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EEN ZANDBINDERTJE. 
-t-^en van de vele vermaken voor de jeugd, die 
--p ik mij nog steeds met genoegen herinner, 

'~*** maar die nu zoo gaandeweg al prae-historisch 
zijn geworden, was het opgeven van raadsels, en 
dit tijdverdrijf werd zoo nu en dan afgewisseld 
met de prijsvraag: dingen te noemen, die beslist 
onmogelijk zijn. Bij al die opgesomde meer of 
minder absolute onmogelijkheden, behoorde ook: 
droog-zand-aanelkaar-knoopen. En ik weet nog best, 
dat een of andere slimtnerd aan het antwoord, of 
liever den bedenker er van, den prijs betwistte, 
omdat je het doen kon, door het zand eerst als 
worst in een lange, dunne darm te stoppen. 

Aan die zandknooperij van veertig jaar terug 
dacht ik, terwijl ik van den zomer op één van de 
veertien smoorheete dagen in het mulle, N.-Brabant-
sche zand lag en met bewondering en eerbied naar 
eenige handhooge bosjes van fijn grijsblauw gras 

Fig. 1. Vergroole doorsnede van Bet rollilad van buntgros. De acht oC tien 
huidmondjes van de snele liggen in de beide diepste plooien ; 

bg de twee zwarte vlekjes: de gewrichten van het blad. 
Links eon sterkere vorgrooting van een stukje r and ; 

de binnenste cellen bevatten bladgroen voor de voeling, 
de donkere zijn mechanisch weefsel. 

keek, die in dat stoffijne, door-en-door heete zand 
zoo frisch en flink rechtopstonden; en die evenmin 
van dorst en hitte afwisten als het riet aan den 
vijverzoom. 

Binnen het half uur moest ik het opgeven; 
zittend, liggend, hurkend, in alle houdingen had 
ik beproefd den wedstrijd te winnen van dat teere 
grasje' maar het was niet vol te houden; het zand 
brandde door de kleeren heen en het stak je als 
spelden in de huid; ik keek om, alsof het plantje 
mij zou uitlachen toen ik naar de veranda aan den 
noordkant vluchtte. 

In zulke gevallen ga je, al naar aanleg en smaak, öf 
een gedichtje maken öf de zaak grondig bestudeeren. 
Ik ben met het dichten begonnen; maar, zooals 
altijd, — waar het aan ligt, zal ik maar niet onder
zoeken — geëindigd met een studie. 

De bedoelde grasjes groeiden op de helling van 

een zandkuil, waarop geen enkel ander plantje post 
had gevat; wel in de diepte; daar stond een gewone 
spurrie. Het zand was er zoo rul, dat er bij de 
minste aanraking een zandstraaltje van den rand 
naar beneden vloeide. 

Als ik nog een naam aan die plantjes moest 
geven, noemde ik ze bosjesgras; maar ze heeten 
al buntgras; ge kent dit gras ongetwijfeld; het is 
in alle zandstreken in menigte te vinden, en het 
valt ieder in het oog door den blauwigen tint van 
de piekige, of zooals de botanici zeggen, borstel-
vormige bladeren; die staan dicht opeen en zijn 
stijf-recht en schuin opgericht, zoodat ze van 
afstand tot afstand kleine of groote bosjes vormen; 
net speldekussens, of egels met graspieken. Dit 
gras heeft bovendien nog een paar wetenschappelijke 
namen: Weingartneria en Gorynephorus; de oor
sprong van den eersten is duidelijk en internationaal, 
de tweede beteekent //Knotsdrager"; mooie naam, 
die aan den sterrenhemel doet denken, maar be
trekking heeft op den vreemden vorm van de 
kafnaald, die ge vergroot in de teekening zien kunt. 

Wat ter wereld stelt toch dit nietige grasje in staat 
zich staande te houden op een steile helling in het 
rulle zand en nog zoo flink te bloeien en voort 
te groeien bij deze hitte in het zengende zand? 
Natuurlijk doen dat zijn bladeren of zijn wortels, 
of beide; de bloemen zullen wel niet meehelpen. 

