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Ierland is niet alleen cultuurhistorisch en 
landschappelijk, maar ook in biologisch op
zicht een der belangwekkendste landen van 
Europa. Wanneer wij ons in Europa een 
biogeografisch assenkruis voorstellen waar
van de armen Noord-Zuid en West-Oost lo
pen, worden de uiteinden van de armen ge
kenschetst door de begrippen arctisch versus 
mediterraan en atlantisch (oceanisch) versus 
continentaal; deze begrippen stellen in ze
kere zin relatief „extreme" milieus voor, die 
door geleidelijke overgangen verbonden zijn. 
Verlevendigd wordt dit beeld dan nog door 
de gebergten, die regionaal het montane, 
subalpiene en tenslotte alpiene milieu als 
vijfde „extreem" toevoegen; het arctische en 
het alpiene milieu en hun flora en fauna 
komen dan in zeker opzicht met elkaar over
een. 
Vooral voor meer naar het centrum wonen
de botanici hebben de extremen natuurlijk 
een grote aantrekkingskracht. Er zijn aller
lei oorzaken voor aan te geven — maar 
ik zal er niet op ingaan — waarom de arc
tische en mediterrane extremen meer, en ook 
al veel vroeger, de belangstelling van vele 
geobotanici hebben gehad dan de gradiënt 
van West naar Oost. Wij richten thans onze 
aandacht echter op het eu-atlantische ex
treem: Ierland en in het bijzonder West-
lerland. 
De kenmerken van het door de Golfstroom 
bepaalde West-Ierse klimaat zijn: gelijkma
tige milde temperatuur met gering verschil 
tussen zomer en winter, betrekkelijk hoge 
neerslag (lager dan in de vochtige tropen, 
maar veel hoger dan in de Midden-Euro
pese laagvlakten), een neerslag die gelijk
matig over het jaar verdeeld is, en bovenal 
een zeer hoge en constante luchtvochtig

heid. Dit heeft geleid tot het plantengeo-
grafisch opmerkelijke verschijnsel, dat in 
West-Ierland naast typisch atlantische soor
ten zowel boreale als mediterrane planten 
voorkomen, en dat montane tot alpiene 
soorten tot veel lagere zeehoogte afdalen 
dan verder oostwaarts op dezelfde breedte
graad het geval is; zo komt de arctisch-
alpiene Dryas octopetala in West-Ierland 
tot op zeeniveau voor. We zien hier dus 
zuidelijke planten, die koude winters mijden, 
samengaan met noordelijke, die het in hete 
droge zomers niet kunnen uithouden. Een 
tweede reeds lang bekende invloed van het 
atlantische klimaat is, dat vele ook uit Mid
den-Europa bekende soorten in het eu-
atlantische gebied hun oecologische ampli
tudo veranderen, d.w.z. zij stellen hier an
dere eisen aan hun milieu dan in Midden-
Europa; in de meeste gevallen komt dit er 
op neer, dat hun tolerantie toeneemt, m.a.w, 
dat zij in een grotere verscheidenheid van 
milieus en vegetatietypen blijken te kunnen 
gedijen. Sommige Midden-Europese onder
zoekers hebben dit wel betreurd; berucht 
is de helveticocentrische uitspraak van de 
Zwitserse botanicus E. Rübel: „Das atlan
tische Klima verdirbt den Charakter der 
Pflanzen". Het behoeft wel geen betoog, dat 
wij tegenwoordig dit standpunt verwerpen 
en deze geografische verschuiving van de 
oecologische amplitudo juist als een van de 
interessantste problemen van de geobotanie 
beschouwen; men moet bij het onderzoek 
hiervan allereerst nagaan, of men te maken 
heeft met diverse oecotypen (dus met een 
genetisch bepaald verschil), dan wel met een 
door het onderscheid in de combinatie van 
milieufactoren bepaalde variatie in reactie 
van hetzelfde erfelijk patroon („Gesetz der 
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relativen Standortskonstanz" van H. Walter). 
Er doen zich in Ierland, en in het bijzonder 
in het westen, echter ook andere planten-
geografische merkwaardigheden voor, die 
niet onmiskenbaar of slechts ten dele in ver
band gebracht kunnen worden met het eu-
atlantische klimaat; dit zijn enige interes
sante „disjuncties", waarmee men het ver
schijnsel bedoelt, dat een soort een verbrok
keld areaal bewoont en niet in staat is, met 
haar normale verbreidingsmiddelen (dia-
sporen) de hiaten tussen de brokken van dit 
areaal te overbruggen. De meest bekende 
is in ons geval de Noordamerikaans-Ierse 
disjunctie, waarvan Eriocaulon septangulare 
het klassieke voorbeeld is. Dit moerasplant
je behoort tot de vooral op het zuidelijk 
halfrond verbreide monocotyle familie der 
Eriocaulaceae, die 9 genera en 600 soorten 
telt. De enige Europese soort komt uitslui
tend langs de Ierse westkust van Cork tot 
Donegal — doch daar zeer algemeen — 
en in twee vice-counties in West-Schotland 
voor; dezelfde of althans een zeer nauw 
verwante soort is wijd verspreid in Noord-
Amerika. Minder spectaculair is het geval 
van het kleine, eveneens amfi-atlantische 
waterplantje Nafas flexilis, dat echter, be
halve van Noord-Amerika en zeldzaam van 
West-Ierland, ook sporadisch van Groot-
Brittannië, Scandinavië, Rusland en Noord-
Duitsland bekend is. 

