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Van het bestuur
In de Hortus met zijn enorme plantencollectie
en bijbehorend dierenleven zijn voortdurend
bijzondere dingen te zien.
In het afgelopen jaar zorgde het soms extreme
weer voor extra variatie. Lang aanhoudende
kou, een ware lente uitbarsting in mei, hitte en
droogte in juli met daardoor korte bloeitijden,
een kletsnatte augustusmaand en fraai nazomerweer in september. Waarschijnlijk zijn dit
soort omstandigheden echter niet zo gunstig
voor de bezoekersaantallen.
Het mag best nog eens vermeld:
Dagelijks is een groot aantal enthousiaste
mensen bezig met onderhoud en vernieuwing
en dus behoud van Nederlands grootste
tuinen-complex. Het betreft 8 parttime personeelsleden en ongeveer 100(!) vrijwilligers.
Bij deze laatste gaat het niet alleen om de vele
tuinwerkers maar ook om bijvoorbeeld receptiemedewerkers, rondleiders, bibliotheekbeheerders, kantoorpersoneel, onderhouds/
techniekwerkers en directieleden.

Goed nieuws was dat met toestemming van de
Rijksuniversiteit eind augustus de zogenaamde zijkassen toch weer zijn opengesteld voor
publiek.
Bovendien lijkt het op het moment van schrijven –begin oktober- definitief dat “de
Chinezen komen”; zij gaan volgend jaar de
Chinese tuin exploiteren en grote culturele
manifestaties organiseren.
Het thema van de Vriendenlezing op 12 oktober, Klimaat Verandering in je Achtertuin, viel
juist in de week dat de film van Al Gore, An
Inconvenient Truth, over hetzelfde thema in
Nederland geïntroduceerd werd. Ir Arnold van
Vliet, coördinator van De Natuurkalender,
heeft voor een volle zaal met zeer geïnteresseerde luisteraars, boeiend en helder oorzaken, reeds merkbare gevolgen en toekomstverwachtingen voor onze omgeving op een rijtje
gezet. Tot slot stipte hij aan hoe wij zelf hierop
zouden kunnen inspelen.

De nectarkroeg, onderdeel van het project
De Natuurkalender

Het bestuur van de Vriendenvereniging voert
maandelijks een zeer open overleg met de
directie (de heer Hartman) en blijft zo goed
op de hoogte. Zorgelijk blijft volgens ons de
onderbezetting zowel in de Hortusdirectie als
in het bestuur van de Stichting Behoud de
Groene Hortus. Dit vindt z’n weerslag in de
dagelijkse organisatie van het werk in de
Hortus.
Het bestuur is blij, dat met het aantreden van
mevrouw Ria Hettinga, is voorzien in de ontstane vacature in de redactie van het
Vriendenbericht. Zij is zeer goed bekend met
de Vereniging en de Hortus.
Financiële steun aan de Hortus werd o.a. verleend voor de aanschaf van 10.000 nieuwe promotiefolders, de totstandkoming van een
genealogie van Henricus Munting, aanschaf
van zaden, aanschaf van struiken voor een
nieuwe Fruithof en aanschaf van 35 nestkasten
voor zangvogels.
Verder organiseerde de Vereniging in april, mei
en juni onder leiding van de heer J. B. Hulscher
een aantal vroegevogelzangexcursies.
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Ontmoeting van .... (deel 4)
Bert Rijksen

Cyclaam, Laarmantuin

Helaas is er ook een droeve mededeling.
Op 11 juli overleed na een korte ziekte ons lid
Freek Modderkolk, tuinvrijwilliger vanaf de
herstart van de Hortus in 2002.
Een markante, enthousiaste, humorvolle en
deskundige man. Hij wordt door velen op de
Hortus gemist.

Vriendenbericht niet bezorgd
Van de post ontvingen wij 31 ongeadresseerde
enveloppen met Vriendenberichten (april
2006) terug. De adresstickers waren er afgevallen. Hiervoor onze excuses. Indien u dit
Vriendenbericht niet heeft ontvangen en daar
alsnog prijs op stelt, wilt u dit dan aan AnneLize van Mierlo (ledenadministratie, tel:050534 92 38) doorgeven?

