

Kijk nou vooruit, niet terug of  weg, denk ik dan. Overzie wat 
je zelf  daarin kunt betekenen en blijf  geen toeschouwer aan de 
zijlijn. De balans in de samenleving maar ook die tussen mens 
en natuur is zoek. En een nieuw evenwicht ontstaat echt niet 
vanzelf. Dus handen uit de mouwen voor een groene, leefbare 
aarde. Dat kan op veel manieren en natuurlijk ook dichtbij huis 
in het Arboretum. 

Help net als onze vrijwilligers mee met de zorg voor het con-
serveren en vastleggen van de collectie bomen en planten of  
het onderhoud van onze botanische tuin, de groene parel in 
het centrum van Oudenbosch waar elk jaar duizenden bezoe-
kers van genieten. Dat zou alvast een mooi begin zijn. Wellicht 
dat de inhoud van deze nieuwe editie van de Aesculus daartoe 
nog extra inspireert.   
Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2022.

Johan van Oosterhout, 
voorzitter
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Lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen 

            
Oudenbosch, december 2021

Aan alle vrijwilligers, begunstigers, sponsoren, adverteerders en partners

Het covid-virus en de beperkende maatregelen hebben de samenleving dit jaar nog flink parten gespeeld. Talloze activi-
teiten konden daardoor geen of  slechts beperkt doorgang vinden. Ook de tuin bleef  evenals vorig jaar bijna het gehele 
voorjaar gesloten. In de zomer kwam het binnenlands toerisme goed op gang. Dat was te merken aan het bezoek van de 
tuin. Zo kregen we in augustus een recordaantal bezoekers. Een geweldige ervaring na alle stille maanden daarvoor.    

Bij het opmaken van de balans voor 2021 zien we weinig rondleidingen, exposities en concerten in de tuin, geen planten-
beurs en kindermiddag in de zomer. De jaarvergadering werd voor het tweede achtereenvolgend jaar digitaal afgewerkt. 
Gelukkig waren er vanaf  juli weer maandelijks bijeenkomsten van rondleiders en hadden we veel gelegenheid voor on-
derhoud aan tuin en gebouwen. En fijn dat de tuin, die een groeizaam jaar kende, toch nog ruim zevenduizend bezoekers 
trok. In ‘terugblik op 2021’ elders in deze Aesculus vindt u meer over hoe het de tuin en de stichting dit jaar is vergaan. 

Dat onze stichting en tuin er nog altijd gezond bijstaan, is onder meer te danken aan uw bijdrage, in welke vorm dan ook. 
Onze waardering en dank daarvoor. En natuurlijk hopen we van harte ook in het nieuwe jaar op u te mogen rekenen. Elke 
bijdrage van u als vrijwilliger, adverteerder, sponsor, partner of  begunstiger voelt steeds weer als een enorme stimulans 
bij het dagelijkse werk in de tuin en de verdere ontwikkeling daarvan. Tegelijk met deze Aesculus ontvangt u daarom de 
jaarkaart 2022 en het verzoek voor het overmaken van de jaarlijkse bijdrage. Voor begunstigers bedraagt die minimaal 15 
euro, maar het staat u natuurlijk vrij om een hoger bedrag uit te schrijven. De jaarkaart geeft immers het gehele seizoen 
twee personen gratis toegang tot de tuin.  

Onze activiteiten in en rondom de tuin zullen het komend jaar in het teken staan van de thema’s ‘Religieus erfgoed’ en 
‘Planten op reis’. Raadpleeg de evenementenkalender op onze website waar u ook de openingstijden en actualiteiten van 
de tuin vindt. In het nieuwe jaar stellen we weer alles in het werk om onze bezoekers een geweldige ervaring te bezorgen. 
We treffen u dan ook graag weer in de tuin. Mogelijk al op eerste en tweede kerstdag, want traditiegetrouw zijn we dan 
open tussen 12.00 en 16.00 uur.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig 2022. 

Met vriendelijke groet, 

    C. van de Heijden, secretaris   J.P. van Oosterhout, voorzitter

Evenementen  
in het arboretum

Door het Covid-19 virus is het op dit moment niet 
in te schatten of  en wanneer bepaalde  

evenementen door kunnen gaan. 
Kijk op www.arboretumoudenbosch.nl voor de 

meest actuele stand van zaken.
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Moeten we afscheid  
nemen van de beuk?

Klimaatbestendige 
bomen planten 

door Ellen van der Peet

Klimaatverandering is een heet 
hangijzer, naast de afname van 
biodiversiteit. De gevolgen van 
het laatste zijn steeds duide-
lijker zichtbaar geworden de 
afgelopen jaren. De gevolgen 
van het eerste zullen ook steeds 
zichtbaarder zijn in ons land-
schap onder meer in de vorm 
van kwijnende en verdwijnende 
beuken en door kevers aange-
taste naaldbomen.

Qua bomen schrijven en spreken we steeds vaker over het aanplanten van 
klimaatbestendige bomen. Wat bedoelen we dan eigenlijk? Waar moeten 
we rekening mee houden als we bomen planten? Het antwoord is minder 
eenvoudig dan het lijkt, bomen die zuidelijker in Europa floreren, zijn niet 
vanzelf  de oplossing.  

Een mix van uitdagingen
De nieuwe uitdagingen zitten vooral in combinaties van weerfactoren: 
overvloedige regenval in korte tijd, lange droogteperiodes, extremere 
warmtetemperaturen, maar toch ook nog steeds kans op ijskoude dagen 
in de winter. 
Op de lijst van bedreigde bomen als gevolg van klimaatverandering staat 
de beuk. De beuk is door de dunne schors gevoelig voor zonnebrand, de 
sapstroom vermindert dan en de kans bestaat dat de boom sterft.
Ook hebben ze snel last van droogte omdat ze oppervlakkig wortelen. 
Droogtestress leidt tot het vroegtijdig laten vallen van blad en maakt 
bomen minder vitaal. Bij beuken is vastgesteld dat ze in een jaar dat volgt 
op een droog jaar nog steeds gemiddeld meer bladeren verliezen, ondanks 
genoeg water. Vooral voor jonge boompjes kan dat fataal zijn.

Beukenbos Zweden fotograaf Bernt Fransson
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Ook nattere winters zijn niet goed voor de beuk. Meer water in de grond 
leidt tot instabiliteit en met hun oppervlakkige wortels zijn ze daardoor 
gevoeliger voor stormen en waaien ze vaker om. Echter, een beuk die uit 
zaad is ontstaan in het bos en waarvan de takken wijd uit elkaar tot op 
grond hangen, blijkt een stuk beter bestand tegen wind dan de stadsbeuk 
met zijn veelal opgesnoeide kroon. De beuk afschrijven hoeft dus ook 
niet. Veel hangt af  van de specifieke standplaats en de bodem ter plekke.

Kans voor plaagdieren
Ook de (niet inheemse) fijnspar is zeer gevoelig voor hitte, droogte en 
stormen. Bij de loofbomen is de wintereik met zijn diepe wortelsysteem 
redelijk goed bestand tegen hitte en droogte, de zomereik minder, vooral 
op droge gronden. Dat laatste blijft dus altijd een rol meespelen. Een 
boom planten op een minder gewenste grondsoort is nooit een goed idee, 
maar door de gevolgen van klimaatveranderingen luistert dat wel extra 
nauw. En als dat onvoldoende gebeurt is, leidt dat tot problemen nu. 

In periodes van aanhoudende droogte in Nederland heeft de naaldboom 
het moeilijk. Dit boomtype is niet gewend aan warm weer en weinig regen. 
De naaldbomen kunnen niet voldoende water uit de bodem opnemen en 
verslappen. Deze boom is de favoriete voedselbron van de Letterzetter (Ips 
typografus). De piepkleine kever ter grootte van een speldenknop met de 
opmerkelijke naam slaat zijn slag in de verzwakte boom. De kever boort 
zich door de stam heen en knaagt gangen in het binnenste gedeelte van de 
boom. Die gangetjes hebben wat weg van hiëroglyfen en daaraan dankt ie 
zijn naam. Met al die gangen onderbreekt het kevertje de sapstroom van 
de boom. Gezonde bomen maken hars waardoor de letterzetter geen kans 
krijgt. De letterzetter tast voornamelijk door droogte of  juist door vernatting 
verzwakte bomen aan. Ook bomen die ouder zijn dan ca. 70 jaar zijn gevoe-
liger dan jongere bomen. De schade van de letterzetter is in onze omgeving 
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zichtbaar in het landschap. Het rooien van de 
dode bomen is een behoorlijke klus. Ook in 
het Arboretum zijn al naaldbomen ten prooi 
gevallen aan de letterzetter en gerooid. Waar-
schijnlijk volgen er nog meer.

De letterzetter komt al lang in Nederland voor. 
Hij is met de invoering van de fijnspar voor 
productie van naaldhout uit Noord en Mid-
den-Europa meegekomen. Vooral deze mo-
nocultuur voor houtproductie maakt een bos 
kwetsbaarder. Tegenwoordig probeert men 
dan ook in dit soort bossen meer biodiversiteit 
toe te passen. Die omslag gaat langzaam omdat 
bomen nou eenmaal langzaam groeien. 

Concluderend, er is nog geen eenduidig ant-
woord op de vraag hoe het onze inheemse en 
ingeburgerde bomen zal vergaan. Dat we met 
extremere omstandigheden te maken hebben 
is zeker. Geniet toch maar extra van de vele 
mooie beuken en statige beukenlanen in ons 
land. Niemand weet hoe lang die er  
nog zullen zijn. 

Bronnen
•  https://weblog.wur.nl/uitgelicht/klimaatslim-bosbe-

heer-in-nederland-en-europa

•  https://edepot.wur.nl/36195

•  https://www.wur.nl/nl/show/letterzetter.htm

Vraat van de letterzetter Fotograaf Rosa-Maria Rinkl Bron Wikimedia 
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Bomen en planten hebben geen 
oneindig leven. In elke tuin heb 
je van tijd tot tijd te maken met 
dode exemplaren en nieuwe 
inzichten voor de inrichting. Vaak 
is het probleem op te lossen met 
nieuwe aanplant en of  een kleine 
herschikking. Zoals ik in de vorige 
editie van Aesculus al schreef  zijn 
in januari van dit jaar 26 elzen ge-
veld in het Arboretum. Het sloeg 
een groot ‘gat’ in de tuin en dan 
wordt het vinden van een geschik-
te oplossing meteen ingewikkel-
der. Zeker als er meerdere menin-
gen, denkrichtingen, oplossingen, 
ideeën en suggesties zijn. Soms 
stroken die met het oorspronke-
lijk tuinontwerp, soms niet. Dan 
wordt het dubben over de invul-
ling van de ontstane ruimte. Een 
schets van de ontwikkelingen 
sinds januari om dit te duiden

Historie
Bij de opening van de tuin in mei 1987 lag de 
ingang van de tuin aan de Ankerstraat. De 
bezoeker stond bij binnenkomst meteen in het 
Europese deel met vooral veel jonge, inheemse 
aanplant. Iedereen wandelde de tuin in via de 
laan die links en rechts aangeplant was met een 
dubbele rij witte elzen. Een boom met de eigen-
schap dat het een snelle groeier is. Tezamen 
met de aanplant van de dubbele rij zou de laan 
zo al gauw een meer volwassen beeld te zien 
geven. Tot in 2006 de ingang verhuisde naar 
het huidige entreegebouw was de Elzenlaan dé 
‘binnenkomer’ van de tuin. Met de verplaat-
sing van de entree veranderde het loopje van 
bezoekers en werd dit deel van het Arboretum 
minder vaak aangedaan.   

Dubben over 
tuinontwikkeling  

 door Johan van Oosterhout
eigen foto's tenzij anders vermeld

foto ellen van der Peet

Uitgangspunten bij bomensortiment

- De bomen moeten vooral droogtebestendig zijn.
- De bomen moeten een bijdrage leveren aan biodiversiteit.
-  De klimaatlaan moet een aantrekkelijk 'wandellaantje'  

vormen.
-  De laan is een testlocatie waar het publiek geattendeerd 

wordt op de boomsoorten en de relatie met het klimaat en 
de biodiversiteit.

Technische uitgangspunten bij de laan

-  De lengte van de laan is ongeveer 85 meter met een 
breedte van het pad van tweeëneenhalve meter.

-  De bomen worden niet geplant op een rechte lijn maar op 
denkbeeldige lijnen op een, twee en drie meter van de kant 
van het pad, waardoor een wat diffuus beeld ontstaat.

-  Er wordt in lengterichting geplant met wisselende afstanden 
(spel met licht en donker, effect op kruidenvegetatie).

- Het bomensortiment kent een diversiteit aan kroonvormen.
-  De eindbeeld kroonprojecties variëren van vier tot twaalf 

meter (te bereiken na ongeveer 20 á 25 jaar, in de tussentijd 
is er  ruimte voor andere elementen). Belangrijk is dat de bo-
men min of meer hun eigen karakteristieke habitus kunnen 
laten zien.

- Toepassing van zowel solitairen, duo’s en trio’s.
-  Toepassing van groenblijvend/bladverliezend, bloeiend en 

vruchtdragend.
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Verval
Door storm en wind gingen de afgelopen jaren diverse elzen verloren. 
Andere vertoonden een enorme scheefgroei. Hoewel de bomen pas 30 
jaar oud waren, hadden ze duidelijk aan vitaliteit ingeboet. Met de ver-
storingen in het plantritme kreeg de laan een steeds armoediger aanzien. 
Het besluit om de bomen te rooien en een nieuw plantplan te maken, viel 
vorig najaar na de jaarlijkse schouw van de tuin. Begin januari dit jaar velde 
de firma Martens op één dag alle elzen. Dat wil zeggen dat de bomen met 
wortel en al zijn verwijderd en de plantstrook diep is gefreesd om de open 
ruimte weer zo snel mogelijk plantrijp te maken.

De iep
Vrijwel direct lag er een suggestie om er een iepenlaan van te maken. 
De iep, een inheemse boom, zou hier prachtig passen. Het risico van de 
iepenziekte is ingetoomd en een zorgvuldige selectie van cultivars zou 
een mooie aanvulling zijn op de slechts acht iepen die de collectie nog 

telt. Het schitterende boek “Iep of  Olm, 
karakterboom van de lage landen” van Hans 
Heybroek, Leo Goudzwaard en Hans Kaljee 
kon inspireren en helpen bij de keuze van 
cultivars. Echter, het ontwerp en de realisatie 
van een plantplan kost tijd. Voor de tussentijd 
zou dit deel van de tuin enig aanzien kunnen 
krijgen door het inzaaien van een inheems, 
bloemrijk kruidenmengsel. Op aanraden van 
Herman Wevers, een van onze ‘partners in ‘t 
Groen’, werd Henk-Jan Koopman benaderd, 
een specialist in inheemse, kruidenrijke vege-
taties. Op zijn advies zaaiden we een eenjarig 
kruidenmengsel met Gele ganzenbloem, 
Grote klaproos, Korenbloem en Reukloze ka-
mille. Het resultaat was niet naar verwachting 
omdat de omstandigheden bij het inzaaien 
verre van ideaal waren en er in het zaaigebied 
hier en daar sprake was van wateroverlast. 
Desondanks bleek menigeen erg gechar-
meerd van het ruimtelijke inheemse beeld dat 
aan het eind van de zomer te zien was.  

Klimaatlaan 
Juist toen het concept ‘iepenlaan’ wat meer 
begon te leven, kwam de begeleidingscom-
missie met een vurig pleidooi voor een 
‘klimaatlaan’ met droogtebestendige bomen. 
De recente ervaring met droge zomers en 
de alom aanwezige zorg in verband met de 
klimaatverandering gaven aanleiding om hier 
met een experiment op in te spelen. Dat zou 
kunnen worden opgezet in samenwerking 

Rooien, foto's Ton Coenen
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Schets Jan van Merriënboer

met boomkwekers en partijen die hier onderzoek naar willen doen. Met 
een divers bomensortiment en een plantplan zou het bovendien een laan 
worden met een volstrekt ander aanzien dan gebruikelijk is. Het betoog 
was overtuigend, het idee aantrekkelijk. Benieuwd naar hoe het concept 
‘klimaatbestendige laan’ eruit zou kunnen zien, vroegen we om met een 
concept-ontwerp te komen. Jan van Merriënboer, docent plantenkunde 
aan Hogeschool Van Hall Larenstijn en lid van de commissie, nam die 
taak op zich. Op basis van de uitgangspunten voor de keuze van het 
sortiment en de inrichting van de laan kwam hij in juni met een concept-
ontwerp. Dat deelden we met alle vrijwilligers om het gesprek daarover 
op gang te brengen. 