De tweede belangwekkende disjunctie is de 
Hiberno-Iberische, waarvan Connemara 
drie klassieke voorbeelden kent, drie Erica
ceae: Erica mediterranea, de op onze E. 
tetralix gelijkende E. mackayana (fig. 1) en 
de veel opvallender Daboecia cantabrica; 
soorten die uitsluitend bekend zijn van 
West-Ierland en Noordwest-Spanje (E. 
mackayana) resp. tevens van Zuidwest-
Frankrijk en Portugal. 
Ierland is evenwel ook nog in een geheel 
ander opzicht voor ons, Nederlanders, bo

tanisch interessant, en wel, omdat het in veel 
mindere mate ontluisterd en genivelleerd is 
dan Nederland en de daaraan grenzende ge
bieden van het continent. Het landschap en 
de plantengroei van Ierland verkeren nog in 
de toestand, waarin ons land zich een halve 
eeuw geleden bevond. Niet door de mens 
beïnvloede natuur komt in het oude cultuur-
land Eire evenmin voor als ten onzent; maar 
de halfnatuurlijke landschappen, zoals hei
den, schraallanden en beweide venen, heb
ben in Ierland nog altijd het grootste aan
deel in het vegetatiedek, evenals tot in de 
twintigste eeuw in Nederland, waar ze thans 
zijn teruggedrongen tot enkele restanten in 
natuurreservaten. Hoewel de flora van Ier
land betrekkelijk arm is — ca. 1180 soor
ten van hogere planten —, lijkt ze daardoor 
veel rijker dan de Nederlandse; het grootste 
deel van de inheemse flora is in Nederland 
immers nagenoeg imaginair geworden, ter
wijl men diezelfde planten in Ierland, al
thans in het westen of ook juist in het mid
den, nog allerwege aantreft. We denken hier 
aan soorten als Beenbreek, Vetblad, Knop-
bies, Moerashertshooi, Goudveil, Lange 
zonnedauw, Moerasscherm, Spaanse ruiter, 
Lavendelhei, Duizendguldenkruid, Slanke en 
Veldgentiaan, Agrimonie, Hondswortel, Har
lekijnsorchis, Muggenorchis en Nacht
orchis. 