Herfst. Dat jaargetijde met zijn voor velen een
aparte bekoring. Het had ’s nachts geregend.
Nu scheen de ochtendzon op de schoongewassen bladeren. Door die bladeren laten de
bomen nog eens zien waartoe zij in staat zijn.
Een variatie van kleuren die praktisch geen
schilder
kan nabootsen schudden zij zo maar even uit
hun stam. De al gevallen natgeregende bladeren verspreiden die typische geur die een
melancholieke stemming bij je oproept. De
winter is in aantocht. Nog even en de bomen
zijn kaal.
Nu heb ik er echt geen bezwaar tegen om
bomen in hun naakte gestalte te kunnen zien.
Deze mogelijk wat voyeuristisch overkomende
karaktertrek heeft toch echt iets onschuldigs.
Juist dan is het aparte karakter van de bomen
te bewonderen. En karakter hebben de bomen.
Wie raakt niet onder de indruk van een eeuwenoude eik. Door tal van afgebroken takken
heeft hij de vorm van een stoere knoestige
bonkelaar. En dan de gracieuze met sierlijke
takken getooide beuk of de met hangende takken treurende wilg die dan ook terecht treurwilg heet. Even verder staat een Metasequoia,
een bladverliezende naaldboom, heel erg
oprecht te wezen.
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Het is toch geen wonder dat in de grijze oudheid aan bomen bepaalde eigenschappen werden toegeschreven. De Kelten gebruikten voor
de indeling van een jaar geen dierenriem maar
een bomenriem. Anderen, wat wij primitieve
volken plegen te noemen, zagen bomen als
vertegenwoordigers van goden en werden als
zodanig vereerd. Het kappen van een zo’n
boom ging dan ook met godsdienstige ceremonieën gepaard.
Een heel apart ritueel vindt men op Sulawesi,
het vroegere Celebes. Hier treft men de babyboom aan. In deze eeuwenoude heilige boom
worden doodgeboren baby’s bijgezet.
Er wordt een gat in de stam gemaakt waarin
het baby lijkje wordt geschoven. Het gat wordt
daarna met een deksel van atap en hout afgesloten. Na enkele jaren zie je er bijna niets
meer van. De boom groeit rustig verder. Het
babylijkje maakt deel uit van de voortlevende
boom.
Nu weet de moderne mens gelukkig alles veel
beter dan onze voorouders !!!

Half volgroeide bomen worden als volwassen
gezien en mogen, uit veiligheidsoverwegingen
of als ze in de weg staan, worden omgekapt.
Als je psychisch contact met een boom meent
te kunnen hebben ben je halfgaar. Als je
meent met bomen te kunnen praten wordt het
tijd om een psycholoog of een ander oog te
consulteren.
Enkele jaren geleden bezocht ik een Engelse
Woodlandgarden. Van verre zag ik hem daar al
staan. Een enorme Wodanseik. Naarmate ik
naderde raakte ik steeds meer onder de
indruk van die geweldige boom met zijn sterk
gegroefde stam. Hoeveel generaties zouden
daar nu tegenaan geleund hebben, hoeveel
verliefden zouden elkaar daar, onder die
boom, gekust hebben? Er ging een magische
invloed van die boom uit. Het was net of ik een
oude oerovergrootvader ontmoette die mij iets
te vertellen had. Ik had moeite om de plek te
verlaten en weer verder met mijn wandeling te
gaan.
Als u dit leest kan ik mij voorstellen dat u
denkt: “Die jongen had toen toch beter eens
met een psycholoog kunnen praten”.
Ondanks dat raad ik u toch aan een rondgang
door de Hortus, met zijn grote verscheidenheid aan bomen, ook in de winter te maken.
Het is zeer de moeite waard.
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Wel en wee in de kruidentuin
Ineke van den Berg
Nu de kruidentuin in winterrust is, ontdek je
soms de leukste dingen. Door sneeuw of rijpvorming kunnen de anders zo saai uitziende
planten omgetoverd worden in ware kunstwerkjes. Zo ook de uitgebloeide Zonnebloem,
waarvan de pitten er allang gretig door vogels
zijn uitgegeten, kan ons verrast doen staan
door het dragen van een fraaie winterse hoed
of muts!
Niks geen saaie tuin meer!
Verder is het in deze periode een terugblikken,
maar vooral ook een vooruitzien, waarvan je de
opgedane ervaringen meeneemt naar het
nieuwe groei- en bloeiseizoen.
Wat werd een succes, wat een mislukking?
Een succes was Slaapbol (Papaver somniferum). In bloei draagt dit eenjarige gewas in
juni -augustus prachtige zachtlila kroonbladeren, waar het zonlicht heel fraai doorheen kan
schijnen. Ook mooi om te fotograferen! Ze
komen voor in bleekpaars of witachtig en dragen opvallende markeringen aan de basis van
de kroonbladeren.
Slakken die in het voorjaar in grote getale
oprukken, zien de pas opgekomen blaadjes van
Slaapbol ook wel zitten. Heel goed mogelijk
dat er van dit prille gewas niets overblijft, dan
alleen maar een glimmend slakkenspoor.
Dit voorjaar dacht ik: “Niet weer hè en vooral:
hoe vergroot ik z’n groeikansen!”
De voorgekweekte plantjes uit de kas heb ik
eerst wat groter en steviger laten groeien in de
pot en vervolgens pas geplant.

