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D E L E V E N D E N A T U U R .

,,En Neerlands weeke grond hijgde onder 't wicht
van w e e . . . . " Maar ' t i s wijselijk om niet aan
Helmers te denken op het gevaarlijk pad. Een
twintig stappen en het terrein rijst; ge bevindt u
in het boschje, dat a. h. w. een oase is in het
veenlandschap. En wat vreemd is, de grond is hier
veel vaster, ja hard. Is het een Germaansche grafheuvel? Verbergt de bodem aanwijzingen uit het
verre, verre verleden? Het riet ruischt hier geheimzinnig!, het bladerengeritsel der weinige boompjes
doet u vreemd aan in deze eenzaamheid, het lijkt
u, of de adem veler eeuwen u hier omzweeft, maar
antwoordt krijgt gij niet op uw vermetele vragen.
Maar dat ge u hier op een bijzonder terrein bevindt, bewijzen u een drietal planten, die ge nergens
anders in dit veenlandschap ontdekken zult.
Aan de westzijde van het boschje groeit St.-Janskruid. (Hypericum perforatum). Wel een bewijs,
dat die grond hier tamelijk droog is.
Aan de noordoost- en oostzijde — maar in het
lagere gedeelte — vindt men een tweetal varens.
De eerste isdemoerasvaren.(Polystichumthelypteris)
De andere — 'k durf 't haast niet te schrijven —
móét zijn de zeer zeldzame rechte beukvaren
(Phegopteris robertianum).
Het móét zoo zijn. Het varentje is breed driehoekig, de steel maakt geen hoek met het blad, de
bladsteel is ook niet 2 — 3 maal zoo lang als de
bladvlakte, de kleur is niet levendig groen, maar
mat, dof. En al is het dingetje nu ook maar alleen
gevonden in Z.-Limburg, het z.z.z. varentje is ook
aanwezig (en in vrij groot aantal) aan den noordoostkant van het boschje in de Noorderveen te
Assendelft. Ik kan er niets aan doen. In Juli,
Aug. 1908 hoop ik exemplaren op te zenden aan
de L. N. Hoe komt deze zeldzame varen hier bij
het eenzame heuveltje verdwaald! Vraag maar raak,
het antwoord krijgt men toch niet.
Het merkwaardige boschje verlaten we en gaan
weer scheep. Ga nu recht op den communicatieweg
af, leg uw schuit vast en beklim den watertoren.
Behalve het interessante inwendige heeft men
boven voor de ronde ramen om den ketel een
prachtig gezicht op het Zaanlandsche waterland in
't algemeen, op het pas bezochte veenlandschap in
het bijzonder.
Wat een slooten, wat een plassen, wat een
grillige stukjes, neen snippertjes land! Wat een
molens, wat een fabriekspijpenl
Bij den voet van het gevaarte nemen we afscheid.
Ik hoop, dat deze beschrijving vooral voor natuurliefhebbers in 't Zaansche een opwekking moge zijn
tot een bezoek aan de Noorderveen te Assendelft.
Maar trap het gras niet plat in de hooilandjes.
Dan krijgt ge den veenboer op uw dak.
Amsterdam.
M. KRAMER.

LASTIGE BLOEMEN.
Onze drie Scabiosa's.

^yNat zijn drie mooie, maar lastige planten voor
^L/
wie met een flora den naam wil bepalen.
Ze bloeien alle drie in de zomervacantie.
In onze flora's hebben ze tegenwoordig elk een eigen
geslachtsnaam: Knautia of honingbloem; Scabiosa
of duifkruid en Succisa of blauwe knoop. Linnaeus
noemde ze samen Scabiosa's; ze lijken dan ook zoo
veel op elkaar, dat ze best één geslacht konden
vormen, maar voor het onthouden van de verschillen
is het wèl zoo gemakkelijk ze elk een eigen geslachtsnaam te geven.