Voorstel bomensortiment:

Albizia julibrissin zijdeboom
Quercus ilex steeneik
Styphnolobium japonicum honingboom
Gymnocladus dioica doodsbeenderenboom
Gleditsia tricanthos cv valse Christusdoorn
Acer monpessulanum Franse esdoorn
Celtis australis Europese netelboom
Phellodendron amurense kurkboom
Koelreuteria paniculata Chinese vernisboom
Crateagus x persimilis pruimbladige meidoorn
Acer campestre Spaanse aak
Quercus phellos wildbladige eik
Malus toringo appelboom

Reacties
Aanvankelijk kwam er weinig reactie op het ontwerp. Uit terloopse 
opmerkingen als “wel veel bomen” en “gaan we Aziaten planten in het 
Europese deel?” bleek dat er in elk geval naar het ontwerp was gekeken. 
Er sprak ook zorg uit. Pas toen het gesprek met de mensen uit de tuin-
ploeg, collectiebeheer en de kring van rondleiders gerichter werd gevoerd, 
kwam er veel los. Een kleine bloemlezing om dit te illustreren.: “Het voor-
gestelde bomensortiment hebben we al in de collectie”. “Verlaten we een 

belangrijk oorspronkelijk uitgangspunt dat 
de tuincollectie op werelddeel is ingedeeld?” 
“Is er rekening gehouden met de collectie 
links en rechts van de Elzenlaan?” “De open 
ruimte die er nu is, heeft ook charme en 
zorgt voor een divers beeld in de tuin”. “Dit 
plan vergt een grote financiële investering”. 
“Hoe droogtebestendig zijn deze bomen 
en hoe kun je spreken van een experiment 
als we die bomen al hebben?” Is voldoende 
rekening gehouden met de natte stukken 
in de plantstrook?” “Dit stuk tuin groeit 
straks helemaal dicht en vind je dat mooi?” 
Conclusie: een weinig enthousiast onthaal 
en vooral veel vragen, lees ook zorg, bij het 
conceptontwerp. Ook andere ideeën werden 
geopperd zoals: “Laat het een open gebied 
met ruw gras blijven, dat past hier en hebben 
we nergens anders in de tuin”. “Waarom niet 
enkele groepjes knotwilg planten om zo het 
inheems karakter te versterken en het idee 
van de laan te behouden? De ondergrond lijkt 
goed geschikt voor de wilg en we behouden 
zo ook de charme van de openheid.”

Zo blijken er meerdere zorgen, ideeën, 
oplossingen en zienswijzen voor de herin-
richting van het gebied en lijkt de oplossing 
ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Ik 
ben overigens erg benieuwd hoe de begelei-
dingscommissie denkt over deze reacties. Op 
het moment dat ik dit schrijf  moeten we die 
hierover nog spreken. In elk geval dubben we 
nog even verder over dit stukje tuinontwikke-
ling. Het is ook goed om niet over één  
nacht ijs te gaan. 

Zo blijken er meerdere 
zorgen, ideeën, oplos-
singen en zienswijzen 
voor de herindeling 
van het gebied
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Zoenen onder 
de maretak 

Je riskeert een draai om je oren 
als je in deze tijd van het jaar een 
onbekende (of  heimelijk be-
minde) ‘spontaan’ een kus geeft 
en je zegt naar boven wijzend: 
“Kijk, een maretak”. Maar zeg 
je al wijzend naar boven: “Kijk, 
een Mistletoe”, dan blijft die 
klap heel misschien wel uit. 
Want, weten we, zoenen onder 
de Mistletoe mag. 
Mistletoe is de Engelse naam 
voor Maretak, maar gebruik in 
de kersttijd voor de zekerheid 
maar de Engelse naam. 
Nog niet zolang geleden kenden 
we deze Angelsaksische kerst-
traditie alleen uit boeken en films 
en dat die Mistletoe hetzelfde is 
als de maretak is nog lang niet 
tot iedereen doorgedrongen. 
Maar ook in Nederland zijn er te-
genwoordig kwekerijen die suc-
cesvol de maretak als kerstver-
siering kweken en het ritueel om 
eronder te zoenen raakt ook hier 
in zwang. In Engeland stamt dit 
gebruik waarschijnlijk al uit de 
late Middeleeuwen en bestond 
zeker al in de negentiende eeuw, 
maar waar komt het oorspronke-
lijk vandaan?

Internet heeft op dergelijke prangende vragen nog wel eens een antwoord. 
En inderdaad, een groot aantal sites besteedt aandacht aan de kus onder 
de Mistletoe. En allemaal vertellen ze min of  meer hetzelfde verhaal: een 
pijl gemaakt van een maretak heeft het einde gemaakt aan het leven van de 
jonge noordse god Balder en zijn moeder Frigg (in sommige versies heet 
ze Freya) vergiet zoveel tranen op zijn lijk dat Balder weer tot leven komt. 
Frigg is uiteraard dolblij en vergeeft de maretak onmiddellijk zijn misstap. 
Ze roept hem zelfs uit tot plant van de vrede en liefde en daarom mag je 
degene die eronder staat een zoen geven. De witte besjes op de maretak 
zouden ook van haar tranen afkomstig zijn. Maar klopt dit wel? 

Fake news
In deze tijd van ‘fake news’ kan het nooit kwaad om even wat verder te 
zoeken. Wat blijkt: bij bovengenoemde bronnen wijkt het slot erg af  van 
de hiernavolgende mythe.   

Balder, de alom geliefde en wonderschone zoon van de noordse oppergod 
Odin en Frigg, de godin van de vruchtbaarheid, moederschap en seksuali-
teit, droomde drie nachten achter elkaar over zijn eigen dood. Hij besprak 
dit met zijn ouders en Frigg besloot er alles aan te doen om te voorkomen 
dat zijn dromen waarheid werden. Zij trok over de aarde en liet alle goden, 
mensen, planten en dieren, water, ijzer, steen en vuur beloven haar zoon 
geen pijn te doen. Zij beloofden dat allemaal en vanaf  dat moment leek hij 
onschendbaar. Leek, want Frigg vond een jonge maretak te onbeduidend 
om hem die belofte ook te laten doen. 
Alle goden vermaakten zich vervolgens kostelijk door met alles wat zij 
maar konden vinden naar Balder te gooien. Tot grote hilariteit van ieder-
een ketsten zelfs de grootste rotsblokken op hem af. Balder zelf  vond het 
ook prachtig. 
Loki, de bloedbroeder van Odin, de onruststoker onder de goden, vroeg 
zich jaloers af  hoe dat kon. Hij verkleedde zich als een onschuldig oud 
vrouwtje en kreeg Frigg zover dat zij hem verklapte waarom Balder 
onschendbaar was en hij ontfutselde haar ook dat ze de maretak had 
overgeslagen. Omdat Loki nu eenmaal graag de pret voor anderen bedierf, 
sneed hij een maretak af, maakte er een pijl van en gaf  die aan Höd, ook 
wel Hödur genoemd, de tweelingbroer van Balder. Deze kon tot zijn grote 
spijt niet meedoen aan het spelletje ‘Balder raken’, omdat hij blind was. 
Toen Loki hem voorstelde hem te helpen, nam hij dat aanbod dan ook 
graag aan. Loki gaf  Höd de pijl van de maretak, zette hem in de goede 

Maretak in een linde in het bos van Hans de Veth. Deze wordt telkens uit de boom gepikt door vogels, maar houdt dapper stand.

door Marja Hoebink
foto's: Theo Hoebink
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Als je iemand ongevraagd zoent die  
toevallig onder een maretak staat is 
 een draai om je oren volkomen terecht
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hebben het verhaal over de dood van Balder, en ook de rol van de maretak 
daarin, naverteld en de betekenis ervan geanalyseerd. Maar het verhaal 
kent altijd dezelfde afloop: Balder blijft dood tot in de relatieve eeuwig-
heid, alle tranen van Frigg ten spijt. Iemand met een fantasierijke duim 
heeft blijkbaar een eigen slot bedacht en anderen hebben dat klakkeloos 
overgenomen. Conclusie: in deze mythe ligt dus niet de verklaring van het 
gebruik om onder de maretak te zoenen. Er moet dus een andere oor-
sprong aan ten grondslag liggen. We zoeken verder.

Goddelijke kracht
Aan de maretak zijn door de eeuwen heen altijd wel bijzondere krachten 
toegedicht. Plinius de Oudere vertelt al in 77 na Christus in zijn Naturalis 
historia over Gallische druïden die met een gouden snoeimes volgens 
een strikt ritueel en bij een bepaalde maanstand, maretakken sneden uit 
eiken. Dat beeld kennen we van Asterix en Obelix. René Goscinny en 
Albert Uderzo, hun geestelijke vaders, hebben dat dus niet verzonnen. 
Alleen klimt de druïde Panoramix in deze strip bijna dagelijks in eiken om 
maretak voor zijn toverdrank te snijden, maar in werkelijkheid gebeurde 
dat maar zelden. Want maretak groeit niet vaak op een eik. 
Alles wat in een eik groeide was heilig en door de hemel zelf  gegeven, 
vonden de druïden. Dus werden aan de zeldzame ‘eikenmaretak’ bijzon-
dere krachten toegedicht. In een drankje verwerkt bijvoorbeeld, werd het 
aan vee gegeven om zo de vruchtbaarheid van de veestapel te garanderen. 
Daartoe werden ook maretakken in de stal gehangen. En wat werkte bij 
dieren kon vast ook geen kwaad bij mensen. De maretak werd daarom 
waarschijnlijk bij allerlei vruchtbaarheidsrituelen gebruikt. 
Het is dan ook heel goed mogelijk dat het gebruik om te zoenen onder de 
maretak terug te voeren is op deze rituelen. 

(On)gewenste intimiteiten 
We bekijken een paar volksgebruiken.
Op sommige plaatsen in Engeland kende men lang het gebruik dat een 
meisje een besje van de maretak at, de naam van een begeerde jongeman op 
een blaadje van een takje schreef  en onder haar kleren droeg in de buurt van 
haar hart. Zolang dat maretakje daar zat, maakte ze kans op zijn avances.
Een maretakje onder het matras van een pasgetrouwd stel zou zorgen 
voor een lang en vruchtbaar huwelijk.
Een meisje dat niet gezoend werd onder een maretak was gedoemd een 

richting en spoorde hem aan deze met kracht 
naar Balder werpen. Höd verheugde zich al 
op het gelach dat zou opstijgen na zijn worp, 
maar tot zijn verbazing bleef  dat uit. Balder 
viel namelijk dodelijk getroffen neer.
Zoals je je kunt voorstellen was iedereen 
buiten zichzelf  van verdriet maar er zat niets 
anders op dan Balder samen met zijn vrouw 
Nanna die van verdriet een hartstilstand 
kreeg, op de brandstapel te leggen en hen 
naar het dodenrijk te laten vertrekken. 
Na lang aandringen van de goden echter, liet 
Hel, de godin van de onderwereld, zich uitein-
delijk vermurwen om Balder onder voorwaar-
den weer naar het leven te laten terugkeren. 
Als alles en iedereen oprecht om de dood 
van Balder zou huilen, mocht hij weer leven. 
Maar als ook maar het kleinste zandkorreltje 
geen traan zou laten, moest hij in de onderwe-
reld blijven. En zo gebeurde het. Zowel het 
kleinste zaadje als het meest minuscule ijzer-
vijzeltje huilde tranen met tuiten. Oprecht, 
want Balder was immers zeer bemind. Maar 
Loki stak natuurlijk ook nu een spaak in het 
wiel. Vermomd als een oude grotbewoonster 
weigerde hij om tranen om Balder te vergie-
ten, verwenste hem zelfs en veroordeelde hem 
zo tot de eeuwige dood. Maar in de eindstrijd 
tussen goden en reuzen kwam Balder weer tot 
leven. En zo symboliseert hij de overwinning 
van het leven op de dood. 

Heel in het kort is dit het verhaal dat Snorri 
Sturleson ons in de twaalfde eeuw heeft 
nagelaten in zijn Proza Edda, de oudste op 
schrift gestelde verhalen die we kennen over 
de noordse goden. Vele schrijvers, antropolo-
gen en historici nadien, tot in onze eigen tijd, 

De maretak in de meidoorn.  
Zestien jaar geleden gezaaid door Hans de Veth en Joop van Rijsbergen.

De maretak in een mispel in het Arboretum.
Hier zie je duidelijk hoe hij uit de stam groeit.



20 21

oude vrijster te worden, dacht men. Een man die een meisje kuste, deed 
dus een goede daad. Hijzelf  hoefde de toekomstige bruidegom niet te 
zijn, hij hoefde er alleen maar voor te zorgen dat zoveel mogelijk meisjes 
behoed werden voor een eenzame en kinderloze toekomst!
Om toch ongebreidelde ongewenste intimiteiten een halt toe te roepen, is 
waarschijnlijk in het preutse Engeland van de negentiende eeuw inge-
voerd dat je na iedere kus een besje moest plukken. Waren de besjes op, 
dan mocht er niet meer gezoend worden.
Deze voorbeelden van volksgebruik hebben allemaal te maken met huwe-
lijk en vruchtbaarheid. Het ligt dus veel meer voor de hand om de traditie 
van zoenen onder de maretak toe te schrijven aan oude vruchtbaarheidsri-
tuelen. En aan bijgeloof  natuurlijk. 

De maretak wordt tegenwoordig ook in Nederland volop als kerstversie-
ring verkocht. Maar wees gewaarschuwd. Als je iemand ongevraagd zoent 
die toevallig onder een maretak staat, is een draai om je oren  
volkomen terecht!

Geraadpleegde bronnen:
•  De Cleene & Lejeune (2003) Compendium of symbolic and ritual plants in Europe.

•  De Cleene (2010) De plantencode. 

•  Mayer & Schwegler (2018) ANWB bomengids. 

•  Beekman & Olofsen (1998) Goud in groen, over het verborgen leven van de 

maretak.

•  Frazer (1890/2004) De gouden tak - over mythen, magie en religie (vertaling van 

-The Golden Bough: A Study in Magic and Religion).

•  Larrington (2017) De Noordse mythen (vertaling van Norse Myths: A Guide to the 

Gods and Heroes). 

•  Guerber (1909/2014) Noorsche mythen uit de Edda’s en de sagen (vertaling van 

Myths of the Norsemen).

•  www.volkoomen.nl diverse malen geraadpleegd in juni-september 2021

•  www.stemderbomen.nl diverse malen geraadpleegd in juni-september 2021

Daarnaast een aantal sites bezocht met de vraag waar de traditie van het zoenen 

onder de maretak vandaan komt. Telkens met hetzelfde hierboven beschreven 

teleurstellende resultaat.

maretak in een lijsterbes in het bos van Hans de Veth, imker in het Arboretum.

