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Gedurende de zomertijd kan men aan de voet van
de duinen en langs verschillende paden een grote
schermbloemige plant vinden met gele bloem
schermen. Bijna alle andere schermbloemigen, zo
als bijvoorbeeld het Fluitekruid, hebben witte
bloemschermen. Vandaar, dat deze plant nogal op
valt.
Geregeld vragen er mensen, wat dit voor een plant
is en waar die oorspronkelijk vandaan komt. Het
gaat hier om de Pastinaak, die oorspronkelijk uit
Zuid-Europa komt. Deze plant werd in vroeger eeu-

wen geteeld. Met name de wortel werd als g roente
gegeten en diende verder als veevoer. Naderhand
raakte de plant in onbruik. Inmiddels verwilderde
deze plant, maar zijn aanwezigheid is nog steeds
een stille getuige van een vroeger zeer gewaar
deerd cultuurgewas.
Ter i llustratie is hier een gedeelte bijgevoegd uit
"Neerlands Plantenschat of Landhuishoudkundige
Flora" van H.C. van Hall, hoogleraar te Groningen.
Hier wordt het gebruik van de Pastinaak in het kort
beschreven. Deze publikatie stamt uit 1 854.

Pastinalce , 'Witte Wortel of Pinksternakel - Pastinaca sativa , Jnlij c!' ;
Bat. 348 - groeit zeer algemeen in het wild, vooral aan onze
Noor del ijke zeeknsten en ook binnenslands, op vochti ge p l aat s en .
Door hare gele b lo em , zamengedrukte, onbehaarde vrucht, en veel
breed er blad, is zij "V"an de gewo n e wortel of peen (Dattcus
Carota) ligt elijk te OI1derscheiden.
De witte wortel onzer tuinen
is, n a ar alle waarschijnlijkheid, uit de wilde ontstaan en wordt

vooral in Zuidholland en Utrecht veel gekweekt als een zeer
goed ve evoe der·, vooral in het vroege voorjaar, daar men haar
gedurende rlen w inter op h et veld kan laten staan. . lVIen bezigt
haar meest tot vetmesting; want met drugtig vee moet men eenig
z i n s voorzigtig hiermede zijn, d aar zoo wel het blad a l s de wor
tel eene a fdrij ven de kracht h ee ft. Men gee ft dit hierom som
wijlen met opzet aan de koeijen, die afg ekalfd hebben.
Voor
den mens eh is het een gezond voedsel, dat echter, om zijnen
bij zonderen smaak, aan sommigen minder aangen aam i s.
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