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wordt uitgeoefend. Een liefhebberij, een takje van 
natuursport staat het ook te worden; 't is sedert 
Maeterlinck's apologie in Frankrijk en Engeland al 
aardig de mode geworden, aan amateur-iemkerij 
te doen. 

Wie 't eens probeeren wil terwille van de studie 
van het zoo interessante bijenleven, doet goed, 
eerst eens een model-bijenstand te gaan bekijken. 
Voor ons Hollanders ligt Keltings bijenpark te 
Santpoort er 't mooist voor. Kolting zelf is volbloed 
vakman, liefhebber en koopman tevens. Hij geeft 
ook belangeloos alle gewenschte inlichtingen, watu 
voor teleurstelling vrijwaart. Ook Hans Matthes, 
bijker te Breukelen, van wien ik een uitnoodiging 
ontving, is de vriendelijkheid zelf voor ieder natuur
vriend. Ga eens kijken, bestel het noodigc uit een 
geïllustreerde catalogus, koop ook een handboek, 
en vertel dan in De Levende Nahmr eens wat van 
uw ervaringen en ontdekkingen, in het, ondanks, 
de duizenden boeken erover, nog zoo raadselachtig 
bijenleven. 

E. HEIMANS. 

EEN MERKWAARDIGE 
NIEUWELING. 

et is voor een botanicus altijd eene plezierige 
gewaarwording in eene veel bezochte streek, 
eene nog niet door hem geziene plant aan 
te treffen. Zoo ging het ook mij op de 

excursie van de afdeeling //Haarlem", der Ned. Nat. 
Hist. Ver. op den 7den JQÜ in de duinen achter 
Sandpoort. Een kleine groep achterblijvers ophalend, 
die een mooie helling met Herminium monorchis en 
Botrychium lunaria bewonderden, viel mijn oog daar 
op een plantje, dat, wat gedaante en bloemen betreft, 
er ongeveer uitzag als Arenaria, Sagina, Linum 
catharthicum of wat u van dat genre maar wilt. 
Ook een der medeleden der excursie maakte de 
opmerking: «Hè, wat een vreemde Sagina staat 
hier toch!" 

Nu had ik voor mijzelf reeds vastgesteld, dat het 
geen Sagina kon zijn. Wat dan wel? J a . . . . 

Het vorig jaar, op een onzer vergaderingen, werden 
wij door de vriendelijkheid van Dr. M. Greshoff in 
staat gesteld kennis te maken met eene nieuwe 
inlandsche plant, Thesium humifusum, gevonden in 
de duinen bij Katwijk en den Haag. Den leden 
werd toen verzocht erop te willen letten, of de 
plant misschien ook hier in de duinen te vinden 
zou zijn. Om die reden werd het nog wat nauw
keuriger bekeken voor eventueele herkenning, en 
daar ik het nog eenige malen op het Koloniaal 

Museum in handen had gehad, was de herinnering 
aan dit herbarium-exemplaar levendig genoeg, om 
onze vreemde Sagina, zij 't ook met eenigen twijfel, 
te begroeten als Thesium humifusum. Bij de overigen 
aangekomen, werd deze twijfel door Dr. Greshoff 
weggenomen en de gevonden exemplaar door de 
vergadering met applaus ontvangen. 

Den volgenden dag liet de plant, bij beschouwing 
met het bloote oog en met de loupe, zoowel als 
na kennisname van eenige litteratuur, daarover be
staande, zooveel merkwaardigs zien, dat ik niet 
kon nalaten u er iets van te vertellen, daarbij ook 
gebruik makend van de ondervinding van anderen. 

Door Thesium is aan onze Flora eene geheel 
nieuwe familie toegevoegd, n.1. die der Santalaceae 
of Sandelhoutachtigen. Van de vertegenwoordigers 
dezer familie is het bekend, dat zij of geheel 5f 
gedeeltelijk parasiteeren. Door hare groene kleur 
vertelt Thesium ons reeds, dat het met dit parasitisme 
zoo'n vaart niet loopt; dat het wel degelijk aanwezig 
is, blijkt boven-grondsch wel hieruit, dat over de 
geheele plant een geel waas uitgespreid ligt. 