En de slak dacht misschien: “Die zijn me nu
te groot, ik ga eerst eens verder kijken.”
Het resultaat was in ieder geval een mooi veldje Slaapbol!
De bloemen worden gevolgd door blauw-groene zaaddozen, die worden verwerkt in droogbloemboeketten. Als je er in augustus eens
tegenaan tikt en je hoort het van binnen rammelen en tikken, kun je de zaden oogsten. In
één zaaddoos zitten wel honderden zaadjes.
“Somniferum” kan vertaald worden met
“slaapverwekkend” en deze papaver komt oorspronkelijk uit Klein-Azië. Voor farmaceutische doeleinden gebruikt men de afgeriste
onrijpe zaaddozen. Het melksap dat in de
wanden van de zaaddozen voorkomt bevat nl.
opium. Planten die in een koud klimaat groeien vormen maar weinig van dit melksap. Het
moet worden afgeraden deze plant voor zelfmedicatie te gebruiken.
Gewonnen olie uit de zaden voegt men toe aan
verven, zeep en zalven.
Voor culinaire doeleinden wordt het rijpe zaad
(niet verdovend), beter bekend als blauwmaanzaad, meegebakken met brood. Deze
heerlijkheid komt uit de oven als maanzaadbrood of -bolletjes.
Leuk om te weten, lekker om te eten!
In de Hortus hebben we dan wel geen bakkerij, maar wel een “kwekerij”, waar we de
gewonnen zaden eind maart / begin april laten
ontkiemen…… en zo begint weer een nieuw
groei- en bloeiseizoen!

5

ZOEK EENS DIERENSPOREN IN DE HORTUS !

Russula met vraatsporen van slakken

Smidse van zanglijster

Schedel van egel in de rotstuin

Door eekhoorns afgebeten twijgen van spar om
knoppen van mannelijke bloemen leeg te eten

Loopsporen van eekhoorn in de sneeuw

Sparrekegel bewerkt door eekhoorn

6

Ria Hettinga
In het kader van de serie artikelen over
Harense straatnamen, die verwijzen naar de
Hortus of naar beroemde plantkundigen,
vestigen wij in dit Vriendenbericht naar aanleiding van de Laarmanhof, de aandacht op de
hortulanus Laarman. Er bestaat overigens ook
nog een Laarmanslaantje. Het leidt achter het
Scandinavisch dorp in Eelderwolde naar het
zomerhuis aan het Paterswoldse Meer waar de
heer Laarman met zijn vrouw veel gebivakkeerd heeft. Na zijn pensionering heeft hij
hier ook een tijd gewoond. Hij had daar een
enorme tuin, waar veel orchideeën groeiden
(spontaan of door hem geplant!). Hij riep de
hulp van kinderen, kleinkinderen, neefjes en
nichtjes in om te helpen deze tuin te onderhouden. Het verhaal gaat dat zijn kleinzoon
Etsko ooit een boeketje orchideeën voor hem
plukte en dat Laarman daar met pijn in zijn
hart toch eigenlijk niet boos om kon worden.
Toen de grote tuin te bewerkelijk werd verhuisde hij met zijn vrouw naar Odoorn, waar
een van zijn zoons huisarts was. Hij had daar
een bescheiden tuin, waar hij nog steeds experimenteerde met planten in o.a. een rotstuin.
Wie was deze Etsko Laarman, naar wie het
oudste en bekendste deel van onze Hortus is
genoemd? Volgens de Gezinsbode, die over
zijn overlijden berichtte, liet hij talloze publicaties na. In de Hortus bibliotheek zijn slechts
twee daarvan aanwezig: “Gids voor de Hortus
de Wolf te Haren” uit 1948 en “Belangwekkend
en Mooi” uit 1930. Dit laatste boekje is een
leerleesboek voor het zevende leerjaar,
geschreven en geïllustreerd door Etsko Laarman op verzoek van zijn vader, die toen hoofd
van de Rijksleerschool te Groningen was.
De redactieleden van het Vriendenbericht gingen op zoek naar de persoon achter de naam
en ontdekte dat er erg weinig over deze belangrijke Hortulanus zelf is geschreven. Zij spraken met een zoon en een schoondochter, met
een kleindochter en met een nichtje, met een
biologe, die in de tijd van Laarman botanie

