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DUITSE BREM, GENISTA GERMANICA 
A. J. M. GARJEANNE. 

Het zal niet dikwijls gebeuren, dat iemand 
op het spoor van een zeldzame plant ge
bracht wordt door een foldertje van een 
V.V.V. In het bedoelde reclameblaadje 
voor toeristen wordt, na gewezen te 
hebben op de (niet bestaande) weelde van 
wilde bloemen om Groesbeek, als pièce 
de résistcnce de Duitse brem genoemd als 
een restant van deze zo zeldzame plant op 
de heuvels bij de Plasmolen, die toch altijd 
nog ongeveer 7 km van Groesbeek ver
wijderd zijn. In de Prodromus worden de 
bossen bij Groesbeek genoemd, maar deze 
opgave is van 1839! Verder zijn Apel
doorn. Soerense hei, Hoenderlo en de 
Plasmolen vermeld (Prodromus, 2e dr. 
1902 dl. 1, 2e stuk, blz. 363). Onze recente 
flora's geven wel nog steeds op: omgeving 
van Nijmegen of precieser: Groesbeek en 
Mook. 

In De Levende Natuur en het Ned. Kruid
kundig Archief zijn jaren lang lijsten ver
schenen van vindplaatsen van zeldzame 
planten. Maar Genista germanica was er 
niet bij. Voor de delen 13 tot 28 van het 
Kruidkundig Archief hebben Jansen en 
Wachter een lijst samengesteld van alle 
plantenamen. die daarin voorkomen (zie 

dl. 46, 1936, blz. 576—657). Ook hierin 
geen Duitse brem. 
Zo kan men voortgaan, maar in ieder ge
val is het bovenstaande wel voldoende om 
te laten zien, dat onze plant wel zéér zeld
zaam moet zijn. Die zeldzaamheid zal nog 
wel toenemen, nu de bossen in Nederland 
in hun oorspronkelijke vorm in oppervlakte 
afnemen en op zijn hoogst vervangen 

Fig. 1. Een hoek van het met Duitse 
brem begroeide terrein. 
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worden door nieuwe aanplant, waarin men 
dan de Duitse brem niet hoeft te zoeken. 
Op 8 mei van dit jaar kwam ik dan te 
staan voor een „kolonie" van wel 100 
exemplaren, die toen alleen nog bebladerd 
waren. Bij mijn telkens herhaalde bezoeken 
bleek de bloei pas op 29 mei zó ver te zijn 
dat de onderste bloemen zich openden, het 
hoogtepunt van de bloei was omstreeks 
15 juni bereikt en tegen het eind van die 
maand waren er bijna geen open bloemen 
meer, maar hadden vrijwel alle bloemen 
vrucht gezet. Als ik nu ten slotte nog wijs 
op de afbeeldingen in flora's om ten minste 
enig denkbeeld van de plant te krijgen 
(een zeer goede gekleurde afbeelding is te 
vinden in de tamelijk verspreide Flora von 
Deutschland. Oesterreich u. d. Schweiz 
door Thomé, deel III, plaat 353, tegenover 
blz. 125), kan ik beginnen met U een aan
tal bijzonderheden over groeiplaats, bouw 
en uiterlijk te vertellen. 
Het terrein, waarop de Groesbeekse plan
ten groeien, is een open plek in laag eiken
hout, Uit de plantengroei in de naaste om
geving blijkt wel, dat we met de resten van 
Eiken-berkenbos te maken hebben, maar 
door de nabijheid van woningen, akkers 
enz. zijn hier ook allerlei planten terecht 
gekomen, die zeker in de oorspronkelijke 
vegetatie niet thuis horen. bv. Rode en 
Witte klaver, Smalbladige weegbree, 
Scherpe boterbloem. Klein hoefblad. Reuk
gras, Engels raaigras, Frans raaigras enz. 
en als heel onverwachte verschijning: 
Ruige weegbree. 