//Hoe en waarop zou zij parasiteeren?* is natuur
lijk onze eerste vraag. Karsch geeft op: graswortels. 
Bij het voorzichtig lospeuteren echter van eenige 
exemplaren uit hunne omgeving bleek mij, dat de 
meesten zich hechten op de typisch bruine Galium-
worteltjes, terwijl ook een exemplaar zijne zuigwortels 
gebracht had, behalve op Galium Verum (Walstroo), 
ook nog op den wortelstok van Veronica Chamaedrys 
(Eereprijs). Misschien ook nog op Carex arenaria 
(Zandzegge), doch zeker is dit nog niet. Bij het 
walstroo waren het altijd de dunne worteltjes, die 
door witte bultige vertakkingen van den Thesium-
wortel werden omvat, terwijl bij Veronica de zuig-
schuifjes der Thesiura-wortels zich hadden gehecht 
op den wortelstok. Dit omvatten of aanhechten 
heeft ten doel een indringen van fijne worteltjes in 
een of ander orgaan der voedsterplant. Hoe het er 
onder de loupe uitzag, vindt u weergegeven in flg. 2, 
waar de donkere worteltjes die van Galium zijn, 
omklemd door de haustoriën der Thesium. Wat 
mij vooral merkwaardig toescheen, was het zeer veel 
aanwezig zijn van haustoriCn, die niet in functie 
waren. Ook in de litteratuur vond ik dit verschijnsel 
aangevoerd (Scott, Santalum album), terwijl daarbij 
de veronderstelling werd uitgesproken, dat do plant 
vroeger misschien veel meer parasitisch had geleefd, 
daar toch andere woekerplanten: Loranthaceae, enz., 
zich deze weelde niet veroorloven, 't Is zeker een 
oplossing, maar waartoe dan die verkwisting, zoo 
is natuur toch meestal niet, en als die plant hare 
leefwijze veranderd heeft, waar blijft dan hare aan
passing aan die nieuwe leefwijze, in casu het min
der worden der haustoriën, niet meer maken, dan 
noodig is? 
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Vindt zulk eene haustorie geen gastheer, om zich 
bij te inviteeren, dan gaat zij uitgroeien. Bereikt 
zij nu tijdens deze groei-periode nog een hospes, 
dan zal zij nog als zuigwortels dienst kunnen doen, 
en wordt dan tot eene gestoelde haustorie (Fig. 2c). 
Zoo met, dan wordt zij een rechthoekig afstaand 
dun worteltje, zoo karakteristiek voor Thesium-
soorten. 

Bij vele woekerplanten sterft de pen wortel af, 
zoodra zij zich op een hospes gevestigd hebben. 
Bij Thesium echter groeit na kieming de penwortel 
flink door, waarvan de horizontaal afstaande zij-
wortels zich eerst nog moeten vertakken, en aan 
welke vertakkingen dan eerst de haustoriën gevormd 
worden. Tot op dat moment leeft de plant normaal. 

't eind een weinig opwaarts is gericht. De jonge 
niet bloeiende stengels zijn iets opstijgend. En 
bladen èn bloemen buigen zich bij de liggende 
stengels omhoog. Door afloopende ribben onder de 
bladen is de stengel kantig. De bladeren zijn iets 
ruw en onduidelijk één-nervig. De jonge bloemknop 
is besloten in 3 schutbladen, waarvan één altijd 
grooter is dan de beide andere, van welke grootte 
ten opzichte van bloem en vrucht wordt gebruik 
gemaakt bij de determinatie. Het vruchtbeginsel 
is bovenstandig ingekroond door het perianth, dat 
uit 5 dikke, wasachtige slippen bestaat, die tijdens 
den bloei in een plat vlak liggen, van binnen wit, 
van buiten groen gekleurd, en aan hunnen voet 
geoord i) zijn. (Fig. 3a, b en c). 

Vinden de dan gevormde haustoriën een hospes, 
dan vangt het half parasitisch bestaan aan. Met 
een gerust hart gebruikt zij dan de stoffen, door 
Galium voor eigen gebruik gefabriceerd, en laat 
heel brutaal hare bebladerde, rijk bloeiende stengels, 
tot zelfs de Galium opzijdringen, die door deze 
oplichterij vaak niet tot bloei komen. Van het 
bovenste deel (kop) van den penwortel, dat meest 
sterk verdikt, ietwat houtig en stevig is, gaan zeer 
vele stengels uit, terwijl daar ook vele zijloten en 
jonge knoppen aangehecht zijn. 

Is onze plant ondergrondsch dus al zeer belang
wekkend, ook het bovengrondsche deel prikkelt ons 
tot nadere kennismaking. De stengels zijn liggend, 
vele aan hun top een bloemtros dragend, die aan 

De bloem is een buisbloem met 5 stompe slippen. 
Op den overgang van slip in buis, in het midden 
van het bloemblad, is een der 5 meeldraden ge
plaatst. De meeldraden hebben elk twee helmhokjes, 
die zich met een overlangsche spleet naar binnen 
toe openen. 