studeerde en
met een voormalig tuinman, die
38 jaar met de
heer Laarman
gewerkt heeft.
Uit deze interviews komt het
beeld naar voren
van een zeer
aimabele man,
een “stevige,
dikke man met
brede billen”
(omschrijving
van een latere tuinman – red.), die door één
van de studenten Bul Super (uit de strip Ollie
B. Bommel, waar Laarman dol op was) werd
genoemd vanwege de onafscheidelijke sigaar
in zijn mond. Een grote, knappe verschijning,
altijd keurig in het pak, ook als hij in de tuin
werkte. ” Mijnhéér Laarman” was het dan
ook altijd voor de tuinlieden. Een man, die
met iedereen goed kon opschieten, behalve
met zijn buurman in de Nieuwe Kijk-in-‘tJatstraat, professor Arisz. Een zeer kundig
man ook, die het vertrouwen kreeg van de
hoogleraren met wie hij samenwerkte; een
man, die uitstekend leiding gaf aan de tuinlieden en vooral een man met een enorme
plantenkennis en vrij revolutionaire ideeën
over hoe een hortus eruit zou moeten zien.
Etsko Laarman (door intimi “Ko” genoemd)
werd op 21 maart 1898 geboren in het gezin
van het hoofd van de school in Harkstede. Hij
overleed in 1984 op 85-jarige leeftijd.
Het gezin verhuisde via Oude Pekela naar
Groningen, waar Etsko Laarman de middelbare school volgde. Daarna deed hij een
praktijkopleiding bij de Heidemaatschappij.
Vervolgens werkte hij ook een aantal jaren bij
de Heidemaatschappij.
Hij werd in 1921 benoemd als Hortulanus van
de Rijksuniversiteit te Groningen en dat was
voor hem de verwezenlijking van een ideaal.
“Mijn werk is mijn hobby en de Universiteit
betaalt het”, placht hij te zeggen. Hij ging in
1963 met pensioen. Ook na zijn pensionering
bleef de heer Laarman de hortus bezoeken.
Elke woensdag bracht hij een bezoek, samen
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Laarmantuin ± 1950

met de biologe mevrouw Andreas, die onderzoek deed aan de Bosmuur en in een systematische tuin, die speciaal voor haar was ingericht op de plek waar nu het wilgenbosje en de
papegaaienkooien staan. Na elk bezoek zei hij
steevast tegen de tuinlieden: “Denk je aan de
Herminiums?” (Herminium is een bijzondere
orchidee, de kleinste wilde orchidee in ons
land die helaas niet meer in de Hortus voorkomt – red.) Het zaad waaruit de Herminiums
waren opgekweekt, had Laarman verkregen via
zadenuitwisseling met een andere botanische
tuin.
Ko Laarman werkte uiteraard in de “oude
hortus” aan de Grote Rozenstraat, die zijn
achtertuin was en waar een grote koperen bel
bij zijn huis werd geluid als hij om een of
andere reden naar huis moest komen.
Daarnaast was hij iedere dag al te vinden op
het terrein voor de nieuwe hortus in Haren,
waar hij zeer nauw betrokken was bij de planning, opbouw en aanleg van het terrein achter
Huize De Wolf, dat nu als onderdeel van deze
“nieuwe hortus” de Laarmantuin vormt. Hij
werkte onder de professoren in de botanie
Schoute en Arisz. Met name professor
Schoute wilde iets anders dan een “gewone”
hortus en hij kreeg die kans bij het plannen
van de opzet en inrichting van de nieuwe botanische tuin op het terrein van Huize de Wolf.

Hij wenste niet alleen een laboratorium en
een kassencomplex, maar ook een gevarieerd
terrein met o.a. veentjes, doorboring van de
keileemlaag ten gunste van de aanplant van
bomen, het aanbrengen van bodemreliëfs enz.
Daarnaast stelde hij prijs op de aanwezigheid
van botanisch belangrijke sporenplanten als
mossen, varens en schimmels (paddestoelen).
Hortulanus Laarman heeft met zijn mannen
de baanbrekende ideeën van Schoute verwezenlijkt en kreeg veel vrijheid om ook zijn
eigen revolutionaire ideeën over horti gestalte
te geven. Laarman had in 1932 verschillende
botanische tuinen in het buitenland bezocht
om te kijken wat er elders bereikt was. De
“oude” hortus in de Grote Rozenstraat
bestond naast een kassencomplex, uit een tuin
met bloembedden met diverse te bestuderen
plantenfamilies daarin. In Hortus de Wolf zou
het anders gaan. Laarman begon met het arboretum en plantte bomen, die voor een groot
deel op eigen terrein uit zaad waren opgekweekt. Daarnaast nam hij de bodembewerking ter hand en bracht allerlei reliëfverschillen in het terrein aan. Heesters plantte hij in
het zogenaamde fruticetum en kruidachtige
planten in een systematische afdeling op een
voormalig weidegebied. Om ook sporenplanten
in de tuin te krijgen, werd getracht de omstandigheden waaronder deze zich konden vestigen zo gunstig mogelijk te maken. Hij creëer8