De Maretak (Viscum album)
De maretak wordt ook wel ‘mistel’ of ‘vo-
gellijm’ genoemd. Zijn wetenschappelijke 
naam is Viscum album. Hij behoort tot de 
vogellijmfamilie (Viscaceae)
Er zijn 70-100 soorten Viscum, verspreid 
over de hele wereld. Over het juiste aantal 
soorten bestaat nog geen overeenstem-
ming. In Europa kennen we alleen de 
Viscum album met enige ondersoorten.
‘Viscum’ is Latijn voor ‘lijm’ en ‘album’ be-
tekent ‘wit’. De witte besjes bevatten een 
kleverige vloeistof waaruit lijm gemaakt 
wordt om vogels mee te vangen. Van-
daar die naam ‘vogellijm’.
In maretak zit het woord ‘mare’ wat ‘heks’ 
of ‘spook’ zou kunnen betekenen. Opge-
hangen in de in de stal zou de maretak 
het vee beschermen tegen boze geesten 
en zo de vruchtbaarheid garanderen.
De maretak is een halfparasiet die in 
loofbomen groeit. Hij is voor water en 
mineralen afhankelijk zijn gastheer, maar 
hij maakt zelf bladgroen aan. Het is een 
traag groeiende, uiteindelijk bolvormige 
plant met langgerekte eivormige blaad-
jes die in de herfst geelgroen kleuren en 
niet afvallen. De twijgen zijn gaffelvormig 
vertakt. De plant is tweehuizig, Uit de 
groene, in groepjes staande bloemen 
groeien bij zaadzetting bij de vrouwelijke 
plant in de herfst witte, bijna doorzichtige 
besjes. Vogels eten die en verspreiden 
door hun ontlasting het zaad op andere 
potentiële gastbomen. 
In de winter valt de maretak goed op als 
de gastboom zijn blad heeft verloren en 
de plant als een reusachtig vogelnest tus-
sen hemel en aarde lijkt te zweven. Vaak 
hangen meerdere bollen in een en de-
zelfde boom. Dat zijn meestal populieren 
of wilgen, maar de maretak voelt zich ook 
thuis op fruit- of andere vruchtbomen.
Het Arboretum heeft er drie. Twee lijken 
zich vast te klampen aan twee kleine mis-
pels (Mespilanus Germanica) bij de loods 
in het Europese deel en zijn in 2015 met 
hun gastbomen meegekomen. Een heel 
wat forser exemplaar woont sinds 2005 in 
de Pruimbladige meidoorn (Crataegus x 
persimilis ‘Salendis’) die sinds 1960 in het 
Amerikaanse deel staat. Deze maretak is 
er door vrijwilligers zelf “ingeplakt”.
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De Wonderlijke 
Wereld  
van Planten.
Over communicatie 

door Ton Coenen

Dit artikel is het vervolg op het artikel met dezelfde 
naam uit de vorige Aesculus. Dat ging toen over eten 
en groeien van planten, nu gaat het over communi-
catie van planten met hun buitenwereld. De werking 
en locatie van veel daartoe noodzakelijke zintuigen 
is doorgaans een mysterie. Ondanks de vele zichtba-
re uitingsvormen van communicatie (en zintuigen) 
weten we in de plantenwereld nauwelijks hoe het 
echt werkt. Er valt dus nog veel te onderzoeken.

Communicatie onder de grond
Om erachter te komen wat er allemaal onder de grond gebeurt, vindt 
er wereldwijd veel onderzoek plaats. Bijvoorbeeld bij de samenwerking 
(symbiose) tussen planten, bodemschimmels en bacteriën. Dat onderzoek 
gebeurt niet alleen uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar vooral 
uit potentieel economische belangen, zoals voor die van de bos-, land- en 
tuinbouw. 
Zo kwam er in september 2021 in het radioprogramma van de Vara 
“Vroege Vogels” al een aantal boeiende onderzoeksaspecten naar voren in 
een gesprek met Liesje Mommer, hoogleraar Plantenecologie en Natuur-
beheer aan de Wageningen Universiteit. Ze vertelde dat ecologen rede-
lijk kunnen voorspellen welke plantensoort snel of  langzaam zou gaan 
groeien en, in samenhang daarmee, kort- of  juist langlevend zou zijn. Ze 
leiden dit af  uit het verschil in bladdikte. Dit leidde tot de onderzoeks-
vraag “Kun je ook aan plantenwortels zien of  een plant bovengronds 
sneller zal groeien (en daarmee eerder doodgaat) dan een andere plant 
die langzamer groeit (en daarmee langer leeft)”.Volgens Mommer was 
recentelijk ontdekt dat het verschil in relatieve worteldiktes inderdaad een 
cruciale rol speelt. 
Er zijn twee soorten plantenwortels: de ene relatief  lang en dun, de ander 
relatief  kort en dik (1 à 2 mm). De lange dunne horen bij zelfredzame 
alleenstaande planten. De ‘dikke’ bevatten aanhechtingsplaatsen voor 
bodemschimmeldraden (mycorrhiza). Na aanhechting zorgen die schim-
meldraden dan voor de aanvoer van water met daarin opgeloste voedings-
stoffen, nutriënten genaamd. Plantenwortels geven hiervoor op hun beurt 
voedingsstoffen verkregen uit hun koolstofassimilatie terug. Er wordt dus 
als het ware ondergronds ‘handelgedreven’, min of  meer zoals we dat in 
de mensenmaatschappij kennen. Afhankelijk van vraag en aanbod wordt 
‘gekocht’, ‘doorverkocht’ of  ‘afgewezen’ (niet aangehecht). Zo zou je van 
‘doorverkocht’ kunnen spreken wanneer de schimmeldraden een deel van 
de ‘gekochte’ voedingsstoffen van de ene plant aan de wortels van een 
andere plant in de buurt doorgeven.  

Een viertal vragen speelt hierbij een belangrijke rol
•  Hoe weten bodemschimmels de juiste aanhechtingsplaatsen te vinden? 
•  Hoe worden de aangeboden en gevraagde hoeveelheden ‘handelswaar’ 

opgemerkt en gemeten? 
•  Hoe zit het met de vele zintuigen in de wortelpunten?
•  Hoe spelen wortelbacteriën hun rol? 

22 2322
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Schimmels
In “Verweven leven” het onlangs versche-
nen boek van de Britse schrijver een bioloog 
Merlin Sheldrake wijst deze op het feit dat 
er minimaal een honderdtal verschillende 
soorten schimmels aanwezig zijn in een bos. 
Een groot deel daarvan is generalist en kan 
worden gebruikt voor interconnecties tussen 
plantenwortels. Een ander deel is specialist. 
Die hechten zich selectief  aan de wortels van 
een speciale plantensoort, of  voorziet een 
bepaald type wortelbacterie van noodzake-
lijk voedsel. Hij wijst er ook op dat schim-
mels van enorm belang voor de evolutie zijn 
geweest. Plant en dier ontstonden zo’n 600 
miljoen later dan de eerste schimmels.

Broccoli

Wieltjesboom

Prei

giraf eet aciablad

En zo zijn er legio andere voorbeelden van 
planten te vinden die signaalgassen afge-
ven met als doel zichzelf  en nabuurplanten 
te beschermen tegen vraat. Vaak kost het 
produceren van deze stoffen vele malen 
minder energie dan het tijdelijk aanmaken 
van extra gifstoffen zoals nicotine en tan-
nine. Maar signaalstoffen kunnen ook voor 
communicatie met andere soorten zorgen. 
Zo lokken geurende bloemen insecten voor 
hun bestuiving. En een aantal acaciasoorten 
gebruikt weer een heel andere, slimme tactiek: 
ze maken zoetige gele mierenbroodjes aan de 
bladpunten. De daarmee aangelokte acacia-
mieren houden de boom vrij van schadelijke 
insecten. Ze kunnen tevens gemeen steken in 
de tong van het dier dat aan het blad knabbelt

aanraking
Niet alleen bij mensen kan bouwgrond 
schaars zijn, ook planten en bomen lijden 
soms onder overbevolking. Planten zijn dan 
onderling in competitie om voldoende licht 
te vangen. Men heeft ontdekt hoe ze dit opti-
maliseren. Als ze nog in de groei zijn, voelen 
planten zowel ondergronds via hun wor-
telpunten, als bovengronds via wederzijdse 
bladaanrakingen of  zij hun stengels moeten 
verlengen of  hun bladstand zo moeten 
veranderen dat zo ieder blad optimaal belicht 
wordt. Dus we zien hier ook weer een andere 
vorm van communicatie tussen planten.

Mommer gebruikt in haar onderzoek een preiplant met relatief  dikke 
wortels en een broccoliplant met lange dunne wortels en weinig dikke. 
Zij probeerde erachter te komen hoe de beide planten via bodemschim-
mels symbiotisch ‘samenwerken’. En wat blijkt?! Beide planten groeien 
als naaste buren beter dan wanneer ze apart zouden staan! Je kunt hieruit 
concluderen dat er tussen hen een of  andere interactie plaatsvindt die 
voor beide voordelig is. 
Het onderzoek naar alle aspecten van symbiose tussen twéé planten (prei 
en broccoli) en één of  meer bodemschimmels, lijkt al complex genoeg. 
De dagelijkse praktijk is echter dat veel planten en bomen ook in de vrije 
natuur door tussenkomst van andere organismen al dan niet symbiotisch 
‘samenwerken’. Daarbij kan ook competitie nog een rol spelen. Hieruit 
blijkt dat voor veel levensvormen een grote mate van biodiversiteit cruci-
aal is voor een gezonde leefomgeving. 

Baanbrekend onderzoek
Een onderzoekster van het eerste uur is Suzanne Simard (zie kader) 
hoogleraar Bosecologie van de Britisch-Columbia University in Canada. 
Simard is inmiddels een toonaangevende autoriteit op het gebied van 
symbiose tussen planten en schimmels. In de jaren ‘90 van de vorige 
eeuw onderzocht ze of  papierberken (Betula papyrifera) en douglassparren 
(Pseudotsuga menziesii) stoffen uitwisselen tot beider voordeel. Zij voorzag 
daartoe steeds twee even grote boompjes, één van elke soort, tijdelijk 
van verschillende vormen van radioactief  kooldioxidegas (CO2). De ene 
boom kreeg isotoop 13C en de andere 14C – (in het niet-radioactieve 
CO2 in de lucht zit 12C). Vervolgens regelde ze de mate van omzetting 
van CO2 in suikers middels fotosynthese. Ze plaatste hiervoor over de 
sparren verduisteringstenten die in een aantal niveaus meer of  minder 
licht doorlieten. Door de verduistering ontstond suikertekort bij de spar. 
Dit tekort werd echter via schimmeldraden aangevuld vanuit de berk. Uit 
metingen achteraf  bleek dat de mate van uitwisseling van ‘radioactieve’ 
suikers rechtstreeks afhankelijk was van de mate van fotosynthese. 

Het gerenommeerde blad “Nature” plaatste in augustus 1997 Simard’s 
bevindingen over het stromen van plant naar plant als hoofdartikel. 
Daarmee werd tevens het grote belang onderkend van opslag van CO2 
door bossen als middel om opwarming van de aarde te beperken. In het-
zelfde nummer noemde de inmiddels emeritus hoogleraar sir David Read, 
Simard’s ontdekking van het systeem van ondergrondse interconnecties, 
het “Wood Wide Web”. Naar analogie met het “World Wide Web” kan de 
mate van ondergronds koolstoftransport alleen maar goed gereguleerd 
worden door de aanwezigheid van een adequaat werkend communicatie-
systeem.
In haar recent verschenen boek “Op zoek naar de moederboom” om-
schrijft Simard op indrukwekkende wijze de vaak barre omstandigheden 
waaronder zij dit werk heeft moeten doen. Ze beschrijft ook hoe ze in 
latere jaren een duidelijk seizoensgebonden uitwisselingsverschil heeft 
aangetoond: afhankelijk van het jaargetijde hielp de spar de berk en vice 
versa. In de winter bijvoorbeeld is de berk bladloos en dus meer afhan-
kelijk van de spar.Tot slot: Simard toont in haar boek ook nog aan dat 
zaailingen van sparren slechts kunnen overleven als ze in buurt van een 
‘spar-moederboom’ staan, ondanks de schaduw ervan. Zij krijgen als het 
ware van die ‘moeder’ de borst. Vandaar de titel van haar boek. 
Het grote belang van Simard’s levenswerk blijkt ook uit het feit dat haar 
ideeën de basis vormen voor het project “Wageningen Biodiversity initia-
tive” dat Mommer onlangs universiteitsbreed heeft opgezet.   

   
Symbiose in het Arboretum
Ook in ons eigen Arboretum vind je een aantal herkenbare voorbeelden 
van symbiose. De Wieltjesboom (Trochodendron aralioides) staat in het Pine-
tum in de buurt van de Japanse cipres (Cryptomeria  japonica  ‘Cristata’) De 
wieltjesboom kan zonder die cipres niet leven.
In de herfst vind je in het Europese deel rond de berken regelmatig vliegen-
zwammen die met hun schimmeldraden daarmee symbiotisch samenleven.

Communicatie boven de grond
Communicatie tussen planten gaat bovengronds heel anders dan onder-
gronds. De ‘communicatiemiddelen’ onder de grond bestaan uit in water 
opgeloste nutriënten. 
 De bovengrondse communicatie verloopt via ‘signaalgassen’, ‘tast en 
aanraking’ of  door vraat, licht, temperatuur en wellicht meer. Signaalgas-
sen die boodschappen overbrengen tussen individuen van dezelfde soort 
worden feromonen genoemd.  Een bekend voorbeeld hiervan zijn de 
vrouwelijke feromonen van de buxusmot die gebruikt worden om het 
mannetje in de val te lokken om zo nakomelingen te voorkomen. 

Signaalgassen
Hieronder volgen een paar opmerkelijke voorbeelden van hoe signaalgas-
sen werken.
Als er aan een boom of  struik al enkele vruchten rijp zijn, geven die het 
signaal aan vruchten in de buurt om ook te gaan rijpen door extra ethy-
leengas uit te scheiden. 
Giraffen en antilopen knabbelen graag aan de bladeren van de Afrikaanse 
acacia. Fijn voor dieren, minder fijn voor de boom. Daarom prikkelen de 
bladeren de boom tot het snel aanmaken van een dodelijk gif. Het tannine-
niveau (looizuur) in bladeren kan binnen vijf  tot tien minuten tot een 
dodelijk hoeveelheid worden opgevoerd.Tegelijkertijd produceert de betref-
fende boom het feromoon ethyleengas waardoor naburige acacia’s worden 
gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Blijkbaar weten de dieren dat 
want ze benaderen de bomen daarom zo veel mogelijk tegen de wind in. 
Als diezelfde acacia wordt aangevallen door insecten of  ziekmakende bac-
teriën, gaat hij een ander feromoon (methyljasmonaat) produceren waar-
door verdedigingsmechanismen in naburige acacia’ s worden geactiveerd. 
Populieren die belaagd worden door rupsen produceren gifstoffen om de 
aanvallers af  te weren. Tevens zenden ze signaalgassen uit om sluipwespen 
te lokken die de rupsen aanvallen. Tabaksplanten produceren extra nicotine 
in hun blad als ze aangevreten worden. Nicotine is dodelijk voor insecten. 
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Licht
De zojuist beschreven competitie om zoveel mogelijk licht te ontvangen, 
is uiteraard van levensbelang om de suikerproductie via koolstofassimi-
latie te maximaliseren. Deels voor eigen groei en deels als ruilmiddel ter 
verkrijging van water en nutriënten zoals eerder beschreven.
Distributie van licht en daarmee ook warmte van de zon is namelijk ook 
een communicatievorm! 
 
Warmte
De groei en bloei van planten is sterk afhankelijk van milieu-omstandighe-
den, waaronder die van de temperatuur. Niet alleen de opwarming van de 
aarde en het wisselen van de seizoenen, maar ook de temperaturen over-
dag en in de nacht veroorzaken een periodiciteit in de omstandigheden 

van de plantengroei. In de koudere gebieden 
komt zo in de herfst het vallen van de blade-
ren op gang. Dat gebeurt op een voor iedere 
soort eigen moment. Een eik bijvoorbeeld, 
verliest later zijn blad dan een linde. Aan de 
bladeren onttrokken voedingsstoffen zorgen 
voor vaak fraaie bladverkleuring maar vooral 
voor antivries in de takken. De gevallen 
bladeren geven op hun beurt een thermische 
laag als bescherming voor de bodem én ze 
zorgen voor voedingsstoffen voor zaden en 
startende zaailingen in het voorjaar.
  
Tot slot 
Er zijn tal van uitingen van communicatie in 
het plantenleven te ontwaren. Jammer genoeg 
kunnen vele aspecten ervan nog niet goed 
doorgrond worden. We wachten hoopvol  
op resultaten van de onderzoekers.
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Suzanne Simard werd in 1961 geboren in een typische houthak-
kersfamilie in Brits-Columbia in Canada en groeide als het ware op 
in het oerbos. Aanvankelijk begon ook zij haar carriè als houtvester, 
waar zij zich in eerste instantie moest bezighouden met het onder-
zoek naar herbeplanting van lege bosgrond na de houtkap. Heel 
vaak sloeg deze niet aan. Daar kreeg zij voor het eerst het idee dat 
bomen- en plantensoorten elkaar niet alleen beconcurreren, maar 
ook samenwerken. Daarom verlegde zij haar werkterrein naar de 
bosecologie. Al die zogenaamd efficiënt aangelegde bossen van 
maar één soort zijn helemaal niet efficiënt, ontdekte zij. Bomen 
en planten gedijen veel beter als zij met andere soorten kunnen 
samenleven. Als bezielde veldonderzoekster moest zij eind vorige 
eeuw opboksen tegen de gevestigde orde van beleidsmakers in de 
bosbouw die alleen maar geïnteresseerd waren in hoge houtop-
brengsten. Kaalslag en het wijdgebruik van glyfosaat (Monsanto) 
waren toentertijd in Canada aan de orde van de dag. Op congressen 
bevochten twee soorten mensen elkaar, voornoemde bureaugeleer-
den tegenover mensen van de praktijk. 
Zij kiest ervoor menselijke eigenschappen aan bomen en planten 
toe te dichten. Dat komt haar ook op kritiek te staan van andere we-
tenschappers. Ze zou niet afstandelijk en dus niet objectief  genoeg 
zijn. Haar tegenargument is dat je de natuur meer schade toebrengt 
door haar geen menselijke eigenschappen toe te dichten dan door 
dat wel te doen.
Na vele wetenschappelijke publicaties is “Op zoek naar de moeder-
boom” haar eerste boek voor een groot publiek.

