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Het terrein is even belangrijk als het Naardermeer, doch helaas niet zoo 
productief. De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het daarom 
moeten aandurven, om voor dit doel een rentelooze leening groot ƒ 125.000 uit 
te schrijven. 

Een jaar of tien geleden zou men zoo iets onmogelijk geacht hebben en 
dat nu nog al in tijden van oorlog en internationale verwikkelingen. Toch zijn 
wij vol goeden moed. De Oisterwijkers zijn goed voorgegaan en we zijn nu 
om zoo te zeggen al aan de laatste loodjes — die wegen 't zwaarst. 

Daarom doe ik hier thans een beroep op de lezers van ons Tijdschrift, 
De leening wordt geplaatst in aandeelen van f 1000, f 500 en ƒ 250, af telossen 
a pari door uitloting, de eerste in 1923, Ook schenkingen van elk bedrag worden 
gaarne ingewacht bij den Penningmeester der Vereeniging, Mr, P. G. van Tienhoven, 
Rokin 69, Amsterdam, 

Aan hetzelfde adres kan men zich ook opgeven als lid der Vereeniging 
(minimum contributie /"2.50 per jaar). G-aarne zend ik aan ieder, die er om vraagt, 
prospectus der leening en het jongste jaarverslag der Vereeniging. 

Ik moet hier nog bijvoegen, dat de toegang tot de Oisterwijksche bosschen 
voor iedereen vrij zal zijn, evenals dat het geval is in de bosschen van Leuvenum 
en Hagenau, ook bezittingen der Vereeniging. 

JAC. P. TH. 

D E N E D E R L A N D S C H E H O O G V E E N - F L O R A I N D E T R O P E N . 

V ^ j É p K verzoek den lezer mij to volgen op een botaniseertocht in Suriname. 
J j H a Botaniseeren in de tropen is niet zoo eenvoudig als in meergematig-

^rfmT ^e 'ucbtstreken; het plaDtenverzamoten levert allerlei ongekende moei-
MÊM lijkheden op, voornamelijk doordat men meestal met boomen of heestors 

"^w^-Z^ te doen heeft, waarvan de bloeiende takken niet zoo gemakkelijk te 
bereiken zijn. Want een van de karakteristieke eigenschappen van den planten 
groei in de niet-bebouwde streken der tropische regengebieden is zeker het over-
heerschen van het bosch. Waar nog nimmer landbouw uitgeoefend werd, waar 
nog nimmer de schendende menschenhand om de een of andere reden het oor
spronkelijke bosch velde, daar vindt men het oerbosch, en in dat oerbosch is 
het percentage gemakkelijk bereikbare planten al zeer gering. Maar ook al heeft 
men niet te doen met het oorspronkelijk bosch, ook al is een terrein eens' ont
gonnen geweest, dan heeft toch in een zeer korten tijd het geboomte weer zoo 
de overhand, dat men weer dezelfde toestanden als in 't oerbosch vindt, al zijn 
de samenstellende deelen van het bosch eenigszins anders. In Suriname treft 
men dit laatste geval veel aan; zeer dikwijls heeft men in de gemakkelijk te 
bereiken gedeelten der kolonie te doen met zulk secundair bosch. Ik zeg daar: 
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„gemakkelijk te bereiken"; ook dit is een zeer belangrijke factor bij excursie's 
in de tropen; heel wat belangrijker dan in Nederland, waar de meer of minder 
gemakkelijke bereikbaarheid bepaald wordt door een wat langere of kortere reis, 
en een wat langere of kortere wandeling, In de tropen treden daarnaast andere 
factoren op: moeilijk begaanbaar bosch, gebrek aan wegen en gebrek aan elke 
gelegenheid om te reizen. Maar laat ik niet klagen: hier in Suriname hebben 
we een spoorlijn, die u voor ons doel ai op heel gemakkelijke wijze brengt, 
waar gij wezen wilt. In dat opzicht mogen we ons veel bekritiseerde spoortje 
dan toch heel dankbaar zijn. Voor den Nederlander, die wellicht de Surinaamsche 
landkaart niet duidelijk voor oogen heeft (en misschien zijn er velen zoo) zij 
hier even vermeld, dat van Paramaribo uit een spoorlijn het binnenland ingaat 
met een totale lengte van ongeveer 160 KM. Na 30 KM. houdt alle feitelijke 
bebouwing van het land op; dan loopt de lijn door nog bijna woeste streken, 
waar slechts hier en daar nederzettingen zijn, waar hout gekapt wordt, of wel 
balata of goud wordt verzameld. 

