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In deze Aesculus:
Planten op reis

Coverboom: Aesculus pavia var flavescens

14

tekst en foto voorkant: Ellen van der Peet
Ook in de plantenwereld blijft niet alles zoals het
was. Nieuwe bevindingen leiden tot nieuwe namen
bijvoorbeeld. Zo hangt er in het Arboretum nog een
label aan de Aesculus pavia var. flavescens (Rode pavia)
waarop var. discolor staat. Een naam die niet meer als
dusdanig wordt erkend. Omdat het in dit geval om
een geelbloeiende gaat, is het var. flavescens, ‘flavescens’ komt uit het Latijn en betekent ‘geel wordend’.
Namen zijn niet altijd blijvend dus. Regelmatig leiden
nieuwe inzichten tot nieuwe naambordjes.
Een ander gegeven is dat niet alle paardenkastanjes
(Aesculus) uitgroeien tot enorme reuzen en witte of

rose bloemen dragen. De A. pavia var. flavescens is een
geelbloeiende, kleine paardenkastanje afkomstig uit
Amerika. Om precies te zijn: van nature alleen voorkomend op het westelijke Edwards-plateau in centraal
Texas op kalksteenbodems. Deze pavia is kleiner dan
de meer wijdverbreide variëteit met rode bloemen
en groeit uit tot zo’n 3 meter in tien jaar, maximaal
zo’n 5 meter. Dat maakt hem meer een struik dan een
echte boom en goed toepasbaar in kleinere tuinen. De
kroon is bolvormig, de bloei is in juni. De vruchten
hebben geen stekels. Uitstekend winterhard. Te vinden in het Arboretum tussen de helleborussen na het
entreegebouw.

De planten en bomen om ons
heen, hebben vaak een lange reis
gemaakt om hier ‘inheems’ te
worden.

Een idyllisch plekje
in de tuin
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Overweging van de voorzitter
Van jongs af aan ben ik gewend om zoveel mogelijk te vieren,
zeker jubilea, slagen voor een examen en andere resultaten.
Dan is ’t even niet “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. In de afgelopen twee jaren ben ik door de beperkingen
vanwege corona, en ik niet alleen denk ik, het vieren een beetje
verleerd. Het is alsof de routine weg is. En sinds de dreiging
van oorlog in Oekraïne bij het schrijven van deze overweging
is omgeslagen in een echte oorlog, voelt het zelfs wat ongemakkelijk om een feestje te bouwen. Laten we maar even gewoon doen, denk ik nu. Mijn en ongetwijfeld ook uw aandacht
gaat nu toch vooral uit naar de Oekraïners die op de vlucht zijn
en al het leed dat de achterblijvers daar wordt berokkend. We
kunnen nu beter helpen dan vieren, is mijn idee. Toch kan ik er
niet omheen om in deze editie even stil te staan bij het zevende
lustrum van onze stichting waarbij een extraatje past voor
bezoekers en vrijwilligers. Voor de bezoeker is een bijzondere
wandeling door het erfgoed van deze voormalige kloostertuin
uitgezet. Het begeleidende boekje Bomen van herinnering,
dat voor een kleine prijs te koop is, gidst de wandelaar langs
interessante plekjes in de tuin. Onze vrijwilligers bedanken we
bij het afsluiten van het seizoen. Zo vieren we in de huidige
omstandigheden ‘t bescheiden feestje rondom de vijfendertigste verjaardag van tuin en stichting, zó jong én vitaal!

Voorwoord
Proficiat!
foto ?????
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Johan van Oosterhout,
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Een duivelse boom
waar muziek in zit
De Els (Alnus)

Net zoals molens, tulpen en grazende koeien behoort de els tot de iconen van het Nederlandse
landschap. Het is een veel voorkomende boomsoort die we van oudsher aantreffen langs beek- en
rivieroevers, broekbossen, veenweiden en moerassige gebieden. In het landschap is het een bescheiden boom die we gemakkelijk over het hoofd zien
omdat hij op het eerste gezicht nogal gewoontjes is.
Maar wie de boom ziet in een winters polderlandschap bij ondergaande zon, aanschouwt een prachtig donkerbruin silhouet dat in gloed lijkt te staan.
Gedecoreerd met de talrijke, vaak overjaarse katjes,
de proppen, geeft de els een beeld dat menig natuurliefhebber ontroert.
Ook de voorjaarsaanblik is de moeite waard. Meteen
na het nieuwe jaar is alles al in gereedheid gebracht
en als de tijd van de katjes daar is, de tijd om open te
gaan en zich te strekken, beginnen ze aan hun natuurlijke plicht: bloeien, stuiven en bevruchten. De
mooie roodbruine mannelijke katjes hangen aan de
uiteinden van de takken en de vrouwelijke kegeltjes,
die op korte steeltjes staan, zitten iets verder naar
achteren. Als de mannen hun werk gedaan hebben
en van de boom gevallen zijn groeien de kegeltjes uit
tot mooie, donkergroene proppen. Samen met het
diepgroene blad bepalen zij het zomerbeeld.
Totdat de ingang van het Arboretum in 2006 van de Ankerstraat verhuisde naar de huidige ingang aan Achter het postkantoor, heetten 26
elzen, die samen een laan vormden, als eerste de bezoekers welkom in
het Europese deel van het Arboretum. De laan is vanwege de slechte
staat van de bomen in januari 2021 in zijn geheel gerooid. Er zijn nu nog
twaalf elzen over. De meeste daarvan staan vlakbij de stenen brug in het
Europese deel en nog twee in het Amerikaanse deel. Aan het eind van dit
artikel kom ik hierop terug.

Naamgeving

door Wil Hoppenbrouwers
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De naam Alnus is afgeleid van het Oud-Engelse woord alor, dat op zijn
beurt is afgeleid van het Proto-Germaanse aliso, in het oud-Latijn alor
amme, wat ‘door de stroom gevoed’ betekent. Niet verwonderlijk voor
een soort die vooral langs het water groeit. De geslachtsnaam Alnus is
dan weer de Latijnse vertaling van alor.
De naam Els, die verwant is aan het Latijnse alnus, zou rood betekenen
vanwege de roodachtige kleur van het elzenhout.

Soorten en herkenning
Het geslacht Els vormt samen met berken,
hazelaars en haagbeuken de berkenfamilie
(Betulaceae). Het geslacht omvat ongeveer
30 soorten op het noordelijk halfrond. Het
zijn vochtminnende loofbomen die bloeien
voordat de bladeren verschijnen.
Tussen 8000 en 7000 v. Chr. verschenen
de els, de es en de linde in het Nederlandse
landschap. De els is op eigen kracht, dus
zonder menselijk ingrijpen, in onze streken
gekomen en is daardoor een echte inheemse
soort. In West-Europa komen er twee
oorspronkelijke soorten voor: de Zwarte els
en de Grauwe of Witte els. De soorten zijn
eenhuizig, wat betekent dat de bomen en
struiken zowel mannelijke als vrouwelijke
bloeiwijzen hebben. De bloeitijd loopt soms
al van eind januari tot april. In tegenstelling
tot de meeste planten die tweeslachtige bloemen hebben en waarbij elke bloem zowel
vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen
heeft (stampers en meeldraden) staan bij de
els de vrouwelijke en mannelijke bloemen los
van elkaar. Wat ook bijzonder is dat het blad
van de els tot in de late herfst groen blijft.
De bladeren hebben dus geen herfstkleur en
vallen groen van de boom. De kegeltjes of
elzenproppen verschijnen in september en
blijven lang aan de boom hangen.

Zwarte els (Alnus glutinosa)
De Zwarte els is in de lage landen de meest
voorkomende soort. Overal waar voldoende
vocht aanwezig is, kunnen we hem vinden.
Hierdoor is het een boom die letterlijk vergroeid is met ons polderlandschap. De soort
is niet kieskeurig, hij groeit op alle gronden, zelfs op voedselarme en veenachtige
gronden waar hij dankzij stikstofbindende
wortelknolletjes goed kan groeien. Met de
wilde gagel en de duindoorn zijn de elzen de
enige inheemse houtige gewassen die door
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symbiose met de Frankia bacterie stikstof uit
de lucht kunnen omzetten in opneembare
voedingstoffen. Het diepe, uitgebreide wortelstelsel met de talrijke wortelknollen kan
het gehele ecosysteem van een ruim gebied
positief beïnvloeden.
De driehoekige jonge twijgen van de Zwarte
els hebben harsklieren waardoor ze vaak kleverig zijn. Vandaar het Latijnse glutinosa, wat
‘kleverig’ betekent. Ook de ronde bladeren
zijn wat kleverig en hebben een afgeknotte,
zelfs iets uitgerande top. De toevoeging
‘zwarte’ in de Nederlandse soortnaam
verwijst naar de donkerbruine stam van de
boom. In de botanie duidt men vaak ‘donker’
of ‘donkerder’ met ‘zwart’ aan.
Als boom kan de Zwarte els 24 meter hoog
worden. Veel natuurlijke vijanden heeft de
els niet, maar het elzenhaantje, (Chrysomelideae
alni), een mooie diepblauwe kever, kan soms
grote schade aanrichten.
Zwarte elzen vinden we vooral, vaak samen
met berken, essen, gladde iepen en vogelkers,
in de elzenbroekbossen: zompige vochtige
bossen en bosjes. Elzen laten zich goed
knotten en ze lopen snel weer uit. Het zijn
snelle groeiers. In de broekbossen staan
vaak elzenstoven, die hakhout leveren voor
brandhout, geriefhout en houtskool. Verder
zijn veel elzen aangeplant als windsingel rond
boomgaarden. In Zeeland en Zuid-Holland
ook worden graslandpercelen omzoomd met
zwarte elzen, de zogenaamde elzenhoutkanten. In Friesland is circa 3000 km aan
elzensingels aangeplant.

Overige soorten en cultivars
In Nederland komt ook een aantal niet-inheemse soorten voor. Het zou
te ver voeren alle soorten te noemen maar enkele komen we regelmatig
tegen in plantsoenen en parken: de Italiaanse of Hartbladige els (Alnus
cordata), verder een kruising tussen de Zwarte en de Witte els (Alnus x
pubescens) en de Rode els (Alnus rubra).
De ijverige kwekerswereld heeft ons van tal van fraaie cultivars voorzien. De belangrijkste is misschien wel de Alnus x spaethii, een kruising
tussen de Alnus japonica en de Alnus subcordata. De laatste kennen we als
de Kaukasische els. De boom is vernoemd naar de beroemde Berlijnse
boomkweker Ludwig Späth die deze hybride in 1894 heeft gekweekt.
Bekende en veel aangeplante cultivars van de Zwarte els zijn de ‘Aurea’
(geelgroen blad), de ‘Imperialis’ (zeer fijn ingesneden blad), de ‘Laciniata’
(ingesneden blad, maar minder dan bij de ‘Imperialis’) en de ‘Pyramidalis’
(opgaande smalle boom).

Duivelse boom waar muziek in zit
Te midden van de vele prachtige boomsoorten die ons land rijk is, is de
els een nederige verschijning in het landschap. Het is niet de mooiste
maar zoals zo vaak bezit de soort een aantal onvermoede eigenschappen
en kenmerken.
Bij het kappen of knotten stroomt er rood sap uit de boom. Ook het
hout kleurt na enkele minuten rood tot oranje. Vroeger dacht men dat de
boom bloedde en dat er in de boom een boze geest of de duivel zat. De
dichter Goethe schreef de beroemde demonische ballade Der Erlkönig, de
Elzenkoning. De componist Franz Schubert schreef er indrukwekkende
muziek bij. Overigens moet gezegd worden dat de naam Erlkönig is ontstaan door een foutieve vertaling vanuit een Deense tekst van een andere
Duitse dichter, Johann Gottfried Herder, die ‘elfenkoning’ bedoelde.
In de wereld van de muziek zijn de elektrische gitaren die door de Fender
Musical Instruments Corporation worden gemaakt wereldberoemd. Tal
van grootheden uit de popwereld spelen op een Fendergitaar waarvan

Witte, Grijze of Grauwe els (Alnus incana)
Is de Zwarte els talrijk aanwezig in Nederland,
naar de wilde Witte els moet men echt op
zoek. De soort komt maar op enkele plaatsen
in Nederland voor, van oorsprong alleen in de
zuidelijke en oostelijke zand- en leemstreken.
Hij is veel minder talrijk dan zijn ‘neef ’ de
Zwarte els. De Witte els houdt niet van een
nat milieu en verkiest de wat hogere en drogere gronden. Het verschil tussen beide elzen is
niet moeilijk. De bladeren van de Witte els zijn
aan de onderzijde viltig behaard en hebben, in
tegenstelling tot de Zwarte els, een spitse top.
De bast van de stam is grijs. De Witte els kan
tot 20 meter hoog worden. Zijn naam verwijst
naar de grijs/witte haartjes op de achterzijde
van het blad. De aanduiding Grijze els komt
van de grijze stam en jonge twijgen die grijs
van kleur zijn. Incana betekent ‘grijs’.
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Elzenkatjes

het gitaarlichaam is gemaakt van elzenhout. Het hout wordt gewaardeerd
omdat het een mooie strakke, luide en uitgebalanceerde toon laat horen.
Na het grote succes van Fender zijn vele andere producenten van gitaren
en basgitaren eveneens elzenhout gaan gebruiken.