Ierland is te vergelijken met een schotel, 
waarvan de rand gevormd wordt door lage 
bergen en gebergten, die een ware staalkaart 
van geologische formaties zijn. Het uitge
strekte centrum heeft dus slechts een moei
zame waterafvoer; mede dank zij de hoge 
luchtvochtigheid is — of liever was, want 
ook hier slaapt de techniek niet — het dan 
ook grotendeels bedekt met hoogvenen. An
ders is het gesteld in de westelijke randge
bieden, waarvan we hier in het bijzonder 
Co. ( = county, d.i. provincie) Galway en 
daarvan dan weer speciaal het uiterste wes-
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ten, Connemara, beschouwen. 
Connemara, „het wonder van het westen", 
is een golvend, boomarm en bijna bosloos 
landschap, dat boven een overwegend cam-
brisch oergesteente bijna geheel is bedekt 
met heideachtig hoogveen, het zg. „blan
ket bog", door ons vertaald als „spreihoog-
veen". Hier en daar verheffen zich heuvels 
en lage bergen, waarvan de bekendste de 
groep van de „Twelve Bens" vormen. Het 
landschap wordt hier en daar doorsneden 
door rivieren en is bezaaid met duizenden 
grote en kleine meren (loughs), vooral in het 
meest westelijke gebied tussen Cloch na 
Rón („Roundstone") en Clochan („Clif-
den"), waar in totaal bijna evenveel water 
als land is (afgezien dan nog van de zee met 
haar talloze baaien en inhammen). In tegen
stelling tot het centrum des lands heeft dit 
gebied een vrije waterafvoer naar zee. Het 
spreihoogveen, waarmee het niettemin over
dekt is, is 'n oceanisch tvpe van ombrotroof, 
maar toch niet extreem voedselarm veen 
— een paradox die zijn verklaring vindt in 
het hier relatief hoge gehalte aan mineralen 
van de regen —, dat niet. zoals continentaal 
hoogveen, een gewelfde lens in een kom 
vormt, maar als een deken of sprei het re
lief van het land volgt, zich er dus over 
heen „spreidt" en tevens meer naar „sprei
ding" dan naar „concentratie" neigt (de 
naam „spreihoogveen" heeft dan ook een 
dubbele achtergrond). Op berghellingen is 
dit veentype sterk aan erosie onderhevig 
en is het gekloofd door tal van diepe, vaak 
meters diepe barsten, zodat het van grote 
afstand gezien een „broodkorstpatroon" ver
toont. 

Het oceanische spreihoogveen heeft geen 
uitgesproken bulten en slenken, en een op
vallend andere floristische samenstelling dan 
ombrotroof hoogveen zoals wij dat kennen. 
Gemeenschappelijk zijn soorten als Veen-
pluis en Eenarig wollegras (Eriophorum an-