's Morgens om 7 uur verlaten we Paramaribo, om ongeveer 9 uur zijn we 
aan de halte, waar we onzen tocht beginnen zullen, aan Zanderij I, een plaats 
waar kwartszand uitgegraven is, om te dienen voor den aanleg van de spoorbaan. 

Hier hebben we een terrein, dat nu eens niet de zooeven genoemde bezwaren 
van een botaniseertocht in de tropen oplevert, tenminste ten deele er vrij van 
is. Hier zijn we in de //savanne", een open terrein, dat men in alle richtingen 
kan doorkruisen en dat slechts dit inconvenient heeft, dat het buitengewoon 
warm is, zelfs voor de tropen erg warm. 

Laat ik u eenigszins uitvoeriger schetsen, hoe de gesteldheid hier is. Suriname 
is een land, dat over een breede strook langs de kust geheel vlak is; eerst vrij 
ver naar het binnenland verheffen zich heuvels en verder bergen. De grens 
tusschen Suriname en Brazilië wordt gevormd door de waterscheiding tusschen 
de zijrivieren van de Amazone en de naar het Noorden stroomende rivieren van 
Guyana. Van de kust naar het binnenland trekkende, vinden we eerst een 
vruchtbaren, alluvialen kleibodem, een aanslibbingsproduct van de zee en de 
rivieren; dan komen we aan zandgronden en nog verder vinden we de gewone 
grondsoort der tropen, het z. g. lateriet, bestaande uit verweeringsproducten van 
het oorspronkelijk gesteente. Na de vruchtbare kleistreek is bijna geheel Suriname, 
voor zoover we nu weten, een tamelijk onvruchtbaar land, 

Bij Zanderij I bevinden we ons a,l in de onvruchtbare streek; uw oog wordt 
dadelijk bij het uitstappen getroffen door het helwitte kwartszand, dat verblindend 
schittert onder de tropenzon, 

Nu is geheel Suriname feitelijk bedekt met bosschen; hier en daar vindt 
men echter onderbrekingen in dit groene kleed, dat het land bedekt, en juist 
deze onderbrekingen zijn de voor den plantenliefhebber zoo bijzonder aantrek
kelijke savannes. De bodem bestaat hier uit een buitengewoon onvruchtbaar 
kwartszand, waar bijna alle voedende bestanddeelen uitgespoeld zijn. De savanne, 
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dat is voor mij de plaatsvervanger van de Nederlandsohe heide, van het hoog-
veengebied met z'n vele bloemen met heldere kleuren, z'n interessante plassen; 
soms denkt men plotseling aan een duinpan, kortom men voelt zich als tusschen 
oude bekenden. Al dadelijk vlak bij de halte, in de plas, die zich gevormd heeft, 
waar het zand uitgegraven is, tusschen verschillende Cypergrassen; wat is dat 
voor geels? Utricularia, blaasjeskruid, met z'n teer gele bloempjes, de eerste 
Hollandsche bekende, die we vinden! Reeds hier staat meer aardigs, maar laat 
ik de verrassingen tot later bewaren en ze u allen op eens voor oogen voeren. 

We beginnen onze wandeling. Eerst volgen we een kwartier lang de spoor
baan, dan slaan we links af. Het terrein breidt zich een weinig golvend voor 
ons uit; hoewel hier nog geen heuvels zijn, heeft men toch kleine verschillen 
in hoogte, juist als op onze uitgestrekte heiden in Utrecht, Gelderland en Noord-
Brabant, Degezichtseinder rondom wordtgevormd door bosch, want, hoewel de savanne 
zich wel verder uitstrekt, is de vorm van deze open plek zoo grillig, dat de in 
de savanne als 't ware uitspringende boschtongen in de verte in elkaar schijnen 
te grijpen. 

De bodem, waarop we nu loopen, lijkt het meest op sommige heigedeelten op 
de Veluwe, dicht bij plekken stuifzand, waar de kale grond telkens te voorschijn 
komt tusschen de zodevormende grassen. Het zand is echter veel grover. De 
meest verspreide planten zijn hier een paar grassen, een paar Cyperaceeën en een 
tropisch gewasje, behoorende tot de Eriocaulaceefin, een familie van de één-
zaadlobbige gewassen. De verdroogde bloeiwijzen der grassen doen mij altijd weer 
denken aan het buntgras, Molinia coerulea, met z'n lange pijpendoorstekers. 