Bron wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Suzanne_Simard.jpg



28 29

Het was om moedeloos van te worden, zoveel was 
er afgelopen zomer te schoffelen en te harken in de 
paden om ze schoon te houden van gras en onkruid. 
Een infra-weeder moest uitkomst bieden. Dat is een 
brander die met een gloeiende keramische plaat  het 
onkruid schroeit. In een informatief gesprek met Frank 
Blom, onze partner in ’t Groen, hoe aan een goede 
tweedehands te komen, bood hij prompt tegen een 
bodemprijsje een gebruikt apparaat aan. Zonder 
schoffelwerk houden we nu paden schoon. Dit ge-
reedschap doet echt meer dan het halve werk én, het 
is ook minder vermoeiend.

Goed 
gereedschap

Al geruimde tijd bestond 
de wens om een bezoek 
aan het Arboretum te kun-
nen verrijken met beknopte 
informatie over de religieuze 
achtergrond en geschiede-
nis van de tuin en de bijzon-
derheden in de collectie. 
met de toekenning van een 
subsidie van 4.500 euro van 
het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, waarvoor dank, 
konden we eind augustus op 
zestien plaatsen in de tuin 
informatiebordjes plaatsen. 
naast de kabouterroute voor 
de kleintjes en de bomenho-
roscoop van de volwassen 
bezoekers is dit een zeer 
welkome faciliteit voor onze 
bezoekers.

Bezoekersinfo  

opgespitopgespit

Vijftig leerlingen van groep zeven 
van basisschool Talente uit Oud 
Gastel bezochten op vrijdagoch-
tend 10 september het Arbore-
tum voor een leuk en leerzaam 
programma in het kader van 
monumenten klassendag. In hun 
bijzijn werd die ochtend op ludie-
ke wijze Monumentendag 2021 
geopend. Dat gebeurde achter 

het gerenoveerde entreegebouw. 
Wethouder Wierikx, Nelleke 
van Aken, lid van de commis-
sie cultuurmaand, en Johan van 
Oosterhout, voorzitter Arbore-
tum Oudenbosch, respectievelijk 
verkleed als kunstenaar, bakker 
en broeder, verhaalden samen op 
beeldende wijze de geschiedenis 
van dit rijksmonument.       

Twee jaar geleden sloot Arboretum 
Oudenbosch zich aan bij Visit Brabant, 
dé marketingpartij die Brabant in bin-
nen- en buitenland op de toeristische 
kaart zet. Dus ook het Arboretum, de 
Basiliek en het religieus erfgoed in Ou-
denbosch. Hun initiatief  “Brabant drive 
thru” bracht een dertigtal Nederlandse, 
Belgische en Duitse touroperators naar 
het Arboretum en de Basiliek. Onder 
een mooi najaarszonnetje was er zelfs 
gelegenheid om in de tuin te lunchen. Zij 
bedachten ook “toffe 48-uursbelevin-
gen” in Brabant. Het Arboretum en de 
Basiliek maken deel uit van de beleving 
"van Nassaustad Breda naar klein 
Rome". Zie www.visitbrabant.com/nl/
belevingen  

Ludieke opening   

Touroperators op bezoek

Foto Johan van Oosterhout

Foto Johan van Oosterhout

Naast vogels, eekhoorns, veld- en vleermuizen, hebben ook 
insecten hun habitat in de tuin. Al jaren beschikken die hier 
zelfs over een insectenhotel, ooit gebouwd door en op initi-
atief  van voormalig en inmiddels overleden vrijwilliger Gijs 
van Lange. Natuurlijk heeft een insectenhotel net zoals een 
gewoon hotel onderhoud nodig. Zelfs groot onderhoud, zo 
bleek afgelopen voorjaar toen onze penningmeester ermee 
aan de slag ging. Na heel wat uurtjes passen, meten, herstel-
len en vervangen, staat het hotel er nu weer prachtig bij. 
Waardering? Vijf  sterren!

Insectenhotel

Foto Johan van Oosterhout

In de vorige editie kon u in deze 
rubriek lezen dat we een mooie 
kornoelje cadeau hebben gekregen 
van een echtpaar dat zich verbon-
den voelt aan dit stukje Ouden-
bosch. Ook nu hebben we er weer 
een ‘boom van herinnering’ bij. Het 
gaat hier om de onlangs aange-
plante zilverlinde in de Lindenlaan. 
Deze boom is niet geschonken maar 
gesponsord door Sonja Vervaart. Zij 
was op zoek naar een boom waar zij 
haar naam en herinnering aan wilde 
verbinden. "En waarom niet dichtbij 
huis gezocht?", dacht ze als geboren 

Oudenbossche. Na het gesprek over 
haar wensen en onze voorwaarden 
koos ze tijdens haar bezoek aan het 
Arboretum voor deze boom. Helaas 
is Sonja inmiddels overleden, maar 
haar nabestaanden hebben nu een 
mooie plek om naartoe te gaan. 
Deze zilverlinde is gekweekt in Ou-
denbosch, bij boomkwekerij Brügel. 
En bijzonder is nog dat Piet van der 
Bom van koninklijke boomkwekerij 
Alphons van der Bom deze cultivar 
als Tilia tomentosa ‘Brabant’ voor het 
eerst op de markt bracht. Echt een 
boom van eigen bodem dus.

Boom van herinnering 

Foto Johan van Oosterhout

Foto Johan van Oosterhout
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 De hommel
een vriendelijke bij met 

een wollig, kleurig uiterlijk
tekst Ellen van der Peet, foto's Menno Reemer tenzij anders vermeld

een mooie dag in januari of  begin februari te-
voorschijn. Normaal is dat ergens eind februari 
begin maart (het verschilt per hommelsoort, 
sommige zijn altijd later dan andere). Het 
eerste wat ze doet, is zich goed voeden op de 
voorjaarsbloemen, mits die er zijn! De meesten 
van ons zullen weleens een dikke hommel heb-
ben waargenomen op de krokussen, hangend 
aan een sneeuwklokje of  zoemend langs de 
eerste vroegbloeiende struiken. En daar is de 
eerste bedreiging: het ontbreken van voldoen-
de vroege bloeiers vol met stuifmeel en nectar! 
Een uitgeputte hommel laat zich in zo’n geval 
nog wel helpen met een schoteltje suikerwater. 
Help ze door volop krokussen en sneeuwklok-
jes in je tuin te planten. 

Nestbouw
De volgende actie van de koningin is starten 
met de bouw van een nest. Afhankelijk van 
de hommelsoort doet ze dit ondergronds, 
bijvoorbeeld in een verlaten muizenhol, of  
bovengronds tussen graspollen of  in een 
holle boom. En dat is bedreiging twee: door 
de afname van het muizenbestand op het 
platteland, zijn er minder verlaten holen. Dat 
heeft ook weer gevolgen voor de nestmo-
gelijkheden van hommels. De hommels een 
handje helpen door een nestkast voor hen 
neer te zetten in je tuin heeft weinig zin. 
Hoogleraar en hommelexpert Dave Goul-
son heeft daar onderzoek naar gedaan: 300 
uitgezette nestkasten bij elkaar in de buurt 
die voldoen aan alle eisen die hommels kun-
nen stellen, leverde maar één bewoonde kast 
op. De kans dat een hommel jouw nestkast 
uitzoekt, is dus heel klein. 

Het Engelse woord voor ‘hommel’ is Bumblebee, 
letterlijk vertaald betekent dat zoiets als een ‘stun-
telende bij’. Het wegvallen van het woord ‘bij’ zorgt 
er in het Nederlands voor dat veel mensen hommels 
niet als bijen zien. Maar dat zijn het wel. Maar liefst 
20 soorten hommels kennen we in Nederland. Met 
deze wilde bijen gaat het net als met vele andere 
insecten niet goed. Tijd om eens wat langer bij deze 
vriendelijke zoemer stil te staan.

Hoewel het gemakkelijk lijkt ze te herkennen door hun mooie kleurpa-
tronen valt dat in de praktijk behoorlijk tegen. De Boomhommel heeft 
geen dubbelgangers en is daarom gemakkelijk te determineren. Maar de 
Aardhommel daarentegen heeft die wel en ze zijn nauwelijks uit elkaar 
te houden, zelfs voor kenners is het lastig. Deze soortgroep omvat niet 
alleen de 'echte' Aardhommel (Bombus terrestris), maar ook de Veldhom-
mel (Bombus lucorum), de Wilgenhommel (Bombus cryptarumen) en de Grote 
veldhommel (Bombus magnus). Ook zijn er andere wilde bijen die op een 
hommel lijken maar het niet zijn. ‘Bombus’ is afgeleid van een Grieks 
woord dat ‘gebrom, gezoem’, betekent.

Sociaal 
Hommels zijn sociale wilde bijen. Ze leven in kleine volkjes van enkele 
tientallen tot een paar honderd individuen. Alleen de honingbij, het 
huisdier onder de bijen, leeft ook zo en ook sommige groefbijen. Hom-
mels behoren net als mieren, honingbijen en papierwespen tot de sociale 
vliesvleugeligen, daarnaast heb je solitair levende bijen.
Hommelvrouwtjes werken met elkaar samen bij de nestbouw en het 
verzorgen van het nageslacht (het 'broed'). Eén vrouwtje, de koningin, 
legt alle eieren. De andere vrouwtjes, de werksters, zijn dochters van de 
koningin en leggen zelf  geen eieren, maar helpen hun moeder met het 
nest en het broed.

De koningin
Na de bevruchting in het najaar, schuilen de koninginnen in de winter en 
wachten op het vroege voorjaar. Alleen zij overleven de winter, werksters en 
mannetjes niet. Door de klimaatverandering komt de koningin soms al op 

foto ellen van der Peet 31
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De cirkel is rond 
Uit de eerste eieren die de koningin legt, komen de werksters, die de bouw 
van het nest en het verzamelen van voedsel van de koningin overnemen. 
De koningin verlaat het nest niet meer en houdt zich alleen nog bezig met 
het leggen van eieren. Later in de zomer komen er geen (onvruchtbare) 
werksters meer uit de eieren, maar mannetjes en nieuwe koninginnen. Wan-
neer deze het nest verlaten om voortplantingspartners te zoeken, begint de 
cyclus weer opnieuw. De oude koninginnen hebben hun taak volbracht.

Klimaatverandering
Hommels vertonen soms massaal trekgedrag, waarbij op een plek in enkele 
uren vele duizenden hommels langs vliegen. Het hoe en waarom van deze 
trek is nog maar beperkt duidelijk. Feit is dat het alleen in het voorjaar door 
de vrouwtjes gebeurt en dat de trek veelal in noordelijke richting is. 
Wetenschappers die zich bezighouden met hommels, maken zich zorgen 
over het voortbestaan van de hommel door de opwarming van de aarde. 
Hommels slagen er niet in om ten opzichte van de evenaar noordelij-
ker te verkassen als gevolg van hogere temperaturen. Op het zuidelijk 
halfrond komen ze al nauwelijks voor. Behalve noordwaartse migratie, 
op zoek naar koelte, kunnen dieren (en planten) ook hoger in de bergen 
gaan leven. Biologen zien bij veel dieren een trend dat hun leefgebied in 
noordelijke richting opschuift, terwijl de zuidelijke grens enigszins stabiel 
blijft. Maar de verandering van het territorium bij hommels wijkt hiervan 
af. Ze migreren niet naar het noorden, ondanks het koudere klimaat in die 
gebieden, en verlaten de meest zuidelijke territoria. Met name in Europa 
zijn geïsoleerd geraakte hommelsoorten op bergen gevonden die de 
koelte daar hebben gezocht en in de dalen zijn verdwenen. Dit alles maakt 
dat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Hommelfamilies mengen zich 
met elkaar tijdens de voortplanting, ook dat is belangrijk voor de soort. 
Bedreiging drie is dus de opwarming van de aarde. Ten vierde en tot slot 
worden hommels, net als veel andere insecten, ook bedreigd door gebrek 
aan biodiversiteit en het gebruik van landbouwgif. Dat laatste kan ook via 
planten en bollen in je tuin gebeuren die met gif  gekweekt zijn.  
Kies voor gifvrije bollen en planten!

Hommels determineren? Kijk op
https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnae-

us_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=134

Bronnen: 
•  https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Arti-

kelen/Bloemeneninsecten06watermerk.pdf

•  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-

hommels-kunnen-geen-kant-op/

•  https://www.ivn.nl/file/65925/

download?token=yWKU_bOw

•  http://www.groenjournalistiek.nl/2016/04/dier-

vriendelijke-lentetips-voor-je-tuin

•  https://www.bestuivers.nl/zoekkaarten

•  https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/bijenportret-

ten/hommels

•  https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/hom-

mels-in-je-tuin-herkennen

Dave Goulson heeft diverse boeken geschreven, 

ook alleen over hommels. Zijn lezingen en eigen 

interessante video’s zijn te vinden op Youtube 

waar hij ook een eigen kanaal heeft.

met dank aan menno Reemer voor de mooie 

foto's. Determinatie is niet zo gemakkelijk!

Kenniscentrum insecten www.eis-nederland.nl

Aardhommel
De aardhommel herken je aan de gele band op het borststuk 
en achterlijf en de witte punt aan het achterlijf. Lijkt erg op de 
veldhommel, die citroengele in plaats van okergele strepen heeft. 
Nestelt in een oud muizenhol, maar ook in een spouwmuur met 
isolatiemateriaal.

Weidehommel
Kleine hommelsoort die je kunt zien in bloemrijke weides, bossen, 
parken en tuinen. Het is een vroege soort die al vliegt vanaf februari/
maart. Herken de weidehommel aan: zwart met oranje achterlijfs-
punt. Geel bandje aan de voorkant van het borststuk en soms op 
het achterlijf.

Boomhommel
Gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine borststuk en de 
witte achterlijfspunt. Sommige werksters hebben een donkerder 
gekleurd borststuk maar altijd een wit kontje. De koningin boom-
hommel paart met meerdere mannetjes (polyandrie). Nestelt 
bovengronds in allerlei holtes, onder daken, in schuren en stallen, 
in oude vogelnestjes of in opgehangen nestkastjes die niet in de 
voorgaande winter zijn schoongemaakt.

Akkerhommel
Met zijn lange tong kan de akkerhommel nectar uit diepe bloem-
kelken pulken. Zoals smeerwortel, ossentong of witte dovenetel. 
De koningin maakt haar nest in een oud vogelnest of een verlaten 
muizenhol. Herken de akkerhommel aan de oranje haren op het 
borststuk en de punt van het achterlijf. Achterlijf is zwart behaard, 
maar er zijn ook lichtere akkerhommels (vooral in het oosten van 
Nederland) met grijze of oranje haren.

Tuinhommel
Hommel met de langste tong. Zo komen ze bij nectar die voor andere 
insecten onbereikbaar is. Je ziet ze dan ook vaak bij bloemen met 
diepe kelken; vingerhoedskruid, kamperfoelie en witte dovenetel. De 
koningin vliegt vanaf maart/april, wat later dan die van de aardhom-
mel waar ze op lijken. De tuinhommel herken je aan de gele banden 
op het borststuk en een gele band op het achterlijf. en een Witte staart-
punt. De aardhommel heeft maar één gele band op het borststuk.

Grote Koekoekshommel
Een wollig, dicht behaarde hommel. Aan de voorzijde van het 
borststuk een bruingele band, de laatste segmenten van de ach-
terlijfspunt zijn wit behaard met vaak een vleugje geel. Kan verward 
worden met de Tweekleurige koekoekshommel.
Ze bouwt in het nest van de gasthommel van de aanwezige ma-
terialen (bijenwas) een eigen broedcel, na de koningin gedood te 
hebben. Ze legt in die zelfgemaakte cocon een ei om vervolgens 
de broedzorg volledig over te laten aan de ‘gastwerksters’ (vaak de 
aardhommel)... ze handelt dus als een echte koekoek.