gustifolium en E. vaginatum). Witte snavel-
bies (Rhynchospora alba), Pijpestro (Moli-
nia coerulea), Slijkzegge (Carex limosa), 
Ronde en Kleine zonnedauw (Drosera ro-
tundifolia en D. intermedia), de veenmos-
sen Sphagnum rubellum en S. papillosum 
en de levermossen Odontoschisma sphagni 
en Cephalozia connivens; maar terwijl de 
ons bekende Veenbes (Oxycoccus palustris) 
en Lavendelheide (Andromeda polifolia) er 
ontbreken (ze komen wel voor in het hoog
veen van centraal Ierland), onderscheidt 
het spreihoogveen zich enerzijds door mas
saal voorkomende typisch atlantische soor
ten, bv. de mossen Sphagnum imbricatum, 
Campylopus atrovirens en Pleurozia purpu
rea, anderzijds door de frequentie van een 
aantal soorten die grotendeels ook wel ver
der oostwaarts voorkomen, maar die dan 
in minder oceanische gebieden, zoals Ne
derland, grondwater-indicatoren („Mineral-
bodenwasserzeiger") zijn en bij ons dus in 
ombrotroof hoogveen ontbreken. Hiertoe 
behoren o.a. Beenbreek (Narthecium ossi-
fragum). Gagel (Myrica gale), Veelstenge-
lige waterbies (Eleocharis multicaulis), Dop-
heide (Erica tetralix en E. mackayana), 
Lange zonnedauw (Drosera anglica) en Vet
blad (Pinguicula vulgaris, alsmede de klei
nere plantjes van de eu-atlantische P. lu-
sitanica). Wanneer men wil, kan men met 
Braun-Blanquet & Tüxen (1) een associatie 
van vlakke bulten (Pleurozia purpurea-
Erica tetralix-associatie) onderscheiden van 
een in de slenken (Drosera intermedia-
Schoenus nigricans-associatie). 
Het gedrag van de in laatstgenoemde naam 
vermelde Knopbies (Schoenus nigricans) is 
lange tijd een van de klassieke oecologische 
raadselen van de plantengroei van West-
Ierland geweest. Immers, deze soort komt 
overigens, met name in Zuid- en Midden-
Europa, uitsluitend voor in min of meer 
kalkrijke moerassen, waar ze in het naar 
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Fig. 1. Erica mackayana, een soort die al
leen in Connemara en in NW-Spanje voor
komt („hiberno-iberische disjunctie"). In 
spreihoogveen langs de weg. Tombeola naar 
Clochan. Foto V. Westhoff. 

haar genoemde Schoenetum samengroeit met 
o.m. Parnassia (Parnassia palustris), Vlees-
kleurige orchis (Dactylorchis incarnata), 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) en 
Sturmia (Liparis loeselii). Er is daar geen 
sprake van Sphagna of van welke hoogveen-
plant ook. Toch is de Knopbies van het 
spreihoogveen morfologisch en genetisch 
(bv. naar aantal chromosomen) dezelfde 
als die van het kalkmoeras. Trouwens, ook 
in West-Ierland komt Schoenus nigricans 
wel degelijk in kalkmoerassen voor; alleen 
zijn die er daar maar weinig. 
Men heeft dit verschijnsel wel willen ver
klaren door de hoeveelheid mineralen die 
door de westerstorm vanuit zee in de ocea
nische regen worden gebracht en daardoor 
de bodem zouden bereiken. In geringe mate 
doet dit proces zich inderdaad voor, en hier
in wordt dan ook, zoals we boven reeds za
gen, de oorzaak gezocht van het voorkomen 
van elders „minerotrafente" soorten als 
Beenbreek in het spreihoogveen. Het is ech

ter heel wat anders om hiermede het op
treden van zulke soorten te verklaren die 
men ook elders in zeer voedselarm, zij het 
dan zwak mineraalhoudend milieu aantreft, 
dan de groei van een kalkplant als Knop
bies! Daarvoor is de hoeveelheid van de nau
welijks in het veenwater aantoonbare zou
ten veel te gering. We mogen daar nog wel 
even aan toevoegen, dat de Knopbies er in 
het spreihoogveen volstrekt niet verpieterd 
en miserabel bijstaat, zoals bij ons de Helm 
in de binnenduinen, maar er forse, vitale 
en goed bloeiende pollen vormen kan. 
De oplossing van dit raadsel is gevonden 
door Sparling (6). Deze ontdekte dat Schoe
nus nigricans zo gevoelig is voor het alumi-
nium-ion, dat men dit een vergif voor die 
soort mag noemen. Nu is het aluminium-
ion vrijwel overal in Europa een normaal 
bestanddeel van ieder milieu, ook van kalk
moerassen zowel als van hoogvenen, omdat 
het er inwaait met stof van elders. Waar 
echter een overmaat van kalk aanwezig is, 
wordt het aluminium-ion in gebonden vorm 
neergeslagen en onwerkzaam gemaakt. In 
de spreihoogvenen van West-Ierland bleek 
aluminium evenwel nauwelijks voor te ko
men: de van de oceanen komende wester
storm brengt geen stof mee. Connemara is 
dus „schoon", zo schoon als het klassieke 
Hollandse binnenhuisje (mits men niet op 
de bewoners lette). Nu ligt de verklaring 
verder voor de hand. 