We loopen gemakkelijk; het kwartszand is nat en zoo grof, dat van stuiven 
geen sprake is. Wordt de bovenlaag iets droger, dan verschuift het onder onze 
schoenen en zakt men er een klein beetje in weg. Dikwijls staan geheele stukken 
onder water, want hoe doorlatend het materiaal ook is, het kan niet altijd de 
groote regenmassa verwerken. Bedenk wel, dat hier per jaar ongeveer 3i/3 maal 
zooveel regen valt als in Holland! 

Nu komen we op plaatsen, waar zich lage struikjes verheffen; boschjes van 
een halve tot twee meter hoogte, bestaande uit planten, die alle hetzelfde 
karakter vertoonen; het zijn allen xerophyten: d. w. z. dat zij alle eigenschappen 
bezitten, die hen geschikt maken te groeien op plaatsen, waar of weinig water 
voorradig is, of de wateropname moeilijk is. Die eigenschappen zijn o.a. leer
achtige bladeren, dichte beharing, lage groei, spoedig verhouten van stengels, 
omkrullen van bladeren, 

Daar vinden we een Melastomacea, Siphanthera, die met zijn gladde leerachtige 
blaadjes als 't ware onze Andromeda vervangt, hoewel de planten veel grooter 
zijn, een Clusia met glimmende leerachtige bladeren, een Malpighiacea, Byrsonima 
met harde leerachtige bladeren, waarvan de onderzijde evenals de jonge takken 
dicht bruin behaard is. De boschjes doen u in hun algemeen voorkomen denken 
aan de jeneverbesstruiken der Nederlandsche heiden; lage struikjes met leer-
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achtige bladeren met omgekrulde randen herinneren aan Andromeda of Vaccinium 
soorten, kortom overal kunt ge paralellen trekken; alleen zij opgemerkt, dat hier 
de afmetingen bijna altijd grooter zijn, 

Nu beginnen ook de heldergekleurde bloemen; de zooevengenoemde 
Byrsonima heeft helder gele bloemen; daar staat een struikje, dat een beetje 
onze kattendoorn nadoet; het is een Cassia, dus zelfs behoorende tot dezelfde 
familie als de Genista, Een rood bloemetje begint onze aandacht al meer en 

meer te trekken; dat is echter 
een totale vreemdeling voor 
Europa; de naam is Sauvagesia 
en ze behoort tot deOchnaceae; 
maar daar iets verder: wat zien 
we daar op een der struiken 
een warnet van draden? Het 
blijkt weer een bekende te zijn, 
Cuscuta americana, duivels-
naaigaren, oppervlakkig gezien 
geheel gelijk aan de u bekende 
soorten in Europa. 

Al warmer en warmer 
wordt het; het witte zand 
kaatst de zonnestralen totaal 
terug en schaduw is nergens 
te vinden. De lucht is in hevige 
trilling, ge knijpt onwillekeurig 
uwe oogen dicht voor dien 
hellen gloed. Het is een wel
daad, als we een meer groene 
plek bereiken, waar de biezen 
zoo dicht staan, dat het witte 
zand geheel verdwenen is. Ge 
merkt dadelijk, dat de om
standigheden hier een weinig 
anders moeten zijn, en wer
kelijk hier hebben we blijkbaar 

een lagere plek, waar zich meer water verzamelt, en waar vooral in den drogen 
tijd water beschikbaar blijft. Het meest karakteristieke van die plekken, waar
door ze uit de verte herkenbaar zijn, is de Mauritiuspalm (Mauritia flexuosa), 
een prachtige palm, die in de verte silhouetachtig afsteekt tegen de heldere lucht. 

Fig, 1 geeft u een typisch plekje met deze mooie palmen in allerlei ontwik
kelingsstadia, 

Maar we gaan verder, we naderen ons doel, een rond terrein aan de ééne 

Fig. 1. Mauritiuspalm (Mimritia flexuosa). 
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zijde begrensd door bosch, aan twee zijden door dergelijke lage plekken met 
Mauritiuspalmen en aan de vierde zijde aansluitend bij de open savanne. Het 
terrein zelf bevat eenige der reeds genoemde boschjes van lage struiken; het is 
in het midden tamelijk droog, aan den boschrand flink nat. Dat is het „dorado", 
waarheen ik u wilde brengen. Laten we nu eens gaan verzamelen. Goed kijken 
naar de kleinere plantjes is de boodschap. We beginnen hier bij een boschje van 
Tibouchina, een Melastomacea, te zoeken. Ik heb al meermalen de familie der 
Melastomaceeën genoemd; ze is dan ook talrijk vertegenwoordigd in Suriname, er 
komen ongeveer 90 soorten van voor. Die zijn bijna alle gekenmerkt door hun 
vreemd gevormde meeldraden; het helmbindsel is nl. sterk ontwikkeld en heeft 
vaak aanhangsels, zoodat de meeldraden heel grillige vormen krijgen. Bovendien 

