
Fantasie gaat aan de loop
bij  wandeling door Beatr ixpark
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Verscholen tussen Zuidas en RAI l igt het
Beatrixpark. In dit kleinere park kunt u
zich in de natuur, ver van de drukke stad'
uranen en van schoonheid genieten.

Mi jn fantasie gaat aan de loop als ik in het
Beatrixpark wandel. Beauty is a form of Genius,
schreef Oscar Wilde t) meer dan honderd jaar
geleden. Had Oscar Wi lde in Amsterdam in
plaats van in Londen en er niet  toen maar nu
gewoond, dan had hi j  z i jn huis vast  in de buurt
van het Beatrixpark staan. Zi jn dageli jkse
wandel ing maakte hi j  dan in di t  magnif ieke
park.

Na een stevig Engels ontbi j t  met gebakken
eieren en worstjes gaat hi j  naar de
Diepenbrockstraat en neemt de ingang
tegenover de Herman Gorterstraat. Met
zwierige hoed en wandelstok loopt hi j  elke
ochtend op de sl ingerende paden tussen de
struiken en hoge bomen met verrassende
doorki jkjes. Hij  waant zich meteen in de natuur,
ver van de drukke stad.

In de lente ziet en ruikt hi j  de wit, zacht beige
en roze gekleurde bloesems. Hij  hoort de vogels
f lu i ten,  p iepen, z ingen en krassen. Hi j  gaat op
een bank zitten. Daar komt de merel
aanvliegen. Oscar werpt een rozi jnt je voor zi jn
voeten. De merel ki jkt hem aan, hipt naar
voren, ki jkt hem schuin aan, pikt het rozi jnt je
en vl iegt  weg. Oscar z iet  zangvogels naar
steeds dezel fde plekken in de bomen vl iegen.
'Die voederen hun jongen",  denkt Oscar.  Vanui t
d i t  u i tk i jkpunt weet hi j  inmiddels in welke boom
welke vogels een nest hebben. Soms hoort hi j
de doordr ingende alarmroepjes als een vi jand,
zoals de halsbandparkiet ,  nadert .

Op zomerse dagen, vooral warme, loopt Oscar
snel  naar de Kruidentuin.  Hi j  neemt de ingang
met de stenen leeuwen. Daar is zi jn meest
geliefde plek. Hij  staat even sti l  en ki jkt om zich
heen, De kleurenr i jkdom van de bloemen neemt
hi j  in z ich op. De twee banken zi jn nog leeg.
Oscar gaat op de bank naast de mispel zit ten,
in de schaduw en met ui tz icht  op de kardoen.
De kardoenen zi jn nu bi jna twee meter hoog en
enkele al gekroond met zacht-paarse, bi jna
korenblauwe bloemen. De zon schi jnt  er  vol  op.
Hi j  staat v lug op. Wat z i t  daar op de bloemen?
"Aardhommels", constateert hi j  tevreden. Hij
telt  er zeven. De pootjes van een van de
hommels heeft een zacht oranje tot
mosterdgeel waas van stuifmeel.



"Deze vl iegt straks terug naar het nest met
voedsel voor de hommellarven", vermoedt
Oscar.  "Ha, z ie ik ook een steenhommel,  d ie
zwart met rode?", zegt hij in zichzelf.

Er v l iegt  een l ibel le voorbi j ,  helaas te snel  om te
kunnen determineren. Verderop vl iegt een
vlinder, "de Atalanta?" vraagt hi j  zich af.