Wel in de omgeving horen thuis: Lelietje 
van dalen, Dalkruid (allebei zeer talrijk), 
Brem, Schermhavikskruid, Valse salie, 
St. Janskruid, Guldenroede (veel). Man
netjes-ereprijs, Hondsviooltje, Kamper
foelie, Adelaarsvaren, Hengel, Kropaar, 
Zachte witbol. Wilgeroosje (hier en daar), 
Blauwe bosbes. Hoewel niet vlak bij de 

Duitse brem groeien hier toch ook de 
om Groesbeek zeer zeldzame Bosanemo-
nen en, als vrij zeldzame plant, de Knol-
lathyrus (L. montanus), die overigens uit 
de omstreken van Nijmegen bekend is. 
Later, in de tweede helft van juli, kwamen 
nog een aantal exemplaren van het zeer 
zeldzame Zaagblad, Serratula tinctoria, in 
bloei!! 
De Duitse brem heeft een zuiver Midden-
Europese verspreiding. Zodra ze de kust 
van de Atlantische Oceaan nadert, wordt 
ze steeds zeldzamer. Men kan dan ook 
zeggen, dat ze in ons land de uiterste west
grens van haar verspreiding heeft bereikt. 
Ook in Frankrijk is ze zeldzaam en het 
voorkomen in Spanje en Portugal is op zijn 
minst zeer twijfelachtig. In tegenstelling 
daarmee is onze andere 'doornige brem-
soort, de Stekeibrem, Genista anglica, hier 
volkomen thuis en dan ook op de hei al
gemeen. Het is een echte atlantische plant 
en ze wordt in Duitsland naar het oosten 
toe spoedig zeer zeldzaam. 
Het grootste deel van de Duitse-brem-
planten is flink ontwikkeld, 40 tot 60 cm 

Fig. 2. Duitse brem (hoogte 58 cm), 
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hoog of bij uitzondering nog meer (fig. 2) 
maar in het winterhalfjaar toch weinig op
vallend. ledere plant heeft een paar tot 
vier of vijf stammetjes, van onderen tot 6, 
soms bijna 10 mm dik en op verschillende 
manieren vertakt. Ja, dat is haast het 
eerste, wat me opviel: de heestertjes 
hebben duidelijk individuele kenmerken: er 
zijn sterk vertakte en bijna onvertakte 
stammen, zeer doornige en bijna on-
gedoornde exemplaren, met onvertakte en 
vertakte doorns, die overgangen vertonen 
naar tamelijk (dz 10 cm) lange zijtakken. 
De goed gedoomde planten (fig. 3, 2 en 3) 
hebben geen last van bloemenplukkers, 
want zonder leren handschoenen of zo iets 
zijn ze niet te hanteren. De stambasis is 
meestal ongedoornd evenals de bloeitakken 
en er zijn ook wel geheel ongedoornde 
planten gevonden, die als var. inermis be
schreven zijn. 

De uitwendige omstandigheden hebben op 
die doornontwikkeling al heel weinig in
vloed. Bij Groesbeek groeien zwaar ge
wapende en weinig gedoomde planten 
vlak naast elkaar, in dezelfde grond. De 
planten in de volle zon zijn niet doorniger 
dan een in de schaduw van een eikestruik 
groeiende, die dik in de doorns zat. 
In niet-bloeiende toestand zijn er twee 
typen van bladeren: normale stengel
bladeren en de kleine blaadjes die de knop 
onder een doorn omsluiten. De stengel
bladeren, die in niet te strenge winters 
overwinteren kunnen, zijn ; donkergroen, 
glanzig, ei-lancetvormig en onbehaard. Ze 
zijn leerachtig en, bij een lengte van ruim 
1 cm en een breedte van ten hoogste een 
paar mm, tot 0,3 of 0,4 mm dik. De talrijke 
huidmondjes ( ± 240 per mm2) zijn soms 
als witte puntjes door de loupe te zien en 
dikwijls vertoont de rand de eigenaardige 
tanden, die in fig. 3, 8 zijn afgebeeld. Het 
zijn onvolledige haren, die zoals we straks 

zullen zien, slechts tweecellig zijn, terwijl 
de normale haren aan bloeistengels, 
bladeren en bloemen driecellig zijn. Aan de 
bloeitakken, die zich in het vroege voor
jaar of al in een zachte winter uit de onder 
een doorn zittende knop ontwikkelen kun-

