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We komen hoe langer hoe 
meer te weten over de ge-
schiedenis en herkomst van 
onze boomsoorten. Dankzij 
de pollenanalyse weten we in 
grote trekken hoe de soorten 
na de laatste ijstijd europa 
weer bevolkt hebben, de Zil-
verden (Abies alba) helemaal 
vanuit Zuid italië, de Zomer-
eik (Quercus robur) vanuit 
spanje en de balkan. Dank-
zij de DnA analyse kan dit 
nader gedetailleerd worden: 
onze eiken blijken voorna-
melijk uit spanje te komen, 
de eiken in Midden europa 
komen vooral uit de balkan. 
Het gaat dan om spontane 
uitbreidingen van hun are-
aal, mogelijk gemaakt door 
een milder klimaat, maar er 
zijn aanwijzingen dat som-
mige uitbreidingen mede door 
de mens beïnvloed zijn. De 
Hazelaar (Corylus avellana) 
heeft zich al heel vroeg on-
waarschijnlijk snel en massaal 
over Midden europa verbreid. 
er is een sterk vermoeden dat 
de rendierjagers die hier toen 
rondtrokken, de hazelnoten 
vanuit het zuiden meenamen, 
en zo, bewust of onbewust, 

de soort een lift gaven naar 
het noorden. 
er waren niet alleen verplaat-
singen van zuid naar noord, 
er was in de bronstijd ook 
een beweging van oost naar 
west, en wel onder invloed 
van de mens. Dat slaat op een 
merkwaardig drietal soorten: 
Tamme kastanje (Castanea sa-
tiva), Walnoot (Juglans regia) 
en Plataan (Platanus orien-
talis). Het oorsprongsgebied 
van de eerste is noordoost 
Turkije, tegen de kaukasus 
aan; de Walnoot heeft nu 
zijn genetisch centrum in 
Centraal Azië, speciaal kir-
gizistan (mooi beschreven 
in roger Deakin, 2007), maar 
zijn natuurlijk areaal is wel 
groter: in kashmir groeit hij 
ook in het wild. Daar heeft 
de noot een formidabel dikke 
en harde schaal, maar bij de 
dorpen staat de gecultiveerde 
vorm met een dunne schaal. 
Het natuurlijk areaal van de 
Plataan omvat waarschijnlijk 
vooral of alleen het oude Per-
zië. De palynologen (pollen-
analyse deskundigen) hebben 
de uitbreiding naar europa 
van dit drietal kunnen do-

cumenteren.
in noord Turkije waren Wal-
noot en Tamme kastanje al 
tenminste sinds 3000 - 4000 
voor begin jaartelling (v.b.j.) 
aanwezig, de Walnoot kwam 
pas in 1500 v.b.j. in iran, 
omstreeks die tijd ook in 
zuidoost Turkije en Grie-
kenland. in West Macedonië 
arriveerden de drie soorten 
rond 1100 - 1300 v.b.j., aan 
de Dalmatische kust en in 
Zuid Zwitserland omstreeks 
400 - 0 v.b.j. in Griekenland 
komen alle drie de soorten 
vanaf 1500 v.b.j. voor. 

Hoe moeten we ons de in-
voer van deze soorten door 
de mens voorstellen? Voor de 
Walnoot en de Tamme kas-
tanje is dat niet zo moeilijk. 
beide hebben waardevolle 
vruchten, reden genoeg om 
ze mee te nemen of te laten 
komen. in zuidwest Turkije, 
dat in nauwe verbinding 
stond met Griekenland, 
moet de Walnoot al vroeg 
als boomgaardboom geteeld 
zijn. Maar waarom heeft men 
de Plataan meegenomen? Hij 
heeft geen duidelijk nuttige 