Niet uitdrogen door de hitte en niet losraken 
bij het verstuiven! Dat dubbele probleem heeft 
het buntgrasplantje opgelost op een wijze, die 
bewondering wekt. 

Tegen uitdrogen is hier de beproefde methode 
van het rolblad toegepast; in plaats van vlakke 
bladeren te dragen, zooals het gros van de planten, 
is het smalle blad in de lengte opgerold; de huid
mondjes, die de gemeenschap met de buitenwereld 
onderhouden en vocht afgeven, komen daardoor 
binnen in een koker te liggen, die maar een fijne 
spbet openlaat voor de gaswisseling; bovendien 
liggen ze nog weer in plooien van die binnenvlakte, 
die mondjes namelijk, waarmee de plant eet en 
ademt zooals wij, en tevens transpireert, hetgeen 
even noodig is als eten. 

Een dwarse doorsnede van zoon'n buntgras-piekje, 
zooals die zich bij zwakke vergrooting onder een 
microscoop voordoet, vertelt het Leter dan een 
beschrijving het zou kunnen. Ter toelichting alleen 
nog dit: De toegang van de lucht tot de weinige 
mondjes van zoo'n doorsnede wordt nog bemoeilijkt 
door talrijke fijne haartjes, die nog iets dichter tot 
elkaar naderen bij het sterker inrollen. De buiten
zijde, die aan licht en lucht is blootgesteld, wordt 
beschermd door glasheldere cellen, waaronder een laag 
dikwandige cellen liggen; daaronder eerst die met 
bladgroen; deze zorgen voor het bereiden van planten-
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voedsel uit het koolzuur van de lucht, en de groote 
vaatbundels zorgen voor het opvoeren van het be-
noodigde water. Er zijn ook nog een paar kleinere 
te zien; op de doorsnede althans lijken deze wel 
open leidingpijpen. Maar waar moet het vocht van
daan komen? Stellig niet uit het rulle zand; op 
een hand diepte is er nog geen spoor van vocht 
te bemerken. Alleen de wortels zelf kunnen de 
oplossing van het raadsel geven en ze doen het 
gaarne, mits gij ze voorzichtig ondervraagt. Trekt 
ge woestweg een plantje uit den grond, dan 
bemerkt ge er weinig van; ge moet kalmpjes en 

geduldig aan het uitgraven gaan. En dan staat 
ge verbaasd over hetgeen die kleine plant u te 
zien geeft. 

Een bosje gras van een decimeter hoogte en nog 
minder doorsnede, heeft dikwijls een wortelgestel, 
dat een halven meter ver reikt en even diep den 
grond in gaat; draden zoo fijn als naaigaren spreiden 
zich in alle richtingen onder de oppervlakte uit; 
of ze dringen, waar de bodem niet effen is, zooals 
hier op den rand van dezen zandkuil, fijn als 
spinrag nog meer in de diepte door. 

Hebt ge met veel geduld zoo'n bosje eindelijk uit 
de diepte losgewerkt, dan weet ge meteen, dat ge 

stellig het eind van de meeste wortels niet hebt 
bereikt; dat is niet te doer. 

Zoo'n uitgegraven buntgrasplant ziet er vreemd 
uit. Vlak aan de oppervlakte, of bij stuifzand 
eventjes er onder, schijnt de plant ingesnoerd en 
uit één klein spruitje te zijn opgeschoten ; daarboven 
spreidt het fijne bosje rolblad zich uit, daaronder 
de wortels. Deze wortels zijn even onder de opper
vlakte dik, en vlak onder die verdikking plotseling 
veel dunner; net muizen met heel dunne staarten. 
De figuurtjes (Nos. 2 tot 5) hierbij, die ik dadelijk na 
het uitgraven geteekend heb, laten dat vrij duidelijk 

zien; ze zijn wel iets vergroot, maar niet overdreven. 
De verdikking is het gevolg van een groote 

menigte zandkorreltjes, die daar en niet verder 
aan de wortels vastkleven en wel zóó stevig, dat 
een sterke waterstraal van de pomp noodig was, 
om ze gedeeltelijk te verwijderen; geheel en al ging 
het niet. 