Uitgeputte hommel helpen, hoe doe je dat?
Neem een hommel heel voorzichtig op met een 
papiertje of een lepel en breng haar weer op krach-
ten met een oplossing van een half theelepeltje 
suiker dat je oplost in lauw water op een eetlepel. 
Gebruik nooit honing, dat kan ziektekiemen voor 
de hommel bevatten. Het kan zijn dat de hommel 
weinig actief is ondanks het suikerwater. Dan kan het 
helpen als je de hommel tijdelijk in een (schoenen)
doos stopt. Leg er eventueel wat hooi of gras in 
(nooit wol, daarin blijven klauwtjes vaststeken). Zet er 
een schoteltje in met klein laagje suikerwater en zet 
de hommel weg bijvoorbeeld in de schuur. Niet bij 
verwarming plaatsen. Je kunt de hommel zo een 
aantal uren laten staan. Grote kans dat de hommel 
meer suikerwater heeft gegeten en toch is opge-
warmd. Was de hommel erg nat door regen dan is 
deze ook weer opgedroogd. Je merkt het doordat 
de hommel actiever is. Laat deze dan vrij.

Bron: www.bijenstichting.nl/hoe-help-je-een-verzwakte-uitge-
putte-hommel-in-het-vroege-voorjaar

Hommelsteken
Wilde bijen vliegen liever weg dan dat ze steken. 
Wieden tussen foeragerende hommels is dan ook 
helemaal niet gevaarlijk. Zolang ze niet bekneld 
raken. Wilde bijen en dus ook de hommels zijn heel 
rustige dieren en zullen absoluut niet snel steken. 
Wanneer ze zich bedreigd voelen, zullen ze altijd eer-
der wegvliegen dan dat ze tot de aanval overgaan. 
Prikken is immers best een gevaarlijke actie voor een 
dier ter grootte van een paaseitje, ze kunnen geplet 
of geslagen worden door de persoon die ze steken. 
Alleen als een wilde bij echt in het nauw zit, zal ze 
overgaan tot steken. Hommelmannetjes hebben 
geen angel en kunnen helemaal niet steken.
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sels in te zaaien, maar door meer ruimte en 
door een goed maaibeheer, zodat alles wat 
nog in de bodem bewaard is tot leven wordt 
gebracht. En dat kan door minder insecti-
ciden te gebruiken, en met minder stikstof-
neerslag.” 

Hopelijk inspireert hij met zijn boek meer 
balkon- en tuinbezitters om plek in te rui-
men voor dergelijke ‘stepping stones’, want 
alle beetjes helpen in afwachting van echte 
vooruitgang op het platteland waarvoor 
harde beslissingen nodig zijn.

Na drie jaar tuinieren op een balkon is de 
opbrengst: maar liefst 350 soorten gedeter-
mineerd. Nachtvlinders vindt Caspar mooier 
dan gedacht. 
Een goede tip voor kleine buitenruimtes is: 
kies voor ongeveer 15/20 planten die het 
hele bloeiseizoen dekken en voor minder 
grote planten. Ook kruiden zijn erg geschikt. 
In het boek vind je naast een inspirerend 
verslag van het experiment, mooie foto’s en 
veel praktische informatie, een plantenlijst 
en nuttige adressen. 

Nuttige determinatietool vindt Janssen  
de app: ObsIdentify

Het Bijenhotel  
Caspar Janssen
Uitgeverij: Atlas Contact
€21,99

Op een kaal Amsterdams balkon één hoog besluit Volkskrant journalist 
Caspar Janssen een bijdrage te gaan leveren aan de toekomst van wilde 
bijen. Dit onder het motto “niet zeuren maar doen”. Ook vlinders en 
andere insecten wil hij van dienst zijn. Vogels zijn eveneens van harte 
welkom op zijn balkon. 

Het gehele balkon gaat dienen als proeftuin. Regelmatig raadpleegt hij 
deskundigen op het gebied van insecten zowel bij de start als tijdens zijn 
project. Zitten op het balkon is er een jaar lang niet meer bij. 
De basis van het boek zijn de columns die hij schrijft over zijn project 
voor de krant. Uiteindelijk is het een ontdekkingsreis en de lijst van 
bezoekende insecten groeit gestaag. De cirkel is rond als jonge bijen na 
de winter uitkomen en zijn bijenhotel verlaten. Niet alleen levert zijn 
balkon geschikt voedsel voor honderden beestjes, maar het is ook een 
biotoop voor voortplanting.
Caspar Janssen heeft een aanstekelijke, onderhoudende schrijfstijl. 
Naast alle observaties en bevindingen die de onervaren tuinier vastlegt, 
maakt hij kleine uitstapjes naar onderwerpen als de honingbij waarvan 
het onwenselijk is dat die zoveel wordt gehouden, de keuze voor verant-
woorde potgrond, ondeugdelijke bijenhotels, enzovoort. 

“Heeft het zin gehad?”, vraagt Caspar zich af ? Hij geeft zichzelf  het 
volgende antwoord:

“Natuurlijk, wat ik doe is relatief, ik hoef  maar de hoek om te lopen 
en ik zie in een gemeentelijk plantsoen veel meer volume aan bijen- en 
vlinderplanten staan. Maar toch: de variëteit op mijn balkon is groot. 
Ik zie mijn balkon maar als een kleine ‘steppingstone’, een verbindings-
schakeltje tussen plantsoenen, tuinen en andere balkons. Ik heb ook niet 
de illusie dat ik de bijenstand in mijn eentje structureel kon opkrikken, 
wel laat ik zien wat er mogelijk is op een stadsbalkon.”

Hoewel er weer plaats komt op het balkon om te zitten, voelt Caspar 
zich uiteindelijk verplicht ruimte op zijn balkon te houden voor in-
sectenvoedsel. En blijft hij verslag doen van zijn bevindingen in zijn 
columns. 22 juni 2021 schrijft hij: “Triest is het, dat het in de stad 
(Amsterdam) eigenlijk relatief  beter gaat met de wilde bestuivers dan op 
het platteland. De echte veranderingen zouden in het gewone landschap 
plaats moeten vinden. Door wilde, inheemse planten weer tot groei en 
bloei te krijgen in natuurgebieden, maar ook in bermen, op dijken, in 
slootranden en akkerranden. Niet door gebiedsvreemde bloemenmeng-

Boekbespreking:

Het Bijenbalkon 
van Caspar Janssen 
door Ellen van der Peet
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Soortgelijke en 
andersoortige Linden 

In de afgelopen kwarteeuw heeft men de verwant-
schappen tussen en binnen groepen planten vastge-
steld door verschillen in hun DNA te onderzoeken. 
Tegelijkertijd staan er op internet steeds meer “klas-
sieke” kruidboeken, flora’s en andere werken met 
verouderde soortindelingen. Hier probeer ik een 
beeld te schetsen van hoe de opvattingen over wat 
een soort is in de loop der eeuwen veranderden. Ik 
schets dat beeld aan de hand van de soortindelingen 
van de linden. Daarvan vat ik samen wat we er nu 
van weten en wat we op dat gebied in de nabije toe-
komst nog kunnen verwachten. 

Manneken of  Wijfken? 
Zo gemakkelijk als het is om op grond van uiterlijke kenmerken vast te 
stellen dat een specifieke boom een linde is, zo moeilijk is het om verschil-
lende soorten, kruisingen of  vormen ervan te onderscheiden. Theophras-
tus, die omstreeks 300 voor Christus het eerste wetenschappelijke werk 
over planten schreef, beschreef  twee vormen van zijn Philyra: de manne-
lijke en de vrouwelijke linde. 
De vrouwelijke zou bloemen en vruchten dragen, de mannelijke niet. En 
hun houtkleur en taaiheid van de bast zouden verschillen. Misschien had 
Theophrastus van niet-bloeiende lindebomen gehoord, of  er ooit zelf  
enkele gezien en aangenomen dat die hun hele leven lang nooit bloeiden. 
Maar zelfs als er in zijn tijd zulke linden bestonden dan zijn die al sinds 
mensenheugenis uitgestorven. Want bomen die nooit bloeien planten zich 
in de natuur niet voort en kunnen dus geen “aparte” soorten vormen. 
Misschien zag Theophrastus bomen van een andere familie aan voor 
“mannelijke linden”. Dat zou dan zomaar een vrouwelijk exemplaar uit de 
wilgenfamilie kunnen zijn geweest, waarvan de bloemen en vruchten in 
het katje niet altijd makkelijk als zodanig zijn te herkennen. Hoe dan ook, 
zijn indeling werd wel steeds weer overgenomen, tot ver na de Middeleeu-
wen. Ook in het eerste Nederlandstalige kruidboek, van Dodoens (1554) 
vind je die terug.  En zelfs eind 2020 werd op de wetenschappelijk ogende 
site ‘plantaardigheden.nl’  Dodoens’ steriele “manneken” gelijkgesteld aan 
de wWnterlinde (Tilia cordata) en zijn “wijfken” aan de Zomerlinde (Tilia 
platyphyllos). Dat is een verzinsel bij een verzinsel, en volstrekte flauwekul: 
de “steriele” winterlinde spreidt met zijn opgeheven bloeiwijze zijn bloe-
men en vruchten nog uitbundiger ten toon dan de zomerlinde. Zijn frisse 
voorjaarsgroene bladerdek gaat soms in de vroege zomer bijna helemaal 
schuil onder een roomgeel bloemetjestapijt.(1)

Sekseloos of  tweeslachtig?
Ook vandaag de dag zie je soms lindebomen 
waaraan geen enkele bloem zit. Misschien is 
dat dan het gevolg van snoeiwerk. Om wat 
voor reden ook, soms bloeit een exemplaar 
jaren achtereen niet. Maar zoals hierboven 
besproken, behoort zo’n boom dan niet tot 
een aparte, steriele soort. En wanneer er later 
wel bloemen aankomen, zijn die net als alle 
andere lindebloemen niet steriel maar twee-
slachtig: ze bevatten altijd zowel een stamper 
als heel veel meeldraden. Alle gelegenheid 
dus voor zelf- of  buurbestuiving, waarbij de 

stuifmeelkorrels op de stamper van de “ei-
gen” bloem, of  op die van een andere bloem 
aan dezelfde boom terechtkomen. Dat wordt 
bij de linden bemoeilijkt doordat aan een en 
dezelfde boom altijd eerst de stuifmeelkorrels 
rijp worden en pas dagen later de stamper. 
In hoeverre andere mechanismes zelfbe-
vruchting van linden belemmeren heb ik niet 
kunnen achterhalen. Maar recent onderzoek 
leverde genetisch bewijs dat in ieder geval zo-
mer- en winterlinde een “outcrossing mating 
system” hebben. Dat wil zeggen dat ieder 
exemplaar daarvan vrijwel altijd het product 
is van een kruising tussen genetisch verschil-
lende individuen. 
Bevruchting gebeurt dus meestal door het 
stuifmeel van een andere boom. Dat wordt 
soms door de wind  overgebracht, maar 
meestal door insecten. Nou kun je één enkel 
lindebloemetje nauwelijks ruiken. Dat merkte 
ik zelf  toen ik vorig voorjaar een aantal ver-
schillende bloemetjes van zo’n rijkbloeiende 
boom besnuffelde. Maar de enorme aantal-
len bloemen zorgden ervoor dat, op enige 
afstand benedenwinds van die boom, hun 
heerlijk zoete geur haast bedwelmend was. 
Op bloeiende linden komen dan ook enorme 
aantallen bijen, hommels en zweefvliegen af. 
Daarvan kun je er soms heel veel dood onder 
zo’n boom aantreffen. Het idee is daardoor 
wijdverbreid dat de nectar en/of  het stuif-
meel, met name van de zilverlinde, giftig is. 
Wetenschappelijk is allang aangetoond dat 
dat niet klopt. Daarna werd geopperd dat de 
voedingswaarde van de nectar onvoldoende 
compensatie biedt voor de inspanning om 
de boom te bezoeken. Ook dat bleek niet 
te kloppen. Een derde mogelijke verklaring 
voor die sterfte is het meest waarschijnlijk: de 
werksters van de insecten die op de linde-
bloemen vliegen leven van nature maar kort. 
Onder een boom waarop er onnoemelijk veel 
een tijdlang hebben gezeten kun je dus veel 
dode exemplaren verwachten. (2)

Wat zijn soorten en ondersoorten?
Ieder jaar komt op veel bloemen van een 
bloeiende linde stuifmeel terecht van andere, 
tegelijkertijd bloeiende lindebomen uit de 
omgeving. Dat kan leiden tot bevruchting en 
zaadzetting. Dat betekent dat hun erfelijke 
eigenschappen worden uitgewisseld. Die 
erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd in 
genen, dat zijn stukjes van de stof  DNA¹ . 

Wanneer er regelmatig stuifmeel van de ene linde op de stamper van een 
andere komt zonder dat die bevrucht wordt, dan behoren ze waarschijn-
lijk tot genetisch verschillende soorten. Hetzelfde is het geval wanneer er 
wel wordt bevrucht en kiemkrachtig zaad wordt gevormd, maar daaruit 
steriele bomen opgroeien. In beide gevallen spreken we van genetische 
isolatie. Ook wanneer twee groepen linden van dezelfde soort langdurig 
worden gescheiden door een groot gebied zonder soortgenoten, komt het 
vrijwel nooit tot bevruchting van een bloeiende boom uit de ene groep 
door stuifmeel van een boom uit de andere groep. We spreken dan van 
geografische isolatie. 
In het DNA ontstaan regelmatig mutaties. Dat zijn spontaan optredende, 
blijvende veranderingen op moleculair niveau. Wanneer zo’n verandering 
in een geslachtscel van een linde zit dan wordt die doorgegeven aan de 
bomen die daaruit groeien. Op den duur leiden die mutaties in het DNA 
meestal ook tot toenemende verschillen in morfologie (bouw en uiterlijk) 
tussen genetisch en/of  geografisch geïsoleerde boomgroepen. 

Toen Linnaeus zijn indeling van het plantenrijk ontwierp en daarmee 
orde bracht in de botanische naamgeving, moest hij het doen met de toen 
bestaande kennis. Dat betekende: DNA onbekend. Planten konden alleen 
op grond van hun morfologie van elkaar worden onderscheiden. Naar-
mate ze meer op elkaar leken, bracht Linnaeus plantengroepen onder in 
een rangorde van klassen, geslachten, soorten en variaties. Later zijn door 
de internationale vereniging van plantkundigen andere rangen toegevoegd 
aan zijn indeling. Maar voor liefhebbers, kwekers en handelaren zijn daar-
van alleen de volgende rangen interessant: familie (familia, afgekort: fam.); 
geslacht (genus, gen.); soort (species, afgekort: sp.); ondersoort (subspecies, 
subsp. of  ssp.); variëteit (varietas, var.); en vorm (forma, f.). Centraal staat 
de soortnaam, een combinatie van de geslachtsnaam (met hoofdletter 
en cursief  geschreven) en een soorteigen aanduiding (nooit hoofdletter, 
wel cursief). Om groepen binnen een soort te onderscheiden, wordt hun 
naam voorafgaan door een afkorting van de rang. De wetenschappelijk-
botanische naamgeving is sinds Linnaeus in het Latijn. De vele cultuur-
vormen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan worden cultivars (cv) 
genoemd en de naam daarvan wordt tussen enkele aanhalingstekens met 
een hoofdletter geschreven. (3)

Linnaeus gaf  geen duidelijke definitie van wat hij onder een soort ver-
stond, evenmin als voor de andere rangen trouwens. Algemeen geaccep-
teerde definities zijn er na hem ook nooit gekomen. Afhankelijk van de 
invalshoek - vorm, afstamming, DNA enz. – zijn er tientallen ‘soortcon-
cepten’ voorgesteld. Ik vind het biologisch soortconcept van Mayr (1942) 

Winterlinde (rechts) en zijn cultivar ‘Böhlje’, beide 
volop in bloei (Arboretum Oudenbosch, 28-6-2019)

Illustraties en tekst: Evert Jan van de Kaa

¹)  De verschillende soorten DNA, zoals dat van de celkern en de mitochondriën, laat ik hier voor de overzichtelijkheid verder buiten 

beschouwing, al zijn ze voor verwantschapsonderzoek wel van groot belang.

Nu het steeds goedkoper wordt om 
het hele DNA van een plant vast te 
leggen, mag je verwachten dat de 
komende jaren de verwantschap-
pen binnen het lindegeslacht nau-
wkeuriger worden vastgelegd.

