de Hazelaar

Lente, het allereerste Verkade-album (1906) van Jac. P. Thijsse, begint als volgt: “Het is nog niet uitgemaakt,
wie het eerste de lente proclameert: de zanglijster, de sneeuwklokjes of de hazelaar. Het eene jaar komt de
vogel het eerst met ‘t nieuwtje, het andere de heester of de bloem, maar in ieder geval weten zij het altijd
eerder dan de menschen, die op de kalender afgaan.”
Voor de dertiende-eeuwse dichteres Hadewych was het wel degelijk een uitgemaakte zaak:
Ay, al es nu die winter cout,
cort de daghe ende de nachte langhe,
ons naket saen een somer stout,
die ons ute dien bedwanghe
sciere sal bringhen. Dat es in scine
bi desen nuwen jare:
die hasel bringhet ons bloemen fine.
(Ach, al is de winter nu koud,
en al zijn de dagen kort en de nachten lang,
straks komt die stoutmoedige zomer,
die ons snel van die dwingelandij
zal bevrijden. Dat is al duidelijk te zien
aan dit nieuwe jaar:
de hazelaar staat al mooi in bloei.)

plant van de maand

Januari

Die ‘bloemen fine’, dat zijn de groengele, mannelijke katjes. Als ze voluit bloeien – in januari! – hoeft er maar
een zuchtje wind door de struik te gaan en een wolk gouden stof maakt zich los.
Die katjes zijn in de voorafgaande zomer gevormd. Groengrijs met een beetje lila en compact
ineengedrongen overwinteren ze. Vanaf januari bloeien ze. Er zit dan nog geen blad aan de boom.
Wat is eigenlijk een katje? Het is een aar: een centrale as met zittende bloemetjes. Alle bloemen die er deel
van uitmaken, zijn van het zelfde geslacht. Bij hazelaarkatjes zijn alle bloemetjes mannelijk. Els, Populier en
Berk hebben vergelijkbare katjes, en een maïskolf is eigenlijk ook een soort aar, maar dan met een zeer dikke
hoofdas. Denk ook aan de korenaar.

De Hazelaar is hier inheems. Na de laatste ijstijd verscheen hij in Noord-west Europa als eerste der
‘schaduwhoutgewassen’. Zijn vruchten zijn zwaar, maar ook toen al waren Vlaamse gaaien, Boomklevers en
Grote bonte spechten, Eekhoorns en muizen dol op hazelnoten, en hun gesleep bij het aanleggen van de
wintervoorraden leidde tot een snelle verspreiding. Archeologische vondsten uit de steentijd bewijzen
trouwens dat onze voorouders er evenmin van konden afblijven.

Die hazelnoten komen natuurlijk niet van de katjes. Daar zijn vrouwelijke bloemen voor nodig. Heeft u die
wel eens gezien? Wie goed zoekt wordt beloond. Die rode friemeltjes zijn de stijlen, elk met twee stempels.
De wind zorgt voor de bestuiving.

In Thijsse’s Hof vindt u meteen na binnenkomst een prachtige Hazelaar links aan het pad. Hij buigt zich
mooi over het pad heen en u kunt hem van heel nabij bestuderen. Even verderop, nadat u rechtsaf het
bospad bent ingeslagen, staat er eentje rechts aan het pad, ter hoogte van het instructielokaal. Ook al een
ideaal studieobject. En er zijn er nog veel meer.

De vrouwelijke bloeiwijze ziet er aanvankelijk uit als een bladknop. Pas als de rode stempels tevoorschijn
komen, en dat gebeurt gelijk met de bloei van de mannelijke bloeiwijzen, herkennen we ze als uiterst nietig
bloempje. Om hazelnoten te krijgen is kruisbestuiving noodzakelijk, maar het vruchtbeginsel is pas rijp aan
het begin van de zomer. Tussen bestuiving en bevruchting liggen dus ettelijke maanden. Zo rond
september zijn er dan de hazelnoten.

De noten staan doorgaans in een kluwen bijeen. Ze worden beschermd door een omhulsel dat uit de schuten steelblaadjes van de vrouwelijke bloem groeit. Het lijken wel pronkkragen zoals we die kennen van
zeventiende-eeuwse schilderijen. Als de noten rijp zijn, laten ze los.
U weet hoe hard de schil van een rijpe hazelnoot is. Een hele uitdaging voor de dieren die er zo dol op zijn!
En dan te bedenken dat de jonge kiemplant diezelfde schil moeiteloos splijt.

In de smidse van de Grote bonte specht.

Terwijl de hazelnoten rijpen, afvallen, ontkiemen of opgegeten worden, begint de struik alweer
prille katjes te vormen. Bekijkt u de onrijpe katjes op de foto aan het begin nog eens. Ziet u hoe
mooi de schubben nauw aaneengesloten zijn? Op de tweede katjesfoto ziet u hoe de katjes zijn
gegroeid en zich openen. Herkent u de constructie van de aar?
Staat u met de neus op de Hazelaar, dan kunt u het blad bewonderen. Dat is bijna rond. Neemt
u afstand, dan zal het u opvallen dat de struik meerstammig is. Soms is dat het gevolg van
snoeien, want daar herstelt de struik zich moeiteloos van, maar de wortelstokken vormen ook
van nature hele bossen uitlopers. Er is namelijk een struikvorm en een stamvorm.

De Hazelaar leert ons dat de kalender zijn beperkingen kent en dat seizoenen lang niet zo
netjes afgebakend zijn als we wel denken. Niet voor niets schrijft Jac. P. Thijsse in Een jaar in
Thijsse’s Hof (1940): “De Hollandsche lente begint eigenlijk al in November en voor wie wat
dieper in den grond kijkt, nog wel eerder.”
Let er eens op!

Het verdorrende blad met de onrijpe katjes.
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