Laarmantuin ± 1950

de verschillende biotopen (vochtige gedeeltes,
droge gronden, voedselrijke en voedselarme
stukken, een alpine wei en muur, zonnige en
schaduwrijke plekken) door allereerst het
bodemreliëf te wijzigen, maar daarna liet hij
op bepaalde stukken de natuur zijn gang gaan
en op andere stukken greep hij in de successie
(verschillende stadia in de ontwikkeling van
het plantenkleed) rigoureus in. “Alles is overal”, was een van zijn uitspraken. Hij was ervan
overtuigd dat, wanneer de omstandigheden
gunstig waren, geëigende planten zich daar
spontaan vestigden. Daarna moest je dan wel
indringers wieden en uittrekken! Op deze
wijze werd het mogelijk op een betrekkelijk
klein gebied een zeer gedifferentieerde flora
te laten ontstaan en in stand te houden.
Voor het promotieonderzoek over Sterrenkroos
(Callitriche) van de biologe, die wij interviewden, werden b.v. plekjes met een bepaald
waterregime aangelegd. In het arboretum
kwam langs het beekje een helling waarop de
as van de verwarming van Huize de Wolf werd
uitgestrooid, wat de samenstelling van de
ionen in het water beïnvloedde waardoor
Callitriche obtusangula hier kon groeien. In
modderige holtes ontstaan door koeienpoten
bij het Anloër Diepje groeide Callitriche
palustris en dus liet Laarman in de Hortus
kleine rondjes uitgraven in de modder en
jawel: ook hier groeide de Callitriche palustris.

Laarman was als hoofd van het tuinpersoneel
geliefd. In 1923 had hij 3 kasknechten, 2 tuinknechten en een tuinarbeider in losse dienst
onder zich. De taken waren verdeeld zodat
ieder een bepaald gedeelte van tuin of kas
onder zijn hoede had. De grote werkzaamheden rond de aanleg van de nieuwe hortus werden verricht door arbeiders van de gemeenten
Haren en Groningen met hulp van de
Nederlandse Heide Maatschappij, maar hortulanus Laarman zal zeker met zijn staf toezicht hebben gehouden. Hij was zeer betrokken bij zijn staf. Bij het koffiedrinken werd in
het begin “de schuur”, het grote bijgebouw
achter Huize de Wolf gebruikt, waar Laarman
elke dag bij aanwezig was en zijn besprekingen hield. Hij was iedere dag in de tuin te vinden en kende elke plant. Zijn tuinlieden werden door hem uitstekend getraind in het herkennen van kiemplantjes, zodat men de te
koesteren planten liet staan en alleen de
indringers wiedde. In de alpiene tuin waren
dat b.v. alle planten met een te grote stofproductie. Hij liet de tuinlieden in hun waarde.
Soms ging hij zelf na vijf uur ’s middags nog
even aan het werk in de tuin om “indringers”
in zijn diverse biotopen te verwijderen. Hij
vroeg dan netjes toestemming aan zijn tuinlieden om daar “na sluitingstijd” mee bezig te
gaan. De uitgetrokken planten liet hij overigens wel op het pad liggen zodat de tuinlieden
9