Wonderlijk genoeg bleek dat vastgehouden zand, 
dat bij het uitgraven niet loslaat, zeer vochtig te 
zijn, ofschoon het vlak onder de oppervlakte zat; 
tendeele is dit te verklaren door de bescherming 
tegen uitdrogen, die het bosje gras, dat er zich 
boven uitspreidt, zelf biedt; de dauw of de regen 

Fig. 2. In het midden een bosje Buntgras; onder de stippellijn (de bodem) het bosje dikke wortels die in lange fijne 
draden uitloopen; voor de nog fijnere draadwortels nit de knoopen van den stengel (hier dwars er door heen) zie fig. 4. 

Links: 3 plantjes sterker vergroot. Rechts; het onderstuk daarvan nog sterker vergroot; bij 1 het stengelstuk 
als verbinding mot het vorige plantje, bij 2, 3 en 4 de doorbrekende wortels van do volgende plantjes. 
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van vorige dagen kon daar niet zoo gemakkelijk 
verdampen. Maar de eenige oorzaak kan die bedekking 
niet zijn; het omgevende zand is poederdroog en 

^ 7 ^ 

Flg. 3. Een klein bosje Buntgras met het bovenste gedeelte van de 
wortels, waar de zandkorrels vastgehecht zijn aan en rondom 

de haarwortels. 

gloeiend heet en zal toch wel trachten vocht aan 
dit muizenkluwen te onttrekken. De ongelooflijk 
talrijke uiterst fijne en korte wortelharen moeten 
daartoe m e e g e w e r k t 
hebben. Het lijkt wel of 
ze een of andere kleef
stof afscheidden, behalve 
nog het zuur dat voor 
de oplossing van de 
voedingszouten dient. 
Anders laat het zich 
haast niet voorstellen,hoe 
die zandklompjes zoo 
vochtig bleven en toch 
zoo goed vast hechtten. 
In warm of lauw water 
lieten ze iets sneller hun 
zandhulsel los dan in 
koud water; eerst door 
lang drogen in de zon 
en in vloeipapier kon ik 
de zandkorreltjes grooten
deels verwijderen en toen 
werd het net van uiterst 
fijne haarwortels zicht
baar (zie fig. 5). 

Bij die uitspoelerij en 
drogerij en trouwensdade-
lijk bij het aanvatten van 
het losgewoelde bosje, 
blijkt heel duidelijk, dat 

wat één plant lijkt, er vele zijn. Het bosje valt 
uiteen in drie, vier deelen; en elk deel laat zich, 
door opzettelijk drukken of wrijven op de aan-
hechtingsplaats, nog weer splitsen; tot er van het 
eene bosje wel twintig of dertig afzonderlijke 
plantjes zijn geworden; elk piekje, elk sprietje is 
inderdaad een compleete buntgrasplant. 

Toch behooren ze bijeen en er is ook een gemeen
schappelijke band; maar die is zeer zwak. Het is 
voldoende, dat er wat veel zand op een bosje valt, 
hetzij door overstuiven of door andere oorzaken, 
om door die drukking een bosje te doen uiteen-
breken tot twee of meer, die elk voortaan een zelf
standig leven gaan leiden. Zoo'n buntgrasplant is een 
kolonie, die voortdurend onder bepaalde omstandig
heden, en vooral bij overstuiving of bij afbrokkelen 
van het zand, uiteen valt in talrijke dochterkolonies. 
Deze groeien op zich zelf voort, boren hun sprietjes 
door het zand dat er opviel, en vermenigvuldigen 
zich op een merkwaardige manier. Valt er opnieuw 
zand op, geen nood; dan nog maar eens gesplitst 
en nog eens; eindelijk staan er tien, twintig 
afzonderlijke bosjes, nu veel kleiner en gescheiden 
door het witte of gele zand. 

Wanneer ze geheel onder het zan 1 zijn geraakt, 
mits dat er maar niet al te dik op ligt, doordat de 
overstuiving wat langzaam in zijn werk ging, — dan 
werkt het buntgras zich er wel bovenuit. Het is 

Fig. 4. Drie planten nog aan elkaar verbonden; op de plaats waar zich de blijvende haarwortels bevinden. 
zijn de zandkorrels te zien. Onder bet onderste plantje de oude stengel met draadwortels op de 

knoopen, waaruit ze zich zeer ver verspreiden. Links boven een omlaag groeiende st^n^el. 
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wel niet zoo'n specialiteit op dit gebied als de 
zandzegge, de helm en andere groote zandbinders, 
maar het doet zijn best; en, als de tegenwerking 
niet al te krachtig is, blijft het buntgras de baas 
in zijn strijd tegen het zand, dat hem levend wil 
begraven. 

