


n  Johanna Fortuin heeft een apart schuurtje, het ‘Huis 

van God’, voor planten die beschutting nodig hebben.

in het veld zijn ze alert; soms knielen ze om een bijzon-

dere plant uit te graven, die ze in een plastic zakje meene-

men voor de tuin thuis.

Ze wijzen me op een plantje met starende ogen op vurig 

oranje bloemdekblaadjes. ‘Katoog’, zegt Tempes. Gorteria 

di)usa, lees ik later in Fynbos, de veldgids die een groot 

houvast voor me zal worden. Insecten zien de ‘ogen’ als 

soortgenoten en komen eropaf om te paren. Al doende 

wentelen ze zich in het stuifmeel en snorren dan met dat 

vruchtbare vrachtje aan borst en poten naar de volgende 

bloem, die de bestuiver even vurig oranje verwelkomt. It’s 

all about sex, zoals een biologe me ooit toevertrouwde.

‘Varkslaai’, zegt Marie als ik wijs naar een bed geelge-

bloemde vetplanten: varkenssalade. Eten en gegeten wor-

den is minstens zo belangrijk als seks, al heb ik hier nog 

geen varken gezien. Vetplanten daarentegen zie je voort-

durend, niet vreemd in dit klimaat waarin vasthouden 

van water van levensbelang is. ‘Vygies’ noemen de vrou-

wen ze. Afrikaanse plantennamen hebben vaak iets ont-

roerends, iets intiems. Sukkelbossie, aspoestertjie, kal-

koentjie. Een acacia die nietsvermoedende voorbijgan-

gers vastgrijpt met haar doorns heet wag ’n bietjie. Soms 

hebben namen een praktische betekenis: het ploegtyd-

blommetjie herinnert de boer eraan dat het tijd is de 

grond om te zetten. Maar schelden kunnen ze ook. Stink-

kruid, pietsnot, bastergesiggie – alweer zo’n erfenis van 

de Hollanders, die in de zeventiende eeuw de nakomelin-

gen van gemengde relaties Basters noemden, Bastaarden.

‘Pas op voor die plant’, zegt Marie over een kronkelende 

massa groene tentakels langs het pad. ‘Soetmelkbossie. 

Van het witte sap kun je blind worden.’ Mooi maar onver-

biddelijk is de natuur. Het bossie oogt best smakelijk, als 

ik een schaap was zou ik zo een hapje proberen. Maar het 

bossie wil niet opgevreten worden, het moet zich voort-

planten en dus is verdediging geboden. Gif is een goed 

wapen en schapen zijn door ervaring wijs geworden.

Marie leerde van haar oma hoe ze planten kan gebruiken 

voor het genezen van allerlei aandoeningen. De namen 

spreken boekdelen: pleisterbossie, sieketroos. Het ag-

dae-geneesbossie voorspelt zelfs het aantal dagen waar-

binnen het een ziekte kan verjagen. Heeft iemand maag-

klachten, dan brouwt Marie een drankje van de blaadjes 

van kankerbossie en een boegoe. Boegoe of buchu is de 

oude inheemse naam voor een aantal geslachten van de 

citrusfamilie met sterk geurende, oliehoudende blaadjes. 

Q  Blou=aks (Heliophila acuminata): alsof er 

schilfertjes hemel in het zand zijn gevallen. 

E  De katoog of beetle daisy (Gorteria di4usa) lokt bestuivers 

met een geslaagde insectimitatie op haar dekblaadjes.  

n  De bladeren van het kankerbossie (Sutherlandia frutescens) 

hebben medicinale toepassingen. De plant heeft veel namen, 

afgeleid van de opbollende peulen: blaasbossie, blaasertjie, 

eendjies, gansiekeurtjie, klappers en hoenderbelletjie.



zaad. Doelloos komt in de natuur zelden voor.