van alle nuttige toepassingen van
elzenhout is de propperschieter misschien wel de leukste
Elzenhout kent nog vele andere toepassingen. Naast de eerdergenoemde
functies van windsingel, leverancier van brandhout en houtskool wordt
elzenhout ook gebruikt in de meubelindustrie. Ook voor de productie
van lepels en schalen werd vaak elzenhout gebruikt. In de kunstwereld
wordt het geroemd om zijn geschiktheid voor houtsnijwerk.
Een belangrijke kwaliteit van elzenhout is dat het, wanneer het onderwater blijft, vrijwel niet kan rotten; bovenwater rot het hout vrij snel
weg. Elzenhouten palen werden alom gebruikt als funderingspalen bij
het bouwen in moerassige gebieden. ‘Amsterdam, die grote stad, die is
gebouwd op palen’ zegt het liedje. Op elzenpalen dus. Ook Venetië is
gebouwd op zulke palen.
Veel van de ouderen onder ons zullen niet direct herinneringen hebben
aan de els, maar wel aan de speeltjes die ze ervan hebben gemaakt. De
proppenschieter en het fiepke (West-Brabants dialect voor fluitje) waren
iconen uit hun jeugd. Ten behoeve van de proppenschieter werden van
een dikkere elzentak twee stukken gesneden waaruit het merg werd
Proppenschieter

verwijderd. In het ene stuk werd een pen
geplaatst waarover het andere stuk kon
worden geschoven. Als projectielen werden
de kegeltjes van de els gebruikt. Het wapen
maakte bij het afschieten ook nog een dof
klappend geluid. Doelwit waren vaak niets
vermoedende voorbijgangers die het onschuldige vermaak meer of minder konden
waarderen. Voor het fiepke was een soortgelijke constructie vereist. De naam fiepke
is afgeleid van de hoge tonen die het ‘instrument’ voortbrengt. Fiepkes maakt men ook
wel van takken van de vlier.
Voor de medische wetenschap is de els niet
zo belangrijk. In het grijze verleden werden
delen van de plant (schors) toegepast voor tal
van kwalen maar de medische werking was
vaak discutabel. Door fytotherapeuten wordt
Zwarte els nog steeds aanbevolen tegen keelpijn, angina, faryngitis, zweertjes en aften.

Tot slot
Zoals ik in de inleiding van dit artikel al
schreef, telt het Arboretum nog twaalf
elzen. Twee exemplaren van Alnus hirsuta,
opgekweekt in onze eigen de kwekerij, zijn
geplant aan het Broederspad tegenover het
Heilig Hartbeeld. Verderop in de Broedertuin vlakbij het Mariabeeld staat een Alnus x
spaethii. Aan de overkant van de stenen brug
in het Europese deel staan twee exemplaren
van de Alnus glutinosa en vijf exemplaren
Alnus incana.
In het Amerikaanse deel staat een Alnus alnobetula subsp. crispa (op het bordje staat Alnus
viridus subsp. crispa) en een Alnus cordata.
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Arboretum 35 jaar
jong én vitaal!
door Johan van Oosterhout
theekoepel en vijver

Een van de vaste gewoonten
binnen Arboretum Oudenbosch
is om elke vijf jaar het lustrum
met elkaar te vieren. Dat biedt
meteen gelegenheid om even
stil te staan bij het ontstaan en
de huidige status van stichting
en tuin maar ook om even vooruit te blikken. De titel ‘Arboretum 35 jaar jong en vitaal!’ geeft
al aan dat de tuin en de stichting
er goed bij staan. Anders gezegd, klaar is voor de uitdagingen van de komende vijf jaren.
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Sinds de oude, verwaarloosde kloostertuin in 1987 onder de hoede kwam
van Stichting Arboretum Oudenbosch heeft deze een metamorfose ondergaan. De kloostertuin was het eerste element van het religieus erfgoed,
nagelaten door de broeders van Saint Louis, dat in aanmerking kwam
voor herontwikkeling. Heel planmatig is de eerste decennia gewerkt aan
het ontwikkelen van de tuin naar het ontwerp van Anton van Rooijen.
Intussen is de tuin al jaren in volle wasdom en oogst die veel bewondering
bij menig bezoeker. En dat tot genoegen van het enthousiaste team van
vrijwilligers.
In de afgelopen vijf jaren heeft dat team mooie resultaten geboekt. De
‘coronatijd’ is gebruikt voor grootschalig onderhoud aan theekoepel en
entreegebouw. De jaren ervoor hadden de rode brug en de succulentenkas
al een grote onderhoudsbeurt gehad. De tuin achter de grot is opnieuw
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ingericht evenals die voor het entreegebouw.
Fraai ontworpen informatieborden vertellen de bezoeker sinds kort het verhaal van de
tuin. En elk jaar was er weer een nieuw uitgewerkt jaarthema om de kindermiddagen, de
rondleidingen en überhaupt het bezoek aan
de tuin inhoud en kleur te geven. En dat is beslist nog niet alles wat naast de gebruikelijke
activiteiten tot stand kwam. Dat de tuin er
goed bijligt en de stichting in goede conditie
verkeert, is daarom echt niet te veel gezegd.
Met de toewijding aan de tuin van het team
vrijwilligers mogen de komende jaren met
vertrouwen tegemoet worden gezien en
lijken de doelen voor de komende vijf jaren
haalbaar. Ook het doel dat de tuin bij het
volgende lustrum jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers trekt. Gezien de groeipotentie van het
religieus erfgoed als toeristisch trekpleister is
dit ambitieus maar niet onrealistisch. Zeker
niet als de samenwerking met andere partijen
en de belevingswaarde van de tuin voor onze
bezoekers verder wordt versterkt.
Het zevende lustrum moet worden gevierd
met iets extra’s, dat zijn we zo gewend. Zoals
al vermeld in mijn overweging kunnen de
bezoekers voor een klein prijsje het boekje
Bomen van herinnering kopen dat hen begeleidt op hun wandeling door ons bijzondere
religieuze erfgoed. Aan het einde van dit seizoen staan we met alle vrijwilligers op gepaste
feestelijke wijze stil bij dit lustrum. Dat mag
wel nu de tuin en stichting na 35 jaar
nog jong én vitaal zijn! Proficiat!

entreegebouw

informatieborden

Boekje Bomen van herinnering

foto Ellen van der Peet
kindermiddag
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Planten op reis
Boom en plant waar liggen
jouw wortels?
door Yvonne van Andel

Het thema voor 2022 van de Nederlandse Vereniging
van Botanische Tuinen waar ook het Arboretum
Oudenbosch lid van is, is ‘Planten op reis’. De planten en bomen om ons heen die ons vertrouwd zijn,
de groenten die we eten, hebben vroeger, en vaak
eerst, een lange reis gemaakt om hier ‘inheems’ te
worden. Want sinds mensen vaste woon- en verblijfplaatsen hebben gecreëerd, verzamelden ze planten
uit het wild, soms ver van huis, om in de woonomgeving als nuts- of sierplant te gebruiken.
In het jaar 1500 werden er in de westerse wereld volop planten verzameld
en in cultuur genomen en grofweg 100 jaar later was er sprake van een
ware rage. Vanaf die tijd worden in West-Europa veel bomen en planten
ingevoerd die eerst een verre reis hebben gemaakt. Eigenlijk is een deel
van de planten ‘teruggehaald’ omdat ze na de ijstijd uit Europa waren
verdwenen en ze daarvoor vaak wel inheems waren.
Plantenzoekers, waaronder een aantal grote namen, waren er in alle werelddelen. Ook nu nog worden reizen ondernomen op zoek naar nieuwe
soorten planten en dieren.
Nog altijd is men op zoek naar de toepassingen van planten tot nut van
het algemeen.
Vroeger vond het onderzoek, de determinatie, met behulp van verzameld
herbariummateriaal meestal ver van de vindplaats plaats, vaak op een
universiteit.
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De verzamelaars deden dat meestal in opdracht van een apotheker, een rijke verzamelaar of staatshoofd, botanische universiteiten,
tuinen en kwekerijen. Dit hield wel in dat
de planten meestal vernoemd werden naar
de opdrachtgever en niet naar de eigenlijke
veldwerker.
Er was een geldschieter nodig: voor de reis,
de uitrusting en het verblijf. Soms had de
plantzoeker ook voldoende eigen middelen.
Wat dat betreft is het nu niet veel anders,
alleen heet de geldschieter nu ‘sponsor’.
Hoewel de uitrusting tegenwoordig anders
is geworden, is de botanische tekening nog
altijd, net als vroeger, een belangrijk gereedschap bij determinatie.

Amerika
Planten uit Amerika waren ooit bekend als
planten uit de ‘nieuwe wereld’. Deze zogenaamde nieuwe wereld is vanaf 1492 in kaart
gebracht en bekend geworden bij Europeanen. Het was Christopher Columbus die
als de ontdekker in de geschiedenisboekjes
verscheen. De Vlaamse arts Rembert Dodoens (1517-1585) beschreef al Amerikaanse
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planten. Vanaf het moment dat de Europese schepen die nieuwe wereld
gingen bevaren, startte ook de zadenuitwisseling. De scheepskapitein,
maar ook de scheepsarts, planten en plantenkennis behoorde immers
tot het arsenaal van de geneesheer (scheepsarts), kregen de opdracht om
vanuit Amerika planten mee te brengen, wat al snel een lucratief handeltje
werd. Soms voer ook een natuurwetenschapper mee. Voor 1700 werden
eigenlijk alleen zaden geïmporteerd en geëxporteerd. De kennis over
oorspronkelijk Amerikaanse planten zoals mais, tomaten en pompoen
danken wij aan die ontdekkers (en veroveraars) van de nieuwe wereld.
Bij de eerste kolonisten die naar Amerika vertrokken om zich daar te vestigen waren de Pelgrimvaders. Zij vertrokken in 1620 vanuit Delfshaven
naar Amerika om daar in vrijheid volgens hun strenge religieuze regels
te kunnen leven. Over hun reis met het legendarische schip Mayflower is
onlangs een televisieserie gemaakt die erg populair werd.

Plymouth Mayflower II replica, bron wikitravel
user OldPine

Ontdekkingsreizigers
Ik stel u voor aan een paar echte avonturiers, verzamelaars die reizen vol
gevaren en onder barre omstandigheden maakten door de nieuwe wereld.
De botanicus John Tradescant jr. (1608-1662) was een Engelse hortulanus, dat is iemand die een botanische tuin beheert. Zijn vader startte met
een eigen kwekerij. Hij reisde naar Virginia (1628-1637) en begon met de
invoer van Amerikaanse boomsoorten, onder meer Robinia pseudoacasia,
(Valse acacia) Taxodium distichum (Moerascypres)en Liriodendron tulipifera.
(Amerikaanse tulpenboom)
John Banister (1654-1692), een Engelse priester, werd uitgezonden als
missionaris en veldwerker naar Noord-Amerika. Voor zijn uitzending studeerde hij natuurlijke historie te Oxford. Hij bezorgde Europa onder meer
Acer negundo, (Vederesdoorn) Gleditsia triacanthos (Valse Christusdoorn) en
Liquidambar styraciflua. (Amberboom)
De Engelsman Mark Catesby (1683-1749) studeerde in Londen natuurlijke historie. Hij reisde langs de Amerikaanse oostkust. Hij determineerde
en tekende zelf een deel van zijn verzamelde planten en bezorgde Europa
onder meer Catalpa bignonioides (Trompetboom) en Calycanthus floridus (Gewone specerijstruik). Hij merkte als eerste de vogeltrek op.
John Bartram (1699 -1777) was de eerste botanicus van Amerikaanse
bodem. Hij leerde veel over geneeskrachtige kruiden van de oorspronkelijke bewoners. Hij stuurde planten naar Peter Collinson (1693-1768), de
Londenaar die aan de wieg stond van de beroemde Kew Gardens. John
Bartram richtte de eerste botanische tuin in Amerika op bij Kingsessing
(Philadelphia). Aan hem danken we in Europa onder meer Acer saccharum,
(Suikeresdoorn), Betula nigra (Zwarte berk) en Gymnocladus dioicus (Doodsbeenderenboom).