Wie ze zonder veel moeite wil loeren kennen doet
het best ze alle drie samen te nemen en de bloemen
van den achterkantte bekijken; de gemeenschappelijke
kelk, die onder de bloemkopjes te zien is, geeft het
beste onderscheidingsmiddel; want de bloemen en
de bladeren kunnen zoo afwisselend van vorm en
kleur zijn, dat ge daarop afgaande vaak in twijfel
komt, met welke van de drie ge te doen hebt. De
derde, de blauwe knoop, is nog de meest standvastige
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en kenbare, ook van boven bekeken; die blijft het
laatst in bloei tot in September toe.
Bij deze is ook de groeiwijze, de habitus, kenmerkend; bijna zonder uitzondering zijn de bloem-

hoofdjes half bolrond, en drie van die donker-lila of
bleekblauwe halve bollen staan meestal zoo, dat de
bloemstengels er van in ongeveer een vlak komen
te liggen, zooals de figuur aangeeft. Een enkele
keer ontbreekt het middelste kopje; als het er is
staat het iets hooger dan de beide andere hoofdjes.
De beide andere, die vroeger in bloei komen,
vertoonen niet zoo'n drietal te gelijk; hun bloemen
steken in den regel afzonderlijk hoog boven de
jongere bloemknoppen uit. Van deze twee heeft
Knautia verreweg de grootste bloemen en elk bloempje
op zich zelf maar vier slippen; bij Scabiosa heeft elk
afzonderlijk bloempje er vijf. Doch dit wordt al
uitpluiswerk. Ook zonder de groote bloem uit elkaar
te halen, op een afstand al kunt ge de honingbloem,
de Knautia, kennen, doordat naar den rand toe de
bloemen steeds grooter worden, zoo zelfs, dat de

BLOEMEN.

89

buitenste als een stralenkrans in het rond staan
Scabiosa, de duifkleurige, is tengerder, fijner van
tint en de buitenste bloemen staan niet zoo wijd
uit. Ook de bladeren van beide verschillen sterk;
die van de groote honingbloem zijn breeder en
forscher; van Scabiosa zijn ze in fijne smalle slippen
verdeeld. Dit alles evenwel kan u soms meer van
streek dan op weg helpen, doordat, zooals ik zei,
deze planten zoo veranderlijk zijn. Beide kunnen voorkomen met geheel onverdeelde bijna gave bladeren,
net als de blauwe knoop.
Dan blijft ons altijd nog het beste kenmerk, de
achterzijde van de bloem.
Bekijk eerst even de figuren; ik heb van elk een
bloem geteekend van die zijde bekeken. Knautia
de honingbloem, vertoont daar een stuk of zes zeven
breede kelkbladeren, eigenlijk omwindselbladeren,
Scabiosa columbaria, het duifkruid, eenige zeer
smalle waartusschen lange stijve zwarte haren te
zien zijn en Succisa, de blauwe knoop, heeft een
groot aantal smalle omwindselbladeren. Dit zijn
kenmerken die zelden of nooit varieeren en die
ten slotte volkomen zekerheid kannen geven, al is
Knautia zoo klein als een kwartje geworden en
Scabiosa heel donker blauw met gave bladeren.

Meen nu niet, dat aan deze bloemen niets meer
op te merken valt dan de dorre hier opgesomde
onderscheidingsteekenen. Het zijn, wat de bestuiving
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betreft, zeer belangwekkende bloemen. De meeldraden
komen één voor één voor den dag, ze springen aan
de bovenzijde open en bieden het stuifmeel aan
als in een snuifdoosje. Eerst later groeit de stempel
omhoog en splitst zich in twee slippen.
Zoek ook eens naar de honing. Die vindt gij niet
zoo dadelijk, doordat hij onder haren verborgen ligt.
Heel bijzonder zijn de kelken, die bestaan uit twee
deelen, een binnenste en een buitenste; de buitenste
is, vooral bij de honingbloem een mooi teekenmodel
en een beste vliegmachine voor het rijpe zaad tevens.
Er is voor een aandachtig bloemenvriend nog
wel meer op te merken; in sommige streken komen
van elk vormen voor, die, of alleen stamperbloem
bevatten, of nog slechts kleine en verschrompelde
meeldraden. Met eenige moeite kunt ge een mooie
serie van overgangen tusschen eenslachtige en
tweeslachtige vormen bijeenbrengen. Ook gevulde
bloemen zijn bij Knautia niet zeldzaam. Daarvan
draagt een galmijtje de schuld. Ge kent misschien het
kunstje, waardoor de lila bloemen opeens in helder
groene veranderd kunnen worden. Laat, als ge zelf
niet rookt, er maar eens iemand de brandende
sigaar of pijp dicht bij brengen en er de heete rook
over heen blazen. Tracht uit te maken of het waar
is, zooals beweerd wordt, dat de ammoniak uit
de tabak er de oorzaak van is, of dat alleen de
hitte het 'm doet.
En wie van graafwerk houdt en de zaak in den
grond wil leeren kennen, vindt bij Succisa, de
blauwe knoop, een mooie gelegenheid. Daar is een
bijzonderegroeiwijze van de wortelstok te bestudeeren;
er blijft n.1. elk jaar maar één stengellid {intei-nodmm)
van leven; de rest breekt of valt bot af aan
het oude eind, alsof het daar afgebeten was;
daaraan heeft de plant den zonderlingen volksnaam
Duivelsbeet in het Duitsch Teufds-abbisz te wijten.
Tracht eens te zien te krijgen hoe zich op het
blijvend gedeelte een nieuw internodium ontwikkelt;
dat moet ge in 't eind van Augustus of nog later
nagaan. Plant ge zoo'n duivelshapje over in een
bloempot met veenaarde en zand, dan heeft de
plant, binnen 't jaar, ook wat zijn wortel betreft,
geen geheimen meer voor u; wel wonderen.
E. HEIMANS.
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GUERNSEY.