Fig, 3. 1. Wortelscheut in juni (nat. gr. 
15 cm). 2. Stammetje met talrijke doorns 
(10 cm). 3. Doornig takje met zijdoorns en 
knoppen (5 cm), daarboven jonge doorn. 
4. Bloeistengel met bloemtros (12 cm). 5. 
Schutblaadje van 0,3 mm met haren van 
0,6 mm (van de haren is alleen de onderste 
helft getekend. 6. Levende haren op de 
knop schubben; grootste lengte 0,09 mm. 
7. Normaal haar. zoals het op bloei
stengels, bladeren en bloemen voorkomt 
(lengte van 0,5 tot 1 of 2 mm). 8. Stukje 
van de rand van een overwinterd stengel
blad, met onvolledige haren. 9. a. Jonge 
peul. b. Opengedrukte peul met 4 half rijpe 
zaden. c. Kelk, tweelippig met tweespletige 
bovenlip en driedelige onderlip. 
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nen, zitten /icfttgroene (grasgroene) ei-
langwerpige bladeren, dunner dan de 
donkere stengelbladeren en, in tegenstel
ling tot die donkere bladeren, dicht be
haard aan de rand, maar ook harig op de 
bladschijf. De in de flora's gebruikte term 
„ruw" behaard is zeker te sterk; er is, in 
het gevoel, niets ruws aan. Wellicht is 
„ruig" behaard beter. Die beharing van 
de bloeistengel met de bladeren (en zelfs 
de bloem) is, met de kleur een voldoende 
scherp verschilkenmerk met de gewone 
Stekelbrem, die onbehaard is en blauw
groene bladeren heeft. 

Nu zijn er nog grotere en nog kleinere 
bladeren. Tijdens de bloeitijd ontsproten 
er bij een aantal struiken loodrecht uit de 
grond rijzende bebladerde stengels, die er 
maar weinig uitzagen of ze iets met de 
Duitse brem te maken hadden (fig. 3, 1). 
Maar alleen al de bouw van de haren was 
voldoende, om hun identiteit te verklappen, 
al waren de bladeren langs de stengel tot 
2.5 cm lang met een grootste breedte van 
1 cm of nog meer (langwerpig eivormig). 
Tegen eind juni waren deze grootbladige 
stengeis talrijker en eind juli hadden zich 
stammetjes gevormd. De kleine bladeren 
zijn de knop,,schubben", die rondachtig, 
donker groen en glanzig zijn en in hun be
haring niet verder komen dan jeugdtoe-
standen (fig. 3, 6). De beide basale cellen 
van hun haren zijn normaal, maar de eind-
cel is levend, slechts 0,085 mm lang of 
korter, terwijl de gewone stengel- en blad-
haren 1 tot 2 mm lang kunnen zijn! Hier 
merk ik op, dat de inhoud van het biad-
parenchym, behalve veel bladgroen, ook, 
vooral in oudere bladeren, oliedruppels be
vat en kristallen van caiciumoxalaat in 
twee vormen, kort prismatisch en bijna 
kubisch. 

Nu zijn er nog kleinere blaadjes van een 
bijzonder soort, nl. de schutblaadjes en 