Rembert Dodoens als 35-jarige, afbeelding
uit Cruydeboeck (1554) Bron wikipedia
PMa_B_501_Antwerpen

André Michaux, (1746-1802) geboren in Versailles, studeerde landbouwwetenschappen in zijn geboorteland en later ook plantkunde in Engeland.
Hij werd in 1785 door de Franse koning naar Amerika uitgezonden. Daar
stichtte hij botanische tuinen in New Jersey en South Carolina; deze zijn
verloren gegaan. Hij bezorgde Europa nieuwe Amerikaanse planten zoals
Rhododendron catawbiense (Holbladige rododendron) en introduceerde op
zijn beurt in Noord-Amerika nieuwe planten uit onder meer Azië.
John bartram
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David Douglas (1799-1834) was een Schot van geboorte en werkzaam
in de botanische tuin in Glasgow. Hij werd als botanicus naar NoordAmerika gestuurd met de opdracht bomen en struiken te zoeken in een
vergelijkbare klimaatzone als in het thuisland ter aanvulling van Engelse
plantenverzamelingen. Vandaar introduceerde hij ruim 200 soorten,
waaronder veel naaldbomen. Hij verongelukte tijdens een reis op Hawaï.
Aan hem hebben we de Mahonia aquifolium (Gewone mahonie) te danken
evenals Holodiscus discolor, (Pluimspirea) Acer circinatum, (Wijstokesdoorn)
Calycanthus occidentalis (Westerse specerijstruik) en Pseudotsuga menziesii.
(Douglasspar).
Alexander von Humboldt (1769-1859) werd geboren in Pruisen. Deze
plantenverzamelaar en avonturier was een groot natuurvorser. Von Humboldt zag als eerste het totaalbeeld, de samenhang tussen bodemsamenstelling, reliëf, klimaat, hoogte, plantenbegroeiing en fauna. Hij zag dat in
de natuur alles met elkaar verbonden is. Hij was de eerste wetenschapper
die zag, en er aandacht voor vroeg, dat het menselijk gedrag klimaatverstoring veroorzaakte. Hij was de eerste plantengeograaf, de eerste ecoloog, de eerste die de waarde van biodiversiteit voor het voetlicht bracht.
Hij maakte meerdere reizen. Zijn reis door Zuid -Amerika samen met
Aimé Bonpland van 1799 tot 1804 heeft de meeste aandacht gekregen.
Ze beklommen de vulkaan Chimborazo in Ecuador. Hij nam twintig jaar
de tijd om zijn reisverhaal uit te werken.
Er zijn 4500 plantensoorten door Von Humboldt en Bonpland verzameld
uit de beide Amerika’s. Veel planten komen uit andere klimaatzônes waardoor ze in ons land niet kunnen aarden of het moet in aangepaste kassen
zijn. Later heeft vooral Carl Sigismond Kunth (1788 -1850) veel planten
uit de verzameling van Alexander von Humboldt en Aimé Bonpland
geclassificeerd.

Alexander von Humboldt - 1843, Joseph Karl Stieler, bron wikipedia

Naast gebergtes, een gletsjer, een oceaanstroming, een mineraal, slakken en nog andere dieren zijn er ook planten die in hun naam naar Von
Humboldt verwijzen. In het arboretum hebben we geen planten waarin
de naam van deze wetenschapper is terug te vinden. Over Alexander von
Humboldt is heel veel geschreven. In 2017 nog verscheen de Nederlandse
vertaling over Alexander von Humboldt van de Duitse schrijfster Andrea
Wulf: De Uitvinder van de Natuur, bij uitgeverij Atlas Contact.
Veel planten in Arboretum Oudenbosch komen uiteraard van een kweker
‘in de buurt’, maar het is goed om er even bij stil te staan dat hun voorouders vaak een verre reis hebben gemaakt. Vertegenwoordigers van de
hierboven genoemde bomen en struiken vind je ook in het Arboretum,
uiteraard voornamelijk in het Amerikaanse deel.

Aimé Bonpland 1773-1858, bron wikipedia

In Dendroflora nr. 42, een uitgave van de Nederlandse Dendrologische
Vereniging, is meer geschreven over plantzoekers uit Europa en
Amerika, en in Dendroflora nr. 43 over plantzoekers in Azië.
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Vrouw Holle
en de toverstok
De geheimen van de Vlier
door Marja Hoebink
Gewone vlier bij Zürich

Hij is dol op een stikstofrijke omgeving,
vindt wisselende grondwaterstanden geen
enkel probleem, houdt van een verstoorde
bodem, stelt geen overdadige eisen aan de
bodemsoort, groeit als het moet zelfs zonder
grond, bijvoorbeeld in je dakgoot, kortom:
overal waar de mens zijn slordige stempel op
de omgeving drukt, voelt de vlier zich thuis.
Een groot deel van het jaar is hij talrijk maar
onopvallend aanwezig, maar in mei en juni en
later in september kan hij eigenlijk niemand
ontgaan. In het voorjaar met zijn grote witte
bloemschermen, in het najaar met zijn zwarte
bessen. En sinds mensenheugenis worden
deze bloem en bes verwerkt in spijs, drank en
middeltjes tegen allerlei kwalen.
Dat geheugen gaat echt heel ver terug want
uit historische vondsten, in dit geval in de
vorm van pitten, is gebleken dat de vlier

20

waarschijnlijk al sinds tenminste 5000 jaar voor Christus inheems was in
Nederland en Vlaanderen. Ook in vrijwel de rest van Europa komt hij
veelvuldig voor. Zo veelvuldig dat hij soms als een plaag wordt gezien.
Ondanks zijn onaanzienlijke uiterlijk in een groot deel van het jaar, maar
dankzij zijn nut als bron van voedsel en vermeend medicijn, zou hij ten
tijde van onze heidense voorvaderen gewijd geweest zijn aan goden, zoals
van zoveel bomen wordt beweerd. In zijn geval was dat dan Donar of
Thor, waar we het verder niet over hebben en de godin van de aarde (en
onderwereld), die vele namen heeft zoals Hlodyn, waar je met omweggetjes
uiteindelijk Vrouw Holle in kunt herkennen. Vrouw Holle kennen velen
van ons van het sprookje van de gebroeders Grimm en anders wel van de
naar haar vernoemde waterput in het sprookjesbos van de Efteling.
In dat sprookje en in de versies die daarop zijn gebaseerd, springt een lief,
ijverig meisje min of meer door huiselijk geweld gedwongen in een put en
komt terecht in de wereld van Vrouw Holle. Daar plukt zij net op tijd de
rijpe appels van de boom en haalt op het nippertje de broden uit de oven.
Verder helpt zij Vrouw Holle ijverig zonder klagen bij allerlei karweitjes,
zoals het opschudden van haar veren kussens waardoor het op aarde
gaat sneeuwen. Bij thuiskomst beloont Vrouw Holle haar met goud en
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Holda, de goede beschermster (Friedrich Wilhelm Heine (1845-1921)

geluk bij alles wat zij onderneemt. Haar stiefzusje springt daarom uit pure
hebzucht in dezelfde put. Zij laat echter de appels verrotten, de broden
verbranden en is te verwaand en te lui om zich met huishoudelijke taken
bezig te houden. Bij thuiskomt wordt zij dan ook overladen met pek en
pech in haar verdere leven.
Onze Duitse buren kennen dit vriendelijke vrouwtje naast Frau Holle, ook
onder de naam Frau Holda.

In met name Midden Duitsland komt Vrouw
Holle in tal van sprookjes en sagen voor. In
een van deze verhalen loopt Vrouw Holle in
een winternacht over de kale vlakten. Middenin het veld staat een eenzame onaanzienlijke
struik. Als zij hem voorbijloopt, vraagt hij haar
om hem net als alle andere planten, bomen
en struiken tot nut te maken voor de mens.
Vrouw Holle voldoet aan zijn wens en geeft
zijn bast, bloem en bes de gave om kwalen te
genezen. “Voortaan”, zegt ze, ”zullen de mensen je kennen als ‘Vlier’ en mij als ‘Vliermoeder’. En zo geschiedde. Toen er slechte tijden
aanbraken en de mensen kampten met ziektes,
ontdekten zij de geneeskracht van de vlier
en raakten ervan overtuigd dat alles aan deze
struik wonderen kon verrichten door de kracht
van de vliermoeder die aan hem verbonden
was, de godin die beschikt over leven en dood.
In het Duits heet de vlier onder meer ‘Holunder’, wat naar ‘Holda’ of ‘Frau Holle’
zou verwijzen en ook in het Nederlands
kende men de vlier ook wel onder de naam
‘holderboom’. Vrouw Holle dus. Hoewel,
de takken van de vlier bevatten veel merg en
worden naar verloop van jaren hol. Misschien
verwijzen die benamingen daar wel naar, maar
laten we het maar op Vrouw Holle houden.
Trouwens, vóór de uitvinding van de pvcbuis, waren deze takken ideale blaaspijpjes
voor kinderen.

Bloemscherm vlier
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Peterselievlier (Sambucus nigra var. lacianata), foto Theo Hoebink

De Engelsen kennen Vrouw Holle als Woman Hulda of Elder Mother en de
Denen als Hyldemoer. Een bekend sprookje van Hans Christiaan Andersen
heet Het Vliermoedertje
In veel culturen in Europa werd de vlier door de eeuwen heen met grote
eerbied behandeld. Want niet alleen waren de onderdelen van de vlier heilzaam, ook de struik zelf zou zowel dier als mens beschermen tegen kleine
ongemakken, zoals vliegen maar ook tegen ernstige kwalen waaronder het
vlierbes bron Yvonne Huybens Pixabay
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gevreesde Sint-Antoniusvuur. De medische
naam daarvan is ergotisme. Dit is een zeer
ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door met
Echt moederkoren (Claviceps purpurea) besmet
graan. Dit is een schimmel die giftige stoffen
produceert waaronder ergotamine die hevige
krampen en samentrekkingen van de bloedbaan veroorzaakt waardoor uiteindelijk vingers
en tenen kunnen afsterven en tot krankzinnigheid kan leiden. De ziekte trof met grote
regelmaat hele dorpen. Reden genoeg om vlier
veelvuldig aan te planten en met ontzag te
behandelen.
Overgoten met een christelijk sausje was het
nog tot in de twintigste eeuw op sommige
plaatsen in Europa de gewoonte om aan het
begin van de lente door een priester gezegende vliertakken in de akkers te steken om
zo een goede oogst te verkrijgen.
Wilde je vlierstruiken kappen of snoeien dan
kon je maar beter eerst toestemming vragen
aan de godin. Want net als andere goden heeft
ook zij twee kanten. Treed je haar met eerbied
tegemoet en ben je ijverig en goed, dan zal ze
je belonen en beschermen. Zaag je daarentegen haar takken af zonder toestemming of
gooi je er maar zo’n beetje met de pet naar
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in het leven, zoals de luie stiefzus in het sprookje, dan kan ze je behoorlijk
dwarszitten. In Duitsland kent men niet voor niets het gezegde: Vor dem
Holunder muss man den Hut abnehmen.
De vlier was de boom van het leven maar ook van de dood. Vrouw Holle
beschermde pasgeboren kinderen tegen ziekte en dood, maar als zij toch
stierven was zij het die hen meenam naar de onderwereld.
Daarom plantte men vlier ook bij graven, werd de maat van de doodskist
opgemeten met een meetlat van vlierhout en hanteerde de koetsier van de
lijkwagen van hetzelfde hout een zweep.
In Engeland heet de vlier ook wel Judas Tree. Dit zou de boom zijn waaraan Judas van Eskariot zich heeft opgehangen nadat hij Jezus had verraden.
De Judaszwam (Auricularia auricula-judae), een paddenstoel met de vorm van
een oorschelp en een elastische structuur die vaak voorkomt op vlierstruiken, zou deze opvatting min of meer min of meer bevestigen. Als dat waar
is dan is dat op zich al een mirakel. Een vlier is nu eenmaal niet een toonbeeld van kracht. In Nederland bedoelen we met een Judasboom trouwens
een Cersis siliquastrum, die ook veel te fragiel lijkt om als galg te dienen.
De gesels waarmee Jezus op Goede Vrijdag is geslagen, zouden ook
gemaakt zijn van vlierhout. En daarom moest je erg uitkijken met sprokkelhout dat je gebruikte om de kachel mee aan te steken. Als er per ongeluk
twijgen van de vlier tussen zaten, kon dat onheil brengen.
Droog is het hout van de vlier hard en geschikt om er kleine voorwerpen
en instrumenten mee te maken, een mondstuk van een midwinterhoorn
bijvoorbeeld of fluitjes voor losbollen, de zogenaamde ‘flierefluiters’.
Vanwege zijn magische krachten is het hout vanzelfsprekend ook zeer
geschikt voor het vervaardigen van toverstokken. De machtige toverstok
van professor Dumbeldore (Perkamentus) in de boeken van Harry Potter
van J.K. Rowling is gemaakt van vlierhout. Zijn naam is ‘Elder Wand’, wat
in de Nederlandse vertaling het prachtige ‘Zegevlier’ is geworden. Deze
stok speelt in boek en film een hoofdrol in de eindstrijd tussen goed (Harry
Potter) en kwaad (Voldemort).
Op internet wordt hij te koop aangeboden voor € 34,95, inclusief naamplaatje en doosje om hem in te bewaren. Geen geld voor zo’n krachtig
wapen! Maar ik sluit niet uit dat het hier om een replica gaat.
De Gewone vlier (Sambucus nigra) is dus allesbehalve een gewone struik.
Geef hem niet alleen aandacht als hij bloeit of als je zijn bessen verzamelt,
maar zie hem ook staan in de maanden dat hij niet de aandacht
trekt en neem in gedachten je hoed voor hem af.