Publiek voor de paddententoonstelling

die ’s morgens konden opruimen. Laarman
leefde voor de Hortus, het was “zijn” tuin en
hij kon boos worden als iemand over het stuk
grond liep dat hij op dat moment bestudeerde.
Laarman was een sober levende man, die voor
zichzelf weinig nodig had. Hij had een uitstekende conditie. Elke ochtend stond hij vroeg
op en deed eerst uitgebreid gymnastiek. Hij
tenniste tot op hoge leeftijd en roeide bij een
roeivereniging. Later ging hij jaarlijks met een
groepje naar de Biesbosch om te roeien. Hij
was de organisator achter de lange wandelingen in de omgeving, maar ook naar de heidevelden in Drente, die hij met familie, medewerkers en studenten maakte. Hij vond zichzelf heel lang een jeugdige man. Toen een
meisje ooit in de bus voor hem opstond, was
hij daar kapot van, een illusie armer!
Vlak na de oorlog was er natuurlijk niet zoveel
gelegenheid om te reizen. Daarom kwamen er
ook veel bezoekers naar de hortus (die in het
begin niet omheind was, waarvoor geen toegangsprijs werd geheven en waaruit nooit
planten werden ontvreemd of vernielingen
werden aangericht!) om diverse landschappen
of bijzondere planten te zien. Zo organiseerde
hij in de herfst van 1946 een grote paddenstoelen tentoonstelling, die enorm veel
publiek trok. Zelfs zoveel dat de politie het
verkeer moest regelen! Het was al een zeer
goed paddenstoelen jaar in de Hortus, maar
Laarman liet ook nog wagens vol paddenstoelen aanvoeren, die door de tuinlieden in de
Hortus werden geplant op de plekken waar ze

van nature ook hadden kunnen staan. Op de
foto ziet u de stoet mensen die door de tuin
langs de paddenstoelen wandelden. Op aanvraag waren overigens op zondag vaker rondleidingen in de hortus, die Laarman meestal
aan zijn tuinlieden en botanische studenten
overliet.
Laarman hechtte veel waarde aan een goede
en juiste etikettering van de diverse planten,
bomen en struiken. Deze naambordjes waren
groen met witte letters; op enkele plaatsen in
de Hortus staan ze nog. Hij stimuleerde de
uitwisseling van zaden met andere botanische
tuinen in de hele wereld, zelfs in Amerika.
Zijn vakbekwaamheid werd zeer gewaardeerd.
Zo was hij betrokken bij de inrichting van het
Stadspark in Groningen en de Harense
Wildernis. Hij werd op een gegeven moment
dan ook om zijn verdiensten benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij zijn
nog steeds erg gelukkig met zijn erfenis.
(Met dank aan de heer J. Laarman en
mevrouw A. Laarman-Prins uit Nieuwe
Pekela, mevrouw A. Clason, mevrouw D.
Schotsman en de heren Mans Lok en Daan
Huizinga)
In verband met het feit dat de bibliotheek van
de Hortus zo weinig geschriften over de heer
Laarman heeft, doet de bibliotheek commissie
een oproep aan de vrienden. Mocht u in het
bezit zijn van boeken, brieven of geschriften
over of door de heer Laarman geschreven, dan
zou zij zeer erkentelijk zijn voor donatie daarvan!
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Reactie op het artikel (april 2006)
van Richard Dijkstra
Geert van Oortmerssen
Het artikel over Rode Lijst soorten in de Laarmantuin (Vriendenbericht april 2006) wordt
door Richard Dijkstra besloten met een
opmerking over de heer Laarman, die wel
waar kan zijn, maar niet noodzakelijkerwijs.
De kern van de opmerking is dat de kans groot
is dat Laarman zelf de natuur in zijn tuin wel
een handje geholpen zal hebben door elders
zeldzame planten of hun zaad te verzamelen
en deze in zijn tuin te poten of te zaaien.
Hoe komen ze daar anders in zo grote getale
in terecht?
Het verhaal bracht mij weer terug naar de
jaren vijftig van de vorige eeuw. Biologie studenten (zoals ik toen) werden nog zo breed
mogelijk opgeleid. Op je doctoraalbul prijkten
dan ook zowel plantkundige als dierkundige
vakken. In dat kader verzorgde de heer Laarman voor ons enkele excursies in zijn tuin om
de variatie en diversiteit in het plantenrijk aan
ons duidelijk te maken. En, dat deze variatie
op een bepaalde plek afhankelijk was van allerlei factoren, waaronder bijvoorbeeld de grondsoort. “Als er op een plek maar de juiste omstandigheden voor een plantensoort gecreëerd
worden komt ze daar vanzelf wel, via eigen
natuurlijke verspreidingswijze, op terecht”,
zo vertelde hij ons. “Daar was zijn tuin een
voorbeeld van”.
Hoewel een nors en brommerig heer, wist hij
toch zijn enthousiasme over zijn tuin op ons
over te brengen. Zo herinner ik mij nog het
moment dat hij ons vertelde over de Zweedse
Kornoelje, die in Nederland alleen te vinden
was in de buurt van
Zeyen èn in zijn tuin!
Maar slechts op één
plek. Voor zover ik mij
herinner vertelde hij