Dergelijke onverwachte en ingenieuze vond
sten moeten ons voorzichtig maken met po
gingen, ogenschijnlijk topografisch bepaalde 
verschillen in oecologisch gedrag allereerst 
te willen toeschrijven aan een genetische di
versiteit, een onderscheid in oecotypen. 
Wellicht biedt deze elegante verklaring ook 
een oplossing voor het verschijnsel, dat de 
Knopbies in de duinvalleien van Terschel
ling in zoveel kalkarmere milieus groeit dan 
elders op het vasteland van Europa. Welis-
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waar is de toestand daar minder spectacu
lair dan in het spreihoogveen; de jonge, na
bij zee gelegen valleien bevatten nog een 
zekere hoeveelheid kalk, en hier groeit 
Schoenus inderdaad samen met Parnassia, 
Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis, 
Sturmia, en bovendien typisch „litorale", in 
het binnenland ontbrekende soorten als 
Noordse rus (Juncus arcticus ssp. balticus), 
Duinrus (Juncus alpino-articulatus ssp. atri-
capillus) en de duinvorm van Late zegge (Ca
rex scandinavica ofwel C. serotina ssp. pul-
chella). Maar zodra wij op Terschelling iets 
verder (het hoeft nog geen kilometer te zijn) 
van zee afraken en in wat oudere valleien 
terechtkomen, zien we Knopbies al in ge
zelschap groeien van Kraaiheide (Empetrum 
nigrum), een soort die terecht bekend staat 
als gebonden te zijn aan een zuur en kalk-
arm milieu. Ik herinner mij nog zeer goed 
de levendige verbazing van mijn Belgische 
collega C. Vanden Berghen, toen deze mij 
in 1946 op Terschelling bezocht en ik hem 
daar de combinatie van Schoenus en Empe
trum liet zien; zoiets was nog nooit vertoond. 
Ik ben nu geneigd dit verschijnsel hieraan 
toe te schrijven, dat in de bodem van het 
door westenwinden gezegende kustgebied 
van Terschelling eveneens aluminium ont
breekt, en we hopen dit nader te onderzoe
ken. 
Keren we terug naar Connemara. De bos-
armoede van dit land is duidelijk secundair, 
door de mens bepaald. Dit blijkt in de eerste 
plaats uit de stammen, stronken en andere 
houtresten, die allerwege in het spreihoog
veen worden aangetroffen, en in de tweede 
plaats hieruit, dat alle eilanden in de vele 
meren, waar de schapen niet kunnen komen, 
met dicht bos begroeid zijn. Dit bos ver
toont althans op drogere plaatsen enige 
overeenkomst met ons Eiken-berkenbos en 
is door Braun-Blanquet & Tüxen beschre
ven onder de naam „Blechno-Ouercetum", 

