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Concept: voorbeelden van enkele pagina’s uit

het KIEVITSBLOEMEN boek
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Op plekken waar kievitsbloemen voorkomen, zie je vaak vele 

duizenden in één oogopslag. Veel mensen weten de vroeg-

bloeiende voorjaarsplanten te waarderen. Vroeger werden 

de bloemen massaal geplukt door kinderen om hun ouders 

te verblijden met de komst van het voorjaar. En hun ouders 

wisten niet beter; zij deden dat ook. Wet- en regelgeving staat 

zoiets al geruime tijd in de weg. Ondanks dat wordt er hier 

en daar toch nog geplukt om het nieuwe voorjaar eventjes 

in huis te halen. Het plukken was trouwens een vermakelijke 

maar tevens zinloze bezigheid, want voordat de bloemen 

thuis de vaas bereikt hadden, waren ze al verwelkt. Ze werden 

daarom vaak onderweg al weggegooid. Een snijbloem is het 

dan ook nimmer geworden. Een variant op het plukken is het 

uitsteken van kievitsbloemen om ze in de tuin te planten. Dit 

gebeurde vooral veel binnen het stedelijk bereik. Het uitsteken 

is tegenwoordig niet meer nodig omdat de bloemen in groten 

getale als bolletjes of als potje-met-bloeiende planten voor 

een gering bedrag in de handel te koop aangeboden worden. 

Jaarlijks worden ze met miljoenen voor de nationale en inter-

nationale markt gekweekt in de Anna-Paulownapolder (NH) 

op Noordzeezand. 

Hetzelfde lot was veel andere bol- en knolgewassen met 

opvallende bloemen beschoren, zoals wilde narcis, vogelmelk, 

voorjaarshelmbloem en holwortel. We kennen ze als zoge-
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kleur.

Er is veel variatie binnen het geslacht van 

de kievitsbloemen. De kleuren gaan van wit 

tot geel, van chocoladebruin, oranje, rood, 

purper tot nagenoeg zwart. De bloemen zijn 

egaal gekleurd of hebben allerhande patro-

nen van vlekjes, strepen of blokjes. Wanneer 

zulke patronen wat heen-en-weer wiebelen, 

werkt dat aanlokkelijk voor langsvliegende 

insecten. 

naamde stinsenplanten, uitgeplant in tuinen van landgoede-

ren of parken. Sommige soorten treff en we ons land niet meer 

in het wild aan en kennen we alleen nog van (boeren)tuintjes. 

Hun voorkomen aldaar verraadt dat ze eertijds in de omgeving 

in het wild voorkwamen.

2.1 Wetenschappelijke naam 

De Wilde kievitsbloem (wetenschappelijke naam Fritillaria 

meleagris) behoort tot het geslacht1 van de kievitsbloemen 

(wetenschappelijke naam Fritillaria), samen met nog 188 an-

dere soorten kievitsbloemen. Fritillaria is afkomstig van het 

Latijnse woord fritillus voor dobbelsteenbeker. Dat slaat op 

de vorm van de bloemen en op het geschakeerde kleurenpa-

troon dat veel van de bloemen kenmerkt. Het geslacht van 

de kievitsbloemen, onderverdeeld in zeven ondergeslach-

ten, behoort tot de leliefamilie, een orde van de eenzaad-

lobbigen. De kievitsbloem is ingedeeld bij het ondergeslacht 

Eufritillaria. Van nature komt maar één soort kievitsbloem 

in ons land voor2 de Wilde kievitsbloem. In de tekst van dit 

1   Planten worden, sinds de Zweedse botanicus Linneaus ingedeeld in ge-
slachten en die weer gegroepeerd in families. De families worden in ordes 
samengebracht. Tegenwoordig zijn deze indelingen mede gebaseerd op 
DNA-verwantschap. 

2  In de handel zijn tal van soorten die door specialisten in kleine kassen 
gekweekt worden. In tuinen zijn dit naast wilde kievitsbloem (Fritellaria 
meleagris), keizerskroon (F. imperialis), Perzische kievitsbloem  (F.persica) 
enkievitsvosje (F. uva-vulpis ) de meest voorkomende.