Fig, 2. Karakteristieke blad- en meeidraadvormen der Melastomaceae. 

hebben de meeste leden dezer familie der 2-zaadlobbigen, parallelnervige bladeren, 
tenminste de hoofdnerven zijn evenwijdig (Fig. 2). Hier mag men dus wel van 
een natuurlijke familie spreken! 

Onder die struikjes vinden we een paar Orchideeën, Catasetum, planten met 
dikopgezwollen stengelgedeelten, die ook al weer water kunnen vasthouden voor 
de benarde tijden van het droge seizoen. Een behoorlijke Orchidee behoort in 
mos te staan, en we vinden hier dan ook mos, echt veenmos. Sphagnum. En bij 
Sphagnum hoort weer Drosera, en we vinden hier dan ook de prachtige rozetjes 
van Drosera pusilla, die bijna niet te onderscheiden is van Drosera rotundifolia, 
onze meest gewone vliegenvanger in Holland, Heb ik u te veel gezegd, toen ik u naar 
een heideveldje beloofde te brengen. Een beetje verder, wat kruipt daar over 
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den bodem? Lycopodium, wolfsklauw! We vinden zelfs twee soorten hier op 
de savanna. En rondom dat alles en vooral naar de nattere gedeelten: Utricu
laria; prachtige, stevige stengeltjes, met 10—20 bloemen van magnifiek gele 
kleur. Maar bij nader inzien vinden we niet één soort, neen, twee gele, 
een witte, en dan nog een heel, heel kleine witte, vier of vijf centimeter hoog. 
De mooiste vertegenwoordiger dezer familie is echter geen Utricularia, maar een 
Polypompholyx, dadelijk te herkennen aan z'n vier kelkbladeren, in plaats van 
twee bij het geslacht Utricularia. Maar we willen nog meer bekenden zien. 
Daar, een mooi roodpaars bloempje; een Polygala, een eind verder nog een, met 
nog veel mooier donker paarse kleur, en ten slotte nog een kleine roomkleurige. 
De bladeren van deze vleugeltjesbloemen zijn nog wat kleiner dan die van hun 
Nederlandsche broertjes en zusjes. Daartusschenin weer een gele walstrooachtige, 
stengel en blaadjes wat ruwharig, bloemen in een hoofdje boven op den 2 dM. 
langen stengel. De naam is Perama; typisch zijn de hcee kelkblaadjes en een 
hovenstandig vruchfbeginsel. Bij een dergelijk veenlandschapje behoort toch ook nog 
de gentiaan. Wel nu: ze zijn er. Een klein blauw klokje aan 't eind van een 
rechtopstaand stengeltje, Irlbachia, en een groote klok (Chelonanthus), donker 
blauw in den boschrand. 

Zie zoo, nu hebben we toch een heel aardig gezelschap bij elkaar, vindt ge 
niet. Ter completeering, voor het tropisch karakter, zijn nu nog een paar Zuid-
Amerikaantjes te noemen; we vinden hier een aantal plantjes, die men 
wel //speldekussentjes", noemt; Paepalanthus is de Latijnsche naam, een één-
zaadlobbige. 

Het zijn curieuze plantjes; één soort heeft een kort stammetje, daarop een 
dik rozet lijnvormige blaadjes, waaruit een groot aantal lang gestoelde wit 
glanzende hoofdjes voortkomen; 't geheel lijkt veel op een uitstalling van 
hoedenspelden in een winkel, de knoppen ver uiteen wijkend, de punten in een 
kleinen bol gestoken. Een ander geslacht der eenzaadlobbigen is goed vertegen
woordigd, het geslacht Xyris; de planten lijken veel op Heleocharis, maar de 
hoofdjes dragen tusschen de kafjes gele bloemen. Er komen wel drie of vier 
soorten van voor. Om de boschjes hier vinden we op droge plaatsen een enkele 
lipbloem en vaak een Verbenacea, Amasonia, die veel lijkt op Melampyrum 
arvense. De bloemen zijn geel, maar de het meest in het oog vallende deelen 
van de plant zijn de groote roode schutbladeren. 

