Holwortel en Vingerhelmbloem

Holwortel

Vingerhelmbloem

Deze maand hebben we een voordelige aanbieding: twee voor de prijs van één. Doe er uw
voordeel mee!
Holwortel en Vingerhelmbloem stellen dezelfde eisen aan hun omgeving en de bodem,
vandaar dat u deze ogenschijnlijke dubbelgangers vaak tezamen ziet. Lastig.
Vingerhelmbloem is inheems, Holwortel is ooit geïmporteerd. Beide soorten zijn geliefd als
stinzenplant.
U zou ze kunnen onderscheiden aan de knol (geen bol maar een knol, denk aan de
aardappel) waar de plant aan ontspruit, maar die zit onzichtbaar en veilig onder de grond en
graven is verboden op Thijsse’s Hof. Die van de Holwortel is zo groot als een flinke walnoot
en, inderdaad, hol; de knol van de Vingerhelmbloem is zo groot als een hazelnoot. Daar
komt slechts één bloeistengel uit.
De gemakkelijkste manier om te zien met welke van de twee u te doen hebt, is door naar de
schutblaadjes te kijken. Op de volgende twee foto’s ziet u waar u op moet letten.
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Ziet u de schutblaadjes? Ze zijn klein en staan direct onder de bloemen. Van de Vingerhelmbloem
lijken ze wel wat op kleine handjes, vandaar de naam van de plant. Die van de Holwortel hebben een
gladde rand.
Let ook even op het rozerood van de bloem van de Holwortel, dat tevens zowel stengel als blad een
beetje bijkleurt. Ook op de volgende twee foto’s is dat goed te zien. Holwortel weer links,
Vingerhelmbloem rechts.

Beide planten bloeien in een tros aan het eind van de bloeistengel. Die puntmuts aan het achtereind
van elke bloem is de spoor en daarin zit de nectar. Valt het u op dat de bloemen van de
Vingerhelmbloem omlaag staan gericht? Daardoor steekt de spoor omhoog. Door die stand (en de
vorm van het bloemetje natuurlijk) moet menigeen denken aan een vogeltje, waarbij de spoor dan
de hals met kop voorstelt.
Het meest linkse bloemetje van de Vingerhelmbloem op de foto hierboven toont zo’n vogeltje.
Daarentegen heeft de Holwortel zijn bloemen min of meer horizontaal staan, al kan de stand van de
bloemstengel er natuurlijk voor zorgen dat ze evenzeer de indruk wekken omlaag te duikelen.

Ziet u trouwens witte bloemen? Dan is dat de Holwortel, die meestal paars-rood of roze bloeit, net
als de Vingerhelmbloem, van wie het roze wat minder fel is. Maar opgepast, planten houden zich
nooit aan de boekjes: een heel enkele keer bloeit de Vingerhelmbloem ook wit. Dat houdt de
botanici scherp.
Let u vooral op het loof van de planten. Ook als ze niet bloeien zijn ze het aanzien meer dan waard,
met hun ingesneden blad en hun enigszins blauwachtig groene kleur. Maar na de bloei verdwijnen
de bladeren al snel. De plant sterft bovengronds af. Komt u in de zomer kijken, dan krijgt u psalm
103 ingepeperd:

Als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

Niet getreurd, want de bloem mag dan verdwenen zijn – de hele plant zelfs lijkt verdwenen – maar
die knollen, die leven voort en ontspruiten het volgend jaar opnieuw. Zowel Holwortel als
Vingerhelmbloem is een overblijvende plant.
In Thijsse’s Hof vindt u hele velden van deze twee planten. Over de schoonheid daarvan schreef Jac.
P. Thijsse in Bloemen van de bosschen (1934): ‘Waar de helmbloemen (daar bedoelde hij beide
soorten mee – rvd) bij honderden groeien, maken zij met hun ontelbare fijn getinte rose en lila
bloemen een waas als van rook boven de dorre bladeren in het lichte bosch, wel een van de mooiste
dingen die in de lente te zien zijn.’
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