Fritillaria recurva

Fritillaria eduardii

Fig 2.x   Ontwikkeling van de 

binnenkant van de bloem. 

Tritillaria michailovskyi

Fritillaria bilfora

rijpen gedurende de eerste dagen van de 

bloei. Als de bloeitijd geleidelijk verstrijkt, 

lijken de meeldraden te krimpen. Maar in 

feite gebeuren er in de bloem de volgende 

dingen (zie ook fi guur …): in de jonge, nog 

gesloten bloem steken bijna-rijpe meel-

draden boven de onrijpe stijl uit (1). Als de 

bloem zich heeft geopend, zijn de meel-

draden inmiddels gerijpt. De meeldraden 

barsten dan open en lozen de stuifmeelkor-

rels (2). Van de barstenvolle, rijpe meeldra-

den blijft uiteindelijk alleen het veel kleiner 

geworden lege omhulsel over. De doos-

vrucht met haar eicellen begint inmiddels 

te rijpen terwijl de stijl en stempels groeien 

(strekken). Hierdoor lijken de meeldraden 

gekrompen te zijn.

De bloem is zeer variabel van kleur en pa-

troon. Op wereldschaal is een aanzienlijk 

deel van de kievitsbloemen toegerust met 

een tamelijk opvallende bloem met een te-

kening die kan bestaan uit blokjes, vlekken 

en strepen. Deze bijzondere tekening heeft 

een ‘triggerende’ aantrekkingskracht op 

insecten die tijdens bezoek voor kruisbe-

stuiving zorgen. Maar evenzovele soorten 

hebben een egale, vrijwel altijd opvallende 

boek wordt, wanneer het gaat over de kie-

vitsbloem, daarmee steeds de soort Wilde 

kievitsbloem bedoeld. 

2.2 Uiterlijk 

Het geslacht van de kievitsbloemen on-

derscheidt zich van verwante geslachten 

van de familie lelieachtigen doordat de 

meeste soorten éénbloemig zijn met in de 

regel een knikkende bloem aan de top van 

een rechtopstaande bloeistengel. Behalve 

de knikkende bloeiwijze onderscheidt de 

kievitsbloem zich van verwante geslachten 

door beweeglijke helmhokjes, die alleen aan 

de voet zijn aangehecht.

Daarnaast zijn er soorten kievitsbloemen 

in andere geslachten met meer bloemen in 

een eindstandige groep bovenaan de sten-

gel of in een ijle aar langs de stengel. Enkele 

soorten wijken hier vanaf met wijduitstaan-

de of met opgerichte bloemen.

Alle kievitsbloemen zijn tweeslachtig met 

zes vrijstaande bloemdekbladen en zes 

meeldraden met een bovenstandig vrucht-

beginsel (zie tekening). De meeldraden 

Fig 2.x   Doorsnede bloem

Bloemdekbladeren

Vruchtbeginsel

 Bloembodem

Bloemsteel

Stempel

c=????
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c=???? c=????
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rijpe
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Fig 2.x    Doosvrucht en zaad.Zaadgrootte (mm)

10 15 20 25

Zaad: 5 maanden

Kiemlant: 8 (-20) maanden

Zwaardvorm: 2 - 3 jaar 

Kandelaarvorm: 3 - 8 jaar

Bloei: 6 - >40 jaar

6 7

Bij de in het wild levend kievitsbloemen is 

de zaaddoos kleiner dan bij de gekweekte 

kievitsbloemen. De gekweekte kievitsbloe-

men hebben grotere bloemen en bloeien 

gemiddeld eerder dan hun wilde soortge-

noten. Doordat telers gedurende zo’n halve 

eeuw voortdurend de grootste bloemen 

met de grootste zaaddozen selecteerden 

als vermeerderingsmateriaal hebben ze dit 

verschil weten te bewerkstelligen. Dit levert 

natuurlijk voordelen op, want vroeg bloeien-

de planten kunnen door telers eerder op de 

markt afgezet worden: al van af begin maart 

in plaats van in de tweede helft april. 

