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Jan Wolkers en
‘terrorplant’ de Japanse

duizendknoop
Maarten MollPlus

D
20 APRIL 2021

e tuin van Jan Wolkers ligt er nog wat kaal bij.

Buurman Jaap, die de tuin onderhoudt, trekt
wat onkruid. Hij noemt namen van planten in
de tuin. Ik hoor niet de naam van een plant
die ik niet zo een twee drie zou herkennen,

maar die me wel alles zegt: de Japanse duizendknoop.

Voorpagina Amsterdam Nederland Wereld Kunst & Media Sport Columns & Opinie

https://fra1-ib.adnxs.com/click?WmQ730-NIkBaZDvfT40iQAAAAEAzsyxAWmQ730-NIkBaZDvfT40iQI0EOf0kg2ppCfnBLQSLYmmS4X9gAAAAAKLvMQEnHQAAJx0AAAIAAAB9d-cQeVAjAAAAAABVU0QARVVSAMoD-gDwZgAAAAABAQQCAAAAANIAuyFYPwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21mxbdJQi2pbYXEP3unYcBGPmgjQEgBCgAMc3MzMzMzB5AOglGUkExOjUzNDBApCtJcRsN4C2Q6j9RAAAAAAAAAABZAAAAAAAAAABhAAAAAAAAAABpAAAAAAAAAABxAAAAAAAAAAB4AA../cca=NzQ2MyNGUkExOjUzNDA=/bn=90872/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.aegoncappital.nl%2Fvooruitdenken-met-onze-pensioenregeling%3Futm_source%3Ddpg7%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3D2-19042021-voorjaarscampagne%26utm_term%3Dbillboard
https://www.parool.nl/#voorpagina
https://www.parool.nl/amsterdam
https://www.parool.nl/nederland
https://www.parool.nl/wereld
https://www.parool.nl/kunst-media
https://www.parool.nl/sport
https://www.parool.nl/columns-opinie
https://www.parool.nl/#columns-opinie
https://www.parool.nl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.parool.nl/fs-bf859691
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.parool.nl/ts-bf859691&via=parool&text=Jan%20Wolkers%20en%20%E2%80%98terrorplant%E2%80%99%20de%20Japanse%20duizendknoop
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.parool.nl/ls-bf859691
https://www.parool.nl/cs-bf859691
mailto:?subject=Jan%20Wolkers%20en%20%E2%80%98terrorplant%E2%80%99%20de%20Japanse%20duizendknoop&body=https://www.parool.nl/es-bf859691


21-04-21 10'26Jan Wolkers en ‘terrorplantʼ de Japanse duizendknoop | Het Parool

Pagina 2 van 5https://www.parool.nl/columns-opinie/jan-wolkers-en-terrorplant-de-japanse-duizendknoop~bf859691/

De schrik van de tuin.

Wat niet wil zeggen dat de plant hier niet zou groeien. Het is zelfs
meer dan waarschijnlijk dat deze exoot hier voorkomt. Want
buurman Jaap heeft van beheerders van De Wolkerstuin op
Amstelglorie een hele lijst met plantennamen gekregen die Jan
Wolkers in zijn tuin had staan.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk planten in de
Wolkerstuin zullen groeien. Al kan ik me voorstellen dat er
stiekem is valsgespeeld, en dat de Japanse duizendknoop
stilletjes van de lijst is afgevoerd, of er niet eens op is komen te
staan.

De plant heeft een slechte reputatie, hij verdringt andere planten
en kan schadelijk zijn voor funderingen. En als je hem eenmaal
in je tuin hebt, is het heel moeilijk hem daar weer weg te krijgen.
(Ik spreek nu even voor de niet tuinbezitters, ik ken iemand die
uit frustratie en razernij zijn tuin in de fik heeft gestoken.)

Uit het dagboek van Wolkers, 22 december 1972, nauwelijks twee
weken nadat hij en zijn vrouw hebben gehoord dat ze een tuin op
Amstelglorie toegewezen hebben gekregen: ‘Ook het
berenboompje en de Japanse duizendknoop gaan de grond in,
want als het hard gaat vriezen staan ze in het huisje ook niet
veilig.’

(Over ‘het berenboompje’; ik denk dat het perenboompje of
berkenboompje moet zijn. Al staat het idee van een boom waar
beertjes aan groeien me wel aan. Maar voor ik de redacteuren van
de uitgeverij de schuld ga geven, zijn de boomkundigen wellicht
al tegen het plafond gevlogen bij zoveel domheid. Ik hoor het
wel.)

Wolkers was er vroeg bij, de Japanse duizendknoop is een van de
eerste dingen die hij in de grond stopte. Misschien wist hij nog
niet dat de plant heel hoog staat in het rijtje ‘meest invasieve
exoten’, want op 3 mei 1976 schrijft hij in zijn dagboek: ‘Plant
voor ons huis hier in de Zomerdijkstraat berenklauwen,
kaardenbollen en een paar pollen van de Japanse duizendknoop
uit Ermelo.’

(Berenklauw, ook geen lief plantje.)
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Wat ik op internet een enthousiaste Japanse
duizendknoopverdelger hoorde vertellen was dat wij – de
mensch – zelf verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de
plant. (Iets met steriele meeldraden waardoor het zaad zich niet
verspreidt.) Stekjes uitdelen, laten woekeren, bij het tuinafval
gooien. Dank u, Jan Wolkers (zelf een enorme verspreider van
zaad).

Deze week toch even kijken of deze terrorplant hier nog groeit,
en of de fundering van het tuinhuisje niet wordt aangetast. Een
vlammenwerper heeft geen zin, je moet de plant met wortel en al
uitgraven. Ik heb de schep al zien staan.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de
stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl
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