Grillige rode rotsformaties bakenen de horizon af, van 

noord tot zuid. Het zijn koppies, overblijfselen van een 

magma-uitbarsting lang geleden, in de hoogtijdagen van 

de dinosauriërs. Door een veld vol gele distels loop ik 

erheen. Het is een oerlandschap. Doleriet, zoals de steen-

soort heet, is hard. De rotsblokken die ontstonden toen 

het magma a>oelde, torenen overal bovenuit – soms in 

precair evenwicht gestapeld. Weggekropen in holtes en 

kieren beschermen irissen hun bollen. Een slingerplant 

Ceurt met roze bloemetjes een streng struikje op. Dan zie 

ik iets verbluDends. Tussen de Hantamkoppies, onder een 

paar morsige sprieten, zit een gepantserd monster met 

gestifte lippen. Het lijkt regelrecht uit Star Wars a>omstig, 

een uitzinnige combinatie van oertijd en scienceGction, 

en het wacht roerloos tot ik heb scherpgesteld en afge-

drukt. Later vind ik in het prachtige boek Table Mountain,  

a Natural History, de volgende passage: ‘In de miniatuur-

wereld tussen de bosjes zitten ongeziene wezens weg-

gedoken woester dan leeuwen, vreemder dan giraDen 

en eleganter dan gazellen. Op de Serengeti- vlaktes aan 

de onderkant van bladeren zijn ze aan het grazen, jagen, 

doden, bedriegen, ontsnappen, paren en baren.’ 

Aan de voet van de koppies strekt zich ‘rooigrond’ uit, 

doleriet dat door verwering kleiachtig en Gjn van struc-

tuur is geworden. Rooigrond heeft de eigenaardige 

eigenschap dat hij zichzelf kan omspitten. Als de grond 

nat wordt, zwelt hij op en wordt plakkerig; er zijn vier 

mensen nodig om een verdwaald schaap eruit los te 

trekken. Door de zon krimpt de bodem weer en trekken er 

grote scheuren doorheen. De toplaag valt in de scheuren 

en de laag daaronder wordt nu de bovenlaag. Het proces 

ontmoedigt bosjes en struiken zich hier te vestigen, 

want het barsten van de grond kan zo hard gaan dat hun 

wortels afscheuren. Daardoor hebben bollen hier het rijk 

alleen. Een kubieke meter grond kan duizenden bollen 

bevatten, en de bijzondere omstandigheden hebben in 

de loop van de tijd bloemen voortgebracht als het Cu-

n  De pyrgomorphid, sprinkhaan from outer space.n  In de Hantam Botanical Garden bloeien ook in een slecht 

bloemenseizoen volop gele distels (Berkheya rigida). 

Oerlandschap

Na een nat begin in juni hebben de winterregens het in 

2010 grotendeels laten afweten; het is geen goed bloe-

menjaar geworden. De planten zelf komen daar wel over-

heen, maar de targets van de Hantam Botanical Garden 

zijn nu moeilijk te halen. Toeristen komen vooral af op 

de magische kleurtapijten en die zijn er dit jaar niet. De 

wegblijvers hebben ongelijk. Een stad op een hoogtijdag 

geeft een opwindende aanblik, maar het dagelijks leven is 

er minstens zo interessant; zo heeft ook Hantam zonder 

feestjurk veel te bieden.

Ik neem de wandelroute met het icoontje van de giVol; 

de naam spreekt tot mijn verbeelding. De werkelijk-

heid blijkt nog dramatischer. Uit een knoestige bol – zo 

giftig dat hij rustig bovengronds kan groeien zonder te 

worden opgegeten; de San doopten hun pijlpunten in 

een giVolpapje – ontspruit een waaier van bladeren met 

heftig golvende randen, zoals bij een Indonesische kris. 

In de zomer, als uit de bol een dikke stengel naar boven 

klimt om daar een kwast geelroze bloemen breed uit te 

spreiden, verschrompelen deze bladen in de hitte. De 

giVol is een amaryllis, net als de maartblom waarvan nu 

ook alleen de bladeren zich vertonen, maar dan plat op 

de grond, op een grappige manier uit elkaar gevouwen. 