Zaad 

Het zaad van de kievitsbloem is plat (net 

een mini-boterkoekpunt) met rondom een 

opgezwollen rand die vol lucht zit en fun-

geert als een soort zwembandje waarmee 

het goed kan drijven. Ze zijn dus uitermate 

geschikt om eff ectief door water verspreid 

te worden. In het zaadje zit, als een half-vol-

groeide miniatuur, een draadvormig plantje 

dat in het eerste levensjaar uitgroeit tot 

kiemplant. Fig 2.x

De zaden van de kievitsbloem worden ge-

vormd in een zogenaamde doosvrucht. Het 

aantal zaden in de doosvrucht is afhankelijk 

van de grootte van de vrucht, hoe groter 

hoe meer zaden. De doosvrucht bevat ge-

middeld 130 zaden. Een zaadje is gemiddeld 

0,135 mm dik. 

2.3 Jaar- en levenscyclus

Levenscyclus: van zaad naar 
volgroeide plant

De planten worden tientallen jaren oud, 

vermoedelijk zelfs meer dan 40 jaar. De 

ontwikkeling van de kievitsbloem, verloopt 

in vijf verschillende fasen: zaad, kiemplant, 

zwaardvorm (juveniel), kandelaar (subadult) 

en bloeiende plant (adult). Gedurende de

levensfasen van kiem tot en met de bloeiende 

plant vormt de kievitsbloem een ondergronds 

verblijvend rustende of ‘slapende’ bol. De bol 

vernieuwt zich ieder jaar. Gewoonlijk bloeien 

de kievitsbloemen pas na 6 tot 8 jaar. In de 

natuur zie je naar schatting slechts 1/6 deel 

van alle aanwezige kievitsbloemen bloeien. 

Het niet-bloeiende deel bestaat uit

de andere onopvallende vegetatieve

stadia. Bovendien zijn niet 

alle volgroeide planten 

gelijktijdig boven de 

grond; sommige 

jaren verblijven 

ze in slaaptoestand 

als bol onder de grond. 

Fig 2.x   Levenscyclus van de 

kievitsbloem: zaad, kiemplant, 

zwaardvorm, kandelaar, (oudere) 

kandelaar, bloeiende plant.

Fig 2.x   Relatie doosvrucht-

grootte en aantal zaden bij de 

Wilde Kievitsbloem. (n= 750, 

R2 = 0.8496) 

Doosvruchtgrootte van ge-

kweekte en wilde kievitsbloe-

men (n=1650 R=??)
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Kandelaar 

Het kandelaarstadium duurt gemiddeld 

vier jaar. De kandelaar bestaat uit een korte 

tot circa acht centimeter lange stengel 

met daaraan twee tot zes lijn-lancetvor-

mige, puntig versmalde blaadjes met een 

grasachtig uiterlijk. Deze groeivorm is de 

fase tussen de jeugdige zwaardvorm en 

de volwassen, bloeiende plant: Een klein 

deel van de kandelaars bestaat, net als bij 

de zwaardvorm, uit oudere exemplaren die 

door te veel milieustress (bijvoorbeeld in de 

vorm van te veel schaduw) in deze groei-

vorm zijn teruggevallen. In een half-open 

bos kunnen kandelaarvormen vrij langdurig 

voortbestaan. Wel wordt na verloop van tijd 

ieder jaar opnieuw in aanleg een onvoldra-

gen bloem gevormd. Wanneer door storm, 

ijsgang of zware ijzel de bedekking van de 

boomlaag afneemt en de bosbodem meer 

licht ontvangt, gaan deze ‘grote kandelaars’ 

in het jaar daarna over in normaal bloeien-

de exemplaren. In totaal bestaat circa een 

derde deel van een stabiele populatie uit 

kandelaars. Een groter aandeel kandelaars 

in een populatie wijst op een kortstondig 

gunstig kiemmilieu enkele jaren daarvoor. 

Zwaardvorm 

De zwaardvorm bestaat uit een rechtop-

staand, grondstandig blad dat grasgroen 

van kleur is en dus in staat om te assimile-

ren. Deze groeivorm is kenmerkend voor de 

eerste levensjaren van de plant. Het duurt 

minimaal een tot maximaal drie jaar voordat 

het volgende groeivorm, de kandelaar, zich 

ontwikkelt. Ondergronds zit er dan op een 

diepte van twee tot zeven centimeter een 

kleine bol die met het ouder worden groeit. 