Scan van Linnaeus' beschrijving van de  
Lindesoorten, synoniemen en variëteiten  

in Species Plantarum (1753)
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het meest overtuigend en gebruik de volgende definities: een soort is een 
groep van planten die in één of  meer morfologisch(e) kenmerk(en) van 
alle andere planten verschillen, en die geen of  weinig DNA uitwisselen 
met planten van andere, min of  meer verwante groepen. 
Een ondersoort is een groep van planten die een eigen verspreidingsgebied 
hebben en genetisch minder geïsoleerd zijn van andere soortgenoten dan 
van planten van andere soorten. 
Tot dezelfde variëteit behoort een groep van planten die in bouw en/of  
uiterlijk van andere ondersoortgenoten verschillen, maar daarvan gene-
tisch minder geïsoleerd zijn dan van die van andere ondersoorten én die 
ook geen exclusief  eigen verspreidingsbied hebben. Dat blijft allemaal 
ingewikkeld en ook behoorlijk vaag en subjectief, maar duidelijker kan ik 
het voor u niet maken. (4) 

Hoeveel soorten linden werden er tot nu beschreven?
Linnaeus bracht in 1753 alle hem bekende linden onder in twee soorten: 
de toen net bekende Amerikaanse linde en de Europese linde, de laatste 
onderverdeeld in zes variëteiten. Daarna nam het aantal nieuwe soortna-
men explosief  toe. Dat kwam doordat in Azië een aantal nieuwe soorten 
werd ontdekt, maar vooral door het opsplitsen van bekende soorten op 
grond van vaak minieme verschillen in bijvoorbeeld de bladbeharing. 
Omstreeks 1910 waren er al 140 verschillende soortnamen gepubliceerd. 
Die werden toen samengevoegd in 25 tot 30 soorten. In 2012 erkende 
Pigott nog 23 “echte” soorten, min of  meer volgens dezelfde indeling. De 
meeste andere soortnamen zijn nu ‘gedegradeerd’ tot synoniem, maar veel 
leven nog wel voort in die van de ongeveer 30 hybriden, ondersoorten en 
variëteiten of  de paar honderd cultivars.(5)

Heeft DNA-verwantschapsonderzoek al wat feiten 
opgeleverd?
Zoals hiervoor gezegd was Linnaeus’ indeling van het plantenrijk geba-
seerd op kenmerken in bouw en uiterlijk van de plant. Maar sinds eind 
vorige eeuw ligt het accent veel meer op analyse van mutaties in het DNA. 
Wanneer je weet welke groepen bomen dezelfde specifieke mutaties heb-
ben dan kun je er met statistische methoden een genetische “stamboom” 
mee samenstellen. Nu verschilt het DNA van planten uit verschillende 

families, zoals van een eik en een linde, op 
heel veel plaatsen. Je kunt daardoor al op 
basis van een klein deel van het DNA van een 
klein aantal planten statistisch verantwoorde 
uitspraken over hun verwantschap doen. 
Vandaar dat al ruim 20 jaar geleden werd 
voorgesteld dat linden en kaasjeskruiden bij 
één familie (de Malvaceae s.l.) horen. Sindsdien 
heeft DNA-onderzoek dat een- en andermaal 
bevestigd. Binnen die kaasjeskruidfamilie 
blijkt het DNA van alle linden weer het meest 
overeen te komen met dat van twee andere 
bomengeslachten, de ene uit Zuid-China en 
de andere uit Midden-Amerika. Op grond 
van de bouw van hun bloemen werd dat 
al eerder vermoed. De meeste plantkundi-
gen vinden nu dat deze drie geslachten één 
onderfamilie vormen, de Tilioideae. Enkelen 
beschouwen ze nog als een aparte familie, de 
Tiliaceae. Maar allen accepteren nog steeds 
als feit dat alle linden zich, als geslacht, zowel 
genetisch als in hun bouw van al hun andere 
familieleden onderscheiden. (6)  
Binnen één plantengeslacht zijn er veel min-
der verschillen in DNA. Voor betrouwbare 
uitspraken over verwantschappen daarbinnen 
moet je dan een groter deel van het DNA en/
of  dat van veel meer planten vergelijken. Voor 
de vele honderden soorten eiken is er recent 
zo’n onderzoek gepubliceerd. Omdat bij de 
linden de variaties in DNA binnen dezelfde 
soort relatief  groot zijn ten opzichte van die 
tussen soorten moet je eigenlijk zowel de vari-
atie in het DNA binnen flink wat verschillende 
natuurlijke populaties – zeg maar de lindebo-
men binnen één bos – als die tussen die popu-

laties in kaart brengen, en dat verspreid over 
het hele gebied waar ze groeien. Dat betekent 
dat je dan zowel morfologische kenmerken 
als stukken DNA van heel veel afzonderlijke 
bomen moet bepalen en vergelijken. (7) 

Voor zover ik kon nagaan zijn alleen de 
Noord-Amerikaanse en Mexicaanse linden en 

de zomer- en winterlinden uit Europa en Siberië op die manier onder-
zocht. Bij de Amerikaanse linden bleek het niet mogelijk om significante 
genetische én morfologische verschillen te vinden tussen de tot nu toe 
veronderstelde soorten en ondersoorten. Die blijken dus allemaal tot de 
Amerikaanse linde in brede zin (T. americana s.l.) te behoren. De zomer- en 
winterlinde bleken wel verschillende soorten te zijn en beide verschilden 
ook significant van de zilverlinde. Ook is geconstateerd dat hun hybride, 
de Hollandse linde (T.xeuropaea) die spaarzaam voorkomt in gemengde 
populaties, op deze wijze goed is te determineren. Zowel bij de zomer- als 
de winterlinde zijn de variaties in DNA binnen de populaties wel zo’n 
tien keer groter dan die tussen het gemiddelde DNA van die populaties. 
Mede daarom is er geen genetische basis voor het onderscheiden van de 
zomerlinde-ondersoorten T. p. subsp. cordifolia en pseudorubra. T.p. subsp. 
corinthiacum is niet op dezelfde manier onderzocht, dus daar valt hier niets 
over te zeggen. Ook bij de winterlinde is er geen genetische basis om 
ondersoorten te onderscheiden. Een uitzondering vormen de populaties 
in Zuid-Siberië. Het DNA daarvan verschilt wel duidelijk van dat van de 
andere winterlinden, zij het marginaal. Sommigen beschouwen ze nu als 
aparte soort maar de al eerder voorgestelde status van ondersoort –  T.c. 
subsp. sibirica – lijkt me meer op zijn plaats, gezien de kleine verschillen in 
DNA en morfologie. (8)

Recent zijn enkele nieuwe lindensoorten uit Iran voorgesteld. Voor zover 
dat is onderzocht vallen de variaties in hun DNA helemaal binnen die van 
de zomerlinde. Ze kunnen daarom mijns inziens het beste als variëteiten 
daarvan worden opgevat. Het DNA van de Kaukasische linde, die daar ook 
groeit, wijkt ook niet significant af. Ook in bouw en uiterlijk verschillen ze 
niet systematisch van de zomerlinden, al hebben ze wel een dubbel aantal 
chromosomen. Ze kunnen daarom het beste als een ondersoort (T. platyphyl-
los subsp. causasica) worden opgevat. Dat is al eerder voorgesteld, onder meer 
door De Jong in Dendriflora. In overeenstemming daarmee lieten meerdere 
DNA-onderzoeken zien dat het DNA van hun kruising, de Krimlinde, 
niet systematisch verschilt van dat van de T. x europaea-cultivars ‘Pallida’ en 
‘Zwarte Linde’. De correcte wetenschappelijke naam daarvan wordt dan T. 
x europaea ‘Euchlora’. Zo staat hij sinds jaar en dag in Arboretum Ouden-
bosch aangegeven. Helaas wordt hij in de plantvinder van de botanische 
tuinen met T. xeuchlora nog wel als hybride soort aangeduid. (9)

Uit een drietal studies valt af  te leiden dat een zestal Oost-Aziatische 
soorten die door Pigott werden onderscheiden op basis van hun DNA 
‘onontwarbaar’ zijn. Ook in bouw en uiterlijk lijken ze veel op elkaar. 
Misschien kunnen ze beter allemaal onder T. mandshurica worden samen-
gebracht. Voor zover ik kon nagaan zijn tot nu toe geen grootschalige 
onderzoeken van de elf  andere Oost-Aziatische lindesoorten uitgevoerd. 
Het zou me niet verbazen wanneer er ook daarvan te zijner tijd een aantal 
groot aantal wordt samengevoegd. (10)

Waar komen de verschillende lindesoorten van na-
ture voor?
Linden komen van nature alleen voor in drie grote regio’s: de Mexicaanse 
bergketens, het grootste deel van de VS en het zuiden van Canada, Europa 
en West-Azië en Oost-Azië. In het boek van Pigott (2012) vind je informa-
tie over natuurlijke verspreiding van de door hem geaccepteerde soorten. 
Ik denk dat vrijwel geen Aesculus-lezer zit te wachten op een uitgebreide 
opsomming van de vele soorten linden die je op basis van de recente 
DNA-studies al dan niet kunt combineren. In de bijgevoegde kaart 

Scan van Dodoens’ introductie in 1608 van  
Manneken en Wijfken

Natuurlijke verspreiding van de Lindensoorten
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van het Noordelijk Halfrond heb ik in groen globaal aangegeven waar 
van nature lindebomen voorkomen. Rekening houdend met de recente 
inzichten uit DNA-onderzoek heb ik de daarbinnen vaak overlappende 
verspreidingsgebieden van een aantal van de door Pigott ‘erkende’ soor-
ten ‘omcirkeld’ – uiteraard komen in de binnen die begrenzing niet groen 
gekleurde gebieden ook die soorten van nature niet voor. Alleen wanneer 
ik sterke aanwijzingen vond dat een soort eigenlijk in een andere zou 
moeten opgaan, heb ik de verspreidingsgebieden samengevoegd. De on-
derbouwing daarvoor heb ik vastgelegd in een werkdocument, waarin ook 
een overzicht van de daarbij onderzochte literatuur staat. Desgevraagd 
kunnen geïnteresseerden mij daarom vragen. Voor tien Oost-Aziatische 
soorten waarvan de toekomstige status me onzeker lijkt, heb ik de vaak 
overlappende verspreidingsgebieden niet geschetst. Wel heb ik dat gedaan 
voor T.henryana, omdat de bladeren daarvan sterk van alle andere linden 
afwijken door hun grote, naaldvormige tanden. Het is voor zover ik kon 
nagaan ook de enige Oost-Aziatische soort die in ons Arboretum staat, 
schuin achter de grot. Hij is door één specifieke boomkwekerij geënt op 
onderstammen van de ‘gewone’ Hollandse linde. Een aantal instanties 
promootte deze linde om als ‘Koningsboom’ bij de kroning van Willem-
Alexander te planten, dit tot ongenoegen van andere boomkwekers. Er 
bestaat immers ook een echte ‘Koningslinde’ ( T.europaea) Ondanks dit 
protest is toen toch op veel plaatsen de T.henryana geplant. (11)

Tot besluit
Nu het steeds goedkoper wordt om het hele DNA van een plant vast te leg-
gen, mag je verwachten dat de komende jaren de verwantschappen binnen 
het lindegeslacht nauwkeuriger worden vastgelegd. Daardoor kunnen nog 
heel wat soorten en ondersoorten een andere plaats en/of  naam krijgen.  
Dat geldt ook voor de linde, met name voor de Oost-Aziatische soorten.
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Het is zondag 11 juli tegen half  vier. Ik heb zojuist 
mijn rondleiding door het Arboretum afgerond en 
op het pleintje voor het entreegebouw neem ik af-
scheid van de deelnemers. Op de achtergrond luis-
tert een al wat ouder echtpaar mee. Ze komen naar 
me toe. “Mevrouw”, begint de mannelijk helft van 
de twee, “ik hoor dat u er veel verstand van heeft. 
Zou ik u iets mogen vragen?” Ik haast mij te zeggen 
dat ik absoluut niet zeker weet of  ik het antwoord 
wel paraat heb. Immers, hoe langer ik in het Arbore-
tum kom, hoe meer ik mij verdiep in de fascinerende 
wereld van plant en boom, hoe meer ik me realiseer 
dat ik er helemaal niet “veel verstand van heb”.  
Maar ik wil uiteraard wel een poging wagen.
“Kunt u ons misschien vertellen waarom de doods-
beenderenboom zo heet?”, vervolgt de vriendelijke 
heer. Gelukkig, dat weet ik wel zo’n beetje. 

De kinderen 
van de Doodsbeenderenboom

 door Marja Hoebink

Op het naamboordje staat dat het hier om 
een vrouwelijk exemplaar gaat en dat ‘ze’ 
in1936 hier is geplant. Waarschijnlijk door de 
paters van De Heilige Familie. Een doods-
beenderenboom kan wel 100 tot 150 jaar oud 
worden dus is deze dame in ieder geval van 
middelbare leeftijd.
In 1989 heeft een mannelijk exemplaar van de 
Gymnocladus dioica zijn opwachting in het Ar-
boretum gemaakt. Hij staat in het Amerikaan-
se deel tegen het hek aan langs de Parklaan.
Zijn aanwezigheid heeft blijkbaar vruchten 
afgeworpen. René vertelt me namelijk met 
zichtbaar plezier het volgende verhaal.

Acht jaar geleden bezocht hij met Annie en 
twee van haar zussen ook het Arboretum. In 
het gras onder de doodsbeenderenboom in 
de Paterstuin vonden zij een paar grote don-
kerbruine peulen. Interessant, vonden ze en 
terplekke ging René met zijn schoonzussen 
een weddenschap aan wie het zou lukken om 
een boompje groot te brengen. U raadt het al: 
René won de weddenschap. Zijn schoonzus-
sen lukte het niet, maar uit de paar peulen die 
hij had meegenomen wist hij twee boompjes 
te kweken. Een heeft een plaatsje gevonden 
in zijn eigen tuin, de andere belandde in de 
heemtuin in Halsteren. Beide floreren uitste-
kend en zijn al meer dan manshoog. 
Maar het verhaal is nog niet uit. Toen René een 
aantal jaren geleden besloot om het graf  van 
zijn grootouders aan moederszijde in Deventer 
te laten ruimen, nam hij de steen mee om hem 
onder de doodsbeenderenboom in de heem-
tuin uiteindelijk een laatste rustplaats te geven. 
En zo blijkt dat René al veel meer wist van die 
boom dan zijn vraag deed vermoeden.
Je treft de doodsbeenderenboom namelijk 
vaak aan op begraafplaatsen. Bijvoorbeeld op 
de Nieuwe ooster in Amsterdam Watergraaf-
smeer, waar ik hem twee jaar geleden tijdens 
een rondleiding heb gezien, maar ook op tal 

Ik loop met Annie en René Kaaks, 
we stellen ons al snel aan elkaar voor, 
naar de Gymnocladus dioica, de weten-
schappelijke naam van de bedoelde 
boom Hij torent in de Paterstuin 
hoog boven ons uit. De takken han-
gen met hun enorme bladeren ver 
over de hulsthaag heen boven het 
kerkhof  van de broeders van Saint 
Louis, bijna beschermend.
 Ik vertel dat zijn Nederlandse naam 
verwijst naar zijn grillige takken die 
aan de knekels van een geraamte 
zouden doen denken, vooral in de 
winter. De kale twijgen en takken 
hebben dan, met wat fantasie, een 
wat ‘lijkachtige’ kleur. Anderen zien 
in dat takkenspel het gewei van een 
hert, zodat de Gymnocladus ook wel 
Hertengeweiboom wordt genoemd. 
De lijst “Nederlandse namen van 
cultuurplanten (standaardlijst 
2020)”houdt het op Doodsbeende-
renboom. 