Bronnen
•Bakker, (2000), Verklarend woordenboek
•Cleene & Lejeune (2003) Compendium of symbolic ans ritual plants in Europe
•Maes e.a. (2006) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
•Vermeyden & Quak (2000) Van AEegir tot Ymir. Personages uit de Germaanse en
Noordse mythologie
Sites:

De Gewone vlier
(Sambucus nigra)
De vlier is een veel voorkomende
tweeslachtige struik of kleine boom
in Europa en West-Azië.
Hij behoort tot de muskuskruidfamilie
(Adoxaceae).
Sambucus is het Latijnse woord voor
vlier en nigra, eveneens Latijn, betekent ‘zwart’.
De Nederlandse naam Vlier zou hij
danken aan het heen-en weer fladderen van de bladeren in de wind.
De samengestelde fijngezaagde
bladeren zijn tegenoverstaand.
Hij bloeit in mei-juni met grote witte
bloemschermen en draagt in september eetbare zwarte bessen, mits
ze zijn gekookt.
Zijn bast is geelbruin en sterk gegroefd.
Hij heeft een sterke geur die vliegen
zou verjagen terwijl hij voor bestuiving
juist van zweefvliegen afhankelijk is.
Tot in de twintigste eeuw kwam hij in
Nederland en Vlaanderen niet veel
voor, omdat zijn aanwezigheid werd
geweerd, aangezien men zijn hout
niet waardevol vond.
In het Arboretum kennen we naast
de Gewone vlier nog een aantal andere soorten en cultivars waaronder
de ook nagenoeg inheemse Trosvlier
of Bergvlier (Sambucus racemosa),
de cultivars Peterselievlier, (Sambucus nigra var. laciniata) en de Rode
vlier (Sambucus nigra ‘Eva’.) U vindt
deze voornamelijk in het Europese
deel tussen de stenen brug en de
loods. Bovenop de grot groeien zelfs
exemplaren van de Peterselie en
Gewone vlier.
Verspreid over de andere delen van
het Arboretum komt u nog andere
cultivars tegen.
De ervaring leert dat als hij eenmaal
een plek heeft gekozen hij moeilijk te
verplanten is.

•www.oogstenzonderzaaien.nl over Judasoor
•www.porfyron.gr De myrhische vlier. Het sprookje over de vliermoeder heb ik daar
gevonden en komt oorspronkelijk uit Märchen von Frau Holle van Karl Paetov
•Wikipedia: over ergotisme en over Vrouw Holle
•www.wilde-planten.nl

26

27

opgespit

opgespit

Aesculus enten

Uitdagend werkje!

In de collectie hadden we ooit vier maar
nu nog slechts één bijzondere cultivar van
de paardenkastanje, Aesculus hippocastanum ‘Wisselink’. Om deze paardenkastanje
voor de collectie te behouden heeft onze
collectiebeheerder Rick van der Horst met
hout van deze boom een tiental enten
gemaakt. Rick heeft het enten van zijn
vader geleerd. Enten is een van de manieren om planten vegatief te vermeerderen. Hierbij wordt een deel van een plant
(de ent) vastgemaakt op een deel van
een andere plant (de onderstam). Na het
enten wordt de ent vastgebonden met
entband, zoals de foto laat zien of raffia. In

Begin januari van dit jaar zijn
in het Pinetum op de grens
met het mortuarium zeven
fijnsparren en een lariks gerooid. Bijna alle bomen waren
aangetast door de letterzetter.
Nadat de boomrooierij Weytmans in luttele uren dit werk
had gedaan bleven er nog twee
flinke stronken achter. Die
zouden we zelf wel uitgraven
om onnodige schade in dit
stukje tuin te voorkomen! Op
een zonnige en tegelijkertijd
frisse ochtend in maart ging

Reviews Arboretum
Reviews doen ertoe! Mensen lezen vaak eerst reviews
voordat men op bezoek gaat bij een museum of attractie
of een boeking doet. Veel culturele instellingen beschikken daarom al over een digitale tevredenheidsmeting.
Visit Halderberge heeft ons bij het begin van het nieuwe
seizoen een handje geholpen met een uitnodigende poster
met QR-code waarmee bezoekers binnen twee minuten
op Tripadvisor hun mening kunnen achterlaten. Tevreden
gasten vertellen graag
aan anderen hoe ze
hun bezoek hebben
ervaren. Daar maken
wij op onze beurt
natuurlijk graag gebruik
van. Uiteraard mogen
ervaringen ook nog
steeds gedeeld worden
in ons fysieke gastenboek. Ze zijn dan alleen
niet zichtbaar voor de
mensen die een bezoek
overwegen.

rhout

Foto Johan van Ooste

de fruit- en plantenteelt gebruikt men de techniek ter ‘verbetering’ (veredeling) van de plant.
Wij hopen over een tijdje van deze enten een
aantal gezonde, jonge exemplaren van deze
bijzondere paardenkastanje in onze collectie te
kunnen opnemen.

Les in de tuin
Natuurlijk valt er in de tuin veel te leren. Vooral in de
herfst maar ook in het voorjaar is de tuin voor menige
schoolklas een gewilde plek voor een biologieles.
Zelfs voor een kleuterklasje is de omtrek van een
boom duidelijk te ervaren. Op bijgaande foto met
enthousiaste kinderen van basisschool De Schittering
is dat prachtig te zien. Maar ook klassen van ‘t Markland en Curio Prinsentuin zijn hier in de herfst te vinden. Vaak is de les al voorbereid en dient de tuin als
plek van onderzoek en ervaring. Maar als het nodig
is, kan in overleg ook van onze kant een helpende
hand worden geboden door bijvoorbeeld experimentjes en/of andere leeractiviteiten aan te bieden.
Wij vinden het belangrijk om jonge mensen de tuin te
laten ervaren in al zijn schoonheid en bijzonderheid.
Immers ‘jong geleerd is oud gedaan’. Enkele scholen
zijn al begunstiger of sponsor én regelmatige bezoeker. Misschien ook een idee voor jouw school?

vijf man sterk los op dit uitdagend werkje. Een paar uur
later was het wortelgestel van
de fijnspar blootgelegd. Moe
en voldaan maar met enige
trots op het resultaat werd
wijselijk besloten om de rest
van de klus te bewaren voor
een volgende keer. Uiteindelijk zijn beide boomstronken
verwijderd. Gelukkig komen
dit soort klussen slechts sporadisch voor. Maar zeg nou zelf,
wat een bijzonder mooi wortelgestel heeft zo’n fijnspar!

Inrichting inheems gebied
Na het rooien van de Elzenlaan is het bestuur
samen met de begeleidingscommissie en collectie- en tuinbeheer druk bezig om een goed
Foto Johan van Oosterhout
plan te ontwikkelen voor het ‘inheemse gebied,’
het Europese deel dat op de luchtfoto mooi in
beeld is gebracht. In het artikel ‘Dubben over
tuinontwikkeling’ in de vorige Aesculus waren al
de eerste, soms premature reacties te lezen.
Intussen is na de presentatie van het conceptontwerp door de begeleidingscommissie het
gesprek over de ontwikkeling van dit stukje tuin
serieus opgepakt met een plan van aanpak.
Belangrijke uitgangspunt is dat we de tijd nemen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een
passend plan bij dit gebied én bij het oorspronkelijk tuinontwerp van Anton van Rooijen. Dat
houdt in dat we zoveel mogelijk de oorspronke-

lijke laanstructuur en de geografische indeling
van het Arboretum respecteren. Om uiteindelijk
tot een degelijk plan te komen starten we met
bodemonderzoek en wellicht bodemverbetering en we inventariseren de beplanting in de
naaste omgeving. Dat is samen met het uitzetten van de geprojecteerde laan het voorbereidend werk waarmee we aan de slag zijn.

Foto Johan van Oosterhout
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Een idyllisch plekje
in de tuin

De natuurlijke en biologische tuinvijver
door Joop de Blok
Vanaf mijn vijfde jaar ben ik al gefascineerd door
water en alles eromheen. Mijn laarzen waren meestal
te kort bij het vangen van stekelbaarsjes. Al die stekelbaarsjes moesten in een emmer en dat ging in de
grond in de zandbak. De eerste vijver was geboren,
maar helaas niet vorstvrij. Bij de eerste vorst was
dat emmertje één bIok ijs met diepvriesvisjes. In
de daaropvolgende jaren groeide ik zelf maar ook
mijn expansiedrift. Vaak met behulp van mijn vader
experimenteerde ik met steeds grotere vijvers. Maar
helaas, na iedere winter waren ze lek, kapotgevroren.
Voor mijn vijftiende verjaardag kreeg ik van mijn
ouders een vijver, dat wil zeggen een plek achterin
de tuin om een gat te graven, 1,5 m³ metselzand en
zeven zakken cement van 50 kg. Vijverfolie was toen
nog lang niet in beeld, laat staan het idee van een
biologische vijver.
Het grootste probleem was de vijver vorstbestendig
te maken. Ik maakte daarom een betonnen schaal
met het puin van de gesloopte vijvers als toeslagmateriaal. Het werd een ovale schaal van 3 x 6 m en in
het midden 60 cm diep. Het idee was dat als het zou
gaan vriezen het ijs eruit kon of de hele vijver met de
bevroren grond omhoog kon komen, dus niet in of
uit elkaar gedrukt zou worden. Voor de planten had
ik in het midden op de bodem een langwerpige bak
gemetseld van ± 10 cm diep. De vijver werd bevolkt
met verschillende soorten kleine vissen, kikkers en
salamanders, deze laatste kwamen er vanzelf in (die
hebben pootjes).
De eerste natuurlijke vijver was ontstaan. Zonder
pomp of filter bleef hij kraakhelder en was nog heel
na de winter.
Deze jeugdervaringen vormen de basis van mijn
vijverleven en uiteindelijk is mijn hobby mijn werk
geworden.
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In de natuur is een waterplas, ven of meertje
tijdelijk, zeker als er geen doorstroming is met
het oppervlaktewater door middel van een
sloot of beek. Water wordt land. Dit gebeurt
door zand dat erin waait, door boombladeren
en afstervende water- en moerasplanten. Het
organisch materiaal verveent en wordt van
lieverlee door planten en bomen overgroeid.
Dus daar waar wij in de natuur water willen
behouden, moet er onderhoud gepleegd worden door middel van maaien en baggeren met
de nodige zorg voor flora en fauna. (‘cultuur’)
Omdat je er in je tuinvijver ook meestal voor
moet zorgen dat je het water bij elkaar houdt,
ben je al snel gedwongen om een kunstmatige
constructie te maken met bijvoorbeeld folie,
beton of leemblokken. De discussie of dit
nog natuurlijk is, laat ik hier achterwege.

In den beginne
Wanneer je een vijver in je tuin wilt maken is
het belangrijk dat je er zo veel mogelijk plezier
aan beleeft en er zo min mogelijk last van hebt.
De belangrijkste vraag is dan ook: Waarom wil
ik een vijver en willen mijn huisgenoten dat
ook? De ruimte die een vijver inneemt in je tuin
gaat namelijk altijd ten koste van iets anders.
Om de plaats van de vijver te bepalen zijn een
aantal zaken van belang:
• Het zicht op de vijver, bijvoorbeeld vanuit
de woning of vanaf het terras e.d.
• Kun je bijvoorbeeld de ramen nog zemen
of een ladder plaatsen om de dakgoot te
schilderen.
• Kun je vanuit het huis nog goed de schuur
bereiken of de achteruitgang van de tuin.
Met andere woorden, maak een kritische
inventarisatie van alle voor- en nadelen, dit
om zoveel mogelijk irritaties en problemen in
de toekomst te voorkomen.
Voor de vijver is het wel van belang dat deze
voldoende licht krijgt, niet per se de hele dag
felle zon.
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De vijver in het Arboretum is een echte blikvanger. Op zonnige, windstille dagen spiegelt de witte theekoepel aan
de kop van de vijver zich precies zo in het water als bij een
formele vijver de bedoeling is. Weinig waterplanten behalve de indrukwekkende waterlelie verstoren dan dit beeld.
Maar zo’n formele vijver kan ook een echt zorgenkindje
zijn, zo-ook die van het Arboretum. In 2011 besteedde
onze gewaardeerde oud-vrijwilliger Leo van den Berkmortel al een artikel in dit blad aan de problemen van de
vijver waarmee het Arboretum te kampen had. In dit artikel
noemt hij Joop en Yvonne de Blok die met hun grote
kennis van vijvers hun adviezen gaven om de problemen
op te lossen. Toentertijd hield Joop zich nog hobbymatig
met vijvers bezig naast zijn sloopbedrijf. Tegenwoordig is hij
alleen nog maar beroepsmatig bezig met aanleggen en
renoveren van vijvers en een echte autoriteit op dit gebied
in West-Brabant. De vijvertuin is gratis te bezoeken op alle
zaterdagen in uni en julie van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Meer info op www.vijvertuindeblok.nl

Bij de aanleg van een vijver geldt vooral:
Haastige spoed is zelden goed!