Bij veel milieustress kan een latere groei-

vorm zoals kandelaar of volwassen, bloeien-

de plant ‘terugvallen’ tot de zwaardvorm. In 

het veld is het verschil tussen een jong en 

een ouder exemplaar dat is ‘teruggevallen’ 

naar de zwaardvorm niet te zien. Ongeveer 

1/6-deel van een stabiele (deel-)populatie 

bestaat uit deze groeivorm. Te midden van 

allerlei grassprieten valt de grasgroene 

zwaardvorm nauwelijks op: het vergt de 

nodige oefening om de rechtopstaande 

‘zwaardjes’ te herkennen. Hun aandeel in 

de populatie wordt daardoor gemakkelijk 

onderschat. 

Zaden kiemen volgens een optimumcurve 

gedurende de lange periode tussen de kort-

ste en langste dag. Het optimum ligt in de 

derde week van april. Het zaad heeft vanaf 

de kieming minimaal drie maanden nodig 

om te kunnen uitgroeien tot een kiemplant. 

Gewoonlijk is de winterperiode door vorst, 

sneeuw en inundatie niet geschikt om te 

kiemen; in de voorzomer is het vaak al te 

droog. Het eigenlijke ‘kiemvenster’3 in de 

uiterwaarden is hooguit twee of drie weken. 

De curve verschilt ieder jaar afhankelijk van 

de jaarlijks wisselende omstandigheden in 

het veld.

3 Kiemvenster: tijdspanne waarin kieming plaatsvindt.

Kiemplant 

Bij de kievitsbloem treedt tussen zaadpro-

ductie en kieming een reductie op van meer 

dan 99% van het aantal geproduceerde 

zaden. Uit oogpunt van het voortbestaan 

van een levensvatbare populatie is die 

enkele kiemplant, verspreid over een groot 

uiterwaardengebied, echter essentieel. 

De kiemplant richt zich op zodra de wortel 

enigszins de bodem kan indringen, meestal 

al op de tweede dag na de kieming. De kiem-

wortel dringt tot vier cm de bodem in en 

groeit uit tot acht cm (wortel of kiemplant?); 

Compleet met de lege zaadhuid er bovenop. 

De vorming van de kiemplant uit het zaad 

duurt meestal een jaar.

het volgende groeivorm, de kandelaar, zich 

ontwikkelt. Ondergronds zit er dan op een 

diepte van twee tot zeven centimeter een 

kleine bol die met het ouder worden groeit. 

Bij veel milieustress kan een latere groei-

vorm zoals kandelaar of volwassen, bloeien-

de plant ‘terugvallen’ tot de zwaardvorm. In 

het veld is het verschil tussen een jong en 

een ouder exemplaar dat is ‘teruggevallen’ 

naar de zwaardvorm niet te zien. Ongeveer 

1/6-deel van een stabiele (deel-)populatie 

bestaat uit deze groeivorm. Te midden van 

allerlei grassprieten valt de grasgroene 

zwaardvorm nauwelijks op: het vergt de 

nodige oefening om de rechtopstaande 

‘zwaardjes’ te herkennen. Hun aandeel in 

de populatie wordt daardoor gemakkelijk 

Fig 2.x   Kiemplanten van kievits-

bloemen bij de kweker. Bij veel 

kiemplanten, die niet meer zijn 

dan een groen draadje, zitten de 

zaden nog aan de top. Te midden 

van grassen en andere plan-

ten zijn de kiemplanten 

in het wild nauwelijks 

te vinden.

Fig 2.x   Datum van kieming van 

zaad van de kievitsbloem, geba-

seerd op een experiment buiten 

invloed van rivier.

Fig 2.x   Kiemplantjes op daak met 

lege zaadhuid (daak = aangepoel-

de ruigte) .

Fritillaria pudica

Fritillaria kurdica

Fritillaria seversowii

Fritillaria epirotica
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In de eerste actieve periode, het voor-
jaar, groeien ze bovengronds uit en gaan 

bloeien. De plant komt in de laatste week 

van maart met haar neus boven de grond. Ze 

bloeit tussen de tweede week van april op 

beschutte plekken tot begin mei in het open 

veld.

