
2 Koopjesjagers

Bomen kunnen heel oud worden. Honderden jaren, soms zelfs dui-

zenden. In Amerika staat een dennenboom die ouder is dan de

piramiden van Egypte. In Noorwegen staat een schriel sparretje

dat de ijstijd nog heeft meegemaakt.

De meeste bomen krijgen al wat eerder last van de ouderdom.

Wilgen, bijvoorbeeld, rotten van binnenuit weg en donderen na

een jaartje of honderd vanzelf om. Eikenbomen krijg je niet zo snel

klein. Daar is een flinke natuurramp voor nodig. Een aardbeving,

bijvoorbeeld, of een overstroming of een bosbrand.

Na zo'n ramp ligt de aarde er woest en verlaten bij. Overal

modder en stof en dode bomen. Alsof een reus het spelletje niet

meer leuk vond en nijdig het hele bord ondersteboven heeft

gegooid, zodat iedereen weer helemaal opnieuw moet beginnen.

Nou ja, dan wordt er toch gewoon opnieuw begonnen? Geen

probleem. Sterker nog: zo'n door elkaar gehusseld bos is voor

sommige planten één groot luilekkerland. Ga maar na: planten

moeten elke dag eten, net als jij en ik, anders kunnen ze niet groeien

en dan gaan ze uiteindelijk dood. Nu zijn er ik maak het even wat

eenvoudiger dan het eigenlijk is — drie dingen die bomen moeten

eten: zonlicht, water en allerlei mineralen.

Mineralen zijn chemische stofies die in de grond zitten, met

ingewikkelde wetenschappelijke namen zoals kalium, fosfor en

molybdeen. Honderden jaren lang hebben de bomen al die stof)es
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uit dc grond gehaald 0111 cr stukjes bootn van tc makcn. Bladcrcn,
biboorbccld, waartnce ze al het zonlicht opslokten voordat hct dc
grond kon bereiken. Daarom groeien cr in volwassen bosscn maar
weinig planten op de grond: al het zonlicht gaat naar dc bomen,
die ook al alle mineralen uit de grond hebben geslurpt.

Maar als door een ramp alle bomen tot as verbranden, of omval-
len en wegrotten, dan liggen al die mineralen opeens voor het
oprapen. Bovendien houdt niemand het zonlicht meer tegen, dus
op de grond is er opeens heel veel te eten. Mineralen én zonlicht.

Uitverkoop! Alleen voor de snelle beslissers!
Wees er vlug bij, want op s op!

Alle mensen die ik ken houden van de uitverkoop, maar voor som-
migen is het echt hun lust en hun leven. Die lopen hele dagen als
speurhonden door de stad, op zoek naar winkels waar het uitver-
koop is. Zien ze ergens het opwindende woord 'Korting', dan slaan
ze hun slag. Veel kleren voor weinig geld! Koopjesjagers, zo noem
je die snuffelaars.

En koopjesjagers, die vind je in de plantenwereld ook. Ze zijn
altijd op zoek naar plekken waar een ramp is geweest. Vinden ze
een mooi plekje, dan laten ze er hun zaad vallen en begint er
onmiddellijk een van hun kinderen te groeien, om te profiteren van
al die lekkere mineralen en dat heerlijke zonlicht.

Ze zoeken natuurlijk niet lopend, zoals wij, want planten
hebben geen pootjes. Ze laten anderen het werk doen. Ze geven
hun zaden mee aan de wind of aan een diertje. Zo'n diertje denkt
alleen aan zichzelf: 'Ha, een lekkere pompoenpit! Die ga ik eens
verstoppen, als voorraad voor de winter.' Maar ze vergeten waar ze
al hun voorraden verstopt hebben, of ze worden in de herfst zelf
opgegeten door een vos, of wat dan ook, en kijk eens aan: het
zaadje ligt de hele winter keurig netjes onder de grond, klaar om in
het voorjaar op te komen.



Soms worden alle pitten in één keer door een groot beest opge-

geten. Geen nood: sommige van die pitten komen er aan de achter-

kant weer uit, en ook die liggen in een perfecte omgeving om

volgend jaar te gaan groeien. Goed bemest, zeg maar.

De wind verspreidt plantenzaadjes helemaal belangeloos. De

wind denkt nooit aan zichzelf. De wind waait gewoon, en als hij

een paar paardenbloempluisjes meeneemt, is dat niets anders dan

toeval.

Hoe zorgen die pompoen en die paardenbloem ervoor dat hun

zaadje precies op de plek van een ramp terechtkomt? Daar doen ze

niet moeilijk over. Ze maken gewoon héél veel zaadjes, dan vallen

er altijd wel een paar met hun neus in de uitverkoop.

Het maken van zo veel zaadjes kost een hoop energie. Daarom

leven de meeste koopjesjagers maar kort. Een jaartje.

De pompoen is het perfecte voorbeeld. Dat is een enorm sterke

groeier. Als-ie op een plek terechtkomt waar hij veel voedsel kan

vinden, wordt hij binnen een jaar een meter of drie, vier lang. Dat

doet een eikenboom hem niet na. Met zijn grote bladeren zorgt de



pompoenplant ervoor dat niemand anders genoeg zon krijgt om te
groeien. Hij wil geen concurrentie: al het zonlicht, alle mineralen
en al het water zijn voor hem, alleen voor hem. Met al dat voedsel
maakt hij zijn enorme vruchten. Die kunnen makkelijk drie of vier
kilo wegen, maar er zijn ook pompoenen bekend van wel duizend
kilo. In elke vrucht zitten honderden pitten.

Na het maken van deze zaadbommen is de plant helemaal uitge-

put, en in de herfst gaat hij hartstikke dood. En als je dan onder zijn

dode, bruine bladeren kijkt, wat vind je dan? Een paar kleine, ielige

plantjes die daar in de schaduw toch nog opgekomen zijn. Een
ienie-mini eikenboompje, bijvoorbeeld, of een piepjong sparretje.

Het bos van de toekomst. Zij krijgen alle mineralen van de dode

pompoenplant, en na een jaar of twintig hebben ze een groot dicht

bladerdak gemaakt waaronder weinig meer kan groeien. En dan is

het wachten op de volgende natuurramp.

Maar wij mensen houden niet van wachten. En pompoenen of

tomaten vinden we lekkerder dan eikels en dennenappels. Dus wat

doen wij? We organiseren onze eigen natuurrampen, ieder jaar

weer.

Met een ploeg woelen we de aarde om alsof er een aardbeving

geweest is, met irrigatiekanalen zetten we de boel onder water alsof

het een overstroming was, soms steken we zelfs een stuk bos in de

fik. In die zelfgemaakte rampgebieden kweken we ons eten: tarwe,

rijst, tomaten, bonen enzovoort. Bijna al het eten dat wij mensen

graag lusten, komt van eenjarige planten. Van koopjesjagers dus.

Daarom gooien we ieder jaar opnieuw de natuur in de uitver-

koop. Landbouw, noemen we dat.


