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boeken
Piet de Jong

Over fynbos en rooibos

Zuid-Afrika heeft een onvoorstel-

baar rijke flora en dat geldt vooral 

voor de Kaapprovincie. In dit boek 

worden diverse plantengemeen-

schappen beschreven. In de rijke 

verscheidenheid die wordt belicht 

spelen houtige gewassen een be-

scheiden rol, met uitzondering van 

één, Aspalathus linearis, Rooibos. 

Van dit heestertje uit de familie van 

de Fabaceae, vlinderbloemigen, zoek 

je echter in het boek vergeefs de we-

tenschappelijke naam. Ook niet dat 

er van dit geslacht zo’n 255 soorten 

zijn in Zuid-Afrika en het merendeel 

daarvan in het zuidwesten van de 

Kaapprovincie. Rooibos levert de 

grondstof voor de rooibosthee en 

is een belangrijke soort van het 

fynbos. Het fynbos is een zeer soor-

tenrijke vegetatie met maar liefst 

5000 soorten, mogelijk het meest 

soortenrijk ter wereld. De teelt voor 

de rooibosthee was tot voor kort in 

handen van kleine boeren, maar 

door de toenemende populariteit is 

er ook grootschalige teelt gekomen. 

Dit vormt een ernstige bedreiging 

voor de biodiversiteit van het fynbos 

Kroonjuwelen van de Kaap

en zijn unieke flora.

De Wageningse hoogleraar Joop 

Schaminé doet onderzoek naar de 

biodiversiteit in dit gebied. Een 

toevallige ontmoeting met Liesbeth 

Sluiter, auteur van een boek over 

Thaise olifanten, resulteerde in het 

schrijven van de ‘Kroonjuwelen’. 

Het werd mede mogelijk gemaakt 

doordat Schaminé de Prins Bernard 

Cultuurfondsprijs, die hem in 2009 

was toegekend, hiervoor ter be-

schikking stelde. 

Naast het belichten van de unieke 

natuur wordt ook uitvoerig inge-

gaan op de leefomstandigheden 

van de (oorspronkelijke) bevolking. 

Ook veel aandacht hoe de rooibos-

cultuur in het fynbos kan worden 

ontwikkeld met behoud van de 

biodiversiteit.

Het fraai geïllustreerde boek is 

een uitgelezen mogelijkheid om 

voor een bescheiden prijs nader 

kennis te maken met de bijzonder 

rijke natuur van de Zuid-Afrikaanse 

Kaapprovincie.
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