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Saruma henryi
Het is nu zo’n vijftien jaar geleden 

dat ik op een Franse plantenbeurs 
een plant in mijn handen gedrukt kreeg 
van een collega-kweker met de woorden, 
„Probeer die eens, het is een superplant!” 
Nu had ik nog nooit van Saruma gehoord 
en eerlijk gezegd - het was begin oktober 
- zag de plant er niet zo spannend uit. Ik 
zou toen niet hebben kunnen bevroeden 
dat deze plant nu een van de meest suc-
cesvolle planten uit ons sortiment zou 
zijn. 

Saruma staat botanisch gezien dicht bij 
mansoor, maar heeft er weinig van weg. 
Of het zou het hartvormige blad moeten 
zijn, dat bij Saruma groter is, maar ook 
veel hariger en bij het uitlopen zelfs viltig 
aanvoelt. In het begin is het purperbrons 
van kleur, een tint die in de loop van het 
seizoen langzaam lichter wordt. 

Als de plant dan vroeg in het voor-
jaar met z’n donkere scheuten door de 
grond boort, zie je vaak gelijk al een paar 
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Het gebeurt maar zelden dat je een nieuwe, totaal onbekende 
plant op je kwekerij probeert, die jou op zo’n snelle overtui-
gende manier inpakt als Saruma. De plant bloeit maanden-
lang en is op vrijwel elke standplaats toe te passen.
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Het hartvormige blad van Saruma is in de zomer groen.

Eerst bloeit de plant spaarzaam, maar vanaf eind april verschijnen steeds meer bloemen.

Het jong ontluikende blad is bronsrood. De plant begint doorgaans meteen al met bloeien.

 
zachtgele bloemetjes open. In het begin 
lijkt het of Saruma maar schaars bloeit, 
maar vanaf eind april komt dit in een 
stroomversnelling. Als dan de talloze 
bloemen als het ware gestrooid over het 
nog steeds bronsgetinte loof liggen, is de 
plant op z’n best. We merken dat altijd 
op de kwekerij, waar op verschillende 
plekken Saruma staan. Iedereen wil dan 
weten wat voor plant het is en in de 
meeste gevallen wordt er dan ook een 
aangeschaft.

De bloei gaat onafgebroken door tot 
eind juni en dan hangt het een beetje van 
de zomer af of de plant doorbloeit of niet. 
In een koele, regenachtige zomer, zoals 
vorig jaar bloeit de plant nog spaarzaam 
door. Maar als het heet en droog wordt, 
stopt hij ermee, nog steeds het mooie, nu 
groene loof tentoonspreidend. Bij de eer-
ste nachtvorsten sterft de plant af en dat 
betekent dat hij ongevoelig is voor vorst. 

Er wordt vaak gevraagd naar de beste 

standplaats voor Saruma en gek genoeg 
merk ik dat ik mijn antwoord hierop 
steeds verruim. Toen ik mijn eerste plant 
kreeg - die er trouwens na vijftien jaar 
nog steeds staat - plantte ik hem op het 
beste plekje dat ik kon vinden. Halfscha-
duw en humusrijke, vochtopgevende 
grond, want ’o, de plant zou eens kapot 
kunnen gaan’.

Op de gekste plekken
 Allengs merken we dat dit een plant is 
die het bijna overal doet. Hij zaait hier 
op de kwekerij op de gekste plekken uit 
en doet het daar ook goed. Dat varieert 
van nogal droge schaduw tot volop in de 
zon. Het enige wat hem niet bevalt is een 
droge, schrale plek of in de brandende 
zon, waar de warmte niet weg kan. 

Reken erop dat afhankelijk van de 
standplaats een hoogte tot 80 cm bereikt 
kan worden, bij 50 cm breedte. Bij nieuwe 

aanplant zou ik vijf tot zeven stuks per 
vierkante meter rekenen.

Saruma is bij uitstek geschikt voor de 
hovenier die eens iets bijzonders bij zijn 
klant wil aanplanten. En dat bijzonder 
niet altijd moeilijk hoeft te zijn bewijst 
deze plant. Je hebt er geen omkijken naar 
of het zouden de paar zaailingen moeten 
zijn die ongetwijfeld na een aantal jaren 
zullen verschijnen. Maar juist zulke 
onverwachte zaailingen maken een tuin 
dynamisch. 

Combineer het grote, bronskleurige 
blad in het voorjaar met het blad van de 
roodbladige Actaea simplex ’Brunette’. 
Prachtig staat het ook naast het frisse 
geelgroene loof van het gierstgras Milium 
effusum ’Aureum’. Of contrasteer de 
bolvormige groeiwijze met de sierlijke, 
grote salomonszegel, Polygonatum hybri-
dum ’Weihenstephan’. Dat zijn prachtige 
combinaties die jaar in jaar uit een fraai 
effect geven.  <

Naam en herkomst
Saruma behoort tot de familie van de Aristolochiaceae en komt van 
origine voor in China, vooral in de provincies Guizhou en Yunnan, 
waar hij het liefst groeit in schaduwrijke, vrij vochtige bossen. De 
plant is nog niet eens zo lang geleden beschreven, pas in 1899, 
maar werd al eerder als herbariummateriaal verzameld door de 
Ierse plantenjager Augustine Henry. Hij had blijkbaar op dat mo-
ment weinig fantasie, want hij gebruikte zijn achternaam Henry 
als soortnaam en voor de geslachtsnaam schoot hem niets an-
ders te binnen dan een anagram van de meest nauwe verwant 
Asarum  te gebruiken. Hij verschoof de eerste A hiervan naar het 
eind van de naam. Zo simpel kan Latijnse naamgeving zijn!

Wetenschappelijke naam  Saruma henryi
Nederlandse naam  Geen
Bloeitijd  April-juni
Hoogte  80 cm
Grondsoort  Alle behalve zeer schrale zandgrond
Wintergroen  Nee
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