de steelblaadjes, waarvan in iedere dia
gnose de eerste genoemd, maar de tweede 
gewoonlijk verzwegen worden. De schut
bladen staan aan de voet, de steelblaadjes 
aan de top van het bloemsteeltje. De af
metingen van al deze dingen zijn miniem 
en wanneer men nu vindt opgegeven, dat 
het steunblaadje half zo lang is als de zeer 
korte bloemsteel, dan begrijpt men, dat 
men zich niet te veel moet voorstellen! 
De schutblaadjes (fig. 3, 5), die ik aan 
tientallen bloemstelen vond, zijn niet veel 
meer dan schubjes van 0,3 tot 0,5 mm 
lengte, bezet met haren van 0,6 mm! De 
steelblaadjes zijn 0,23 tot 0,27 mm lang, 
zodat ze met de loupe gezocht moeten 
worden. Dat zulke rudimentaire celplaatjes 
geen functie hebben, verbaast ons niet. Het 
aantal bloemen aan één plant is groot of 
zeer groot, maar in de tijd dat de gewone 
Brem bloeit, vallen ze niet op. Juist als de 
Brem uitgebloeid raakt, komt de Duitse 
brem tot volle bloei en is dan in het oog
vallend genoeg. Bij de kleinere planten 
zitten aan het bovenste deel van een stam
metje 4 tot 7 bloeitakken met aan iedere 
top een tros van maximaal 14 bloemen 
(fig. 3, 4). Aan de beter ontwikkelde 
planten zitten de bloeitakken ook een heel 
eind langs de stengel; zo heb ik in één ge
val 117 bloeitakken geteld met trossen, die 
nu minder rijkbloemig waren, nl. 5 tot 7 
bloemen (in dit geval gedeeltelijk al met 
peulen) bezaten. Als we nu gemiddeld 6 
bloemen per tros rekenen dan blijkt één 
zo'n stammetje al ± 700 bloemen voort 
te brengen. Al zijn ze dan ook maar goed 
1 cm lang, het geheel maakt dan toch wel 
een heldergele bloemgroep uit, die de aan
dacht zal trekken. 

Maar niet van de insekten! Alleen op 
16 juni, een prachtige zomerse dag (max. 
temp. 27°) zag ik insekten om de bloemen 
heenvliegen: een Moshommeltje en twee 
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bijen, maar het bleef bij vliegen: geen van 
dit drietal heeft de bloemen bezocht. Er 
is ook geen honing te halen, het zou dus 
alleen om het stuifmeel kunnen zijn. Daar 
het stuifmeel in de bloem vrijkomt, zal de 
gewone vorm van bestuiving wel zelf-
bestuiving zijn. Bovendien is de inrichting 
van de bloem zó, dat alléén een voldoend 
zwaar en krachtig insekt de kiel zover naar 
beneden drukt, dat ze niet meer terug gaat. 
Komen er minder flinke bezoekers, dan 
gaat de kiel weer terug, soms maar heel 
langzaam. Dat kan men gemakkelijk ex
perimenteel aantonen, in de natuur heb ik 
het niet gezien. 

Vermoedelijk zullen er wel een aantal 
kleine bezoekers op de bloemen komen, die 
dus niet de kiel permanent of zelfs hele
maal niet omlaag drukken. Of zo toch nog 
kruisbestuiving plaats heeft, heb ik niet 
kunnen nagaan, omdat op zeer vele dagen 
van juni het weer weinig geschikt was voor 
insekten-activiteit. Wellicht is de Duitse 
brem ook weer een van de vele gevallen, 
waarin de meer of minder vernuftige struc
tuur van de bloemen ten slotte over
bodig is. 

Hoe dan ook: op misschien een hoogst 
zeldzame uitzondering na ontwikkelen zich 
alle vruchtbeginscls tot behaarde, aan
vankelijk groene, later donker bruine 
peulen van ongeveer 1 cm lang en 4 tot 
5 mm hoog (fig. 3, 9a). Maar de inhoud 
aan zaden is op een bijzondere wijze on
gelijk. De eerst zichtbare peulen, dus voor
al die aan de basis van de tros, bevatten 
slechts een enkel zaad (bij uitzondering 2 
zaden); de overige zaadknoppen, waarvan 
er ten hoogste 6 aanwezig zijn, verdrogen. 
Maar de later gevormde peulen bevatten 3, 
dikwijls ook 4 zaden (fig. 3, 9b). Ver
moedelijk is dit wel een gevolg van de 
weersomstandigheden, die ten minste in 
de latere periode van de bloei gunstiger 

