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Enige tijd geleden ving ik in 's Lands Plantentuin een jong Lorantlws-voge!tje, 
dat nauweliks vliegen kon en daarenboven een ziekelike indruk maakte. Ik zette het in 
een kooitje en toen mij bleek dat de ouders in de buurt van hun jong bleven, hing ik het 
~ooitje buiten op, in de hoop dat de ouden het diertje zouden blijven voederen. Inderdaad 
vlogen ze weldra af en aan met voedsel, dat uitsluitend uit Lorantizus-vruchten bestond. 

De slijmerige, kleverige wand van de vruchten wordt slechts gedeeltelik in de 
vogelmaag verteerd, zodat de uitwerpselen uit de zaden blijken te bestaan, die met het 
nog kleverig omhulsel gemakkelik aan takjes, op bladeren en boomstammen kleven. 

De volgende morgen telde ik niet minder dan 72 zaden, vastgeplakt op 't takje, dat 
gedeeltelik op de foto staat afgebeeld. Dit aanzienlik aantal levert wel een sterk bewijs 
voor de grote hoeveelheid vruchten, die één vogeltje op één dag opeet, voor de werkzaamheid 
van de vogels bij de verspreiding in het algemeen en voor de schadelikheid van de 
Lorantizus-vogeltjes in het biezonder. 

Het zaad ontkiemt zeer vlug en gemakkei ik en de verspreiding van deze woekerplant 
heeft dan ook op fataal snelle wijze door de Dicaeum-soorten plaats . 

Buiten zorg. C.R. 

TROPISCHE VRUCHTEN IN NEDERLAND. 

Verscheidene Europeesche gewassen werden in den loop des tijds naar Indië over
gebracht en vonden daar in den Buitenzorgschen Plantentuin of in verschillende bergstreken 
een meer of minder gunstigen kweekbodem. Maar zeldzamer waren uit den aard der zaak de 
tropische gewassen, die uit de kolonie naar het moederland gezonden werden ter voortplanting. 
En 't minst van al tropische vruchten. 

Wel is waar was er een tijd, de Compagniestijd, waarin men in Nederland tuk was 
op den invoer van tropische gewassen, ten einde daarvan zoowel de buitenplaatsen van 
vermogende liefhebbers als de botanische tuinen der akademiesteden te voorzien. Lang 
voordat de eerste . Victoria regia in den Amsterdamsehen kruidtuin ten aanschouwe van 
eene hewonderende burgerij hare bloemknoppen ontplooide, namen de schippers van de 
0. I. Compagnie het op zich om tal van Indische gewassen als deklast mee naar 't vaderland 
te nemen. Ook passagiers van de retourvloot gaven aan die voorliefde toe, ofschoon zulk 
soort van bagage kwalijk was aan te merken als het kooigoed , waarvan het vervoer voor 
iederen rang reglementair omschreven was . Zulk een omvang verkreeg dit vervoer, dat in 
1677, onder het bestuur van Joan MAETSUYKER, heeren bewindhebbers de verklaring aflegden 
dat de retourschepen zoozeer overladen werden met "plantsoenen, boomen ende gewasschen, 
dat zulks een groote verswackinge ende krenkinge van de schepen door alle die swaerte 
boven veroorzaakt wierd". Daarom werd dit misbruik met straf bedreigd; wie voortaan zijne 
botanische liefhebberijen in dit opzicht botvierde, zou de gage verbeuren welke op de 
thuisreis was verdiend. 1) 

Overigens hadden bewindhebbers indertijd zelve een voorbeeld gegeven in zake het 
aanleggen van die z.g. "thuynen" aan boord der schepen. Want reeds ten jare 1619 hadden 
zij den landvoogd CoEN de belangen van den Leidsehen Hortus Medicus aanbevolen, doordien 
hem de overzending van tropische planten gewassen verzocht werd. Later werd die 

1) N. I. Plakaatboek 11. 587. 
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opdracht uitgebreid tot de insecten, mineralen, zeegewassen en rariteiten, alles ten behoeve 
van de Leidsche verzamelingen, terwijl in eene Memorie omschreven werd hoe men 
(op de buitenbezittingen) die voorwerpen moest prepareeren en conserveeren alvorens ze naar 
Batavia op te zenden ter verdere verscheping. Onder het bestuur van baron VAN IMHOFF 
werd die lastgeving nog eens herhaald, en toen in 1751 bleek dat de meeste buitenkantoren 
aan dit "requisit" nog niet haddden voldaan, liet de regeering eene scherpe aanmaning 
volgen onder bedreiging met "ons regtmatig ressentiment ''. 

I. 