De doodsbeenderboom in de tuin 
van Annie en René Kaaks in Halsteren
Foto René Kaaks
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van andere begraafplaatsen in Nederland kun je de boom aantreffen. En 
hoewel hij hier buiten de begraafplaats staat, lijkt de Gymnocladus in de 
Paterstuin ook hier trouw de wacht te houden over de overleden broeders 
van Saint Louis.  
René kent dit gebruik ook en zo kwam hij op het idee om de grafsteen van 
zijn grootouders en de doodsbeenderenboom in de heemtuin met elkaar 
te verenigen. 
Uiteraard spreken we af  dat ik de heemtuin in Halsteren kom bezoeken 
om de spruit van ‘onze’ boom te bekijken.
Er gaan flink wat weken overheen voordat het zover is maar op 10 sep-
tember parkeren mijn echtgenoot en ik onze auto midden in de bossen 
van Halsteren. René wacht ons op bij het gebouw van heemkundekring 
Halchert, een enorm gebouw dat in het verleden dienstdeed als ‘meekrap-
schuur’. Meekrap is een plant waarvan de wortelstokken de grondstof  
leveren voor rode verfstof. Tot in de negentiende eeuw werd deze plant 
ook rond Bergen op Zoom geteeld. 
Het verhaal van de schuur klinkt bekend: een oud vervallen gebouw, eigen-
lijk alleen nog goed voor de sloop, maar toch de moeite waard om als cultu-
reel erfgoed behouden te blijven, zodoende aangekocht door de gemeente, 
door vrijwilligers gerestaureerd en in 2004 officieel door de heemkunde-
kring in gebruik genomen. René is beheerder van dit gebouw, lid van de 
werkgroep onderhoud en beheer en lid van de werkgroep genealogie.

We drinken koffie en als het ophoudt met regenen, gaan we de tuin in die 
grenst aan de schuur. Die is niet groot, maar bijzonder aangenaam. 
En daar staat ie dan: het kind van onze Gymnocladus. Hij (of  misschien wel 
Zij) staat fier naast de grafsteen, zoals René beschreven heeft. Het tafereel 
ziet er ‘levensecht’ uit. Zo echt dat bezoekers wel eens vragen of  hier 
mensen begraven liggen. 
We maken foto’s, drinken binnen een tweede kopje en dan laat René ons 
de uitgebreide verzameling van de heemkundekring in dit imponerende 
gebouw zien. 
Met een handdruk, hoe lang is dat wel niet geleden, nemen we afscheid.

Als ik weer in het Arboretum ben, kan ik het niet nalaten om tegen onze 
doodsbeenderenboom te zeggen dat het goed gaat met haar kinderen.

Feitjes en weetjes over de  
Doodsbeenderenboom 
(Gymncladus diocia)

De doodsbeenderenboom is in-
heems in het middenwesten van de 
Verenigde Staten. Van 1976 tot 1994 
was het de nationale boom van de 
staat Kentucky. 
Hij wordt ook wel de Kentucky cof-
fee tree genoemd, omdat zijn harde 
zaden geroosterd als surrogaat voor 
koffie kunnen dienen.
De wetenschappelijke naam Gymno-
cladus komt uit het Grieks en bete-
kent ‘naakte twijg’, wat verwijst naar 
de twijgen die alleen aan de top 
bebladerd zijn en diocia betekent 
‘tweehuizig’. Er zijn dus vrouwelijke 
en mannelijke bomen die voor een 
goede vruchtzetting niet te ver uit 
elkaar mogen staan.
De bladeren kunnen wel een meter 
lang worden en 60 centimeter breed. 
Ze zijn samengesteld, opgebouwd 
uit deelblaadjes die dubbelgeveerd 
aan de spil zitten.
Hij bloeit in juni en als er vruchtzetting 
heeft plaatsgevonden, verschijnen er 
lange bruine peulen met daarin zes 
tot negen zaden harde zaden. Die 
moeten eerst geweekt worden om ze 
kiemkrachtig te maken. In vroeger tij-
den werden de zaden verspreid door 
grote grazers, maar omdat die er niet 
meer zijn, is het voortbestaan van de 
boom nu voornamelijk afhankelijk 
van de mens.
De boom verliest na een prachtige 
herfstkleur redelijk snel zijn blad.
De Gymnocladus diocia is ongevoe-
lig voor verharding en strooizout en 
tevreden met elke grondsoort. Daar-
door is hij geschikt als stadsboom.
Een snelle groeier is hij niet en wordt 
ongeveer twintig meter hoog.
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De Doodsbeendenboom in de heemtuin in Halsteren. Foto Theo Hoebink
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Terugblik 2021
Bezoekers wisten ons weer  
te vinden. 

door Johan van Oosterhout
eigen foto's tenzij anders vermeld.

Ook 2021 werd een jaar waarin de sa-
menleving en dus ook onze stichting 
last had van de covid-maatregelen. De 
tuin kon daardoor pas op 17 mei de 
deuren openen. In de maanden daarna 
wisten bezoekers ons weer in groten 
getale te vinden. Voor de tuincollectie 
was het een groeizaam jaar met vol-
doende zon en regen. Activiteiten, zoals 
plantenbeurs, concerten,exposities en 
zomerkindermiddag, gingen niet of  ten 
dele door. Dat het Arboretum in juni tot 
‘tuin van de maand’ was uitgeroepen 
door de Tuinenstichting was bijzonder 
en leuk. Het bezoek aan de tuin was 
wel minder dan we gewend zijn, maar 
gezien de omstandigheden zijn we daar 
tevreden over.
Dat we 2021 goed afsluiten, danken we 
vooral aan onze begunstigers, spon-
soren en adverteerders die ons trouw 
bleven en niet te vergeten aan ons en-
thousiaste team vrijwilligers.  

Bezoekers
Onze gastheren en -dames aan de balie verwelkomden 
iets meer dan 8000 bezoekers. Dat is circa zeventig pro-
cent van het gemiddelde over de vijf  jaren voor de pan-
demie. Het oplopend percentage ‘betaald’ bezoek vindt 
zeer waarschijnlijk zijn oorzaak in de toename van het 
lokale toerisme. Augustus en september waren dit jaar 
topmaanden wat betreft bezoekersaantal. Nooit eerder 
trokken we in augustus 1710 bezoekers. Het boeken van 
rondleidingen kwam helaas nog maar matig op gang.    

Collectie 
Zoals hiervoor al is gezegd, kende de tuincollectie een 
groeizaam jaar. Alleen de maand september was droog, 
voor het overige hadden we goede temperaturen en vol-
doende regen. Planten en bomen stonden volop en lang 
in het blad. Stormen met schade voor de tuin bleven ons 
dit jaar bespaard. Punt van zorg blijft de (te) lage grond-
waterstand. De afgelopen jaren zijn daardoor een aantal 
interessante exemplaren uit de collectie verloren gegaan. 
De opmars van de letterzetter, een kever die zich 
onder de bast van sparren nestelt en de boom dodelijk 

NL doet team Halderberge
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is te vinden. Ten tweede is de inventarisatie van de werkelijk aanwezige 
collectie-items dit jaar afgerond. Door die twee zaken nu naast elkaar 
te leggen kunnen we de verschillen uitfilteren. Daarna vormt de opge-
schoonde collectie de basis voor de verdere ontwikkeling van het collec-
tiebeheer en -beleid.  

Activiteiten
Vanwege de maatregelen in verband met de pandemie kwamen er pas 
vanaf  augustus langzaamaan weer wat activiteiten in de tuin, het entree-
gebouw en de theekoepel. In het kader van ‘muziek in ’t groen’ hadden 
we concerten van het combo Rogier de Pijper op dwarsfluit en Enno 
Voorhorst op gitaar en de Markmakkers. In het entreegebouw waren er 
drie maandexposities, in de theekoepel telden we er een handvol. Er was 
weer vraag naar rondleidingen en fotosessies. De Protestantse Kerk had, 
na de goede ervaring van vorig jaar, ook dit jaar op de zondagochtend 5 
september weer een geslaagde kerkdienst in de tuin met meer dan 90 deel-
nemers. In de herfstvakantie konden veel kinderen op woensdagmiddag 
weer genieten van het programma van de kindermiddag. 
Bijzonder was de opening van de cultuurmaand en monumentendag op 
10 september op het plein achter het entreegebouw. Voor deze plek was 
gekozen om stil te staan bij het gereedkomen van de renovatie van het 
entreegebouw, een rijksmonument, zoals wel bekend is. 
Op 29 mei namen we voor de tiende keer deel aan NL doet. Met tien man 
sterk kwamen de heren van Lions Halderberge die dag paden schoffelen. 
De medewerkers van de gemeente Halderberge schortten hun deelname 
even op en staken half  oktober een handje toe bij de herfstwerkzaamhe-
den, bladruimen dus.

opening monumentendag

Om het toerisme in Halderberge incluis het 
bezoek aan de tuin substantieel te verhogen, 
moet tempo worden gemaakt bij de verdere 
ontwikkeling en de promotie van het religieus 
erfgoed. Wil die opzet slagen dan moeten 
bezoekers van het religieus erfgoed met een 
goed gevoel en verhaal huiswaarts keren. 
Gelukkig komt er schot in de bouwactivi-

aantast, heeft helaas ook onze 
tuin bereikt. Eind vorig jaar 
ontdekten we het kevertje in 
enkele sparren in het Pinetum, 
die daarom in het voorjaar 
zijn gerooid. Later bleken, 
niet onverwacht, ook de 
andere sparren aangetast. Nu 
ook die zijn geveld, wordt dit 
stukje tuin, onder vrijwilligers 
bekend als het ‘sleutelgat’, op-
nieuw ingericht. Voor een deel 
ligt hier de kans om de border 
te verlengen die langs de 
beukenhaag aan de Parklaan 
ligt. Vooralsnog is het gebied 
ingezaaid met groenbemester 

De tuin is ook om van te leren. De brugklassen van Markland Ouden-
bosch en Zevenbergen maakten tijdens een bezoek aan de tuin een 
praktijkopdracht voor het vak biologie. De leerlingen van groep een tot 
en met drie van basisschool de Schittering mochten het thema herfst in de 
tuin ervaren. De studenten van de opleiding tree-technician van Helicon 
legden met diverse praktijkopdrachten hier hun proefexamen af. 

Tuin & onderhoud  
Bomen, planten, gebouwen, vijver en paden vragen gedurig om onder-
houd. Op de inventarisatie van ‘winterwerkzaamheden 2020-2021’, het 
jaarprogramma voor onderhoud en ontwikkeling, stonden ruim 60 acties 
in de tuin en 20 civiele werkzaamheden. Het ‘kleinere’ werk zoals bijvoor-
beeld het uitrijden van compost en houtsnippers, het uit – en verplanten, 
onderhoud aan de paden, bloemenborders, boomspiegels en het ruimen 
van blad, konden we zelf  met de vrijwilligers van de dinsdag- en zater-
dagploeg. Werk waar we zelf  niet voor zijn uitgerust of  dat inzet van 
machines vergt, besteedden we uit. Zo is het rooien van 26 bomen in de 
Elzenlaan in februari professioneel uitgevoerd door de firma Martens, die 
vervolgens in mei ook nog vijf  grote sparren in het Pinetum heeft geveld. 
Het maaiwerk, scheren van de hagen en het opschonen van de Bansloot 
was weer in goede handen van onze partner Blom Hoveniers.
Nadat de theekoepel in 2020 een grote schilderbeurt kreeg aan de buiten-
kant, is dit jaar de binnenkant en de renovatie van de openslaande deuren 
onder handen genomen. Het gebouwtje staat weer voor jaren stralend op 
de kop van de vijver. 
Het entreegebouw ziet er weer tiptop uit nu de renovatie van de buitenzijde 
medio dit jaar is afgerond. Het niet passende voegwerk is verwijderd en ver-
nieuwd, kapotte stenen zijn uitgezaagd en vervangen, de bestaande, traditio-
nele deuren zijn voor zover mogelijk hersteld en tochtvrij gemaakt. Alle hout-
werk aan de buitenkant heeft een grondige verfbeurt gehad. Zelf  zorgden we 
voor de reparatie en het tochtvrij maken van de raampartijen. De omgeving 
van het gebouw hebben we voor eigen rekening opnieuw laten bestraten.  
In de zomer constateerde Brabantse Delta blauwalg in de vijver, zeer 
waarschijnlijk veroorzaakt door het beroeren van de bodem bij het 
afvissen van karpers en het afsteken van leliepartijen in de voorafgaande 
winter. Overigens ging het om een laaggradige vervuiling met weinig of  
geen gevaar voor bezoekers.  
Het insectenhotel in het Europese deel is geheel in eigen beheer gereno-
veerd. Met een verstevigde constructie, een nieuw dak en nieuwe nest-
plekken voor insecten kan het hotel weer jaren mee.  
En natuurlijk was er ook het jaarlijks terugkerende werk, zoals bijvoor-
beeld het schoonmaken en indien nodig verhangen van de nest- en 
vleermuiskasten, het nazien en waar nodig repareren van de zitbanken, het 
onderhoud aan het straatwerk en het schilderwerk aan de oude en nieuwe 
loods en het straatwerk.

Ontwikkeling en promotie 
De goede staat van onderhoud zorgt voor veel enthousiaste reacties bij 
bezoekers. Met het aanbieden van een kabouterroute, een boomhoro-
scoop en een rondleiding proberen we de beleving van het bezoek inten-
ser te maken. Met het ontwikkelen en plaatsen van achttien informatie-
borden, die elk iets vertellen over die plek of  bijzonderheid in de tuin, zijn 
we er, getuige de reactie van bezoekers, in geslaagd de belevingswaarde 
van het tuinbezoek verder te verhogen. Wel fijn dat we voor de noodzake-
lijke investering van 5.400 euro een subsidie van 4.500 euro ontvingen van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

leerlingen Markland voor herfstles in Arboretum

vijver bloeiende lelies

om de bodem te verbeteren.   
Na het vellen van zesentwintig elzen in de 
Elzenlaan in februari van dit jaar lag er de 
opdracht c.q. uitdaging om de laan opnieuw 
in te richten. Inmiddels zijn daar verschillende 
ideeën voor geopperd. Met het veranderen 
van het aanzien van het Europese deel in de 
loop van dit jaar kwamen ook weer nieuwe 
ideeën op. Het gesprek daarover duurt nog 
wel even voort. 
Flinke vooruitgang boekten we op het gebied 
van collectiebeheer. Ten eerste is de ver-
nieuwde database voor de collectie beschik-
baar. Dat is de digitale administratie van de 
verzameling bomen en struiken die in de tuin 

entreegebouw gerenoveerd

onderhoud beelden

infoborden
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teiten. Na de zomer is gestart met de werk-
zaamheden aan de Mariabouw. De renovatie 
van Markt 68 vordert en die van Sint Anna is 
volop in voorbereiding. De invulling van de 
publieke ruimte, die de verschillende onder-
delen van het religieus erfgoed verbindt, is 
nog een punt van zorg. Samen met onze bu-
ren van Herbergier en Thomashuis voerden 
we hierover gesprekken met het gemeente-
bestuur dat met ons het belang ziet van een 
groene, verblijfsvriendelijke publieke ruimte 
in het religieus centrum.   
Voor de promotie van het religieus erfgoed 
in binnen- en buitenland werken we samen 
met Visit Halderberge en Visit Brabant. De 
introductie van de Ticketshop door Visit 
Halderberge waardoor bezoekers vooraf  
digitaal een entreebewijs of  rondleiding 
kunnen kopen, is een succes. Met de actie 
‘Brabant drive thru’ van Visit Brabant hebben 
we op 12 september ongeveer 30 tourope-
rators kennis gemaakt met onze tuin en de 
Basiliek. Eerder liften we mee in de campagne 
‘hier moet je zijn’ van Visit Brabant. Die was 
erop gericht om na de lockdown de binnen-
landse toerist naar de tuin te krijgen. En in 
het najaar startte de campagne ‘toffe 48-uurs 
belevingen’. Daarbij heeft de tuin samen met 
de Basiliek een plek in de 48- uurs beleving 
“van Nassaustad Breda naar klein Rome”. 
Die campagne richt zich op de Nederlandse, 
Vlaamse én Duitse markt. Zie https://www.

visitbrabant.com/nl/belevingen/in-een-dag-

van-nassaustad-breda-naar-klein-rome

 
Vrijwilligers
Voor het vele werk in of  in het verlengde van 
de tuin kunnen we een beroep doen op een 
enthousiast team van circa 80 vrijwilligers die, 
structureel of  incidenteel, naar vermogen 
een groter of  kleiner deel voor hun rekening 
nemen. Een globale berekening van de tijd 
die zij op jaarbasis besteden aan alle voorko-
mende werkzaamheden, komt uit op circa 10 
duizend uren werk!
Een punt van aandacht is dat de gemiddelde 
leeftijd van het vrijwilligersteam stijgt. Dat 
ook enkele collega’s zijn afgehaakt, is niet 
verwonderlijk. Vanwege de pandemie waren 
ontmoetingen beperkt en dan verslapt de 
onderlinge band. Zo zijn bijvoorbeeld samen-
komsten van baliemedewerkers en deels ook 
die van de rondleiders vervallen. 