In tegenlicht maken ze een graGsch patroon op de droge 

bodem. Door hun bloemen pas aan het eind van de zomer 

te krijgen, omzeilen ze de concurrentie om bestuivers 

met andere planten, en door de bladeren zo plat op de 

grond te leggen proGteren ze in het koude seizoen maxi-

maal van de zonnewarmte.

Af en toe waait het ronde karkas van een amaryllisbloem 

over de vlakte en ineens herinner ik me de tumbleweeds 

uit Amerikaanse westerns. Doelloos over de prairie voort-

tollende ragebollen die een sfeer van eenzaamheid en ver-

lorenheid weten op te roepen die de cowboys nóg stoerder 

maken. Maar doelloos, weet ik nu, is het niet. Sommige 

planten gebruiken de wind voor de verspreiding van hun 
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Q  In 1605 werd dankzij een publicatie van de botanische tuin in Leiden Protea neriifolia met haar zijige, van lichtgeel- tot 

rozegekleurde schutbladen een van de eerste Kaapse planten waarmee het Europese publiek kennismaakte.

dit gebied naïef te staan tegenover heden en toekomst 

ervan, neem ik, voordat ik Oorlogskloof bezoek, een duik 

in de Kaapse geschiedenis.

Vroege natuuronderzoekers

Voor Europese natuuronderzoekers was het fynbos een 

van de eerste jachtgebieden buiten hun eigen continent. 

Al in 1605 verscheen een aEeelding van Protea neriifolia 

in een boek van Carolus Clusius, directeur van de botani-

sche tuin van de Leidse Universiteit, en April fool maakte 

zijn opwachting in een publicatie van de Vlaming De 

l’Obel uit hetzelfde jaar. Maar de poorten van het Kaapse 

Florarijk gingen voor plantenlieNebbers pas wagenwijd 

open nadat de Hollanders, met hun Verenigde Oost-Indi-

sche Compagnie op-en-neer varend tussen het moeder-

land en Azië, in 1652 een permanente nederzetting op de 

Kaap vestigden.

Vanaf die tijd trokken regelmatig wetenschappelijke ex-

pedities het land in, soms onder aanvoering van de Kaap-

se gezagsdragers zelf. In zijn luisterrijke boek Botanical 

Riches beschrijft Richard Aitken hoe bij de uitwaaiering 

van Europese ontdekkingsreizigers over de wereld poli-

tieke, wetenschappelijke en economische belangen paral-

lel liepen, en hoe belangrijk planten daarbij waren. Ze 

vertegenwoordigden grote economische waarde als leve-

ranciers van medicijnen, voedsel en grondstoVen – denk 

aan kinine, aardappel, kruidnagel, rubber. Ze versierden 

de tuinen en verhoogden de status van de rijken. Ze be-

vredigden de kennishonger van natuuronderzoekers die, 

vooral na de introductie van de meerlenzige microscoop 

halverwege de zeventiende eeuw, met zevenmijlslaarzen 

de toekomst in stormden.

Soms zag je alle belangen in één persoon verenigd. Zo 

was Simon van der Stel, eind zeventiende eeuw de mach-

tigste man van de Kaapkolonie, niet alleen geïnteresseerd 

in het maken van wijn en likeur maar ook in botanie. Op 

een expeditie naar Piketberg ontsnapte hij ternauwer-

nood aan een op hem afstormende neushoorn – die kwa-

men daar toen dus nog voor. Een eeuw later sloeg Robert 

Jacob Gordon, een Hollander met Schotse wortels, een 

beter ]guur als natuuronderzoeker dan als Kaaps garni-

zoenscommandant. Hij nam de moeite inheemse talen te 

leren zodat hij met Khoikhoi en San kon praten. Na vier 

binnenlandse expedities fabriceerde hij eigenhandig een 

fantastische, 1 bij 2 meter grote landkaart: van Kaap de 

Goede Hoop in het zuiden en de Oranjerivier in het noor-

den tot de Grote Visrivier in het oosten. Hierop tekende 

hij bergen, rivieren, boerderijen en kraals in, maar ook de 

bijzondere dieren die hij tegenkwam. Het vinden, onder-

zoeken en naar Holland verschepen van de giraf – voor 

het thuisland toen nog een sprookjesdier als de eenhoorn 

– was zijn ultieme reisdoel, dat hij uiteindelijk ook be-

reikte.