f^pet is hier een merkwaardig, wonderlijk stukje
<J^ natuur, van de levende menschen-natuur, tot
*
de half-dooie natuur op de vischmarkt toe.
Om te beginnen al met het klimaat. Geen sneeuw,
geen vorst, geen hitte. Temperatuur onmatig gematigd. Toen ze puften in Holland deze Meimaand
was 't hier koel, zelfs guur. 't Onweert hier alleen
in den winter, en 't mist voornamelijk in Mei. De
politiek is hier al even raar. 't Is Engeland en
toch geen Engeland. Ze spreken Fransch, patois
(Normandisch) en Engelsch. Ze gebruiken Fransch
geld, Guernsey geld en Engelsch geld. De pijnbank
is nog niet afgeschaft en de vrouwen hebben al
stemrecht. Een midden-eeuwsche wetgeving en toch
de grootste vrijheid. Geen douane, niemand vraagt
wie je bent of waar je vandaan komt. Hinder je
niemand, dan hindert niemand je. Aan de kust een
grootsche, wilde natuur, in 't binnenland een net
van keurige wegen, popperige tuintjes, knappe
huisjes en overal telefoon-draden en serres en ijzeren
windmolentjes. Een welvarend, dichtbevolkt land.
In de plantenwereld dezelfde rarigheden. Australische palmen en Eucalyptus-boomen, prachtige steeneiken en araucaria's en daarnaast eiken en iepen
die in Juni pas met kleine blaadjes voor den dag
kwamen. Camellia's die in Februari in bloem staan,
en meidoorns en seringen die 't nog later doen
dan bij ons. Geen één bloem, die zich behoorlijk
aan zijn seizoen houdt. Terwijl ik dit schrijf, begin
Juni, bloeit zoo wat alles tegelijk. Ik heb nog Camellia's
geplukt, en er bloeien nog Primulia's en de rose
Magnolia van onze tuintjes die in Holland al in
April uitbloeit, heeft hier nog bloemen en bladen
tegelijk. De blauwe, wilde hyacinth is nog niet
uitgebloeid, evenmin de witte Allium (die bij Haarlem
op Duinlust groeit) en toch bloeien er al wilde
rozen, en in de tuintjes ziet men de rozen, pioenen,
akeleyen, geraniums, rhododendrons, azalea's in
vollen fleur. Een kleinbloemige fuchsia vormt hier
dichte hagen en hooge struiken, terwijl een zuidelijke
immigrant, de Ascalonia met zijn mooiekarmijnroode,
welriekende bloemen en gladde blaadjes overal als
tuinhaag en windbreker wordt gebruikt.
Het blijkt hier wel, dat de meeste bloemen van
gematigdheid houden. Niet te koud, niet te heet,
overvloed van vocht en van licht, daarbij gedijen
ze en bloeien ze 't langdurigst.
Nu de temperatuur schommelt hier tusschen
45° en 65°, de zee rondom zorgt voor constante
vochtigheid, en aan zonneschijn is hier geen gebrek.
De groote vijand is de wind. Merkwaardig is het,
aan den groei der boomen en heesters den invloed
van de wind na te gaan. De heerschende westewind
buigt natuurlijk alle hoog uitstekende toppen en