waren dan in het begin. Voor de bloem is 
uitgebloeid, steekt de top van de stijl met 
de stempel buiten de kiel uit. Wellicht is 
nu nog kruisbestuiving mogelijk. In ieder 
geval is het aantal zaden groot genoeg 
voor uitbreiding op enige afstand, terwijl 
de wortelscheuten die ook weer wortelen 
kunnen, een vegetatieve vermeerdering 
mogelijk maken. 
Behalve de in het voorafgaande mee
gedeelde structuurbijzonderheden, volgen 
hier nog enige andere, die aan de hand 
van de figuren te volgen zijn (zie de op
merkingen aan het eind van dit artikel). 
De houten stammetjes zijn bijzonder hard 
en met een kurklaagje overdekt, dat op de 
oudere delen losscheurt, op de manier zo
als dat bij een berk gebeurt. Het is wel 
eigenaardig, dat celdelingen, die aan kurk-
vorming doen denken zelfs in de opperhuid 
van de leerachtige stengelbladeren plaats 
hebben, nl. de vorming van een tangentiale 
celwand in de overigens één cel dikke 
opperhuid (fig. 4, 6). 
De hardheid van de stam en takken is niet 
minder bij de doorn waarvan fig. 5, 2 een 

Fig. 4. Dwarsdoorsneden met middennerf 
van a. blad aan bloeistengel, en b. blad 
aan de niet-bloeiende stengels. 
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voldoend duidelijk beeld geeft, al is het 
een half schematische afbeelding. Om een 
„merg" met tamelijk dikke wanden ligt een 
cylindervormige sklerenchymbundel, die 
door een aantal radiaal lopende „merg-
stralen" in 6—8 afdelingen gedeeld wordt, 
De aanhalingstekens zijn hier wel nodig, 
omdat ook de weefselplaten, die hier naar 
hun ligging mergstralen genoemd worden, 
uit sterk verdikte celwanden zijn gebouwd, 
soms zó verdikt, dat alleen een puntje in 
het midden er op wijst, dat er toch ééns 
een celholte geweest is. 
Deze stevige ,,pin" is omgeven door blad
groen bevattend parenchym, dat ook weer 

Fig. 5. 1. Sector van de dwarsdoorsnede 
van een bloeistengel; 1 a. een huidmondje 
van deze stengel. 2. Sector van een dwars
doorsnede van een jonge doorn op Va i;an 

de top (afmeting tussen de twee kruisjes 
0.45 mm); 2 a. huidmondjes op deze doorn 
(bruin gekleurd, de eigenlijke spleet ligt 
in de diepte, de buitenspleet staat steeds 
open. 

door stevige sklerenchymbundels gesteund 
wordt. Tenslotte is het geheel omgeven 
door een opperhuid met flink verdikte 
buitenwand, die nu eens geen haren draagt 
maar wel een aantal huidmondjes bevat 
(fig. 5, 2a;. 

Naar aanleiding van de afbeelding in fig. 
3, 7 wil ik hier wijzen op de eigenaardige 
bouw van de topcel der driecellige haren, 
die overal op bloeistengels, bladeren, 
bloemen en peulen groeien. Die topcel is 
dood en bestaat eigenlijk alleen uit een 
zeer verdikte wand om een heel nauwe, in 
de lengte van het haar lopende celholte. 
De buitenwand is dicht met kleine papillen 
bedekt, waardoor deze haren gemakkelijk 
te herkennen zijn. Als het een poos droog 
is, wordt die dode topcel getordeerd en 
krijgt dan een vorm, die het beste met een 
lange, dunne kurketrekker te vergelijken 
is. 

De bouw van het blad is, wat we normaal 
zouden kunnen noemen; ten minste voor 
zover het de bladeren aan de bloem-
stengels betreft. Een beetje eigenaardig 
is het uitpuilen van de middennerf aan de 
bovenzijde van het blad. De donkergroene 
stengelbladeren hebben geen uitpuilende 
nerven. Een dwarsdoorsnede, die de 
middennerf bevat, ziet men in fig. 4, a. In 
fig. 4. b is een overeenkomstige doorsnede 
van een stengelblad (aan stam of tak) ge
tekend. Hieruit blijkt ook, dat er betrekke
lijk weinig verschil is tussen palissaden-
en sponsparenchym. Hoewel de jonge 
stengels, die een eindstandige bloemtros 
dragen, aanvankelijk week kruidachtig 
zijn, worden ze toch na de bloei veel 
„stugger", doordat tussen de vaatbundel-
ring en het merg alle cellen sterker verdikt 
worden. Fig. 5, / stelt een sector van zo'n 
oudere stengel voor, die nu duidelijk over-
langs gegroefd is. 
Over de figuren moet ik nog opmerken, 
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dat die, welke betrekking hebben op blad
en stengelbouw, halfschematisch zijn, in 
deze zin, dat de beharing niet getekend is. 
W a s deze wel afgebeeld, dan zou de 
figuur een nodeloze oppervlakte-uitbrei
ding gekregen hebben. 