Hoe dat omhoog kruipen, en soms — bij hellingen 
waar het de grond onder zich voelt wegblazen — 
ook het omlaag duiken, in zijn werk gaat, zullen de 
figuurtjes hierbij al weer duidelijk maken, hoop ik. 
De hoofdzaak is, dat boven op ieder plantje een 

Fig. 5. De wortelharen (veel fijner dan op de teekening) 
komen door uitdrogen te zien. Bij de sterretjes de 

verbinding tusschen de planten ft en h. 

tweede omhoog of zijwaarts uitgroeit, dat, al naar 
behoefte, met een langer of een korter verbindings
stuk aan het oude vastzit. 

De vergelijking van fig. 2 (ook rechts en links), waar 
weinig opstijging vereischt werd, met fig. 4, waar 
//Omhoog \" gecommandeerd is, en fig. 4 (links boven), 
waar omlaag groeien zaak was, om het veege lijf 
te redden, geeft u van deze drie naar het leven 
genomen gevallen een flauwe voorstelling; die alleen 
helder kan worden, als ge zelf deze merkwaardige 
plant in de natuur eens nagaat. Er is, behalve dan 

de gelegenheid en de belangstelling, niet meer voor 
noodig dan wat veel geduld en een goede loupe. 

Dit buntgras groeit overal in ons land 
op mul zand, in droge bosschen en ook 
veel in pas op zand of heidegrond aan
gelegde tuinen. 

Hoe uit één enkelvoudig plantje het 
volgende opgroeit is bij buntgras-planten, 
die met begraven onder het stuifzand 
bedreigd worden, het best waar te 
nemen; anders zitten de samenstellende 
deelen te dicht opeen. In de vergroote 
afbeelding van flg. 4 (en in 5 bij het 
sterretje) is duidelijk het verbingsstuk 
te zien waarmee plant b aan plant a 
bevestigd is. 

Toch is ook dit plantje niet uit zaad 
ontstaan; dat bewijst de staart (st.) 
die er nog onder aan vast zit. Bekijk 
die eens goed bij flg. 4; ge ziet wel 
dat hij uit een reeks van die verleng
stukken bestaat; op elke knoop van die 
staart waar wortels ontspringen, stond 
een enkelvoudig buntgrasplantje gelijk 
aan a, b oi c die nog boven den grond 
aan het werk zijn. Blijkbaar had mijn 

-é.y^-
Fig. 6. 

Het begin van 

aanbb0eegi°t0Vheet." exemplaar al een heele overstuivings-
ramp doorstaan, en is die letterlijk en 

figuurlijk //te boven gekomen". Het zaadje, de 
oorsprong, was op zijn minst één decimeter lager 
ontkiemd, dan waar 
nu het grasje stond; 
met andere woorden: 
de grond werd sedert 
dien dag door stuif
zand minstens één 
decimeter opgehoogd. 
Of dit door wind-
werking is geschied, 
of doordat de spelende 
k inderen dagelijks 
zand uit den kuil 
hebben geschept en 
het plantje zoodoende 
telkens weer hebben 
bedolven, dat kon ik 
niet uitmaken. Maar 
te oordeelen naar de 
vrij gelijkmatige af
standen tusschen elke 
twee knoopen, zou ik 
zeggen, dat de wind 
de vijand was. In elk 
geval, dit onnoozele 
ondergrondsche sten-

, . . . , , i . . , Fig. 7. Bijna in volle bloei; alleen do 
g e i t j e IS e e n blaaZIJCle onderste takken noa niet uitgespreid. 
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uit het dagboek van ons buntgras; dat vertelt ons, 
zoo duidelijk als maar mogelijk is, van zijn strijd 
om het bestaan, van zijn weermiddelen en zijn 
overwinning. 