Iets eerder had gouverneur Ryk Tulbagh al een bijzondere 

verzameling planten en dieren aangelegd in de tuinen 

van de Compagnie. Deze tuinen, oorspronkelijk bedoeld 

voor de productie van voedsel en medicijnen, waren al 

snel ook botanisch van belang geworden. Hier verzorgde 

men planten die, als zaad of in volwassen vorm, ver-

scheept werden naar universiteiten, botanische tuinen 

n  Garnizoenscommandant Robert Gordon had meer plezier in zijn expedities naar het binnenland dan in zijn baan. 

Bij de Oranjerivier vond hij in 1779 eindelijk ‘kameelpaarden’, zoals men giraKen toen noemde. Hij legde de dieren, 

door velen nog beschouwd als een fabeltje, eigenhandig op papier vast met daaronder de tekst: ‘Hier had ik het 

schoonste en singulierste gesigt in alle mijne Reisen, siende met een opslag van een oog in een halve Cirkel twaalf 

Cameelpaarden; in de vijftig Oliphanten; 5 Rhinocerossen; een trop van 20 Struisen; een trop van 13 Koedoes en 

een grote trop Zebraas; siende de Hippopotamussen in de Rivier beneden swemmen en samen spelen.’
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Misschien wel de mooiste van de geharde gasten op ons 

pad is de roella. ‘Roella amplexicaulis, dat betekent stengel-

omklemmend. Dat is wat de blaadjes doen. Endemisch 

voor het Schiereiland.’

Hier en daar staat vuurheide in bloei. Vuurrood, maar aan 

de kleur heeft de plant zijn naam niet te danken. ‘Ze groeit 

na een brand snel weer op vanuit haar ondergrondse wor-

tel’, vertelt Nick. ‘Planten moeten daarin veel investeren, 

maar dan hebben ze bij brand goede overlevingskansen. 

Vuurheide zie je overal, in alle Kaapprovincies.’

Brand is een terugkerend thema op onze miniveldtrip. Als 

Nick naast elkaar diverse soorten olierijke buchu’s ziet 

staan, vertelt hij: ‘Drie jaar geleden stond ik hier toen er 

een brand woedde, met de wind deze kant op. Iedere keer 

als een buchu vlam vatte leek hij te ontploKen, fenome-

naal! Wat je hier nu ziet, is typerend voor een veld dat re-

cent heeft gebrand. Grote planten als protea’s, die in vol-

wassen toestand licht en voedingsstoKen opeisen, zijn 

nog klein. Planten die normaal de concurrentie niet aan 

kunnen, hebben hun kans gegrepen en zijn snel opge-

schoten. Vuur is belangrijk voor het fynbos.’ 

Vuur doet leven

Mensen hebben al eeuwenlang vuur bewust gebruikt om 

het fynbos productiever te maken, zonder precies inzicht 

te hebben in het waarom van het samenspel van vuur en 

natuur. San ontketenden branden om de groei van eetbare 

bollen te bevorderen en ze zichtbaar te maken tussen de 

bosjes. Khoikhoi fakkelden graasgebieden af om de groei-

cyclus voor hun vee op gang te houden; de trekboeren de-

den hen na. Naarmate blanke boeren minder nomadisch 

werden en grond in eigendom of pacht kregen, probeer-

den ze aanvankelijk vuur te voorkomen – een hopeloze 

onderneming in het fynbos. Daarna gingen ze over op ‘ge-

controleerd’ branden en wel zo veel mogelijk, omdat jong 

veld het beste veevoer opleverde. Deze methode, match-

stick burning genoemd omdat men vanaf de rug van het 

paard brandende lucifers in het veld gooide, hanteerden 

ze tot halverwege de twintigste eeuw. Daarna legden ze 

weiden aan en probeerden ze branden weer uit te bannen.

