Ruig klokje

Vooraanzicht, zijaanzicht: het lijken wel politiefoto’s van een gezochte boef. Alleen het
registratienummer ontbreekt. Niet voor niets heette dit portret vroeger “Ruigbaardklokje”.
U ziet meteen waar het Ruig klokje zijn naam aan te danken heeft. Die haren! Goed, dat stengel,
bladen en vruchtbeginsel “stijf behaard” zijn, dat kennen we van zoveel planten. Maar dat de bloem
– zelfs van binnen! – is getooid met lange haren, moet dat nou? Enfin, het maakt de determinatie
gemakkelijk. De plant heeft trouwens nog een kenmerk dat hem van andere klokjes onderscheidt:
de stengel heeft scherpe lengterichels. En de bladeren aan die stengel lijken wel wat op die van de
Brandnetel, wat in veel talen in de naam terugkomt: Nettle-leaved bellflower, Nesselblätterige
glockenblume, Nesleklokke.
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De afgelopen decennia hebben tal van klokjes zich in onze steden gevestigd en ze doen het daar
uitstekend. In Stadsflora van de Lage Landen van Ton Denters staan maar liefst negen verschillende
soorten vermeld, inclusief onze Plant van de Maand.
Vrijwel al die klokjes zijn buiten het urbane milieu min of meer zeldzaam en soms zelfs bedreigd. Om
die reden zijn ze beschermd.
Ruig klokje staat als “vrij zeldzaam” te boek, maar bedreigd is hij niet. Toch ziet u, als u op
www.verspreidingsatlas.nl kijkt, meer plaatsen waar de plant is ingezaaid dan echt wilde
standplaatsen. Vooral in Zuid-Limburg doet hij het ook in het wild nog goed.
In totaal komen er in Nederland minstens twaalf klokjes in het wild voor en allemaal heten ze
Campanula, latijn voor “klokje”.

Heel soms heeft Ruig klokje witte bloemen. En hij staat hoog op zijn stengel, waarbij de bloemen licht
voorover neigen. Is het geen schoonheid?

Zelfs als hij helemaal is uitgebloeid, vertoont de plant nog een fraai en markant gezicht dankzij de
verdroogde zaaddozen.
Jac. P. Thijsse hield van onze maandplant. In het Verkade-album Bosch en heide (1913), het laatste
van de vier “biotopenalbums” (eerder verschenen Blonde duinen, De bonte wei en Het
Naardermeer), lezen we: “Wanneer we nog wat dichter naar den boschrand gaan, hebben we kans
nog eenige bloemen te vinden, die speciaal van de hommels afhankelijk zijn. Soms vind je op een ruig
plekje een hele verzameling van meterhooge planten, mild bloeiend en ik wensch u van harte toe,
dat ge eens zoo’n plekje treft, waar het reusachtige ruige klokje groeit in gezelschap van
vingerhoedskruid en monnikskap.”
Bekijkt u even de volgende twee klokjes. Ziet u verschillen? Dat is niet eenvoudig bij alleen maar een
foto, maar als u de levende planten aandachtig beschouwt, ziet u gemakkelijk zowel de
familietrekken als de soortverschillen. Je hebt bijvoorbeeld kruipers en staanders.

Grasklokje

Breed klokje

Let de komende tijd eens op de straatklokjes. U zult er verbaasd van staan hoe vaak u ze tegenkomt,
en in welke overdaad. Ton Denters schrijft: “Klokjes triomferen in onze steden. (Ze hebben) een
imponerende opgang gemaakt. Hun genetische afkomst is een andere dan die van inheemse planten,
maar dat is niet aan ze te zien. De stedelijke populaties gedragen zich natuurlijk, de soorten
verspreiden zich naar hartenlust en heersen langs muurkanten, in tuingangen en randen van
heggen.”
Vroeg of laat vindt u onze Plant van de Maand ook. Hoog op de stengel (al geldt dat dan ook weer
voor Prachtklokje en Akkerklokje). Maar die haren!
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