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Een bijzondere vorm van
Massonia depressa
Trendwatcher Adjiedj Bakas hield tijdens de bijeenkomst ter
gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KAVB in mei 2010
een inspirerende en stimulerende lezing. Zo riep hij de sector
op niet alleen bollen te verkopen, maar dit te ondersteunen met
verhalen. Er moesten toch mooie verhalen te vertellen zijn over
bloembollen. 'Verhalen verkopen' was zijn credo. Reden om
mijn plaatjescollecties na te lopen op planten met een mooi of
persoonlijk verhaal. In een aantal afleveringen van De Wereldbol bloembollen waar zo'n verhaal bij hoort.
Tekst en foto: Peter Knippels

Z

o n10 jaar geleden werd ik benaderd
door een kennis die na een reis door
Zuid-Afrika een aantal planten niet
op naam wist te zetten. Of ik hem hierbij wilde helpen. Natuurlijk wilde ik dat. We maakten een afspraak en hij kwam bij mij langs met
een doos dia's. Later stuurde hij mij een foto
van een door hem opgekweekt bolgewasje.
Hij had het zaad meegenomen uit Zuid-Afrika
en in Nederland gezaaid. Bij de foto vermeldde hij de vindplaats in Zuid-Afrika, maar ook
dat de plant op een Massonia leek, maar aan
de andere kant ook weer niet. Of ik wist welke
plant het was? Nee, dat wist ik niet en ik heb
de foto naar Rachel en Rod Saunders uit Kaapstad gestuurd. Rod en Rachel zijn de eigenaar
van Silverhill Seeds, kennen vele bolgewassen
en kennen daarnaast een groot aantal botanici en deskundigen in Zuid-Afrika. Na enige tijd
kreeg ik een mailtje van Rachel. Het had enige tijd geduurd, want zij wisten het ook niet en
hadden de foto voorgelegd aan John Manning.
Deze bleek enthousiast te zijn over het bloeiende plantje op de foto: het was een bijzondere vorm van Massonia depressa: een ook voor
hem onbekende vorm van dit soort. Ik meldde
dit terug aan mijn kennis en als dank kreeg ik
van hem een paar zaden. Daarvan bloeide er
één voor het eerst in 2010.

son (1741-1805), een botanicus die veel in
Zuid-Afrika heeft gereisd. Kenmerkend voor
het geslacht zijn de bladeren: twee stuks zonder bladsteel, rond tot elliptisch van vorm en
meestal op het grondoppervlak liggend. De
bloemstengel is erg kort, waardoor de bloeiwijze net boven de bladeren uitkomt. De bloemen
staan in een scherm dat veelal is omhuld door

PLAT OP DE GROND
Het geslacht Massonia (Hyacinthaceae) omvat
circa 30 soorten en heeft zijn habitat in het
winterregengebied in de drie Kaapprovincies.
Het geslacht is vernoemd naar Francis Mas88. BLO EMBOLLENVISIE •8 september 2011

Massonia depressa

grote, groen of wit gekleurde schutbladeren. De
bloemdekbladeren zijn aan de basis aan elkaar
vastgegroeid en vormen een bloembuis. De
meest voorkomende bloemideuren zijn roze,
groen, geel en rood. Massoniasoorten zijn wintergroeiers. Het geslacht is nauw verwant aan
Neobakeria en Polyxena. Manning, Goldblatt
en Fay hebben in 2005 Massonia ondergebracht in Lachenalia. Ik houd het net als vele
andere liefhebbers bij de 'oude' naam.

GROEN MUURBLOEMPJE
Massonia depressa is de in cultuur wijdst verspreide Massonia. De bladeren bereiken een
lengte van 18 cm en een breedte van acht cm.
De bloemen zijn crème, roze tot groen van
kleur. In de bloeiwijze staan ten hoogste vijf
bloemen. De bloeiperiode in cultuur is februari-maart. De vorm die ik heb is makkelijker
te kweken dan andere vormen. Bij andere vormen lukt het om planten uit zaad op te kweken, maar krijg ik ze niet in bloei. Daarnaast
sterven de planten na een paar jaar af. Jammer
dat de vorm die ik heb geen sprekende bloemkleur heeft, dan was het wellicht commercieel
interessant geweest. Nu blijft het hoogst waarschijnlijk een groen muurbloempje.