In de afgelopen 25 jaar verschoof overigens 

de bloeitijd van begin mei naar half april, 

vermoedelijk als gevolg van de klimaatver-

andering. Bevruchte kievitsbloemen blijven 

Jaarcyclus (fenologie):

De fenologie4 is per levensfase verschillend. 

Ook de opgroeiperiode van de verschillende 

levensfasen van de kievitsbloem varieert. 

Oude levensfasen hebben in het algemeen 

een lange groeiperiode nodig dan jonge 

levensfasen 

•  Rijpe zaden zijn er, afhankelijk van de 

breedtegraad, al vanaf een juni. Deze za-

den kunnen gedurende het hele jaar door 

kiemen; er wordt geen zaadvoorraad in de 

bodem opgebouwd. 

•  De ontwikkeling van de kiemplant duurt 

over het algemeen een jaar. 

•  De zwaardvorm komt vanaf de derde week 

van maart boven de grond en is aanwezig 

tot half mei. 

•  De kandelaar komt ruim een week later 

boven de grond en sterft ook half mei af.

•  De bloeiende kievitsbloem zijn in twee 

perioden van het jaar actief: 

4 Fenologie is de studie van het verband tussen de ver-
schillende levensfasen, de meteorologische omstandig-
heden en de tijdstippen in het desbetreff ende jaar. 

Bloeiende, zaadvormende plant

 In het wild gaat een kievitsbloem na zeven 

of acht jaar bloeien. Net als bij veel andere 

plantensoorten die in het groeiseizoen over-

groeid dreigen te raken door concurrerende 

planten, verlengt de kievitsbloem de sten-

gel zodra de bloem bevrucht is. De stengel 

verlengt meer naarmate de bloeiende plant 

kleiner is (zie fi guur ..).

De volledig grondwaarts gebogen top richt 

zich na de bloei geleidelijk op en staat ten 

slotte rechtop met aan de top de vrij forse, 

driekleppige doosvrucht. Aanvankelijk blijft 

de doosvrucht groen, later overgaand in 

vage purperen of rode kleuren. Uiteindelijk 

verdort de plant. De rijpe, driehokkige doos-

vrucht springt ’s zomers met drie kleppen 

open waarbij de zaden vrijkomen.

De zaden worden door de wind uit de doos 

geblazen om veelal niet verder dan een me-

ter bij de plant vandaan op de grond terecht 

te komen. Bij optimale kruisbevruchting, 

zoals hommelbestuiving, wordt een groot 

aantal zaden gevormd (150-350), bij zelf-

bevruchting niet meer dan 100-200 zaden. 

Na beschadiging of bij veel andere stress is 

het aantal zaden nog kleiner. In heel kleine 

populaties zijn vaak veel zaden misvormd. 

Fig x.x   Relatie lengte stengel 

tijdens bevruchting met lengtetoe-

name na bevruchting. (R2=0.8912)
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grondse activiteit, een verlenging van de 

groeiperiode met maximaal twee weken 

veroorzaakt. Later ontwikkelen betekent 

wel dat de plant dan minder tijd heeft om 

een grote bol te vormen en daardoor kan 

terugvallen in een vorige fase (zie fi g x.x).

In de tweede actieve periode, augustus, 
stimuleert de weersomslag de wortelgroei 

vanuit de bol. In de nazomer en herfst groeit 

de nieuwe, in het voorjaar gevormde, onder-

grondse miniatuurpplant vanuit de bol uit 

tot ze met haar neus in het maaiveld komt. 

Dan vangt de winterrust aan. 
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daarna nog eens vier weken boven de grond 

om hun zaden te ontwikkelen, waarna ze 

begin juni afsterven. 

Ondertussen wordt ondergronds in de bol 

een miniatuurplant aangelegd met een 

compleet bloemdek, het begin van een 

vruchtbeginsel en meeldraden. Dit gebeurt 

alleen als in het desbetreff ende jaar de 

leefomstandigheden goed zijn, waardoor 

de plant heeft kunnen bloeien, zaadzetten 

en een bol van voldoende grootte heeft 

kunnen maken.

Experimenteel is aangetoond dat een korte 

inundatie in de eerste periode van boven-

Fig 2.x   Ondergrondse ontwikke-

ling miniatuurplant in bol. 