Hoe elk plantje, terwijl het nog aan zijn voor
ganger vastgehecht zit, al zijn eigen wortels maakt, 
kunt ge met een loupe heel goed zelf nagaan; de 
vereenvoudigde afbeelding ervan ziet ge in flg. 4 en 5, 
het grasblad omgeeft met zijn wijde scheede het 
volgend plantje; dit heeft weer zijn hulscheede en 
door dit toetvormige onderstuk breekt de nieuwe 
wortel heen. Misschien is het dikke bovenstuk van 
die witte uitpuilsels in fig. 2 wel een stengel, wat 
zijn samenstelling betreft; het is zelf weer door 
een vlies omgeven en daaruit breekt aan de onder-

Flg. 8. Al baast weer afgeloopen. Hot bovendeel weer 
sa&mgetrokkea. Rechts bet gewricht, vergroot. 

zijde het veel dunnere worteldeel door; in fig. 4 
rechts boven is dit goed te zien. In beide figuurtjes 
is het oude afgebroken stengelstuk te zien, dat uit 
het onderste, niet meer geteekende plantje te voor
schijn kwam. 

Kijk nu nog eens weer even naar flg. 4 links boven
aan; dat is een onderstuk van een ander plantje, dat 
aan één zijde den grond onder de voeten verloor; 
hetgeen geen zeldzaamheid is bij stuifduinen, bij 
mobiel of rul zand. In plaats dat zijn verlengstukken 
omhoog zijn gegroeid, heeft de gemeenschappelijke 
stengel een bocht naar onder gemaakt, en kon zoo 
het zand weer bereiken. Zoo kampt dit zandgrasje 
tegen zijn noodlot, en het houdt vol tot het uiterste 
einde. 

Fig. 9. Bloem-
pakje ontluikend. 

ook 

In één opzicht staat het bij de grootere en be
roemde zandbinders ten achter. Uit de knoopen, die 
eens ondergestoven zijn kan hetgeen nieuwe stengels 
en dus geen nieuwe planten uitzen
den ; het kan geen verdiepingen onder 
den grond bouwen, zooals de zand
zegge doet, wanneer zijn geheele 
groene bovengrondsche verdieping door 
wegstuiving op stelten komt te staan. 
Overkomt dit ongeluk ons buntgras, 
dan is het verloren; tegen matige 
overstuiving en zijdelingsche of ge
deeltelijke wegstuiving is het gewapend, 
maar geheele en snelle wegstuiving 
kan het niet overleven, doordat het, 
zooals ik zei, uit de diepliggende oude 
knoopen geen uitloopers kan vormen; 
tenminste ik heb ze niet kunnen vinden en 
nergens gelezen, dat ze bestaan. 

Maar het is al mooi zoo; bekijken wij het geval 
van den economischen kant, dan zien wij menschen 
in dit //knotsdragertje* een gewillige helper tegen 
de zandverstuivingen, zoo deze niet al te veel in den 
wind liggen; op open zandplekken in bo.?ch en op 
slecht begroeide heide is het geregeld op zijn post 
en het doet zijn nuttig werk naar behooren, dank 
zij dat ongelooflijk uitgestrekt wortelstelsel en zijn 
wonderlijke voortplantingskracht. 

Het buntgras heeft ook een geslachtelijke voort
planting, dat spreekt. Wel bloeien lang niet alle 
bosjes; zij, die in worsteling staan met het zand, 
hebben al hun groeikracht noodig, om er boven op 
te blijven; maar elke flinke pol, die rust en zeker
heid na strijd heeft verkregen, steekt een mooie 
pluim op. 