Pas omstreeks 1960 begon onder botanici het inzicht te 

n  Vuurheide of rooihaartjie (Erica cerinthoides) groeit na 

een brand snel op vanuit haar ondergrondse wortel.

R  Volstruisie (Brunia laevis), waarvan de samenscholende bloemen 

lijken op een nest struisvogelkuikens.  E  Gnidia tomentosa. 
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nender klinkt dan in die van Noel. ‘In die ou tyd staan ’n 

kan wyn daar en die man drink en gaan en drink en gaan, hy 

is bedwelm heel dag, hy sny heel dag want hy wil gou terug 

by daai doppie. Maar hy verwoes sy eie liggaam. En op ’n 

morge sit hy in mekaar, hy kan nie meer werk nie, maar daai 

boer bly onverskillig.’

De rust op de theebaan is afgelopen als Barry de haksel-

machine start. Het is een omgebouwde tabaksbladenma-

chine, met een riem aangedreven door de multifunctio-

nele tractor. De motor ronkt, de machine raast en een 

paar mannen voeren over een lopende band bossen rooi-

bostwijgen aan naar de mond van het gevaarte, waar Bar-

ry klaarstaat om ze tussen de messen te duwen en het 

proces te bewaken. Het haksel spuit uit de machine op de 

zweetbaan, waar de zweetmeester het in een kruiwagen 

schept en verderop in bergjes uitstort voor het fermenta-

tieproces.

Nog niet zo lang geleden, in het machineloze tijdperk 

toen men nog alleen voor zichzelf thee maakte, hakten de 

mensen de thee klein met een bijl; voor het kneuzen – dat 

het fermenteren moet bespoedigen – gebruikten ze een 

houten hamer. De gefermenteerde thee werd over vlakke 

rotsen uitgelegd, ‘op daai klipplaat ’n bietjie en op daai klip-

plaat ’n bietjie’, vertelt Barry. ‘En dan drink die mense die 

tee. So het rooibos gebegin. Dit was die Khoisan se drank, 

hulle het nie geld gehad om koAe te koop nie, hulle moes hul-

le eie tee maak.’ Nu rijden de grote wielen van de tractor 

over de rooibos om hem te kneuzen. In het begin ge-

bruikte Heiveld een straatveegmachine voor het gladstrij-

ken en keren van de thee op de baan, maar dat veroor-

zaakte teveel wrijving en theestof. In plaats daarvan kwa-

men de bamboestokken en de houten eg. Zuinigheid en 

vlijt … Ik zie ook gescheurde plastic stoelen die met een 

draad zijn ‘gehecht’, en alle touwtjes worden bewaard 

voor hergebruik. 

Behalve de tractor verlichten ook zonnepanelen het 

handwerk. Ze leveren stroom voor de slijptol waarmee 

Barry regelmatig de machinemessen aanscherpt, en voor 

een waterpomp. Het ligt in de bedoeling meer zonnepa-

nelen te installeren, maar onlangs is besloten eerst geld 

te steken in een eigen verpakkingsfabriekje in Nieu-

woudtville, op ongeveer 30 kilometer afstand. Het moet 

de problemen oplossen die voortdurend opduiken bij de 

uitbesteding van het verpakken en – belangrijker nog – 

het moet werkgelegenheid scheppen en inkomsten  

vergroten door waarde aan het product toe te voegen.  

De coöperatie wil zo veel mogelijk mensen aan werk hel-

pen. ‘Werk vir ons Suid-Bokkeveld mense, soos ons onsself 

noem’, zegt Barry. ‘Heiveld se gedagte is: ons wil nie ons 

mense stede toe stuur nie. Ons geskiedenis en kultuur moet 

,  In het oogstseizoen werken dagelijks zo’n vijftien mannen en  vrouwen op de theebaan. Nadat de thee op de 

droogbaan is gefermenteerd, wordt hij in de aanhangwagen van de trekker geschept, die hem naar de droogbaan 

brengt. Daar wordt hij gelijkmatig uitgespreid en gekeerd tot hij droog is, bij elkaar geveegd, in zakken geschept en 

gewogen. Later wordt de thee gepasteuriseerd en verpakt in de doosjes en zakjes die we in de winkel vinden. 
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n  Op het gele kol*e of spadix van Zantedeschia aethiopica 

zitten de vrouwelijke bloemetjes onderaan, de mannelijke 

bovenaan. Het witte blad is een schutblad. 