Fig 2.x   Kievitsbloemenhooiland nabij Hasselt.

 Wieg stond aan het water

  Fig x   Het gezin Corporaal op de foto, met jachthond Pluto op de voorgrond. Mijn 

oudste zus ontbreekt op de foto. Ik sta rechts op de voorgrond, voor mijn vader (met 

‘alpinopet’) en mijn moeder. Mijn jongere broertje staat haast verscholen tussen al die 

veel grotere lijven. Links mijn iets oudere zus. 

Ik ben in 1952 geboren in 
een warm nest, zoals dat 
wordt gezegd als je ouders 
naar je geboorte uitzien en 
zich alvast een voorstelling 
maken van de  boreling. “Hij 
zal Albert gaan heten, als 
het een jongetje is,” en dat 
was’ ie. 
Het geboortehuis stond in 
Zwartsluis (West-Overijssel) 
in een woning ‘in’ de dijk 
met de veelzeggende naam 
Buitenkwartier. Ik groeide op 
onder de beschuttende zorg 
van vooral mijn moeder. De 
traditionele structuur in ons 
gezin bracht met zich mee 
dat mijn vader zich vooral 
inzette voor zijn werk en het 
inkomen terwijl mijn moe-
der de opvoeding en thuis 
het reilen en zeilen verzorg-
de. Buiten mijn gezichtsveld 
bleven zaken als het overleg 
tussen mijn ouders over hoe 

het mij  verging, over wat 
anderen deden, over de oor-
logstijd en over wat ik zoal 
uitspookte. De contacten 
met mij verliepen vaak via 
mijn moeder, maar ik was 
kinderlijk blij als mijn vader 
me, zij het spaarzaam, betrok 
bij zaken. De voorliefde voor 
‘alles wat groeit en bloeit’ 
werd me door mijn vader 
met de paplepel ingegoten. 
De combinatie van jacht, 
sportvisserij, groentetuin en 
fruitbomen bracht de natuur 
dichtbij. 

Veel woningen in Zwartsluis 
stonden net als de onze 
op de winterdijk, vaak aan 
weerszijden met de straat 
in het midden. Onder zo’n 
woning hadden wij een grote 
opslag van spullen die mijn 
vader voor zijn aannemers-
bedrij� e nodig had. Althans, 
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Fig 2.x   Een tuinslak is als indi-

vidu niet sterk, maar een blik 

vol van deze tuinslakken kun-

nen in een keukentje toch heel 

wat narigheid veroorzaken. 

den ook kippen gehouden 
en helemaal achter op het 
erf was een houtwerf met 
reusachtige palen die rechtop 
stonden tegen een al even 
groot uitgevallen steunpilaar 
van hout. Nu was alles in die 
tijd nog reusachtig groot: de 
honden, het vee, de � etsen 
en de auto, maar dat kwam 
natuurlijk omdat ik zelf 
nog zo klein was. En verder 
herinner ik met nog twee ho-
rizontaal liggende vaten, de 
ene vol teer en de andere vol 
creosoot. Aan beide tonnen 
mochten we absoluut niet 
aankomen, want dat was ver-
gif, wat dat ook maar mocht 
zijn. In de ene hoek groeide 
een reusachtige plant, half in 
de teer, want bij die ton was 
altijd een lekkage of er werd 
gemorst. De plant was een 
Japanse duizendknoop, een 
soort onkruid dat altijd weer 

ven in de kelder werd verder 
opgeleukt met pissebedden 
en duizendpoten. Vreemd 
genoeg vond je in die kelder 
ook wel eens stapels oud, 
nat-geworden papier waar 
een paar pieren onder zaten.