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

Joop aan het werk tussen de waterplanten. Foto Theo Hoebink

Harmonie en evenwicht
Om een vijver goed te laten functioneren zijn
echter meer zaken van belang, zoals de harmonie met de overige tuinbewoners (bomen,
struiken en hagen) Grote bomen en struiken
spelen een belangrijke rol in de compositie
van de tuin, ze leven en hebben dus ruimte
aan hun voeten nodig. Als je de vijver te dicht
tegen de stam van een boom plaatst, komt
deze ruimte te kort en kan hij na verloop van
tijd de vijver ontzetten of kapot ‘groeien’.
Hou als regel minimaal 1 m. afstand voor een
boom en 0,5 m. voor een struik.
De vorm en de grootte van de vijver bepaal
je voor de rest helemaal zelf. Je kunt voor
een speelse vorm kiezen die vloeiend in de
tuin overgaat en een samenspel vormt met
de tuinplanten. Maar ook een vijver met een
strakke randafwerking kan prima natuurlijk
functioneren als deze maar niet te ver boven
de grond uitsteekt (max. 5 cm.)
Om lang plezier van je vijver te hebben moet
de vijverrand stevig, waterpas en stabiel
zijn, als deze verzakt ben je terug bij af. Dit
gebeurt meestal na een aantal jaren als alles
mooi gegroeid is. Daarom is geduld een schone zaak. Werk vooral in de goede volgorde.
Je moet ervoor zorgen dat de plantengroei
op orde is voordat de vijver met vissen belast
wordt. Doe dat niet te snel. Ik vergelijk ‘t
vaak met een wei met koeien. Van een mooie
groene wei die de kans heeft gekregen om te
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groeien, kunnen koeien in de zomer leven zonder bijvoeding. Op een kaal
stuk grond met 1.000 kilo graszaad ín de bodem en al wel koeien eróp,
komt geen grasspriet op en gaan die koeien dood van de honger!!

Een nieuwe vijver moet groeien, daarom moet je ook beginnen met kleine
jonge vissen die gelijkmatig met de waterplanten kunnen opgroeien, een
en ander wel nadat de planten goed aangeslagen zijn.

De grootte van de vijver is afhankelijk van wat je wilt, je ruimte en financiën. Hoe groter de vijver, hoe meer je ermee kunt doen. Een kleine vijver
echter kan echt wel volwaardig zijn en biologisch goed in evenwicht. Maar
een koe past niet in een konijnenhok, je snapt dus wel dat het altijd draait
om evenwicht tussen planten en dieren. In een mooie heldere sloot of
beek zie je geen kilo’s vis per m².
Om de planten zich goed te laten ontwikkelen moeten we de natuur nabootsen. Dit is niet zo moeilijk als je denkt. In een heldere sloot of plas staan ook
geen vijvermandjes en er ligt modder op de bodem. In de vijver kun je de
planten laten groeien in plantbedden op verschillende dieptes, een en ander
afhankelijk van de soort. Voor het maken van de plantbedden moet je bij
het uitgraven van de vijverput zorgen dat de hoogte waarop de plantbedden
moeten komen stevig, vlak en horizontaal blijft. Het is wel belangrijk dat je
vooraf een plan hebt hoe je de vijver in wilt richten, welke planten diep of
ondiep moeten staan en of ze groot worden of klein blijven.
In de gemodelleerde kuil komt de vijverfolie, de plantbedden worden
daarop gemaakt, op de vlakke niveaus. Op onze website bijvoorbeeld, zie
je hoe dat moet. (www.vijvertuindeblok.nl)

Vissen

Bij een natuurlijke vijver is geen filterinstallatie nodig. Het diepste gedeelte
is een bezinkput voor het organisch materiaal, dat daar tussen het Gedoornd hoornblad (Ceratophylium demersum) tot rust komt. Je maakt als het
ware een ‘biologische spons’. Daarom is het belangrijk dat het diepste
gedeelte van de vijver wat verder naar achter ligt, in ieder geval niet daar
waar je de vissen voert. Als je dat wel zou doen, dan slopen je vissen deze
‘spons’ als ze het voedsel dat daartussen zakt willen opsporen en opeten.
Zo komen we ook weer op het punt van evenwicht, de rode draad in de
natuur en in dit verhaal.

Nu weet ik uit ervaring dat het heel moeilijk is om als de vijver klaar is
te moeten wachten met de vissen, vooral met kinderen. Daarom is een
schooltje goudvoorntjes van tien tot vijftien stuks van een ongeveer 10 cm
een redelijk compromis. Als je na verloop van tijd meer vissen in je vijver
wilt dan is het verstandig om je in hen te verdiepen. Een steur hoort niet
in een natuurlijke tuinvijver. Hij kan niet achteruit zwemmen, wordt heel
groot en komt van nature voor in groot open water. Een (koi)karper stelt
niet veel eisen aan de waterkwaliteit, evenals bij de steur zit de bek aan de
onderkant om zijn voedsel op en in de bodem te zoeken. Hij groeit snel
en wordt heel groot, daarom is hij een grote belasting voor de vijver.
Dat wil niet zeggen dat er niets kan in een natuurlijke vijver. In mijn vij-

verpartij zwemmen ongeveer twintig soorten
vissen, waaronder vijf karpers, de grootste
acht kilo, tussen de waterplanten die in een
zandbodem staan, in glashelder water. Onze
vijvers hebben wel een oppervlakte van
130 m² met een inhoud van ± 80.000 liter,
verdeeld over drie vijvers met daartussen een
beekje voor de doorstroming. Op deze manier is het wel mogelijk om in één vijver volop
vis te hebben, terwijl de rest fungeert als filter.
Al met al het draait altijd om de ruimte die de
vissen hebben en nog belangrijker de natuurlijke filtercapaciteit.
Als je je aan een aantal basisprincipes houdt,
kun je veel plezier aan je vijver beleven zonder er veel omkijken naar te hebben.

Tot slot
Als je mij nu vraagt hoe ik dat allemaal weet
en of ik daarvoor gestudeerd heb, heb ik een
simpel antwoord: ik heb geen enkel vijver- of
tuindiploma maar ben nog steeds niet afgestudeerd. Ik leer nog elke dag en de kennis die ik
heb, deel ik graag met iedereen die het
horen wil.

33

Religieus
en botanisch
erfgoed in Steyl
Tekst en afbeeldingen: Evert Jan van de Kaa
Een dorp in Zuid-Nederland
waarvan de skyline wordt gedomineerd door negentiende
eeuwse katholieke kloosters
en kerken. Ooit bevolkt door
grote aantallen paters, zusters
en broeders, veelal in het moederhuis van congregaties die
tot ver buiten Nederland hun
missie verrichtten. Een museum waarin door leden van die
congregaties her en der verzamelde artefacten en ‘naturalia’
worden tentoongesteld. Een
mooie botanische tuin, afhankelijk van entreegelden en giften en in stand gehouden door
zo’n 80 vrijwilligers. Natuurlijk,
ook voor Oudenbosch klopt dat
perfect, maar nu hebben we het
daar even niet over. We gaan op
bezoek in het Limburgse Steyl.

Wat pastoor Willem Hellemons was voor Oudenbosch was de van geboorte Duitse priester Arnold Janssen (1837- 1909) voor Steyl. Na zijn
opleiding en wijding werd hij eerst leraar, maar de missie was zijn ware
roeping. Toen Bismarck in de jaren 1870 de invloed van de katholieke kerk
in het nieuwe Duitse keizerrijk probeerde te verzwakken vestigde hij zich
in Steyl. In 1875 stichtte hij daar het Missiehuis Sint Michaël, waaruit het
‘Gezelschap voor het Goddelijk Woord’ ontstond, nu beter bekend als de
missionarissen van Steyl. In 1889 was hij mede-stichter van de ‘Dienaressen van de Heilige Geest’, nu bekend als de missiezusters van Steyl, of
ook wel als de ‘blauwe zusters’ naar de kleur van hun habijt (kloosterkleding). En in 1896 volgde de oprichting van de ‘Dienaressen van de Heilige
Geest van de Altijddurende Aanbidding’. De leden daarvan staan bekend
als de ‘roze zusters’ – driemaal raden wat de kleur van hun habijt is. In
1876 kwamen ook nog twee andere Duitse nonnenkloosters naar Steyl,
maar die zijn daar al lang geleden weer uit vertrokken. De drie door Janssen geïnitieerde congregaties kregen ‘overal in de wereld’ dependances.
Ze bestaan nog steeds en hebben nu samen bijna 10.000 leden. Alle drie
hebben hun ‘moederhuis’ – zeg maar hoofdvestiging – nog steeds in Steyl.
Arnold Janssen overleed in 1909 en werd in 2003 door paus Johannes
Paulus II officieel heilig verklaard.
In januari 2020, net voor de uitbraak van corona, en in de beide coronaluwe zomerperioden die daarna volgden, hebben Willie en ik Steyl driemaal
een dagje bezocht. Omdat we iedere keer veel tijd doorbrachten in de botanische tuin Jochumhof, hebben we zeker geen uitputtend beeld gekregen van al het andere religieuze en botanische erfgoed in Steyl. Ik volsta
hier met een paar impressies die op mij een grote indruk achterlieten.
Ons eerste bezoek aan Steyl is op een zaterdag in januari, kort voor corona Nederland zou bereiken. Vanuit Resort Arcen rijden we met kinderen
en kleinkinderen naar Baarlo. Vandaar nemen we de pont over de Maas
en lopen naar de ommuurde Jochumhof. Pater Jochum, biologieleraar van
de aan het Missiehuis verbonden gymnasiumopleiding, begon hier in de
vroege jaren 1930 een botanische tuin. In en rond de rotstuin, het oudste
deel, staan nog steeds veel bomen en heesters die toen zijn gezaaid of geplant, waaronder Dwergmispel (Cotoneaster damneri), Bergden (Pinus mugo),
Spaanse zilverspar (Abies pinsapo) en Japanse notenboom (Ginkgo biloba).
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Struikenmozaïek onder manshoog Heilig Hartbeeld (kloostertuinen St Michaël, Steyl, 2020)
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Gezicht over de Maas op missiehuis en kloosterkerk St Michaël (januari 2020)

Sindsdien is de tuin verder uitgebreid, onder
meer met een grote kas, onderhouden door
de plaatselijke Succulenta-afdeling. Net als
Arboretum Oudenbosch wordt de Jochumhof nu door een stichting in stand gehouden;
ook hier worden alle bestuurlijke taken, het
tuinonderhoud enz. door vrijwilligers verzorgd. Gezien de vele overeenkomsten is het
verwonderlijk hoe weinigen binnen beide organisaties van elkaars bestaan weten. Hoewel
de Jochumhof geen lid is van de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen voldoet hij
volgens mij aan alle lidmaatschapscriteria. De
benaming van de planten staat bijvoorbeeld
op een behoorlijk hoog peil.
In het Grand Café betalen we de entree, € 3.
Daarna lopen we eerst naar de rotstuin. Voor
mij was dat een absolute topper – ik ben al
een halve eeuw liefhebber – en deze rotstuin
is in Nederland zonder twijfel een van de

Je verdwaalt niet snel in de Jochumhof…(juli 2020)
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Stukje van de rotstuin op een bewolkte winterdag
(januari 2020)

mooiste die voor publiek toegankelijk is. Zo midden in de winter verwachten we niet veel bloemen maar op de wandeling door de goed onderhouden deeltuinen en de grote kas genieten we volop van winterse vormen
en kleuren. Na een lunch in het Grand Café verlaten we de tuin door de
hoofdingang. De poort daar staat open; de entree hadden we hier in een
offerblok kunnen storten.
Na wat discussie over of dat wel wat was voor de kleinkinderen sluiten
we het uitje af met een bezoek aan het Missiemuseum. Dat is in 1931
opgericht door de missionarissen van Steyl, die daar een indrukwekkende
verzameling natuurhistorische en volkenkundige objecten samenbrachten – net zoals de broeders van Saint Louis deden in het Volkenkundig &
Natuurhistorisch museum van Oudenbosch. Maar wat het Missiemuseum
heel interessant maakt is dat de oorspronkelijke inrichting uit de jaren
1930 gehandhaafd is. Dat geldt ook voor de opstellingen van de collecties,
met onder meer een groot tableau met opgezette savannedieren (giraffe,
antilopen, leeuwen enz.). Ook het insectenkabinet, in plafondhoge vitrinekasten met systematisch gerangschikte soorten vlinders, kevers enz., is
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Centrale deel rotstuin (Jochumhof, juli 2021)

Detail vlindercollectie Missiemuseum (foto Kleon3, 2017)

heel bijzonder Daarmee is het eigenlijk ook een cultuurhistorisch museum, met als ‘vaste collectie’ een 90 jaar oud museum. Tot ons genoegen
vermaken ook de kleinkinderen zich uitstekend met de ‘speurtocht’. Al
met al was het voor ieder van ons een interessant en aangenaam bezoek.
Een aanrader, dus.
De kloostertuinen rond Missiehuis St. Michaël zijn aangelegd tussen 1875
en 1900. Ze zijn bijna 10 ha groot en aangewezen als rijksmonument. In
de voorzomer van 2020 verkennen Willie en ik een deel daarvan. De lucht
is vandaag bewolkt – jammer, dat worden matige foto’s! We bewonderen
eerst de Heilig Hartheuvel van onderaf, met zijn enorme struikentapijt be-

kroond met het levensgrote Heilig Hartbeeld
waaraan de heuvel zijn naam ontleent. Elders
zijn grote stukken van de kloostertuinen wat
verwilderd maar hier zijn de taxus, buxus,
laurierkers enz. keurig gesnoeid. Daarna
zwerven we over paadjes door een eikenbos
en diverse aangeplante bossages en over
het wel weer keurig onderhouden kloosterkerkhof. Onderweg vallen mij vooral de vele
kunstmatige ‘rotspartijen’ op, gemaakt van
gecementeerde baksteen, sintels en andere
‘misbaksels’. Ze passen goed in ‘oertijd’ van
de West-Europese rotstuingeschiedenis eind
negentiende eeuw die in Engeland begon
met het ‘imiteren’ van de rotsen – pas later
werd het creëren van een goed biotoop voor
alpiene planten richtinggevend voor de aanleg
van een rotstuin.