Of de rijke groeiplaats van de Duitse brem 
bij Groesbeek voorlopig ongerept zal 
blijven, moet betwijfeld worden. Dicht in 
de buurt wordt allerlei afval neergegooid 

Castiglione dei Pepoli ligt in de noorde
lijke Apennijnen tussen Florence en Bo
logna. Dit gebied behoort volgens Rikli 
tot de mediterrane regio. Hij gebruikte 
daarvoor als maatstaf het verspreidings
gebied van de Olijf. Deze komt voor tot in 
de Povlakte, ten noorden van Castiglione. 
Ons onderzoek van vegetatie. Langpoot-
muggen en Zwcefvliegen toonde echter 
aan, dat bij Castiglione geen uitgesproken 
mediterrane flora of fauna voorkomen. Dit 
vindt zijn oorzaak in het klimaat. Tijdens 
ons verblijf signaleerden we reeds dage
lijks donderbuien, die veel neerslag gaven 
en zich vaak bij Castiglione ontlastten. Dit 
was niet in overeenstemming met de grote 
droogte, die in een mediterrane zomer 
pleegt voor te komen. Om over exacte 
gegevens te kunnen beschikken informeer
den we bij het KNMI te De Bilt, dat ons 
bereidwillig waarnemingen verstrekte van 
Sestola, 30 km W N W van Castiglione, op 
1092 m. De cijfers tonen duidelijk aan dat 
bij Sestola de centrale keten inderdaad 
1 ) Deze excursie kon mede tot stand komen dank 
zij de steun van de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting. 

en die rommel nadert reeds de mooie 
Duitse-bremplanten. Het is te hopen, dat 
natuurbeschermingsinstanties een modus 
zullen vinden om de groeiplaats in goede 
staat te houden, zonder dat de aandacht al 
te veel op de plant wordt gericht. Dit zou 
nl. aanleiding kunnen geven tot plukken 
en verzamelen, alleen omdat de plant zo 
zeldzaam is! Belangstelling in de natuur 
sluit, helaas, niet altijd natuurbescher
ming in. 

geen mediterraan klimaat heeft. De gra
fiek van de gemiddelde regenval per 
maand (fig. 1) laat zien dat er wel een 
relatief droge periode in juli-augustus is, 
maar dat de regenval dan toch nog steeds 
van dezelfde orde van grootte is als de 
gemiddelde maandelijkse regenval per jaar 
in De Bilt (Sestola juli, augustus, resp.. 55 
en 60 mm; De Bilt over het gehele jaar 
63 mm). Er is dus geen sprake van een 
mediterrane zomerdroogte. Uitgesproken 
warm zijn de zomers in Sestola ook niet 
slechts iets warmer dan in De Bilt (fig. 2: 
Sestola juli, augustus resp, 19° C en 
18° C; De Bilt resp. 17° en 18° C ) . Op
gemerkt dient te worden dat in Castig
lione, op 740 m, de zomertemperaturen 
iets hoger zullen zijn, zeker ± 1 0 C voor 
de gemiddelden per maand. W e verzamel
den daar van ongeveer 700—1000 m. 
De winters in een mediterraan gebied 
moeten mild en vochtig zijn. Van de grote 
hoeveelheid neerslag valt maar een zeer 
kleine hoeveelheid als sneeuw. Florence 
bij voorbeeld, op 50 km van Castiglione 
buiten het bergland gelegen, heeft per 
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