Maatregelen nodig voor behoud
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e mispel was genoegzaam bekend in het Middellandse Zee-

gebied in de Griekse en Romeinse

oudheid. Verondersteld wordt clat c1e
mispel door de Romeinen naar
Noord-Europa is gebracht. In Zuid-Engeland en Duitsland zijn bij archeologische opgravingen Romeinse mispelvondsten gedaan. Bekend is dat de
romeinen diverse mediterrane vruchten importeerden.
De oudste vondsten van mispel in ons
land dateren van de 14e (I(ampen) en
15e eeuw (Leiden). A1 in het begin van
de 9e eeuw wordt de mispel samen
met anclere fruitsoorten genoemd in
de 'Capitulare de vi11is'van l(arel de
Grote. Uit circa 820 is zelfs een 'Me16

spilariun' bekend van de plattegrond
van de kloostertuin van St. Gal1en in
Zwitserland. Ook van de latere n-riddeleeuwen zijn er diverse meldingen.
In ons land zijn heraldische gemeentewapens bekend met afbeeldingen
van de n-iispelbloem: die van Doetinchem en van Sint Oc1i1iënberg. Het
wapen van Doetinchem, met gouden
leeuw en drie zilveren mispelbloemen, dateert van rond 1500, maar het
rnotief gaat mogelijk terug tot 878 op
de wapens van de Graven van Gelre.
Het wapen van St. Odiliënberg is verwant aan dat van Doetinchem en
heeft dezelfde ingrediënten. De bloemen zijn hier rood, omdat volgens
een sage de gelderse draak bij een

mispelboom werd verslagen en zijn
bloed op de bloemen terechtkwam.
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De in mei en juni helderwit bloeiende
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struik of kleine boom, rnet c1e karakteristieke, door lange kelkbladeren gekroonde vruchten is zeker een bijzondere verschijning. De bladeren zijn
rondachtig tot langwerpig en zacht
behaard. Bij de wilde vorm zijn de
takken gedoorncl. De vrij harde, hari
ge

vrucht bevat twee tot viif zaden die

zoals bij de appel gerangschiht zijn.
De zadcn liggen echter nier in ccn
kroosje, zodat de term steenvrucht
meer van toepassing is. Ovcrigens is

men er reeds in geslaagd een pitloze
vrucht te kweken. De rnispel is sterk
verwant aan de meidoorn en werd er
vroeger bij ingedeeld. Van het geslacht mispel bestaat slechts één
soort. We1 zijn er geslachten die er
wat op lijken, zoals de genoemde mei
doorn en de Japanse mispel (ElÍoborrya japonica). In cultuur zijn er in de
1Be eeuw kruisingen van de mispel
ontwikkeld met de eenstijlige - en
'Iuir
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tweestijlige meidoorn, de Crataegonespilus. Ook bestaan er enthybri
den. Zelfs peren kunnen op mispelonclerstammen worden geënt. Ook
schijnen kruisingen met lijsterbessen
(Sorbus sp.) mogelijk te zijn. Om mispels uit zaad op te kweken is speciale
kennis en eruaring vereist. De mispel
wordt daarom meestal middels enten

vermenigvuldigd.
Ofschoon de vruchten door vogels en
zoogdieren, zoals eekhoorns, worden
gegeten zaait de mispel niet gemakkelijk spontaan uit in nieuwe
milieu's. De soort wordt zelfs a1s een
indicator van oude bosplaatsen aangemerkt. De mispel heeft zich op dergelijke oude groeiplaatsen kennelijk
tot de dag van vandaag weten te

handhaven.
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In ons land is de mispel zeldzaam en
staat op de zogenaamde Rode Lijst.
Het meest aigemeen l<omt de soort
nog voor in Zuid-Limburg en verder
in Noord-Linburg, Rijkvan Nijmegen, de Achterhoek en Twente. In
Drenthe ontbreekt c1e soort en wordt
de grens van het areaal bereikt. Elders in het land komt c1e mispel nog
wel eens voor, maar betreffen dan
waarschij nlij k verwilderde exemplaren. De bostypen waar de mispel voorkorrt zijn vergelijkbaar met die van
het oorprongsgebied: het Eiken-Haagbeukenbos en het Veldbies-Beukenbos
en Parelgras-Beukenbos. Ook in het

arrrere Wintereiken-Beukenbos kunnen we de mispel nog aantreffen.
Deze bostypen komen voor langs meanderende beken bij Winterswijk en
Oldenzaal en in de hellingbossen van
het Limburgse mergelgebied. Waar
meer lichtinval is in de bosranden en

houtwallen komt de mispel uitbundig in bloei en vrucht. Meestal komt
hij a1s een enkel exemplaar of in klei-

ren zijn dan groter en doorns ontbreken. In oude tuinen en op buitenplaatsen komen dergelijke grole mispels nog wel eens voor. Ook in het
herkomstgebied komen nog steeds
meerdere mispelvariëteiten voor.
In ons land gaat de mispel achteruit,
zodat bescherming noodzakelijk is.
Ook uit oogpunt van cultuurhistorie
is behoud van belang. Inmiddels is
zaad van verschillende oude locaties
verzameld om de mispel bij landschapsherstel weer aan te planten.

Voor v.eei to*q:assin gen
§esËhi${t
Een echt rotte mispel is bepaald niet
aan te bevelen, maar enige gisting is
voor een smakelijke vrucht wel noodzakelijk. Veel gegeten wordt de mispel zeker niet meer. Voor de liefhebber is er nrel de mispel overigens van
alles te doen. Er kan jam, marmelade
of gelatine van worden gemaakt. Hij
is geschikt voor cakes en gebak. Er
kan wijn, siroop, brandy en cider van
bereid worden. Zelfs worden er oude
toepassingen genoemd in de genees-

kunde waaronder het voorkómen van
miskramen en het versterken van het
geheugen. Het hout is hard, fljn generfd en buigzaam. In de volkskunde
heeft de mispel weinig geschiedenis,
al schijnt een gevorkte tak als wichelroede zeer geschikt en lton een heks
bij de aanwezigheid van een mispelstok haar activiteiten maar beter staken. Voor bescherming van de baby
in de wieg en het vee in de stal had
men er waardevol geriefliout aan.

Mispel is niet meer weg te denken
uit sommige delen van ons land.
Deze wilde bosheester ziet er niet
alleen fraai uit, maar kent ook vele
toepassingsmogelijkheden. Maatregelen zijn nodig voor het behoud
van de struik
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ne aantallen voor. Grotere populaties
zrjn zeldzaam, maar komen in ZuidLimburg wel voor. We kunnen mispel
aantreffen in het gezelschap van andere. nreer bijzondere houtige gewassen zoals winterlinde, steeliep, jeneverbes, taxus, wegedoorn en wilde
appe1.

Opvallend is dat de vruchten van de
mispels die de Iaatste eeuwen in ons
land zijn gekweekt, twee tot drie keer
zo grote vruchten hebben dan die van
de wilde exemplaren. Ool< de bladeTuin & Landschap
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