Rotswand’ in kloostertuin (Steyl, juli 2020)
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Op die bewolkte dag in juli bezochten we
ook de Jochumhof nog uitgebreid. Moe maar
voldaan bezoeken we, voordat we terugrijden
naar de camping, toch nog het Heilige Geestklooster. Dat is omringd door alweer een grote
kloostertuin, maar daar komen we nu even niet
voor. Het klooster is namelijk het moederhuis
van de roze zusters. Zij vormen de kleinste van
de drie door Janssen geïnitieerde congregaties,
met nu bijna 400 leden wereldwijd. Daarvan
wonen er hier nog minder dan 30. Ze leven
als zogenaamde ‘slotzusters’. Dat betekent
dat ze vrijwel helemaal van de buitenwereld
zijn afgesloten. Hun hoofdtaak is het om de
missionarissen en missiezusters met gebed te
ondersteunen. Dat doen ze in de kloosterkapel. Vrijwel dag en nacht bidt daar tenminste
één roze zuster om geestelijke steun voor de
missie. Een ijzeren hek sluit de eigenlijke kapel
af van een zijkapel die toegankelijk is voor
bezoekers. Op weg daarnaartoe komen we één
vertrekkende meneer tegen, de enige andere
bezoeker die we hier vandaag ontmoeten.
Vanuit de zijkapel zien we een non geknield
voor het altaar zitten, uiterlijk onbewogen door
onze aanwezigheid. Het is een heel fotogeniek
tafereel, maar het voelt ook zo intiem dat het
idee om mijn camera in stelling te brengen me
totaal ongepast lijkt. We zitten daar een minuut
of tien in de serene, gewijde stilte. Even weg
van de waan van de dag mijmer ik over de
talloze devote mensen van goede wil die door
de eeuwen heen hun leven in dienst stelden
van een hoger ideaal. Voor wie, gelovig of niet,
gevoelig is voor mystieke ervaringen beveel ik
een bezoek aan de roze zusters van harte aan.
Tot besluit neem ik je graag nog even mee
naar de Jochumhof. Het is juli 2021 en de zon
schijnt regelmatig. De bloei in de rotstuin is al
een paar maanden over het hoogtepunt heen,
maar er valt nog veel te genieten. Elders in de
tuin staan de vaste planten in volle bloei en
dat geldt ook voor behoorlijk wat cactussen
in de kas. Daarin staat onder meer een hele
verzameling plantjes te koop voor wie een
tastbare herinnering mee naar huis wil nemen. Maar ik heb meer belangstelling voor de
grote, mooi onderhouden en geëtiketteerde
verzameling succulenten op de kweekbedden.
En na al die bloemenpracht sluiten we ons bezoek aan Steyl af, op het terras onder de 90 jaar
geleden door pater Jochum geplante Japanse
notenboom. Maar we komen nog eens
terug, er is nog zoveel te ontdekken…
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Notocactus collectie van de Jochumhof

Te koop in de succulentenkas (juli 2021)

foto van infopaneel

Uitgebreide beschrijvingen van het religieuze en botanische
erfgoed in Steyl kun je vinden op Wikipedia. Onder het trefwoord
‘Steyl’ staat een beknopt overzicht, met snelkoppelingen naar
artikelen over Arnold Janssen, de verschillende congregaties,
kloosters, musea enz. Tuinliefhebbers die het dorp goed voorbereid willen gaan verkennen raad ik aan om vooraf de Wikipediaartikelen ‘Missiehuis St.Michaël’, ‘Heilige Geestklooster (Steyl)’ en
‘Jochumhof’ te lezen. Voor een eerste oriëntatie heb ik een foto
bijgevoegd van een van de plattegronden die je op verschillende plaatsen in het dorp kunt vinden.
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Boekbespreking:

Zakboek voor de VOGELTUIN
Van Marc Verachtert & Willy Ceulemans
door Ellen van der Peet,
eigen foto's tenzij anders vermeld
Bewoners in een nieuwbouwwijk valt het op. Het is
stil, niet omdat menselijk geluid ontbreekt. Geluiden van klussers, machines en spelende kinderen,
die zijn er meestal volop, tot irritatie aan toe. Stil is
het omdat vogels de nieuwe wijk en diens net aangelegde tuinen en parkjes nog niet weten te vinden. En
dat ontbrekende geluid valt op.
Kwetterende en fluitende vogels, bijna iedereen vindt dat normaal en
beleeft er plezier aan. Behalve genot voor het oor geven vogels ook kijkplezier. Het vliegen van boom naar struik, het zoeken naar voer, badderen, onderlinge schermutselingen en nestelen, voor veel mensen vormen
vogels een onmisbare factor in de tuin. En al lijkt het vanzelfsprekend dat
ze er zijn, de ene tuin is een stuk aangenamer voor vogels dan de ander.
Jaarlijks houden we landelijk op vastgestelde dagen tuinvogeltellingen.
Op de laatste telling in 2022 zag het lijstje van de top 10 tuinbezoekers in
Nederland er zo uit: 1 Huismus, 2 Koolmees, 3 Merel, 4 Pimpelmees, 5
Vink, 6 Kauw, 7 Houtduif, 8 Ekster, 9 Turkse tortel, 10 Roodborst. Het
Noord-Brabantse lijstje verschilt er maar nauwelijks van. Merel en pimpelmees wisselen daar van plek.

Eigen waarnemingen
Ook in het Arboretum leggen vrijwilligers waarnemingen van vogels vast.
De laatste keer is alweer twee jaar geleden. Wat aan die telling opvalt is dat
de ekster, de houtduif en de kauw de top drie vormen. En niet de huismus, de koolmees, de merel en/of de pimpelpees. In totaal 34 soorten.
Als ik zelf het Arboretum bezoek dan valt me vaak als eerste de specht op.
Die is al kloppend hoorbaar. De vogel ook zíen, hoog in de bomen in het
Arboretum, is doorgaans lastiger. Alleen de groene specht bevindt zich
vaker op de grond. Deze kun je nog weleens op een grasveld aantreffen.
Of bezig mieren tussen het straatwerk op te peuzelen, zoals met regelmaat in mijn eigen tuin gespot. Peter Baselmans, vrijwilliger van de tuinploeg, liet me het werk van een specht in het Arboretum zien. Een heel
vogelnestkastje doorgeklopt! Eén groot gat. Dit gebeurt vaker, spechten
die denken: handig zo’n nestkast, maar een te kleine opening, laat ik daar
wat aan doen.
Op veel plekken in het Arboretum hangen nestkasten, voor diverse soorten. En daarin is het Arboretum niet anders dan een gemiddelde Nederlandse achtertuin waar veel vogelliefhebbers nestkastjes ophangen.
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het werk van de specht in het Arboretum

Berberis met zijn stekels biedt bescherming en voedsel. Lagen genoeg in het
Arboretum

jonge staartmees, foto Charles J. Sharp,
Britse wildfotograaf, bron wikipedia

Grote bonte specht Bron Wikimedia

de aanwezigheid van water is belangrijk
voor vogels

op de bodem eikels en gevallen blad:
voedselbronnen

Volop vogelkastjes Ook hier een vergroot
gat

pimpelmees in mijn achtertuin

Mooie momenten
In het Arboretum tellen we ook watervogels
zoals eend, reiger en waterhoentje en soms
een aalscholver. De laatste zie ik zelf met
regelmaat voorbijkomen nu ik aan het Spui
woon. Een tuin, vooral die van een omvang
als het Arboretum, is belangrijk leefgebied
voor vele vogels, zeker in tijden waar natuur
onder druk staat en hun natuurlijke habitat afneemt. Het helpt als we allemaal ons steentje
bijdragen als tuinbezitters en we zorgen voor
een aantrekkelijke omgeving voor vogels.
Soms heb je gewoon mooie toevallige ontmoetingen in het Arboretum, maar ook in
je tuin. Zo genoot ik een keer op een mooie
zomerse dag van een groep zwaluwen boven
mijn vijver, die er al kwetterend een ware
luchtshow van maakten. Ook memorabel was
het moment dat een groep staartmezen mijn
voortuin bezocht. Voortdurend met elkaar in

bloeiend krentenboompje
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gesprek gingen ze als groep van struik naar
struik. Deze sociale mees wacht zelfs geduldig op een achterblijver! Ook in het Arboretum had ik een dergelijke ontmoeting in het
Europese gedeelte, het uitbundige gekwetter
van deze mees trok mijn aandacht. Een lust
voor oog en oor is dit fraaie, kleine vogeltje.
De staartmees staat overigens niet op de Arboretumlijst van waarnemingen dus wellicht
ontbreken daarop de nodige soorten en is het
Arboretum nog veel meer soorten rijk.
In diverse boeken en op websites vind je tips
om je tuin vogelvriendelijker te maken. Alleen
een nestkastje ophangen in een verder volledig betegelde tuin gaat het niet worden.

Zakboek voor de VOGELTUIN
Recent verscheen ‘Zakboek voor de Vogeltuin’ van tuinjournalist en tuinarchitect Marc
Verachtert en Willy Ceulemans, vogelkenner
en fotograaf, verbonden aan Natuurpunt,
een vrijwilligersvereniging in Vlaanderen die
zorgt voor de bescherming van kwetsbare
en bedreigde natuur. (De man achter www.
vogelgedrag.be). Op zijn website laat Willy
je meegenieten van het vogelleven in zijn
ecologische tuin waar hij sinds 2005 al 55
soorten heeft gespot! Vergelijk dat eens met
de 34 soorten op de lijst van het Arboretum!
Inmiddels heeft hij de vele foto’s die hij heeft
gemaakt gekoppeld aan vijftien categorieën
gedrag. Van veel voorkomende tuinsoorten
geeft dat daarvan een boeiend beeld. Leerzaam om daar eens een kijkje te nemen!
De titel van het boek zegt het al: het is een
zakboek, dus beknopte teksten met veel
foto’s en vooral praktische tips en weetjes om
van je tuin een echte vogeltuin te maken. Van
voederen, nestkasten, beplanting, tot gedragstips voor jezelf:
Wees minder netjes! Maai niet in mei, gebruik
geen verdelgingsmiddelen, koester herfstblad,
plant verschillende lagen aan, kies voor voedsel leverende struiken en bomen. Ondertussen leer je een en ander over de diverse tuinbezoekers, hun gedrag en hun wensen. Gok
op diverse soorten voor je nestkasten. Hang
ze correct op. De tips komen van vier vogelexperts, Marc leert van hen veel bij tijdens de
totstandkoming van het boek. En natuurlijk,
met fotograaf Willy Ceulemans kun je ook
op fotografeertips rekenen. Investeren in een
tuin die meer voldoet aan vogelwensen geeft
veel plezier terug, schrijft hij. En soms zijn de
benodigde aanpassingen maar klein.
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krentenboompjes geliefd vanwege de vroege bessen

takkenril, fijne schuilplaats en insectenvoer

haag van hulst nestelgelegenheid merels tussen stekels
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En die verwaarloosde tuin in de stad, met
hoge coniferen die de buurt een doorn in het
oog zijn? Het kan zomaar een paradijs zijn
voor diverse vogels.

Luisteren en kijken
Verspreid in het boekje vind je determinatiehulp. 29 tuinvogels krijgen een uitgebreidere
beschrijving. Wie weet ontpop je je tot een
echte vogelaar. Loop met extra aandacht door
het Arboretum de volgende keer, waar zeker
veel plekken zeer uitnodigend zijn voor allerhande vogels. Kijk vaker omhoog en probeer
ze te herkennen en wie weet zie je de specht
de volgende keer wel.
Maar luisteren naar vogels blijft ook een fijne
bezigheid. Zittend in een tuinstoel in een
fysiek slechte periode ontdekte ik dat een
houtduif met veel vleugelgeklap vliegt en zo
te herkennen is met je ogen dicht. Op een
roofvogelshow in Oostenrijk leerden we dat
een bepaalde uil geluidloos vliegt, uit eigen
waarneming kan ik bevestigen dat dat inderdaad zo is. Hoe bijzonder is dat. Wie er de
tijd en moeite voor neemt, ziet en hoort veel
meer. Neem het niet voor vanzelfsprekend
aan, maar help vogels mee om te overleven in
een wereld waar steeds minder plek voor ze
is en de biodiversiteit onder druk staat. Een
gastvrije vogeltuin is ook mooier voor jezelf.

bessen hulst

vogelvoer, de sierappeltjes van het
Appellaantje

‘Zakboek voor de Vogeltuin’ is een uitgave
van www.lannoo.com Voor geïnteresseerden
beveel ik ook graag ‘Zakboek voor de Bijentuin’ en ‘Zakboek voor de Klimaattuin’
aan.