Kardoen met twee Aardhommels, Kruidentuin Beatrixpark

Fascinerend vindt Oscar de Kruidentuin.  "Het
zi jn al lemaal planten met een medicinale
werking, sommige zi jn zelfs zeer gift ig, maar
wat staan er prachtexemplaren tussen. De
Kardoen kun je zel fs eten . . . /  maar dan mis ik
zi jn schoonheid", mijmert hi j .  Even dacht hi j
aan Keats' A thing of beauty is a joy forever. Hij
gaat verder de Kruidentuin in.  De vr i jwi l l igers
van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
ziet  h i j  spi t ten.  Elke dinsdag, behalve in de
winter, zijn ze er. Een zet bordjes bij planten
met de naam van de plant en tegen welke
kwalen de plant zou kunnen werken. Oscar
zwaait naar hen met zi jn hoed en slaat l inks af
naar de wi lde kardinaalsmuts.  In de lente werd
deze boom kaal gevreten door de
stippelmotrupsen. Nu staat hi j  weer vol in het
blad en met vruchten, de mutsjes. Enkele
spinsels van de rupsen zi jn nog in de boom
bli jven hangen. De mutsjes zi jn nu nog groen.
In de herfst kleuren ze rood. Wat verder in de
herfst zi jn ze op hun mooist. Dan springen de
vier hokken van de mutsen met hun overlangse
spleten open en komt uit elk hok een oranje
zaadje. Eigenli jk zi jn de zaadjes wit en de
basten oranje.  Na enkele dagen hangen de
zaadjes aan dunne draden. Sommige vogels
vinden dat lekkere hapjes. Vorige herfst hoorde
en zag hi j  een roodborstje in de kardinaalsmuts.
Het roodborstje sprong vl iegend van tak tot tak
en hapte in zi jn vlucht een rood mutsje met
oranje zaadjes mee. Vogels zorgen voor
verspreiding van de zaden via hun ontlasting en
zo komen er op andere plekken nieuwe
kardinaalsmutsen. "Misschien wel bi j  mi j  in de
tuin",  hoopt Oscar.

Oscar loopt terug naar zi jn bank. Een eekhoorn
zi t  op de rugleuning, zoals elke dag. Oscar gaat
naast hem zitten, haalt een hazelnoot uit zi jn
vestzak, legt hem op een open hand en weg is
de noot.  Oscar z iet  de l inker wang van de
eekhoorn opzwellen. Gaat hi j  de noot ergens
verstoppen voor zi jn wintervoorraad? De
eekhoorn, gewend als hi j  is dat hi j  maar een
noot kri jgt, springt vervolgens rustig weg. Hoog
in de bomen heeft hi j  meerdere nesten
gebouwd, zo groot als voetballen. Een ervan is
zi jn s laapnest.  "Net als ik" ,  denkt Oscar,  " ik hou
er ook niet  van om in mi jn eetkamer te s lapen.
En ik doe, net de eekhoorn,  mi jn middagdut je".
Zi jn grote staart gebruikt hi j  als zonwering
t i jdens zi jn middagdut je.  Daar is z i jn naam van
afkomstig, Sciurus vulgaris, de Gewone
schaduwstaart. "Maar hier houdt de verwant-
schap op", denkt Oscar. "Zo acrobatisch van
boom tot boom kunnen springen, zo hard
kunnen lopen en zo'n s ier l i jk  u i ter l i jk .  Jammer
dat het een beschermd dier is.  In mi jn tu in
staan dennen, net als hier, dus genoeg eten
voor hem. Ik zou hem zo graag meenemen."

Wilde kardinaalsmuts met groene mutsjes en resten van de
Stippelmotrups, Kruidentuin Beatrixpark

Oscar pakt zi jn schrif t  en pen. GeTnspireerd
door de wereld om hem heen, geniaal, schri j f t
h i j  v lot  een nieuw gedicht .  Oscar Wi lde zul t  i  er
niet  meer v inden, die ontmoet ing was nu
eenmaal voorbehouden aan mi j .  Maar de rest  is
er nog al lemaal,  d i t  schi t terende park is een
bezoek waard.

1) Oscar Wilde is een Engelse schri jver en dichter
die leefde van 1854 tot 1900. Hij  is onder meer
bekend van de roman The Picture of Dorian Gray
en het toneelstrrk The Tmnorfance of Beino