Al vrij snel nadat ik een ver-
velende combinatie aan kin-
derziekten overwonnen had, 
nam mijn actieradius toe. In 
de grote groentetuin achter 
de schuur, de naam voor de 
werkplaats van vader, stond 
de nodige groente voor eigen 
gebruik. De vruchtbaarheid 
van de grond werd op peil 
gehouden door er de mest 
uit het eigen WC-tonnetje in 
te verwerken. En omdat we 
de Radiobode als toiletpapier 
gebruikten, waren � arden 
van dit tijdschri�  vaak nog 
goed herkenbaar aanwezig 
tussen de groenten. Er wer-

het waren spullen die daar 
ooit in terecht gekomen 
waren, maar al dateerden 
uit lang vervlogen tijden. De 
grote ruimte strekte hele-
maal tot in de woning. Ze 
werd verlicht met een enkel 
kaal peertje waaruit fel licht 
straalde dat je eerder ver-
blindde dan dat je er gemak 
van had. In de ruimte lagen 
allerlei balken, ze leken ooit 
eens gebruikt te zijn, planken 
dito en een paar grote ton-
nen vol met witkalk. De kalk 
was bezonken en lag als een 
taaie pudding op de bodem 
en werd afgedekt door een 
laag bruinig water. Er vloeide 
water langs de wand op 
een aantal plekken. En er 
stroomde een minibeekje 
vanuit de kelderruimte naar 
de tuin om vervolgens in een 
grotere sloot weg te stromen. 
Die sloot kwam samen met 

de toestroom van een klein 
ver� abriekje. Het water daar-
van veranderende vaak van 
kleur omdat het a� omstig 
was van de ver� aden waarin 
kokosmatten gekleurd 
werden. De kwaliteit van de 
grote sloot vonden we nog 
wel meevallen; er waren er 
die er nog veel viezer uitza-
gen. Met een beetje geluk 
kon je overdag bruine ratten 
ontwaren. 

Als je in de opslagruimte 
onder het huis zo’n kalkton 
verschoof dan vond je altijd 
enkele kleine watersalaman-
ders en elders in de kelder 
een pad. Voor schimmige, 
scheef hangende raampjes 
hing altijd wel een kelderspin 
die daar voor je gevoel een 
jaar geleden ook al hing. Je 
vroeg je af: “waar lee�  zo’n 
dier van?” En het dierenle-

uit de grond opgroeide wat je 
er dan ook tegen deed. Spui-
ten of spitten, grond erop of 
proberen uit te graven, niks 
hielp en anno nu, zestig jaar 
later, groeit die duizend-
knoop er nog even vitaal! 

Met het verstrijken der 
jaren werd mijn ontmoe-
ting met de ‘natuur’ in deze 
uitgestrekte tuin alsmaar 
uitgebreider, tot verdriet van 
mijn moeder. Ik verzamelde 
de rupsen van koolwitjes die 
zich meester wilden maken 
van de kool, stopte ze in 
een blik, maar vergat het 
deksel te sluiten, zodat dat 
de rupsen de hele keuken 
doorkropen op zoek naar 
een vluchtroute. En toen ik 
in plaats van rupsen veel 
huisjesslakken verzamelde 
ging het weer mis. De dicht-
gedrukte deksel werd ’s nacht 

met gezamenlijke slakken-
kracht toch opgedrukt en de 
vluchtelingen lieten als dank 
hun transparante, metaalach-
tige slijmsporen in de keuken 
achter. Mijn enthousiaste 
verzamelpogingen moesten 
nodig beteugeld worden en 
binnenblijven was het tijde-
lijke devies.

Met de nodige verhuizingen 
in dezelfde straat werd mijn 
wereld alsmaar vergroot. Aan 
de overzijde van wederom 
een vieze moddersloot groei-
de een verzameling bomen 
die wij het ‘bos’ noemden. 
Het bos was ontstaan nadat 
een stuk rietland achter 
een nieuwe dijk spontaan 
begroeid geraakt was met 
opslag en vervolgens verder 
ingeplant met allerlei soorten 
bomen. Er groeiden wilgen, 
populieren, hazelnoten, elzen 

en vlieren. In dat bos werden 
natuurlijk hutten gebouwd. 
Die bosschage diende ook als 
bron voor hout om vuurtje 
te stoken en om er bogen en 
pijlen van te maken. De dun-
ne, een-jaar-oude-  uitlopers 
van hazelaar dienden als pijl. 
Bovenop zo’n pijl werd een 
scherpe punt van een gebro-
ken mossel gehecht. Als boog 
diende een mooie wilgentak. 
Er werden levensgevaarlijke 
schietoefeningen mee gehou-
den, maar we wisten niet dat 
het gevaarlijk was.

  