Leuke websites:
• www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
• www.vogelgedrag.be
• https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/
tuinvogels-herkennen

Zomerkindermiddag
Woensdag 27 juli 2022
13:30 - 16:00 uur
Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren
we weer de zomerkindermiddag met allerlei
leuke en leerzame activiteiten in het Arboretum
in Oudenbosch.
Hou facebook in de gaten voor meer informatie.
ook zaadproducerende vaste planten zijn belangrijk
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Onverwachte schoonheid
in Marbella
Ontdekkingstocht naar pareltjes
van het zonnige zuiden
Tekst en foto's Ineke de Schepper
door Ineke de Schepper

Enorme takken Ficus Microcarpa

een T-shirtje en maakten onze wandelingen
onder een azuurblauwe hemel.
We lopen dan vaak over de boulevard van
Marbella naar Puorto Banus, die gedecoreerd
wordt door honderden palmbomen. Vooral
bij zonsondergang is het een sprookjesachtig
plaatje!
Tijdens die wandelingen staan we af en toe
stil bij de mooiste bloemen en planten die
daar, uitbundig ‘in het wild’ groeien. Niet
alles wat daar groeit en bloeit is inheems,
maar komen van over de hele wereld en zijn
daar meestal bewust aangeplant. We zien
bloeiers zoals de Bougainville, Agave, Aloë
arborescens, Euphorbia, Strelitzia en thijm, maar
ook de parasolden en een ficus. Soms lopen
we naar het oude centrum van de stad en
op het Plaza de los Naranjos zien we dan
tientallen sinaasappelboompjes, een heel
apart gezicht. Veel van deze planten, bomen
en struiken vind je niet zo gauw terug in de
volle grond in het Arboretum, maar neemt
u eens een kijkje in de kas waar bijvoorbeeld
diverse soorten Aloë en Agave staan en staat
u eens stil bij de kuipplanten bij het entreegebouw waar u onder meer kunt genieten van
de Strelitzia. In het Aziatische deel vind je
onder de Nederlandse naam‘Parasolden’ een
Schiadopitys verticillata.
Als we vervolgens via het park terug naar
ons appartement lopen, komen we een wel
heel bijzondere boom tegen. De gigantische
takken en meterslange wortels trekken onze
aandacht. Op het bordje dat erbij staat, lezen
we dat het hier gaat om een Chinese vijg (Ficus microcarpa). Deze boom lijkt me de moeite
waard om wat nader te bespreken.
wortelgestel Ficus Microcarpa

‘Planten op reis’ is dit jaar het thema van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen waarbij ook
het Arboretum Oudenbosch is aangesloten. Elders in
dit nummer gaat het over planten zelf die een hele reis
gemaakt hebben. Maar ‘planten op reis’ kan ook betekenen dat je zelf reist en planten ontdekt, bijvoorbeeld
tijdens je vakantie.
Ik laat u graag kennismaken met de planten die wij
tegenkwamen op onze reis naar Marbella.
Bij Marbella denk je waarschijnlijk snel aan jet set,
dure auto's en grote jachten. Dat is óók een kant van
deze mooie badplaats in het zuiden van Spanje en dan
vooral van het nabijgelegen Puorto Banus. Maar het
milde klimaat biedt ook de kans aan veel bomen en
planten om er uitbundig te bloeien en te groeien.
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Planten op onze wandeling
De afgelopen acht jaar gingen wij in januari
op vakantie naar de zon en de laatste jaren
viel de keuze op Marbella. Helaas kon door
corona ons reisje vorig jaar niet doorgaan
en ook dit jaar was er veel onzekerheid.
Gelukkig besloten mijn partner Jef en ik
om toch te gaan. Om onszelf zo goed
mogelijk te beschermen, zaten we met een
FFP2 mondkapje en een spatscherm in het
vliegtuig, tot hilariteit van een aantal jonge
mensen om ons heen. Dat ongemak waren
we snel vergeten, toen we arriveerden in
het zonnige Marbella. Terwijl de storm
Corrie over Nederland raasde, liepen wij in

Ficus Microcarpa Chinese vijgenboom

De Ficus microcarpa of Chinese vijgenboom, behoort tot de
moerbeifamilie (Moraceae) en komt van nature voor in China en via
tropisch Azië tot in Australië.
De naam van het geslacht Ficus betekent ‘vijgenboom’. Microcarpa betekent letterlijk ‘met kleine vruchten’.
De Ficus microcarpa is een groenblijvende boom met een grijze schors, die
20 tot 30 m hoog kan worden met een stam van een diameter van een
meter. De takken produceren luchtwortels die soms de grond bereiken
en torenhoog kunnen groeien. De jonge twijgen zijn bruin, kaal of licht
behaard. De bladeren zijn glanzend, donkergroen en leerachtig. Bestuiving vindt plaats door insecten. Na bestuiving kan een boom tot 100.000
vijgen produceren, elk met 150 zaden. Vijgen dienen als voedsel voor
apen, vogels en vleermuizen.
De soort Ficus microcarpa wordt vaak ten onrechte verward met de Ficus
retusa. De lengte van het blad van de Ficus retusa kan wel 18 cm bereiken,
terwijl het blad van de Ficus microcarpa 3 tot 10 cm groot is.
Epifyten
Net als bij veel andere ficussoorten kan het zaad op takken van andere
bomen ontkiemen. De zaailing begint dan zijn leven als een epifyt. Epifyten zijn organismen die op levende planten groeien, zonder daaraan
voedingsstoffen te onttrekken (in tegenstelling tot parasieten). De ficus
gaat dan groeien en tegelijkertijd zendt hij zijn wortels in de richting van
de aarde en begint daar te wortelen. De wortels die tot die tijd in de lucht
hingen, beginnen vanaf dat moment als stam te fungeren.
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Habitat
De Ficus microcarpa komt voor in tropische en subtropische streken. Hij
houdt van een warm en vochtig klimaat. De soort lijkt echter een goede
tolerantie te hebben voor een breed scala aan bodemvochtigheid en
groeit ook in verstedelijkte gebieden.

In Nederland en België zien
we de Aloë arborescens
vaak als kamer- of kuipplant.

Toepassing
De Ficus microcarpa vindt men terug als sierboom, schaduwboom, maar ook
als sierplant in pot of als bonsaiboompje. De bladeren van deze boom worden in de mediterrane keuken gebruikt in stoofpotten en dergelijke.
In Azië gebruikt men de plant ook in de traditionele geneeskunde. In Japan worden de schors, luchtwortels en gedroogde bladeren gebruikt tegen
pijn en koorts, in China tegen griep, malaria, bronchitus en reuma.

Aloë arborescens in Marbella

Zoals hierboven al beschreven maakt de Ficus microcarpa luchtwortels.
Door ze aan de rand van kanalen te planten, ontstaat er door de hoge
luchtvochtigheid een gunstig microklimaat voor de boom om luchtwortels te produceren. Deze luchtwortels kunnen bepaalde verontreinigende stoffen aan het water onttrekken.

Strelitzia in Marbella

De Aloë arborescens, ook wel Krantz
aloë genaamd is een meerjarige bloeiende succulent die soms wordt verward
met de beter bekende Aloë vera. Het is
echter een heel andere plant. Waar de
Aloë vera een grote rozet van vlezige
bladeren vormt en meestal amper stam
ontwikkelt is de Alöe arborescens een
stamvormende soort met meerdere
kleinere bladrozetten die vaak in grote
struiken bij elkaar staan. De rood oranje
bloemen verschijnen meestal in de win-

Toxiciteit
De hele plant bevat een irriterende witte latex die een allergische reactie
veroorzaakt bij mens en dier en zelfs tot vergiftiging kan leiden.
Religie en volksgeloof
In Zuidoost-Azië wordt verteld dat de Ficus microcarpa geesten herbergt.
Er zijn Chinezen die geloven dat de boom levensenergie overbrengt.(Qi).
Voor de Indiase hindoes zijn veel bomen heilig en twee van de epifytische vijgen behoren tot de heiligste van allemaal. De heiligste van

De palmenfamilie (Arecaceae) is de enige familie in de
orde Arecales. Van de palmenfamilie zijn bijna 4000 soorten
bekend. Hoewel er wel winterharde (voor Nederland en België)
palmsoorten bestaan, komen de meeste soorten van nature
voor in tropen of subtropen. Ze bestaan ongeveer honderd
miljoen jaar.
Palmen herkennen we allemaal aan de grote groenblijvende
bladeren die uit de top van de stam komen. De bladeren
zijn geveerd of waaiervormig en staan meestal spiraalsgewijs
boven op de schijnstam. Een schijnstam is geen echte stam,
maar een structuur die ontstaat doordat de bladscheden
elkaar stevig omvatten. Ze bezitten een unieke eigenschap
binnen de bloemplanten: eerst priemt de bladsteel als een
zwaard uit de kroon. Bij dit zwaardblad zit het blad nog tegen
de bladsteel. Pas daarna opent het blad zich tot een breed,
gevouwen vlak dat zich vervolgens in blaadjes splitst.
De bloemen van palmen zijn vrij onopvallend. Als je goed kijkt
ontdek je veel verschillende en ingewikkelde structuren. Vroeger dacht men dat palmen bestoven werden door de wind,
maar nu weten we dat insecten als bijen, kevers en vliegen het
meeste werk doen.

ter op het noordelijk halfrond. Zijn natuurlijke verspreidingsgebied
loopt van de Kaap in Zuid-Afrika in noordoostelijke richting door
Mozambique Zimbabwe en Malawi. Hier komt hij voor in verschillende habitats maar met name in rotsachtige gebieden. Tegenwoordig is hij door mensen in veel andere tropische tot warme
vorstvrije regio’s over de wereld geïntroduceerd. Los van zijn sierwaarde wordt de Aloë arborescens net als zijn bekendere neefje
de Aloë vera geprezen om zijn medicinale eigenschappen. Een
‘huisrecept’ uit de traditionele Braziliaanse kloostergeneeskunde
zou bij talloze gevallen van ernstige ziekten geholpen hebben.
Als zielzorger in Brazilië leerde de Braziliaanse franciskaner monnik
Romano Zago (1932) een uiterst werkzaam, natuurzuiver recept
van Aloë arborescens kennen. De door hem uitgeprobeerde en
verder ontwikkelde receptuur bestaat uit het sap van de hele bladeren van de Aloë arborescens, uit niet verhitte en niet behandelde honing en 1% alcohol. Volgens Zago gebruikt de inheemse
bevolking deze plant sinds generaties ter stimulering van het
immuunsysteem, ter activering van het maag-darm-systeem en
de stofwisseling.

Parasolden in Marbella

alle bomen is de Bodhiboom, Ficus religiosa. Het zou namelijk onder die
boom zijn geweest dat de jonge prins Siddharta in de zesde eeuw voor
Christus zat te mediteren en verlicht werd, waarna hij voortaan
als Boeddha bekendstaat.

Geraadpleegde Bonnen
• Romana Zago Humble Verlag Aloë arborescens tegen kanker
• Scott ,K en Willis,K (2016), Lannoo Het plantenboek
• Tudge, (2006), Het Verborgen Leven van Bomen Spectrum
• Librairie Gründ Paris 1988 Arbres
Sites:
• www.plantit.net
• Wikipedia

Sinaasappelboom op Plaza de los naranjos in
Marbella

Palmen op boulevard in Marbella

Bougainville in Marbella

50

51

En het kwaad
kwam van de appel
(malum e malo)
door Wil Hoppenbrouwers

Lucas de Oude schilderde een paradijselijk beeld
van perfecte harmonie, Eva biedt Adam een appel
aan. Maar tegelijkertijd wrang, want het eten van
de appel, deze daad van ongehoorzaamheid, was
er de oorzaak van dat de hele wereld in zonde werd
gestort. Althans, zo kennen wij het verhaal. In Genesis wordt de vrucht die Eva verleidde niet bij naam
genoemd. In latere Bijbelverklaringen is men er een
appel in gaan zien omdat die in de Middeleeuwen
als een symbool van verlangen werd beschouwd.
Hierdoor werd de appel in de christelijke kunst afgebeeld als een vrucht die de erfzonde symboliseert.
Malus, de Latijnse naam voor de appel, betekent ‘gehoorzaam’, maar de
meeste bronnen vertalen het met ‘de slechterik’, de ‘kwaaie’ of ‘valserik’
en ook hier verwijzen de omschrijvingen naar het Bijbelverhaal. Overigens zijn er bronnen die zeggen dat de naam is afgeleid van het extreem
zure appelzuur uit de wilde appel (acide malique, Lavoisier 1787). Ze werden dan ook al in de Middeleeuwen gebruikt voor het maken van verjus,
een smaakmaker die eertijds in de keuken werd gebruikt. In Normandië
maakte men er cider en calvados van. De naamgeving blijft hoe dan ook
een ongelukkige keuze voor een zó nuttige boom waarvan de vrucht van
oudsher wordt gezien als een symbool van liefde, huwelijk, lente, jeugd,
vruchtbaarheid, vrede, onsterfelijkheid of een lang leven.

De wilde appel (Malus sylvestris)
De wilde appel is hier een bijzonder zeldzame boomsoort geworden.
Slechts op enkele plekken in Nederland wordt de soort nog aangetroffen;
op de stuwwal bij Nijmegen, in de Gelderse achterhoek, Noord Limburg,
op de Veluwe en in Drenthe. De aantallen die men heeft aangetroffen zijn
minimaal en we moeten concluderen dat de oorspronkelijke soorten vrijwel zijn uitgestorven. Sommige flora-atlassen geven aan dat de wilde appel
nog vrij algemeen voorkomt maar ze rekenen ook de verwilderde ‘tamme’
soorten hiertoe. Verwildering van tamme soorten komt vooral doordat
bezoekers van het bos hun klokhuizen weggooien waardoor de pitten,
de zaden, zich verspreiden. We treffen deze verwilderde soorten dan ook
vooral in bosranden aan.
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wilde appel bron Roxana 96 Pixabay

De wilde appel is inheems. Archeobotanische
vondsten tonen aan dat reeds in de midden- en late steentijd (8000 v. Chr.) er al wilde
appels voorkwamen.