De bloempjes zijn klein, zoo klein, dat ge ze 
misschien niet eens bloemen wilt noemen. Bij veel 
andere grassen, haverbloemen b. v., vergeleken, 
zijn het inderdaad dwergjes; toch loonen ze de 
moeite van het bekijken met een sterke loupe. Dan 
vindt ge ook dadelijk den knots, die aan de plant 
den geslachtsnaam Gorynephorus bezorgde; de soort

naam //canescens" wijst op den 
blauwgrijzen tint van de heele 
plant. (De beteekenis van den knots, 
zoo die er eene heeft, ken ik niet.) 
De bloeistengels die in Juni te voor
schijn komen, maar ook nog in 
Augustus, en soms weer in October 
en November, te vinden zijn, weten 
van het nietige plantje nog iets te 
maken, dat gezien mag worden; 
zóó, met zijn vier of vijf wijd uit

staande pluimen lijkt het nog heel wat. 
Ook aan die mooie graspluimen is nog iets op te 

merken, dat bij den bloei van vele grassen voorkomt, 

Fig. 10. Blocmpakje 
even voor den bloei. 
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•al is de volgorde van de beweging niet bij alle 
gelijk. Ik bedoel het uitspreiden en weer samen-
buigen van de pluimtakken. Volgt ge den bloei 
van het begin tot het eind, dan treft het u, dat 

Fig. 11. Bloeiend pakje. Het rechter 
(bovenste) bloempje stuivend. 

het ontluiken van boven begint; en daarmee houdt 
de uitspreiding van de pluim gelijken tred; ook 
het samenvouwen na den bloei begint aan het boven
eind van de pluim, zoodat ge allerlei overgangen 
vinden kunt, wat den vorm van de graspluim betreft. 
De drie meest sprekende, of de meest instructieve 
vormen — als ge mij dit eer- en leerzame woord 
vergeven wilt — vindt ge hier naar het leven 
geteekend (fig. 6, 7 en 8), met nog een paar af
beeldingen van ontluikende bloempakjes; elk zoo'n 
pakje bevat twee bloemen en ook twee knotsen, 
die eerst bij de rijpheid van de vruchten en in den 
regel niet beide tegelijk te zien komen. Bij fig. 12 
schijnt dit bij den bloei al het geval te zijn, maar 
-daar zijn eerst de beide kelkkafjes verwijderd; 
stippellijntjes geven er den omtrek van aan. De 
twee bloempjes in zoo'n pakje staan niet in het
zelfde bloei-tijdperk; maar die windbloeierij en de 
stuifgeschiedenis, waarvan ik verleden jaar in een 

Fig 12. Twee bloempjes; zonder de kelkkafjes ; 
ééne in het meeldraad-, de ander in het 

stampertijdperk. 

opstel over Granen al zooveel heb verteld, leest 
ge wel uit de figuurtjes; als de reproductie ten
minste goed gelukt. 

Het spreekt van zelf, dat ge open bloeiende pakjes 

alleen aan de uitgespreide bloei takken zoeken moet; 
de andere zijn öf nog knop öf al uitgebloeid. 

Wat misschien enkelen uwer niet van zelf zouden 
opmerken, is het toestel dat de beweging van de 
pluim mogelijk maakt en die regelt; ge vindt het in 
de hoeken, die de pluimtakken met elkaar en met 
den stengel maken. Het is een gewricht, dat in 
hoofdzaak werkt door wateropneming en water
uitdrijving; speciaal daarop ingerichte cellen van 
dit gewricht (zie fig. 8 rechts) veroorzaken een uit
wijken of een samentrekken van- de takken, die 
er in samenkomen. 

De rijpe grasvruchtjes (fig. 13) zijn nog lang ver
sierd met de knots. Zou die toch niet iets te be-

Fig. 13. De twee vruchtjes in 
een pakje, 15 X vergroot; en 
één vrucht van de rugzijde 
gezien, zeer sterk vergroot. 

duiden hebben? Voor de verspreiding misschien? 
Ik heb het niet kunnen nagaan. Misschien is een 
van mijn lezers met meer vrijen tijd gezegend, en 
tevens gelukkiger of scherpziender. Die moet het 
dan maar eens komen vertellen; en die zal meteen 
nog wel wat meer of nog andere merkwaardigheden 
van het vechten tegen overstuiving waarnemen. 
Daar zal nog wel meer aan vast zitten, dan ik 
heb kunnen nagaan. 

Wie er lust en tijd voor heeft, kan stellig door 
opzettelijk en beurtelings bedekken en ontblooten 
van flink groeiende planten — op verschillende 
wijzen, snel en langzaam, met grof of fijn, droog 
of nat zand — nog merkwaardige bijzonderheden 
ontdekken. 

E. HEIMANS. 