,  Speldenkussing (Leucospermum vestitum) hoort bij de proteafamilie. Een bloemhoofd bestaat feitelijk uit vele 

kleine bloemen. De ‘spelden’ zijn de stampers van die bloemetjes; vlak voor ze zich losmaken uit de blaadjes 

zetten de helmknoppen stuifmeel af op het topje, dat dan ook ‘stuifmeelpresentator’ wordt genoemd.

dwijnen?’ Rhoda lacht. ‘Moeder Aarde zou vast en zeker 

opgelucht zijn en ons bedanken. Fijn dat jullie zijn opge-

hoepeld! Misschien moet ze even herstellen van onze 

aanwezigheid en kunnen we het daarna opnieuw probe-

ren. Dan wordt het vast fantastisch. Het is in ieder geval 

een goede vraag om over na te denken.’

We arriveren op een hoog punt met een wijds uitzicht en 

Rhoda wijst aan: ‘Daar liggen Newlands en Rondebosch, 

twee rijke wijken. Naar beneden toe wordt de bevolking 

steeds gekleurder en armer. Helemaal achteraan ligt Mit-

chell’s Plain, waar mijn ouders wonen.’

Ik herinner me mijn bezoek aan hen goed. Annette and 

Roy Louw ontvingen me hartelijk. Het hoLe waaraan hun 

huis stond zag er levendig en leeMaar uit, maar Roy ver-

telde dat er onlangs een doorgang was afgesloten om die-

ven een vlugge aftocht onmogelijk te maken. Ook oude 

auto’s zoals die van hen waren niet veilig, die werden ge-

stolen om trucks te rammen en te beroven. Ik vroeg hoe 

ze dachten over de rainbow nation, het ideaal van het veel-

kleurige, harmonische, post-apartheid Zuid-Afrika. Die 

hoop was een beetje verbleekt. Ze konden tegenwoordig 

wel gaan en staan waar ze wilden, maar de groeiende cor-

ruptie van de ooit zo veelbelovende nieuwe overheid, 

hun verschrompelde pensioenen, de toegenomen kosten 

van levensonderhoud, de misdaad om hen heen – er hin-

gen zwarte wolken om de regenboog. ‘Maar bitter zijn we 

niet’, zei Annette terwijl ze tegen de klippen op glimlach-

te. Aan de muur achter haar zag ik de foto’s van Rhoda 

met haar net uitgereikte bul, in academische toga en ba-

ret en trotse ouders aan weerszijden.

Nu we hier staan, met de Tafelberg achter ons en het kol-

kende Kaapstad voor ons, midden in de duizelingwek-

kende diversiteit van het plantenrijk, uitkijkende over dat 

mooie, lelijke, verwarde en verwarrende mensenrijk be-

neden ons, ontkom ik niet aan de gedachte dat de planten 

het beter doen dan wij. Misschien zijn ze in hun overle-

vingsdrang minstens even meedogenloos, maar ze beli-

chamen in ieder geval de waarde van diversiteit. De ene 

bloem laat zich door het halve insectenrijk bevruchten, 

de ander doet het met één bij. Het ene zaadje wordt door 

de wind gedragen en het andere door mieren. In som-

mige families krioelt het van de soorten, andere leiden 

een solitair bestaan. Juist dankzij de verschillen vinden 

ze allemaal een plek onder de zon. Waarom gebruiken wij 

diversiteit toch steeds weer als een excuus voor moord en 

doodslag? Waarom kijken we niet wat ieder individu te 