De gecultiveerde appel
(Malus domestica)
Cultuurappels en ook peren zijn in de zesde
eeuw al aanwezig in klooster- en kasteeltuinen. In de periode 1500-1900 ontstonden
kleine privé boomgaarden. In het begin van
de negentiende eeuw werd het in Zeeland
traditie dat bij een boerderij een kleine boomgaard werd aangelegd, een gewoonte die snel
navolging kreeg in de rest van het land, vooral
in polders. Korte tijd daarna ontstonden gespecialiseerde boomgaarden in gebieden die
zich volledig op fruitteelt toelegden bijvoorbeeld in de Betuwe en rond Goes.
Het bijzondere van appelbomen is dat nuttig
en mooi hier samengaan. De prachtige bloesem in het voorjaar en de opvallende vruchten
in het najaar. Om dit allemaal te bewerkstelligen, dus om een goede vruchtvorming te krijgen, hebben bijna alle appelrassen kruisbestuiving nodig. Dit betekent dat er altijd minimaal
twee appelrassen elkaar moeten bestuiven.

Adam en Eva Lucas Chranach de Oude rond 1526
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De sierappel (malus domestica)
Tot de groep van de gecultiveerde appels horen ook de sierappels. Sierappels behoren tot de fraaiste sierbomen.
In het sortiment (bloem-)sierappels zit vooral veel ‘bloed’ van (Oost)
Aziatische soorten.
Vroeger uit Japan geïmporteerde hybriden worden nog altijd tot de beste
sierappels gerekend.
In het Arboretum Oudenbosch, staat in de ‘appellaan’, een zeer uitgebreide collectie sierappels.

Venus het pentagram als baan volgt aan de
sterrenhemel. Het pentagram heeft de ultieme
verhoudingen van de gulden snede in zich: dé
formule voor harmonie en schoonheid. Vele
landen voeren het pentagram (als ster weergegeven) in hun vlag: Marokko, Israël, V.S. en
vele anderen. Ook in de Vrijmetselarij is het
pentagram een belangrijk symbool.

An apple a day keeps the doctor
away
Toepassing
De consument kan in overvloed beschikken over appels in vele soorten
en smaken. Naast directe consumptie wordt de appel verwerkt tot allerlei
producten zoals appelsap, cider, calvados, appelmoes en appelstroop. De
toepassingen in de keuken zijn talrijk.
De appel is lekker en gezond, omdat hij veel vezels bevat en tal van vitamines en mineralen die we dagelijks nodig hebben. Een appel is geen geneesmiddel maar wel een preventief middel om ziektes te voorkomen. Zoals het
bekende Engelse spreekwoord zegt: ‘An apple a day keeps the doctor away’.
Appelpitten zouden een beschermende functie hebben tegen bepaalde
ziektes. Echter, appelpitten zijn giftig. Het eten van kleine hoeveelheden
kan niet veel kwaad maar in grotere hoeveelheden wel. Kinderen kunnen
ze beter helemaal niet eten.
De wortels van de wilde appel werden vroeger gebruikt om wol geel te
verven. Ook werd de wilde appel als medicijn aangewend.

Pentagram

De ronde vorm van de appel wordt in verband gebracht met het vrouwelijk lichaam
en de vorm van de aarde. Zo symboliseert
de rijksappel (zie afbeelding) - een ronde bol
met een kruis- in de linkerhand van koningen en keizers, de aardse macht.

kent de appelboom nog niet’. Bij trouwerijen had de appel in veel culturen
de functie van vruchtbaarheidssymbool. Zo moesten bruidsparen bij het
huwelijk appels eten om de vruchtbaarheid te stimuleren.
In vrijwel alle mythologieën speelt de appel een opmerkelijke rol. In de
Noordse, de Keltische, de Germaanse, de Romeinse, de Griekse, de Hebreeuwse en de Babylonische mythologie is de appel een steeds weer
terugkerend element. Het centrale thema is vrijwel altijd onsterfelijkheid en
eeuwige jeugd. De genoemde deugden zijn uitsluitend voorbehouden aan
de goden en wie zich daar niet aan houdt zal de gevolgen daarvan, lees straf,
niets ontziend ervaren.
In de Noordse mythologie staat de appel voor verjonging en regeneratie.
De goden eten appels om tot het einde der tijden jong te blijven. De godin
Iduna die ook bekend is van de Germaanse mythologie, is de godin van
de eeuwige jeugd en wordt net als haar Griekse evenknie Aphrodite altijd
afgebeeld met een appel. Bij de Kelten is de appelboom gewijd aan de god
Abellio, de god van de appels. Hier is de appel de vrucht van kennis, magie
en voorspelling.

Symboliek en mythologie
In veel verhalen staat de appel symbool voor onsterfelijkheid en eeuwige
jeugd. Ook zou de appel de sleutel zijn tot kennis en alwetendheid. Als we
een appel dwars doorsnijden zien we een vijfhoek: het pentagram; hét symbool voor de spirituele mens. De vijfpuntige ster staat voor de vijf elementen water, lucht, vuur, aarde en ruimte. Maar ook voor de vijf levensfasen
die een vrouw doorloopt: geboren worden, menstruatie, paring, baren en
menopauze. Maar dit zijn slechts enkele van de vele betekenissen die men
eraan geeft. De oude Babylonische astrologen merkten op dat de planeet
Doorgesneden appel, foto Theo Hoebink

Rijksappel: Keizer Heinrich III (1017-1056)

Germaanse en Keltische volkeren beschouwden de appel als symbool van
vruchtbaarheid, liefde en onsterfelijkheid.
Het overhandigen of toewerpen van een appel was een liefdesverklaring. Van een meisje
dat nog geen seks had gehad zei men: ‘Ze
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Godin Iduna

Het volgende verhaal uit de Griekse mythologie wil ik u niet onthouden.
Eris, de godin van de tweedracht, was niet uitgenodigd voor de bruiloft
van Peleus en Thetis en uit wraak wierp zij een gouden appel met het opschrift ‘voor de mooiste’ te midden van de aanwezige godinnen. Er ontstond ruzie. Uiteindelijk moest de aardmens Paris, de zoon van de koning
van de Trojaanse koning, bepalen wie de appel toekwam. Hera beloofde
hem eeuwige rijkdom, Athena oneindige wijsheid en Aphrodite beloofde
hem de mooiste vrouw op aarde. Paris koos voor Aphrodite. De mooiste
vrouw op aarde bleek de schone Helena, vrouw van de Spartaanse koning.
Probleem dus. Paris reist naar Sparta en schaakt met hulp van Aphrodite
Helena. De ontvoering was de aanleiding voor de Trojaanse oorlog, veroorzaakt door een appel. De ‘twistappel’ was geboren.

In de Hebreeuwse mythologie is de appel
de vrucht van de Boom des Levens en de
Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Het
is onwaarschijnlijk dat hier onze appel is
bedoeld. De appel die wij kennen kwam niet
voor in die streken. Recent wetenschappelijk
onderzoek doet vermoeden dat de abrikoos
is bedoeld.

Volksgeloof: sprookjes, fabels,
sagen en legenden
In veel sprookjes, sagen en legenden speelt
de appel een prominente rol. En vaak ook in
de rol van gouden appel met daaraan verbonden de geneugten van een eeuwig leven
of eeuwige jeugd. In Vrouw Holle, De duivel
met de drie gouden haren, De gouden vogel
en in Sneeuwwitje, om er een paar te noemen,
spelen appels een belangrijke rol.
In de legende over Wilhelm Tell moet de
vrijheidsstrijder een appel van het hoofd van
zijn zoontje schieten.
In volksgeloof en volksgebruiken speelt de
appel en de appelboom een rol bij het voorspellen van liefdes, een voorspoedig leven,
het weer, een voorspoedige oogst, het vinden
van een goede man en andere wereldse zaken.
Een mythe verhaalt over de keelknobbel bij
mannen die zou zijn overgeërfd van Adam
in wiens keel het klokhuis van de verboden
vrucht zou zijn blijven steken.
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Literatuur en muziek

Bronnen:

Ook in muziek en literatuur komt de appel als thema vaak terug, vooral in
de opera. In Wagner’s Das Rheingold en in Der Ring des Nibelungen zijn
de gouden appels ‘leidmotief ’. De al eerde genoemde legende over Wilhelm Tell is door de Italiaanse componist Rossini bewerkt tot een opera.
Ook in de literatuur is het thema van onsterfelijkheid en eeuwige jeugd,
gesymboliseerd door de appel, talloze malen gebruikt. Eén daarvan wil ik
graag doorgeven. Het romantische en mysterieuze gedicht van de beroemde
Ierse dichter en Nobelprijswinnaar William Butler Yeats: The song of
the Wandering Aengus. Het gedicht eindigt met de volgende strofen:

• Andel, Y van (2013) Documentatiemap Arboretum, Oudenbosch
• Bastiaens, J. e.a (2006) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam
• Koning, J. e.a. (2009) Dendrologie van de Lage
Landen, Zeist
• Diverse internetbronnen w.o. Wikipedia

I will find out where she has gone
And kiss her lips and take her hands;
And walk among the dappled grass’
And pluck tilltime and times are done
The silver apples of the moon,
The golden apples of the sun.

Wetenswaardigheden over de appel
De appel behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae) en
onderscheidt twee geslachten: Malus sylvestris de
wilde appel ‘uit het bos’ en de Malus domestica, de
consumptie-/cultuurappel en de sierappel. Sommige botanici zouden graag een aparte appelfamilie
zien, de Malaceae. Het geslacht Malus telt ongeveer 30 soorten en talloze cultivars. De appelboom
heeft een grote verspreiding over het gehele Noordelijk Halfrond. Appels en peren zijn botanisch en
cultuurhistorisch nauw verwant aan elkaar. Ze horen
beide tot de appelgroep binnen de rozenfamilie.
De wilde appel wordt zelden hoger dan twaalf
meter. De kale takken hebben takdoorns. De witte of
lichtroze bloemen hebben vijf kroon- en kelkbladen
en hebben een onderstandig vruchtbeginsel. De
bladeren hebben klieren en de bladtop is vaak gedraaid. De vruchten zijn groen tot geelgroen en zijn 2
tot 3,5 cm in doorsnede. De smaak van de vruchten
is zeer zuur en wrang.
Appelbomen worden gemiddeld 60 jaar oud. Alle
gekweekte fruitbomen zijn kruisingen tussen eerdere
soorten uit Azië en Europa. Ze zijn vaak groter dan
hun wilde stamhouders. De appel kan de vorm van
een boom hebben of struik. De bladeren zijn 4-10
cm, eirond-ovaal, top spits, rand grof gezaagd. De
bloemen in viltige tuilen zijn 3-4 cm in diameter en
zijn wit-roze. De vruchten zijn boven en onder ingedeukt. Ze kunnen verschillend zijn in grootte en hebben vaak rode ‘wangen’.
DNA-onderzoek toont aan dat de ‘tamme’ appel afkomstig is uit het gebied ten oosten van de
Kaukasus, Oezbekistan, Kazakstan en Kirgizië. De nog
altijd in de Kaukasus aanwezige Malus sieversii, en
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de soorten Malus asiatic, orientalis en prunifolia zijn
genetisch verwant aan onze cultuurappels. Via de
zijderoute zijn de soorten in het Romeinse rijk terechtgekomen en vervolgens hebben ze zich verspreid
over Europa.
In Japan is Malus halliana ‘Parkmanii’ de stammoeder van de zeer bekende soorten sierappels zoals
Malus floribunda en Malus atrosanguinea.
De Oostenrijkse botanicus J. Niedzwetzky vond een
purperbladige en paarsbloeiende Malus in Turkestan
(Malus niedzwetzkyana, thans M. sieversii ‘ Niedzwetzkyana'), waarmee vele nieuwe kruisingen zijn
ontwikkeld. Opmerkelijk is dat bij de hieruit gewonnen
hybriden niet alleen de bloemen en bladeren donkergekleurd zijn, maar ook het hout bij doorsnijden,
min of meer purper is.
Cultivars afgeleid van Amerikaanse inheemse soorten bloeien later en pas op latere leeftijd en geuren
heerlijk. De soorten hebben groen blad, bloeien in
juni, eenkleurig roze en aan lange stelen, zoals bij
sierkersen. Deze groeien goed op zaailingen van
Malus hupehensis (China), die ook later bloeit. Veel
dubbelbloemige vormen, allemaal zeer winterhard,
hebben eigen onderstammen nodig, wat verspreiding in de weg staat.
Spectaculair is bij sommige soorten de herfstverkleuring.
Malus triloba heeft driehoekige bladeren die opvallen door vorm en herfstkleur.
Malus sieboldii heeft glimmende, smalle diepgelobde bladeren, brede wat hangende kroon, goudgele
herfstverkleuring. Malus toringoides in alles iets forser
dan M. sieboldii en heeft een mooie herfstverkleuring.
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