Daarmee heb ik u een schildering gegeven van de meest karakteristieke 
planten van deze merkwaardige terreinen. Me dunkt, ge hadt in de tropen niet 
zoo'n groote overeenkomst verwacht met de u bekende streken. Is 't niet merk
waardig, dat men op het hoogveen of de heide in Nederland, op de savannes 
van Suriname, en gedeeltelijk in de kraters der Javaansche vulkanen flora's 
vindt, die zoo sterk overeenkomen ? Wat bepaalt diezelfde plantengroei? Het is 
o. a. de moeilijkheid water op te nemen, doordat de bodem zuur is, of veel 
zout bevat; het gebrek aan water in bepaalde jaargetijden, waarin gewoonlijk 
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ook de verdamping sterk is, en meerdere factoren die de wateropname of de 
verdamping beïnvloeden. Al die leerachtige bladeren, die houtige stengels, die 
dichte beharing, die reductie der bladeren tot schubjes, ze werken alle mee tot 
hetzelfde doel; het beperken der verdamping, het sparen van het moeilijk ver
krijgbare water. Daarnaast speelt de armoede aan voedsel een rol. Al deze 
factoren samen doen u in de meest velschillende streken der wereld planten-
formaties vinden, die bestaan uit bijna dezelfde soorten, waarin tenminste dezelfde 
geslachten herhaaldelijk optreden. 

We zullen onze excursie beëindigen. Om aan het helle zonlicht te ontkomen, 
dringen we een eindje 't bosch in om te rusten en vooral te drinken. Want 
wij zijn niet beschermd tegen sterk waterverlies; ons lichaam heeft flinke aan
vulling van z'n watervoorraad noodig. Zoo verkwikt en uitgerust wandelen we naai
de Zanderij terug, ondertusschen telkens nog interessante vormen opmerkend. 
Om 6 uur 's avonds zijn we goed en wel te Paramaribo terug. 

Paramaribo, Augustus 1912. DR. J. KUIJPEE, 

AFWIJKINGEN, TEN GEVOLGE VAN DEN HEETEN 
ZOMER 1911? 

OEN ik in mijn vorig stukje een afwijking beschreef van de hyacint »La Grande 
Jaunecc, wist ik niet, waaraan ik deze abnormaliteit moest toeschrijven. Alleen 
vermoedde ik dat de heete zomer 1911 de oorzaak zon kunnen zijn. in mijn 
meen ing bon ik zeer gesterkt door de vreemdsoortige groei wijzen, die ik 
waargenomen heb. 

Allereerst heb ik 'n kijkje genomen bij andere hyacinten en nu trof het 
mij, dat er zooveel voorkwamen met platten stengel, met aaneeugegroeide nagels, met vreemd-
vormige bladeren, met een afwijkend aantal meeldraden. Hij enkele geboorde en gekruiste 
bollen van Moreno trol' ik bladeren aan, waarvan de zijkanten tot over de helft (van boven 
af) aan elkaar gegroeid waren, zoodat zij zich bnisvormlg toonden. Dat er uit één bol meer 
dan één bloemstengel sproot, kwam al zeer vaak voor. 

Een kijkje bij de wilde hyacint fHyaeinthus oriêntalisl beloonde de moeite ton volle. 
Meerstengeligheid (zoo zal ik het maar noemen, in de heteokenis van; meerderebloemstengels 
hebbend) trof ik dit jaar zeer vaak aan. Nu is dit andere jaren ook geen zeldzaamheid. Maar 
terwijl ik ze dan doorgaans vond met twee bloemstengels, geef ik ze dit jaar uit met drie of 
vier. Nu ik over deze wilde toch schrijf, wil ik er gaarne iets meer van zeggen. Zij verschilt 
nogal van haar gekweekte familie. 

Do bloeitijd is nogal laat, in vergelijking met de andere. Thans, 1 Mei, bengelen haar 
klokjes volop. Niet, dat er zoovéél staan: maar bijna alle, die er zijn, bloeien. 

Veel vind ik er hier niet. Vooral de witte en rose zijn schaarsch. Alleen tref ik ze nogal 
eens vaak aan in sommige »wild-gardensi<, dankbare plekjes grond. Maar de blauwe; die 
is hier het meest algemeen. Men vindt ze langs de wegen, aan slootjes, tusschen het 
kweekgras, onder de ratelpopuliertjes, kurkiepen en bindwilgen. 

Met haar kleine, witte bolletjes zitten zij doorgaans zeer diep in don grond. Dit is echter 
niets vreemds voor degenen, die kleine bolgewasjes jaar in jaar uit op een vergeten plekje1 


