Italiaanse aronskelk

In Thijsse’s Hof groeien twee soorten aronskelk, de Gevlekte en de Italiaanse. Over die
laatste moeten we het eens hebben. Hij trekt met name tegen het eind van de zomer en
gedurende het najaar de aandacht door zijn vruchten. Op de foto hierboven ziet u hoe een
staaf van bessen, als een soort lolly of exotische traktatie, zich van de bosbodem verheft.
Opgepast, ze zijn giftig.
Mocht u een donker en vochtig hoekje in de tuin hebben waar weinig wil groeien, plant daar
dan eens zo’n bes. Met een beetje geluk ontwikkelt zich daar dan een plant die gezien mag
worden. Nog voor de winter intreedt komt de eerste bladeren omhoog, glanzend
donkergroen en gemarmerd met gelige nerven. Slakken lusten ze niet. U kunt er de lange
winter van genieten. Het is een vaste plant, die elk jaar ontspruit uit een gestaag groeiende
knol.
Van de Gevlekte aronskelk daarentegen sterft het loof in de herfst af. Ook heeft hij
paars-zwarte vlekken op het blad (maar niet altijd).

plant van de maand

September

In Nederland komen tien soorten van de aronskelkfamilie voor. Opmerkelijk is, dat daar ook
soorten kroos bij zitten. Etymologen zijn tegenwoordig van mening dat de naam niet naar de
oud-testamentische Aäron verwijst, maar een verbastering is van zijn Griekse naam Aron.
Dat neemt niet weg dat in vele talen de naam expliciet naar Mozes’ broer verwijst. Voor
Heimans en Thijsse was de bijbelse associatie nog vanzelfsprekend. Ze schrijven in In het bos
(1901): “Die knots heeft aan de plant de naam van Aäronskelk bezorgd. Want evenals uit de
dorre staf van de hogepriester bloemen kwamen, zo prijkt ook deze knots met
allerzonderlingste bloemen.” Zie verder het boek Exodus.
Er bestaan talloze gekweekte varianten van de aronskelk. Hij is populair in
begrafenisboeketten. Dan gaat het niet om vrucht of blad maar om de bloeiwijze. Die is
bijzonder merkwaardig.

Italiaanse aronskelk in de winter

In bloei

Bekijkt u bovenstaande foto eens goed. Wat zien we eigenlijk? Een opgerold blad verheft en
ontvouwt zich. Aan de onderzijde is het gesloten, daarboven opent het zich als een vlag, of
zo u wilt als een schild. Waar het blad zich begint te ontrollen, verrijst een vingertje, een
vermanend schoolmeestersvingertje. Is dit een bloem? Ja en nee. Het geheel is een
bloeiwijze, waarvan de eigenlijke bloemen verstopt zitten in het afgesloten, onderste
gedeelte. Daarover straks meer.
De bloeiwijze van de Gevlekte aronskelk ziet er vrijwel hetzelfde uit, maar dat vingertje is dan
zwartig. En ook bij de beroemde Amorphophallus titanum, de reuze-aronskelk uit Sumatra,
de plant met de allergrootste bloeiwijze ter wereld, zien we in beginsel hetzelfde. Onlangs
heeft er weer eentje in de Leidse Hortus gebloeid. Het volgende filmpje laat daar voldoende
van zien om de verwantschap met zijn Italiaanse broeder te herkennen:
https://youtu.be/4QmpGYXYB5k . Bekijk meteen ook het YouTube-filmpje van de BBC
(“David Attenborough Titan Arum”) en geniet van de geluidseffecten.
Goed. Een vlag en een vingertje. Wat heeft dat te betekenen? Welnu, binnen in de vinger (de
‘kolf’ of ‘knots’) begint zich op zeker moment een chemisch proces af te spelen waarbij
warmte vrijkomt. De temperatuur kan wel 10 tot 15 graden hoger worden dan die van de
buitenlucht. Tegelijk produceert de plant een aaslucht, de stank van rottend vlees. (De
literatuur vermeldt dat die stank eveneens uit de kolf komt; sommige geleerden echter
zeggen dat die stank uit de ketel komt. Schrijver dezes weet het niet.)
De warmte draagt ertoe bij dat die geur verspreid wordt. Daar komen vliegen op af, met
name mugmotjes. Die kunnen met hun facetogen de vlag (de ‘spatha’) niet zien, botsen er
tegenaan en vallen naar beneden. Wat staat hun te wachten?
De arme insecten verdwijnen in de zogeheten ‘ketel’. Dat is het afgesloten onderste gedeelte
van de bloeiwijze. Eerst passeren ze een rand van haren. Die laat hen wel door maar verspert
vooralsnog de terugtocht. Vervolgens glibberen de beestjes langs een flinke knoedel
mannelijke bloempjes. Die hoeven zich daar in het verborgene niet mooier voor te doen dan
bloemen die het daglicht aanschouwen en bestaan daarom uitsluitend uit meeldraden.
Vervolgens passeren de ongelukkige vliegjes een harige rand van steriele bloempjes. Daarna
pas komen ze, helemaal onderaan in de ketel, bij de vrouwelijke bloempjes, ook weer een
hele kluit. Uit die bloemen zullen zich de bessen ontwikkelen.
Zelden zie je vogels van die bessen eten, maar op Thijsse’s Hof werden onlangs Wilde eenden
op heterdaad betrapt. (Dat zal de oorzaak zijn van de opvallende schaarste dit jaar aan fiere
bessenkolven zoals op de eerste foto te zien zijn.) Ook is op onze Hof waargenomen dat
kraaien en duiven de bloeiknoppen afbreken en open bijten. Dat doen ze als de gehele
bloeiwijze nog ingepakt zit. Kennelijk lusten ze de bloemknoppen of misschien wel de
bloembodem.
Van bloem tot bes, jawel, mits de vliegen stuifmeel meebrengen van andere exemplaren van
de Italiaanse aronskelk. Een dag lang krabbelen ze rond tussen de vrouwelijke bloemetjes en
snoepen er van de nectar en bestuiven zo terloops de bloemen. Daarna verslapt de harige
barrière bij de toegang en gaan ze ervandoor. Deze doortrapte manier om insecten voor het
karretje van de plant te spannen werkt dermate goed, dat er aronskelken gevonden worden
waarvan de ketel letterlijk boordevol met insecten zit.

Bedenk bij dit alles dat de mannelijke bloemen pas rijp zijn ná de vrouwelijke, zodat er geen
zelfbestuiving optreedt. Ga maar na: bij het afdalen in de ketel hecht zich daardoor geen
‘eigen’ stuifmeel aan de bezoekers, het ‘vreemde’ stuifmeel dat ze bij zich dragen komt
ongehinderd op de stempels van de vrouwelijke bloemen terecht en de gewenste
kruisbestuiving is een feit. Bij het vertrek krijgen de vliegjes een verse bepoedering met
stuifmeel van de inmiddels rijpe meeldraden. Elders herhaalt zich de hele gang van zaken van
A tot Z. Heeft u nog een godsbewijs nodig?
Op onderstaande foto van spatha, kolf en opengesneden ketel kunt u alle onderdelen zien:
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