genoemd naar het Dubbelloof (Blechnum 
spicant). Legt men ergens een buitenplaats 
met een parkbos aan, zoals omstreeks 1885 
het landgoed Letterdyfe bij Cloch na Rón, 
dan blijken zich dank zij het milde, vochtige 
klimaat in enkele tientallen jaren ware woud
reuzen te kunnen ontwikkelen. 
Het landschap waar talloze zwervende scha
pen ieder jong boompje verslinden, hebben 
we tot dusverre nog maar zeer onvolledig 
beschreven. Het spreihoogveen ontleent (af
gezien nog van de meren) zijn speciale be
koring en landschappelijke schoonheid aan 
het contrast tussen het eigenlijke veen en de 
overal daaruit oprijzende en er mozaiekach-
tig mee afwisselende drogere bulten, plek
jes en plateautjes, begroeid met de in de 
bloeitijd overweldigende kleurencombinatie 
van de diepgeel bloeiende gaspeldoorn-soort 
Ulex gallii met de purperrode Erica cinerea 
en de forsere rode klokjes van Daboecia 
cantabrica. Vaak rijzen daaruit dan weer 
brokken graniet op; de daarop en er vlak 
omheen zich vaak afzettende dunne aard-
laag is het enige milieu van het spreihoog
veen dat althans gedurende korte tijd geheel 
kan uitdrogen, en hier treffen we dan ook, 
zij het in miniatuur, het enige „droge gras
land" van dit landschap aan (afgezien van 
de kust!): het Aireto-Sedetum anglici met 
Vroeghaver en Sedum anglicum, een roze 
bloeiende „muurpeper". 
De meren (fig. 2) in het spreihoogveen zijn 
over het algemeen omzoomd met een karak
teristiek plantengezelschap van oevers met 
wisselende waterstand boven een overwegend 
minerale ondergrond (hier uit graniet be
staande). In zulk een milieu treffen we de 
gezelschappen aan van het Oeverkruidver-
bond (Littorellion uniflorae), waarvan de 
kenmerkende soorten een speciale levens
vorm vertonen: een rozet van smalle, gaaf-
randige, meestal lijnvormige, platte of rol-
ronde bladen en één onbebladerde, al dan 
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Fig. 2. Een der talloze meertjes in het sprei
hoogveen van West-Connemara, nabij Tom
beola. Men ziet o.m. een grote pol Knop
bies en enige plantjes Waterdrieblad. Foto 
V. Westhoff. 

niet vertakte stengel met bloem of bloei-
wijze. Tot deze levensvorm, „isoetide" of 
„amfifyt" genaamd, behoren „convergente" 
vormen uit zeer verschillende plantenfami-
lies, zoals Lobelia dortmanna (Lobeliaceae), 
Littorella uniflora (Plantaginaceae), Isoetes 
lacustris (Isoëtaceae), Subularia aquatica 
(Cruciferae), en de reeds genoemde Erio
caulon septangulare (Eriocaulaceae): water-
varens, monocotylen, chori- en sympetale 
dicotylen. 

De Littorellion-vegetatie langs de oevers van 
de meren van Connemara nu bestaat over 
het algemeen voornamelijk uit de rozetten 
van Eriocaulon, Lobelia en Littorella, vaak 
met Moerasrus (Juncus bulbosus), soms met 
enige Waterlelies (Nymphaea alba), wat ijl 
Riet (Phragmites communis) of ijle Galigaan 
(Cladium mariscus), Waterdrieblad (Meny-
anthes trifoliata) en Plat blaasjeskruid 
(Utricularia intermedia). In het diepere 
water, dat nooit droogvalt, groeit eventueel 
Biesvaren (Isoetes lacustris); aan de drogere 

vaak droogvallende oeverzoom, landwaarts 
van de hier beschreven vorm van het ge
zelschap van Eriocaulon en Lobelia, mengt 
dit laatste zich met Veelstengelige water-
bies (Eleocharis multicaulis), Moerassmele 
(Deschampsia setacea), Duizendknoopfon-
teinkruid (Potamogeton polygonifolius), Late 
zegge (Carex serotina) en enkele andere 
soorten. 

Eriocaulon septangulare groeit ook over
vloedig op slap, fijn sediment (slib) langs 
de oevers van rivieren, zoals Ballynahinch 
River, maar dan in een ander gezelschap, 
waarin de zeldzame boreale soort Subularia 
aquatica, de Pilvaren (Pilularia globulifera) 
en Elatine (Elatine hexandra) het meest 
karakteristiek zijn. 