Financiën & organisatie
De financiële situatie van de stichting is nog steeds gezond. De jaarre-
kening 2020, op de website te vinden onder het kopje ‘jaarvergadering’, 
laat zien dat we bij tegenvallende bezoekersaantallen in staat zijn een 
verliesjaar op te vangen. De jaarrekening voor 2021 zal geen wezenlijk 
ander beeld geven. Uiteraard hebben twee financieel minder goede jaren 
op rij wel gevolgen voor de ruimte die er is voor vervangingsinveste-
ringen, groot onderhoudsverplichtingen en ontwikkelingen in de tuin. 
De goede financiële positie van de stichting is te danken aan degelijk 
financieel beleid maar vooral ook aan onze begunstigers, sponsoren, 
partners en adverteerders die ons voor het over-overgrote deel ook in 
deze moeilijke economische periode trouw bleven. Op dit moment heb-
ben we 21 sponsoren in het bomen-en vijverfonds, 14 pad-sponsoren en 
895 begunstigers. Met de bijdrage van de gemeente Halderberge en het 
beleid dat vrijwilligers geen vergoeding ontvangen, is de continuïteit van 
de bedrijfsvoering voor een overzienbare periode verzekerd. Overigens 
kunnen we daarbij rekenen op grote betrokkenheid en deskundigheid van 
onze partners: Blom Hoveniers, Saver, gemeente Halderberge, de NVBT, 
Groenbeheer, Curio Prinsentuin Oudenbosch, Visit Halderberge en uiter-
aard onze eigen begeleidingscommissie.  

Slot
Vanwege de maatregelen in verband met de pandemie zijn de resultaten 
van dit jaar sobertjes. Tegelijkertijd kunnen we tevreden vaststellen dat, in 
de maanden dat we open waren, veel bezoekers de ‘groene parel’ onder 
het religieus erfgoed weer wisten te vinden en dat stichting Arboretum 
Oudenbosch nog immer gezond en vitaal is. 
Dank aan iedereen die dit jaar op enigerlei wijze een bijdrage leverde aan 
de instandhouding en ontwikkeling van onze prachtige botanische tuin 
Arboretum.

Het bestuur

Brabant Drive

vrijwilligers koffiepauze op dinsdag, foto Ria Coenen
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lekker zijn ze niet vanwege de tannine. 
Deze kun je verwijderen door ze enkele 
dagen in water te leggen en dat regelmatig 
te verversen. In feite dezelfde behandeling 
als bij eikels om die eetbaar te krijgen voor 
een weinig voedzaam doch maagvullend 
brood van eikeltjesmeel.

Dit geschenk is eigenlijk een experiment, 
want we weten helemaal niet of  ons 
klimaat wel geschikt is. In Engeland is er 
enige ervaring mee, ten zuiden van Londen 
lukt het wel met deze soort, maar rijpe 
vruchten zijn er niet vaak. 

‘Roze struik’ 
Dit tweede cadeau is ook geplant in de 
Aziatische collectie. De Alchornea davidii  is 
een bladverliezende struik. In het voor-
jaar valt deze plant op door de kleur van 
het jonge blad dat zich dan ontvouwt. 
De struik is wel wat gevoelig voor de 
omstandigheden, maar heeft de plant 
het naar de zin dan verschijnt het blad in 
een mooie roze kleur en verkleurt in de 
loop van de tijd naar groen. Vanwege die 
opvallende bladkleur heb ik hem ‘Roze 
struik’ genoemd. In de bladoksels zitten 
de bloemknoppen. Bladuitloop en bloei 
vinden tegelijkertijd plaats, maar de bloem 
is onopvallend. Alleen de rode meeldraden 
en stempels zijn te zien.
Oorspronkelijk hoort de plant thuis in 
China, in Shanxi, waar hij is gevonden 
door pater David (zie inzet). De weten-
schappelijke plantennaam Alchornea davidii 

Op 19 september jongstleden kwamen leden van de 
Belgische Dendrologische Vereniging een bezoek 
brengen aan het Arboretum. Deze bezoeken hebben 
een al lange traditie en ze brengen altijd een bijzondere 
plant mee als geschenk. Net als al andere planten die 
nieuw zijn in het Arboretum, beschrijven we deze plan-
ten en plaatsen die gegevens in een data base. Als bota-
nische tuin zijn we verplicht dit te doen, zodat andere 
botanische tuinen inzage kunnen vragen in onze gege-
vens. Zo leren we van elkaar. Zo gebeurde dat ook met 
deze planten die we cadeau hebben gekregen, want de 
dendrologen brachten maar liefst twee planten mee: 
een boom, de Japanse steeneik (Lithocarpus edulis) en een 
struikachtige plant, (Alcharnea davidii). De laatste is voor 
ons land zo nieuw dat er nog geen Nederlandse naam 
voor is. Ik noem hem voorlopig ‘Roze struik’. Verderop 
leg ik uit waarom.

Japanse steeneik
Deze boom is inmiddels geplant in de Aziatische collectie.
De wetenschappelijke naam Lithocarpus betekent steenvrucht en edulis bete-
kent eetbaar.
De meeste soorten van de steeneik komen voor in Japan. Lithocarpus is een 
groot plantengeslacht. Onze nieuwe L.edulis is een van de 325 geregistreerde 
soorten. Het geslacht is verwant met het geslacht Quercus, eik. Philipp Franz 
Siebold (1796-1866),  een beroemde verzamelaar van Japanse planten, 
noemde deze Japanse steeneik in de Flora japonica dan ook Quercus glabra, wat 
zoiets als ‘kale eik’ betekent. Daarom ook hebben uitgesproken bewonderaars 
van eiken veel belangstelling voor deze boom. 
De Japanse steeneik is sinds 1842 in cultuur en verkrijgbaar voor de verza-
melaar. Toch kom je hem niet vaak tegen. In Japan blijft het een kleine boom, 
vaak een struik. Het blad is leerachtig, glimmend geelgroen aan de bovenzijde 
en aan de onderzijde iets zilverachtig en dof. Het blijft ook in de winter aan 
de struik. De vrucht lijkt op de eikel en wordt daarom ook vaak zo genoemd. 
Ze zitten met meerdere exemplaren bijeen aan een twijgje en rijpen in twee 
jaar. Dat rijpe stadium bereiken ze echter niet vaak. Ze zijn eetbaar, maar erg 

Twee geschenken 
als experiment.
door Yvonne van Andel
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is een eerbetoon aan hem en aan Stanesby 
Alchorne (1727-1800). Deze laatste was een 
zeer bekwaam verzamelaar en onderzoeker 
van Engelse planten. Hij was keurmeester aan 
de Munt te Londen en begaan met de botani-
sche tuin van Chelsea. 
In Centraal en Zuid-China komt de plant 
voor in valleien en dalen, vooral op rivierbe-
dingen en in loofhoutbosschages. In Europa 
was de ‘Roze Struik’ al tussen 1870 en 1880 
bekend als herbariummateriaal, als plant is het 
een nieuwkomer in ons land.
Hij behoort tot de wolfsmelkfamilie. Het 
meest bekende lid uit deze familie is mis-
schien wel de kerstster die rond kerstmis in 
veel huiskamers staat. 

Witte pater Jean Pierre Armand Da-
vid (1826-1900), was een verdien-
stelijk verzamelaar van dieren. Het 
meest bekend is het Pater Davids 
hert. Hij ontdekte  en/of verzamelde 
807 verschillende soorten vogels, 
9500 insecten, reptielen, schaal-
dieren en spinnen en 2919 verschil-
lende plantensoorten. 70 soorten 
planten zijn naar hem vernoemd. 
Ook zijn missiewerk verwaarloosde 
hij niet. In Sichuan bij Baoxing op de 
grens met Tibet staat nog een kerkje 
dat hij daar in 1869 bouwde. Na 
terugkeer woonde hij in Parijs waar 
hij diverse publicaties schreef over 
zijn verblijf in China en de drie grote 
reizen die hij daar maakte tussen 
1866 en 1874. In 1888 verdedigde 
hij op een katholiek congres de evo-
lutieleer van Charles Darwin.

De Alchornea davidii verspreidt zich via on-
dergrondse wortelscheuten, wat eigenlijk een 
onhebbelijke gewoonte is als er maar weinig 
plaats is voor uitbreiding. De plant kan, voor 
zover nu bekend, ongeveer twee meter hoog 
worden en één meter breed.
Mocht hij het erg naar zijn zin krijgen in ons 
land dan kan hij, gezien zijn verspreidingsstra-
tegie, misschien een invasieve plant worden. 
Erg groot is die kans niet maar toch, deze plant 
binnen de tuin houden is wel verstandig.
Net als de Japanse steeneik is de ‘Roze Struik’ 
dus ook een experiment.
Over een paar jaar weten we meer. 
Afwachten dus

Geraadpleegde bronnen: 
•  Backer, A.C. Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen 

(1936), hernieuwde uitgave van het Taalfonds, 2000 

•  https://www.arboretumwespelaar.be/Sitemap_IdentificationKeys_Images?Family=

Euphorbiaceae&Genus=Alchornea&Specy=davidii

afbeelding 

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=238592&uhd=0&mobile=1
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UITNODIGING JAARVERGADERING
Zowel in 2020 als 2021 kon de jaarvergadering spijtig 
genoeg niet in de gebruikelijke setting doorgaan. Als 
alternatief  kozen we voor een digitale afwikkeling die 
begrijpelijk een geringe respons heeft gehad. Niettemin 
heeft het bestuur de daarop ingekomen reacties ter harte 
genomen en geen bezwaar gezien om de jaarrekening 
2019 en 2020 vast te stellen. Bij dat besluit voelden we ons 
gesteund door de kascommissie die op basis van uitge-
breid boekenonderzoek voorstelde om de jaarrekening 
goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het 
gevoerde financieel beleid.

In 2021 kunnen we, naar het zich nu laat aanzien, elkaar 
weer treffen in een fysieke bijeenkomst. Dat geeft het 
bestuur gelegenheid ten overstaan van de vergadering 
verantwoording af  te leggen over het gevoerde beleid en 
vragen vanuit de vergadering te beantwoorden. 

Behalve dat we verantwoording afleggen en terugblikken 
op het afgelopen jaar blikken we ook vooruit. Wat staat 
ons te doen in het komende jaar? Welk jaarthema voeren 
we? Hoe verkeren we met onze omgeving? Zitten we, 
kijkend naar het meerjarenbeleid, nog op koers? 

Op deze plaats kunnen we alvast wel stellen dat we in het 
komend jaar bij onze activiteiten het jaarthema ‘Planten 

op reis’ omarmen zoals ook onze collega’s in de NVBT 
dat doen. Tegelijkertijd zullen we in 2022 een themaboek-
je “Bomen van herinnering” uitbrengen in het perspectief  
van het religieus erfgoed waarvan wij deel uitmaken. In 
binnen- en buitenland moet dat breed gepromoot worden 
om het toeristisch bezoek aan Oudenbosch c.q. Halder-
berge te stimuleren.

Natuurlijk is de jaarvergadering bij uitstek een gelegenheid 
om bij een hapje en een drankje de geboekte resultaten 
te vieren en sowieso nog even gezellig na te praten. Dat 
laatste zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan over de vraag 
hoe we in 2022 op gepaste wijze het 35-jarig bestaan van 
Stichting Arboretum Oudenbosch gaan vieren. Gebruike-
lijk is dat we elk lustrum met de vrijwilligers een gezellige 
activiteit op touw zetten. Denk mee en als u een idee 
heeft, laat het ons weten. 

Het bestuur nodigt hierbij alle vrijwilligers en be-
gunstigers uit voor de jaarvergadering van stichting 
Arboretum Oudenbosch op woensdag 9 maart 2022 
om 19.30 uur in het entreegebouw, Achter ’t Postkan-
toor 1 te Oudenbosch.  De agenda treft u in het kader 
hieronder. De jaarrekening en andere relevante stukken 
treft u uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergade-
ring op onze website onder het kopje ‘jaarvergadering’. 

AGENDA  JAARVERGADERING 

9 maart 2022, entreegebouw Arboretum
Aanvang 19.30 uur

1. Opening 
2. Mededelingen en vaststellen agenda. 
3. Terugblik op 2021
4.  Jaarrekening 2021  

Toelichting op de jaarrekening 2021, bestaan-
de uit: 
4.1. Jaarverslag 2021 
4.2. Balans 31 dec 2021 
4.3. Exploitatierekening 2021 
4.4. Verslag kascontrole commissie van de 
  jaarrekening 2021. 
4.5. Vaststellen jaarrekening 2021.

5.  Begroting en meerjarenraming 
5.1.  Herziene begroting 2022 
5.2.  Overzicht bijdragen en tarievenvoor 2022 
5.3.  Begroting 2023 
5.4.  Meerjareninvesterings- en  
  onderhoudsprogramma ‘22-‘25.

6.  Benoeming lid in de commissie kascontrole 
voor de jaarrekening 2023. 

7.  Blik naar de toekomst. Bespreken actuele en 
wenselijke ontwikkelingen aan de hand van 
o.a. het strategisch beleidsplan. 

8.  Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden: 
voorstel ter vergadering.

9. Rondvraag.
10. Sluiting

Relevante stukken bij de agenda zijn te vinden op www.arboretumoudenbosch.nl  

Van het begin af  aan voelde hij zich daar 
thuis. Samen met andere mensen werken, de 
gezelligheid onder elkaar, de grapjes, en ook 
de serieuzere zaken waar je over kunt praten – 
hij vindt het allemaal even waardevol. “Begrip 
voor elkaar hebben, dat is waar het om gaat,” 
zegt hij.

Behalve schoffelen, snoeien en bladruimen 
maakt hij ook, samen met Piet Westerhof, de 
nestkastjes voor de vogels. Ze controleren ze 
elk jaar. De spechten willen die vogelbehuizing 
nog wel eens vernielen. En ieder jaar doen ze 
een vogeltelling. Ze vormen een goede combi-
natie: Peter kan de vogelgeluiden goed horen, 
maar ziet de vogels niet zo gauw. Bij Piet is 
het omgekeerd. Hij kan ze niet meer zo goed 
horen maar is een kei in ze te spotten.

‘Je kunt wel moeilijk 
doen, maar laat het 
gereedschap voor je 
werken,’

Hij heeft bewondering voor mensen die veel 
bomenkennis hebben. Vraag hem niet naar 
de namen van planten en bomen. Hij is beter 
in het simpele, zegt hij. “Je kunt wel moei-
lijk doen, maar laat het gereedschap voor je 
werken,” dat is zijn wijsheid. “Daar lachen ze 
allemaal om. ‘Ja luister maar naar Peter, die 
laat zijn gereedschap werken,’ zeggen ze dan.” 
Hij vertelt hoe je bijvoorbeeld een schop 
moet gooien in plaats van te gaan tillen. 

En zo komen zijn ambachtelijke inzichten 
ook bij het tuinieren goed van pas.

Deze rubriek wordt in een andere vorm 
vervolgd.

Als je andere mensen ziet werken stimuleert dat om 
zelf  ook aan de slag te gaan, vindt Peter. En werken 
met zijn handen doet hij graag. 

Van huis uit is hij een echte ambachtsman. Hij leerde voor meubelstof-
feerder door diverse vakdiploma’s te halen. Hij spreekt met liefde over dit 
uitstervend beroep. Gelukkig heeft de fotoclub nog een hele reportage 
gemaakt van zijn mooie ambacht. 

In Waalre bij Eindhoven is hij geboren en getogen. Maar de liefde bracht 
hem naar deze contreien. Toos, die later zijn vrouw werd, woonde in 
Breda en werkte als wijkverpleegkundige in Hoeven. Dus zochten ze 
samen een huis in deze omgeving. Het werd Oudenbosch. 

Vanaf  die tijd werkte hij bij een meubelfabriek in Rucphen en na verloop 
van tijd deels als zelfstandige. Thuis had hij er plezier in om zijn tuin mooi 
bij te houden. Anneke Douma, een goede kennis, merkte dat op en zei 
tegen hem: ”Peter, ik snap niet dat jij niet bij het Arboretum komt. Daar 
is altijd werk voor jou.” Maar hij hield dat nog even af. Pas toen hij met 
zijn bedrijfje stopte in 2006 kreeg hij meer vrije tijd en meldde zich aan als 
vrijwilliger bij het Arboretum. Ook nu hij alweer een paar jaar in Hoeven 
woont, is hij elke zaterdag te vinden in de tuin.

Door Karolien Bloemsaat
Foto Ellen van der Peet

De estafettepen

Peter Baselmans: 
“Begrip voor elkaar, dat is 

waar het om gaat.”
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