//Nog niet veel bijzonders, tot nog toe!* zult gij 
zeggen. 

Neen, maar nu komt het: bij dauw of regen 
kunnen, om het stuifmeel tegen vochtig worden 
te behoeden, deze kleppen zich weer sluiten. Hier
voor is een bijzondere inrichting, die ik U hier zal 

^ Dit geoord zün wordt in Garcke's „Flora von Deutsch-
land" ontkend. 
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beschrijven. Zooals wij boven reeds zagen, richten 
de bloemen zich op. In dien opgerichten stand 
verwijlen zij ook gedurende den bloeitijd, als wan
neer de bloemen dag en nacht open blijven. Zeer 

gemakkelijk kan dus vocht toetreden bij eventueele 
neerslag, waardoor het stuifmeel zou kunnen be
derven. Nu bevindt zich echter tusschen meeldraad 
en bladslip een bundeltje haren, »j dat, daar het 
eigenaardig weefsel van de slippen niet nat wordt, 
al het daar afvloeiende water opvangt en naar de 
meeldraad voert, waar het bijdraagt tot de snellere 
sluitimg, die bij Thesium alpinum b. v. in 30 
seconden geschiedt. 

In de stuifmeelhokjes vinden wij bij voldoende 
vergrooting viervlakkige stuifmeelkorrels, die zich 
als pyramiden voordoen, met stompe hoeken en 
met aardige teekeningen voorzien. 

Na den bloei nijgen de 5 slippen zich samen, 
waardoor alleen de stempel zichtbaar blijft (Fig. 3d), 
terwijl de oortjes hier dan ook naar binnen omslaan. 
De ineengebogen perianth blijft en is nog op de 
rijpe vrucht aanwezig. 

De bodem van de bloembuis, de discus, wordt 
gevormd door een honig-afscheidend weefsel; dit 
pleit voor insectenbezoek, o. a. waargenomen door 
H. Muller. Op den discus zit de lange rechte stijl, 
die een platten stempel draagt. Het vruchtbeginsel 
is éénhokkig met centralen zaaddrager, die twee 
zaadknoppen draagt, waarvan slechts één tot ont
wikkeling komt. De vrucht is omgeven door een 
kruidachtig, geribd weefsel en wordt door 3 schut
bladen omgeven. 

Van het geslacht Thesium bestaan 115 soorten, 
alle in de gematigde zone, waarvan er in Midden-
Europa 18-20 voorkomen, in Azië 29 soorten, in 
Kaapland 70, op Madagascar 1, in Australië 1 en 
in de Cordilleras 2; een groote verspreiding voor 

') Deze haren zyn met de loupe niet, microscopisch wel 
waar te nemen. 

een geslacht. Opmerkelijk is, dat zij in Noord-
Amerika, dat met zijn Flora in vele opzichten met 
die van Midden-Europa overeenkomt, niet vertegen
woordigd zijn, voor zoover bekend. In Europa en 
Azië gaan zij niet benoorden den 60ston breedtegraad. 

Hoe het met de verspreiding in ons land gaat, 
zal nog moeten blijken. Nu zijn reeds 3 vindplaatsen 
bekend in de duinstreek en onder de gevondene 
zijn zeer oude exemplaren; een bewijs, dat Thesium 
reeds lang hier aanwezig was. Ik vermeen, dat bij 
grondig onderzoek deze plant nog op wel meer 
plaatsen in onze duinen te constateeren zal zijn. 
Het verspreidingsgebied zal vooral afhangen van 
de verspreiding der zaden. Kan iemand mij ook 
mededeelen, of deze door vogels geschiedt? Zoo ja, 
dan is haar voorkomen door onze duinstreek van 
Zuid naar Noord wel verzekerd. Wie zal er nog 
eens naar zoeken? 't Is nu de tijd dat de plant 
zoo gelig .is; een goed hulpmiddel bij het zoeken. 

Hiermede sluit ik mijn praatje over onzen nieuwen 
kennis. Van buiten hebben wij de inrichtingen 
bewonderd, noodig voor hare bijzondere leefwijze, 

waaraan zich natuurlijk de innerlijke bouw nauw 
aansluit. U hiervan wat te vertellen en te laten 
zien, laat ik over aan een mijner collega's. 

Haarlem, 10 Juli '04. J. JESWIET, 
Mol. stud. 