er eerlijkheidshalve wel bij dat hij niet wist
waarom de Kornoelje nou juist dààr zo goed
gedijde en niet op andere plekken. Het was dus
wel heel bijzonder dat wij dit zeer zeldzame
plantje met eigen ogen konden aanschouwen!
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik een
vijftal jaren geleden dit plantje zag staan aan
de rand van mijn grindpad. En het staat er nog
steeds!
Ook zonder menselijke hulp kan een zeldzame plant dus zomaar ergens opduiken.
Wie het niet gelooft komt zelf maar kijken.
Dit was het verhaal zoals ik het dit voorjaar
instuurde als reactie op het artikel van Dijkstra.
De laatste is echter niet zo maar te verslaan.
Hij liet mij via Marian Hulscher fijntjes weten,
dat ik mij wel het een en ander kon verbeelden,
maar dat mijn kornoelje waarschijnlijk de
Canadese variant ervan zou zijn, die gewoon
in de winkel verkrijgbaar is. En zo is het!
Ik was natuurlijk wel een beetje teleurgesteld.
Toch blijft het belangrijkste deel van mijn verhaal recht overeind. Ik heb de Canadese vorm
nooit gekocht, laat staan zelf in mijn tuin
geplant. En, als ik dat al gedaan zou hebben
zou ik die nooit op die plek gezet hebben: op
een miezerig plekje aan de rand van mijn
grindpad.
Een plant kan zich dus inderdaad zomaar
“spontaan” ergens vestigen, mits de omstandigheden maar gunstig zijn. Dat was wat de
heer Laarman ons leerde. Ik blijf dus ernstige
twijfel houden bij de suggestie dat de heer
Laarman de verspreiding van de Zweedse
Kornoelje in de Hortus wel een handje geholpen zal hebben.
Molenweg 31, Haren.
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Werken aan de balie bij de Hortus
Gerry Bodewes- Valens

Hondstand, Laarmantuin

Als lid van de Vrienden van de Hortus heb ik
vier en een half jaar geleden gehoor gegeven
aan de oproep van de Vrienden om vrijwilligerswerk te willen doen na de herstart van de
Hortus. De Hortus had turbulente tijden achter de rug en er werd zelfs een faillissement
uitgesproken. Gelukkig werd dit na drie
maanden opgeheven en kon er met behulp van
de RUG een doorstart worden gemaakt. Met
mij meldden zich vele vrijwilligers die vonden

en vinden dat de Hortus moet blijven en daarvoor graag hun steentje wilden bijdragen.
Directeur, administrateur, tuinmedewerkers,
technische dienst enz. enz., allemaal zijn we
nu vrijwilligers. Mijn bijdrage werd balie
medewerker op maandagmorgen.
Wat houdt dit in? Op de eerste plaats entreekaartjes verkopen, want daar moeten we het
van hebben! Op maandagmorgen zijn dat er
niet zoveel, maar de laatste tijd merk je toch
dat er steeds meer bezoekers komen. Vooral
55+ is goed vertegenwoordigd. Vaak komen ze
met vier of zes tegelijk. Uit de gesprekken
blijkt dat ze vaak in de omgeving een arrangement hebben geboekt. En omdat in de Stad de
winkels nog dicht zijn, is de Hortus een heel
goed alternatief. In het begin werd er veel
gebeld met de vraag: “Is u ook open?” Het
faillissement had breeduit in de kranten
gestaan en ook het achtuurjournaal had er
aandacht aan besteed en dat liet zich helaas
goed merken. Maar nu is die aarzeling voorbij.
Dank zij het werk van al onze vrijwilligers ziet
de tuin er weer prachtig uit en die positieve
uitstraling werpt zijn vruchten af. Vlak na het
faillissement had je wel eens de neiging onder
de balie te kruipen als het gesprek op het

