De Den voorheen Pijnboom
Pinus sylvestris

V

Onze oosterburen hebben hier wel orde op
zaken. Zo noemt men de Pinussoorten waaronder
de grove den: Kiefer, de Picea’s waaronder de
fijnspar: Fichte en de Abiëssoorten waaronder de
zilverspar: Tanne. Dit laatste maakt de herkomst
van het kerstliedje: ‘O dennenboom,…. ’ ook
wat duidelijker.
Nog voor de piramides!
Een van de oudst bekende nog levende bomen is
een pijnboom (zo gaan we de den van nu af maar
weer noemen) de Amerikaanse ‘bristlecone pine’.
4789 jaar oud en genoemd naar de bijbelse
Methusalem, die overigens ‘maar’ 900 jaar werd.
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Geen gigantische boom, die bristlecone pine,
meer een oud verschrompeld mannetje zoals de
bekende foto’s laten zien, maar niettemin!
Bij ons is de pijnboom, de grove den, mogelijk
de bekendste boom. Hij groeit op de meest
uiteenlopende plaatsen en onder de moeilijkste
omstandigheden.
Zijn mooi getekend hout, grenen dus, is een van
de beste soorten timmerhout. Dit ondermeer
door het hars dat het bevat en wat het ook
duurzaam maakt. Uit dat hars werd vroeger ook
terpentijn gewonnen, een vluchtige vloeistof die
werd gebruikt als verfverdunner.
In een schilderswerkplaats rook het toen nog
lekker. Helaas werd terpentijn vervangen door
het aardolieproduct terpentine, met alle nadelen
van dien.
Lekker ruiken doet het in een dennenbos
trouwens ook. Het is zelfs alsof je daar
makkelijker ademt.
Aan pijnbomen wordt ook geneeskracht
toegekend. Zo bevatten de naalden b.v. vitamine
C.
De naalden
De pijnboom onderscheidt zich van de andere
naaldbomen door de stand van de naalden die in
clusters van 2, 3 of 5 bijeen zitten. De lengte
varieert van ongeveer 4 tot wel 25 cm. De
langste zijn van de z.g. tranenden (Pinus griffithii).
Veel verschillende soorten dus, waarvan de
meeste in onze bomentuinen wel zijn te vinden.
Bloeiwijze
Pijnbomen zijn éénhuizig, zodat je aan dezelfde
boom zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen
kunt aantreffen. De mannelijke vallen het meest
op. Die van de grove den bestaat uit een soort
kaarsje van kegelvormige donker roodbruine
vruchtjes, die veel stuifmeel bevatten. Als ze rijp
zijn verspreiden ze hele wolken daarvan. Dat
moet ook wel, want de boom is afhankelijk van
windbestuiving en daarbij gaat veel verloren.
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raag een willekeurige voorbijganger
over een willekeurige naaldboom. Tien
tegen één zal het antwoord zijn: ‘een
soort den’, waarmee dan meteen
duidelijk wordt, dat er over deze boomsoorten
(de coniferen) bij velen maar weinig bekend is.
Nu is een naamgeving niet zo erg belangrijk
zolang je maar weet waar je het over hebt.
Bij het woord ‘den’ krijg je echter al direct te
maken met tenminste drie, eigenlijk vier
boomsoorten, die onderling nog al flink
verschillen.
In de eerste plaats is er de grove den, één van
onze weinige inheemse bomen. Verder zijn er de
fijnspar, de zilverspar en ook de Douglasspar.
Hier worden namen als den, spar en ook
pijnboom nogal door elkaar gebruikt, b.v. bij
benaming van het hout. Zo levert de grove den:
grenenhout, de fijnspar: vurenhout, de
zilverspar: dennenhout en de Douglas: Oregon
pine.
Als je dan bedenkt, dat de spar behoort tot de
Picea’s en de zilverspar tot de Abiës-soorten, die
duidelijk van elkaar verschillen, maar wel beiden
spar worden genoemd, wordt het er niet
eenvoudiger op. Zeker niet als de eerste Picea,
die je tegenkomt in je bomenboek, de fijnspar,
beide botanische namen draagt n.l.: Picea-abiës.

De verschillende hier voorkomende
pijnboomsoorten hebben overigens ook heel
verschillende bloeiwijzen. Zo kan de
Oostenrijkse den (Pinus nigra Austriaca)
prachtige mannelijke bloemen voortbrengen.
Ze zijn helder lichtgeel en doen op het eerste
gezicht aan een of andere onbekende exoot
denken. Ook de zeeden (Pinus pinaster) kan
een fraaie bloeiwijze te zien geven. Helaas is
dat moois slechts van heel korte duur en je
moet er dan maar net getuige van zijn.
De vrouwelijke bloemen zijn veel minder
spectaculair. Ze vallen een beetje weg tussen
de jaarlijkse nieuwe scheuten van de boom.
De kegels
We gebruiken hier maar de naam kegels. Met
het Engelse ‘pineapple’ (ananas), geeft ons
woord ‘denappel’ wel eens verwarring. Qua
vorm lijkt de ananas wel wat op een grote
denappel waardoor hij wellicht ooit die naam
kreeg. Met een pijnboom heeft die vrucht
natuurlijk niets te maken.
De kegels van de diverse pijnboomsoorten
zijn overigens heel verschillend van vorm en
vooral ook van grootte. Onze grove den
heeft nogal kleine kegeltjes en die van de
Oostenrijkse den zijn wat groter. De grootste
die wij hier in het wild kennen zijn van de
zeeden, die wel van 9 tot 18 cm lang kunnen
worden en 5 tot 8 cm breed. Die blijven ook
lang aan de boom zitten, soms wel een paar
jaar.
In Noord-Amerika zijn pijnbomen bekend, die
kegels dragen die wel 35 tot 45 cm lang zijn
en wel ruim 2 kg wegen.
Ja… alles kan groter en mooier, maar wij zijn
blij met onze gewone grove den die op veel
plaatsen ons landschap zo’n apart karakter
geeft.

Mannelijke bloeiwijze van de Oostenrijkse den
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