Plataan: 4000 jaar heilig
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producten zoals de Walnoot 
en de Tamme kastanje. Zijn 
enige voordeel boven de twee 
andere is dat hij goed te stek-
ken is. reeds Plinius, die wist 
dat de boom uit het oosten 
gekomen was, verbaasde 
zich daar over: ‘bij ons uit 
een ander klimaat binnen 
gebracht om niets anders 
dan zijn schaduw’. nu is een 
goede schaduw in die lan-
den natuurlijk nooit weg, en, 
zoals van vrijwel elke plant, 
meldde men enig medicinaal 
nut van bast en blad van de 
Plataan, en wel voor enkele 
huidbeschadigingen. Maar 
het lijkt dat er toch andere 
redenen waren om de boom 
mee te nemen. Vermoedelijk 
had hij voor de mensen nog 
een andere betekenis, was hij 
‘heilig’, wat daarvan dan ook 
de precieze inhoud geweest 
mag zijn. Uit historische 
tijden, en dat is weliswaar 
duizend jaar later, zijn er be-
richten die op die ‘heiligheid’ 
wijzen. De boom van Hippo-
crates op kos, waaronder hij 
zijn geneeskunde doceerde, 
was een plataan. er staat nog 
steeds een plataan, mogelijk 
een zoveelste generatie stek 
van de oorspronkelijke boom. 
Dat getuigt op zijn minst van 
eerbied. in Athene stonden 
platanen op het terrein van 
de Academie. De Tempel van 
de kabiren (de Grote Goden) 
op het eiland samothraki was 
omringd door platanen. De 
oude tuinen in Perzië waren 

meest gegroepeerd rond water 
en de Plataan. Toen de Perzi-
sche koning Xerxes met zijn 
geweldige leger optrok om 
de Grieken te onderwerpen, 
kwam hij bij de Dardanellen 
bij een prachtige plataan. Hij 
liet er het leger halt houden 
en liet een gouden ketting 
om de stam smeden om hem 
te eren en (ongetwijfeld ook) 
om hem gunsten te vragen. 

Historici hebben gespeculeerd 
dat door dit lange oponthoud 
zijn veldtocht mislukte.
Toen de Mohammedaanse 
Grootmogol Akbar in 1561 
de vallei van kashmir aan 
zijn rijk toevoegde, bracht 
hij daar ook de ‘chenar’ zoals 
de Plataan in het hele Midden 
oosten heette. Hij plantte 
hem in zijn grote tuinen en 
op vaste afstanden langs de 

Platanus orientalis. exbury 
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grote wegen als rustplaatsen 
voor de reizigers. De Plataan 
werd dus geassocieerd met 
de heerser, en zelfs met de 
grote Hindi godin bhawani, 
de godin van het universum. 
Hij lijkt er de rol van de vroe-
gere nationale heilige boom, 
de kashmir iep, grotendeels 
overgenomen te hebben. blad 
en vruchten zijn nu over-
heersende motieven in de 
kunstnijverheid in kashmir, 

in textiel en houtsnijwerk.

Maar heiligheid is niet alleen 
een kwestie van het verleden. 
in het dagblad Trouw van 27 
november 2008 staat in de 
weblog ‘Afghanistan’ een re-
portage uit de stad Charikar, 
die vol staat met graftomben 
voor heiligen waaraan bijzon-
dere krachten en wonderen 
worden toegeschreven. ech-
ter, moeders en oma’s nemen 

hun kinderen mee naar de 
heilige plataan. Die plataan 
is de bekendste genezer van 
alle kwalen. Als de kinderen 
op een woensdag onder de 
wortels van deze plataan ge-
kropen zijn, worden ze niet 
meer ziek. Van Hippocrates 
tot Charikar nu, de Plataan 
tegen de ziekte. Het lijkt mij 
daarom waarschijnlijk dat ook 
de bronstijdmensen al een 
betekenis en kracht aan de 
boom toekenden en hem om 
die reden meegenomen heb-
ben naar het westen.

Met onze plataan heeft dit 
weinig te maken, de onze is 
geen oosterse plataan (Pla-
tanus orientalis) maar een 
hybride (Platanus x hispani-
ca) en het is een wat suffe 
boom. Hij moet al een eeuw 
oud worden en in vrijstand 
opgegroeid zijn, voor dat je 
er enig respect voor krijgt. 
en sommige mensen zijn al-
lergisch voor zijn haartjes, 
niks gezondheid. 
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