Peulen van de Augurkenboom, Laarmantuin
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onderhoud kwam. Het leek wel of in de maanden dat de Hortus dicht was geweest, het
onkruid extra omhooggeschoten was.
Als de mensen betaald hebben, geef ik hen
een plattegrond en vertel van alle mooie waardevolle plekjes in de tuin. Je kunt dat nu weer
met een gerust hart doen omdat je zeker weet
dat alles er weer prachtig uitziet. De tip:
“U kunt het beste in de hal van de toiletten
gebruik maken”, wordt in dank aanvaard, want
de meeste bezoekers zijn al een poosje onderweg. En als je vertelt dat in het Theehuis ook
koffie geschonken wordt, is dat opnieuw een
verademing.
Wat hoort er verder tot de taak van een baliemedewerkster? Natuurlijk de telefoon aannemen en eventueel doorverbinden. Verder
hand- en spandiensten verlenen bij administratieve bezigheden en de rest vul ik zelf zo’n
beetje in. Persoonlijk vind ik dat de hal er
representatief uit moet zien. Daarom probeer
ik als het rustig is alles te zuigen, te stoffen,
de stoelen te ordenen enz. enz. Elke keer als
ik bezig ben vind ik het jammer dat we niet
een mooi boeket op de leestafel of de balie
kunnen zetten. Een jaar lang was er een bloemenzaak in Haren die dit verzorgde, maar
helaas, zij zijn ermee gestopt. In een tuin vol
bloemen moet toch een boeket te plukken
zijn? Ik zou het zelf wel willen doen, maar als
baliemedewerkster kun je niet even weglopen.
Leuke momenten zijn er vooral als kinderen
de antwoorden van een speurtocht komen
terugbrengen en heel benieuwd zijn of ze alles
goed hebben ingevuld. Of als crèchekindertjes
uit Haren op een ijsje worden getrakteerd en
heel tevreden de hal bevolken na hun wandeling door de tuin.

Am....

Hondstand, Laarmantuin

Hondstand, Laarmantuin

De maandagmorgen is maar zo weer om. Tijd
om de kassa te tellen en over te dragen. Ook
hieraan merk je dat er veel meer lijn in de
organisatie is gekomen. Op de administratie
zitten positieve, goed aanspreekbare mensen
en zo is het mogelijk samen een positief beeld
van de Hortus uit te dragen. Een Hortus waar
we trots op zijn en waarvan wij hopen dat hij
nog heel lang mag groeien en bloeien.
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Nestkastjes in de Hortus

Oproep

Jan Hulscher

Maria van Herk

Tijdens de vogelzangexcursies afgelopen voorjaar in de Hortus viel op dat vogels als Koolen Pimpelmezen die elders heel algemeen zijn
hier vrijwel ontbreken. De oorzaak is dat
holenbroeders geen nestelgele-genheid kunnen vinden in de Hortus omdat natuurlijke
nestholtes daar vrijwel ontbreken (verzwakte
en dode bomen worden opgeruimd?) en er
slechts enkele nestkastjes hangen. De Hortus
is met zijn grote en gevarieerde oppervlakte
aan opgaand open naald- en loofbos potentieel
zeer geschikt broedgebied voor mezen.
Voorwaarde is wel dat er in het gebied zelf
overal broed-holen aanwezig zijn omdat
mezen het voedsel voor hun jongen in de
directe omge-ving van het nest, liefst niet verder dan 50 meter, moeten kunnen vinden.
In overleg met het bestuur van de Vrienden
van de Hortus zijn 35 nestkastjes aangeschaft,
20 met een vliegopening van 32 mm voor
Koolmees en 15 met een opening van 26 mm
voor Pimpelmees. De kastjes zijn inmiddels,
verspreid over de hele Hortus, opgehangen.
Het is de bedoeling dat in de komende jaren
in het voorjaar wordt nagegaan welke kasten
door welke soorten zijn bezet. Het zal wel
enkele jaren duren voordat duidelijk wordt
welke kasten op geschikte plaatsen hangen en
welke niet. De kasten moeten eenmaal per
jaar, in het najaar, worden schoongemaakt.
Jan Hulscher en Peter Driessen zullen het
nestkastenproject verzorgen. Als er nog een of
twee anderen zijn die belangstelling hebben,
laat ons dit dan weten (tel: 050-534 68 26 resp.
050 534 37 81).

WAT ZOU HET LEUK ZIJN als we de
bezoekers van onze Hortus een foldertje konden meegeven met wat informatie over de
planten die ze zien. Een folder met informatie
die dieper gaat dan de naam op het naambordje zonder een wetenschappelijke publicatie te
worden. In de folder kan dan een klein stukje
van de Hortus worden uitgelicht, bijvoorbeeld:
paddenstoelen, knoppen, varens, libellen, dierensporen, natuurroutes, stinzeplanten, verfplanten, enz. Wie heeft zin om aan de serie
foldertjes mee te werken? Er moet niet alleen
geschreven worden, er zouden ook vertalingen
in het Engels en het Duits moeten komen.
Ook voor de lay-out is er iemand nodig.
Iedereen die zich aangesproken voelt kan contact opnemen met Maria van Herk
(tel.: 050-312 16 74)
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LANDSCHAPPEN IN DE HORTUS !

Vroege ochtend in winterse Laarmantuin

Rotstuin met Stinkend nieskruid, vroege voorjaar

Chinese tuin bij vorst

Mystiek in de Keltische tuin

Voedselarme plas

Voorjaar langs het kanaal
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