Het landschap van Connemara, zoals we het 
dusverre beschreven, is groots, woest en vrij
wel verlaten; nederzettingen zijn er nauwe
lijks. De menselijke bewoning concentreert 
zich langs de kust, die zeker niet buiten be
schouwing mag blijven, ja, die in zijn con
trast tot het spreihoogveenlandschap eigen
lijk het meest karakteristieke element van 
Connemara vormt. De uitermate grillige 
kustlijn is een aaneenschakeling van baaien, 
inhammen, schiereilanden, kapen en hon
derden kleine tot zeer kleine eilanden; ten 
dele bestaat ze uit rotsen waartegen de atlan
tische branding klotst en schuimt, ten dele 
echter ook uit blinkend witte stranden met 
echte en zelfs zeer mooie, zij het niet hoge, 
duinen. Het strand heeft hier de bijzondere 
eigenschap vrijwel geheel uit kalk te zijn 
opgebouwd; in het zuiden van de kuststrook 
bestaat het „zand" uit de huisjes van Fora-
miniferen en Nulliporen, in het noorden 
uit witte stukjes koraal. De wind waait dit 
„zand" over de westelijke kuststrook van 
Connemara, die daardoor een van het sprei
hoogveen volkomen afwijkende vegetatie 
heeft gekregen: meertjes rijk aan Moeras
hertshooi, Slank wollegras. Wateraardbei, 
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Teer guichelheil, Najas flexilis en fontein
kruiden, graslanden vol Gele lis en Moeras
spirea, en zeer soortenrijke droge graslan
den, waarin Bitterling, Hondswortel, Kalk-
bedstro, Veldgentiaan en Thijm het meest 
opvallen. Het is echter onmogelijk op deze 
hoogst interessante kuststrook, waarop 
Praeger (4) in zijn onvolprezen boek over 
de plantengroei van Ierland reeds de aan
dacht vestigde, in het bestek van dit artikel 
nader in te gaan. We hopen daar nog eens 
op terug te komen, maar er mag niet wor
den verzuimd hier te vermelden, dat Pro
fessor Heimans in de meertjes van het sprei
hoogveen en de kuststrook van Connemara 
de Desmidiaceeën-flora heeft bestudeerd en 
zijn belangrijke ervaringen daarmee nu ge
lukkig in een publikatie heeft vastgelegd 
(3). 
De kuststrook is, behalve van planten en 
vogels, ook het domein van de mens, vis
send, varend, turf stekend, aardappelen ver
bouwend, en schapen, honden en ezels hou
dend. Her en der duiken er de karakteris
tieke lage, witte Ierse huisjes te voorschijn 
met hun plantaardige dakbedekking, die 
nooit uit stro en zelden uit riet, doch meest
al uit Molinia of „sedges" (Cyperaceae) is 

gemaakt. Bij de huisjes, hetzij nog bewoond 
hetzij tot ruïne vervallen en eventueel met 
kamperfoelie begroeid, rijzen doorgaans ha
gen op van Fuchsia magellanica, een uit 
Zuid-Amerika ingevoerde, in Nederland niet 
winterharde heester die 's zomers met haar 
overdadige donkerrode bloemen tegen don
kergroen loof een extra kleurig accent aan 
het landschap geeft. 
Fascinerend is de kust van Connemara bo
venal door de voortdurende wisseling van 
licht en kleur. Zonneschijn, loodgrijze luch
ten en regenvlagen lossen elkaar in de loop 
van de dag af; en de aanblik is bij laag wa
ter met uitgestrekte geelbruine wierzones 
langs de kust geheel anders dan wanneer de 
vloed alles overspoeld heeft. 
Intimiteit en weidse ruimte, wisseling en 
rust zijn verenigd in het betoverende land, 
waarin het kleinste detail even nieuw en 
verrassend is als het meest grootse verge
zicht. 
Voor wie zich eenmaal met dit landschap 
vereenzelvigde, heeft de zogenaamde be
schaafde wereld dan ook geen aantrekkings
kracht meer. Al moet hij daar vertoeven uit 
nooddruft of plichtbesef, in zijn hart zal hij 
elders zijn: in Connemara. 
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