Bij deze zendingen van tropische gewassen was intusschen nimmer sprake van tropische 
vruchten, en het duurde tot de laatste jaren van de 17de eeuw alvorens zulkeene vruchtdragende 
plant naar Nederland werd overgebracht met de bedoeling ze daar te vermenigvuldigen. 
Het betrof de ananas [Ananas comasus (= A. sativus)] en de eersteling van die vrucht 
werd, waarschijnlijk tusschen de jaren 1679 en 1688, door den scheepskapitein TAK meegebracht 
uit Suriname. Eerst later kwamen er stekken van Java, waar de plant trouwens ook, wellicht 
door de Portugeezen, geïmporteerd werd. De reiziger SICKMORE schreef dat de ananas 
op Java en elders in den 0 . I. Archipel zonder de minste verzorging zoo goed wilde 
gedijen, dat het moeite kostte haar niet voor een inheemsch gewas aan te zien. Voorts 
dat de Westindische soort er als de beste gerekend werd. Te Amsterdam werd die eerste 
moederplant overgebracht naar den Hortus Botanicus, waar ze voldoende tot wasdom 
kwam om een drietal rijpe vruchten voort te brengen. En deze Hollandsche ananassen 
werden door burgemeesters van Amsterdam aan den Fransehen gezant graaf ct' AvAux 
voorgezet bij gelegenheid van den maaltijd, dien ze hem aanboden. Een van deze vruchten 
werd toen bij het nagerecht verorberd, terwijl de gezant vrijheid bekwam om de beide 
andere ten geschenke te zenden aan den koning van Frankrijk Zelfs voor dien vorstelijken 
disch golden deze vruchten als eene haute nouveauté uit Pornona's korfje. 

Eene dergelijke beleefdheid bewees Agneta BLOK aan de Staten van Utrecht, toen 
ze hun de ananassen zond gekweekt op haar buitenplaats Vijverhof aan de Vecht. Zij was 
gehuwd geweest met J. VAN DE WOLF, een zoon van VONDEL'S zuster. Van daar dat de 
Agrippijnsche Zwaan op dit huwelijk een bruiloftsvers maakte. Zij bezat op die buiten
plaats eene vermaarde kweekerij van uitheemsche vruchten en gewassen. "Hier", schreef 
COLLOT D' EsCURY, "werden in het jaar 1700, vier jaren vóór haren dood, voor het eerst 
in onze luchtstreek ananassen tot rijpheid gebracht, en op de gastmalen van vorsten en 
staatslieden prijkten de bewonderde vruchten op Vijverhof gekweekt. Ter eere van de 
Hollandsche Flora werden gedenkpenningen geslagen, gelijk de dichters haar verheerlijkten 
in thans vergeten liederen". · 

Die penning, geslagen in zilver en in koper, werd vermeld in Mr.J. DIRKS, Penning
kundig Repertorium, en gold de ananas, te zamen met een paar andere exotische gewassen. 
Elders werd zelfs eene buitenplaats naar deze vrucht genoemd. Een bewin.dhebber der O.I. 
Compagnie, Jacob VAN STIJEN, die zijne planten waarschijnlijk uit Indië had ontvangen, maakte 
daarvan zooveel werk dat hij zijne hofstede in de Rui gewei, in de Zijpe, Ananas noemde. 
Hij was een vermogend man, die zich zulke destijds nog kostbare botanische liefhebberijen 
niet behoefde te ontzeggen; ELIAS vermeldt van hem in De Vroedschap van Amsterdam, 
dat hij ten jare 1742 zes dienstboden en een koets met vier paarden hield, terwijl zijn 
jaarlijksch inkomen op 18 à 20 mille geschat werd; voor dien tijd eene belangrijke som. 

Ook op de lustplaats S o e I e n, bezongen door Claas BRUIN, werden ananassen 
gekweekt, en evenzoo op de vermaarde hofstede Zijde ba Ie n, buiten de Weert- of 
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Weerdepoort te Utrecht. In 1746 behoorde deze aan een voornaam zijdefabrikant David 
VAN MOLLEM, die bij de buitenplaats eene · zijdefabriek had opgericht. Dertig jaren te 
voren was de kweekerij van uitheemsche gewassen bezocht geworden door czaar PETER. 

Een bekend ananassenkweeker was Mr. Pieter DE LA COURT, vriend van den 
raadpensionaris jan DE WITT, die met zijn broeder jacob de heerlijkheid Meerburg 
bij Leiderdorp bewoonde. De prioriteit van de aanplant was een betwist punt, want ook 
deze werd genoemd als de man, die voor 't eerst ananassen in Nederland kweekte. CoLLOT 
D' EsCURY getuigde dat hij, met behulp van zijn tuinman Willem DE VINCK, de cultuur 
tot zulk eene hoogte bracht, dat zijne ananassen eene buitenlandsche vermaardheid ver
kregen en alom gezocht werden . En verder: "Dit heeft tot niet gering voordeel van 
Dt: LA COURT en zijnen hovenier gestrekt, doch waarbij men tevens moet opmerken, dat 
zij te voren aan deze kweeking veel moeite en vele kosten besteed hadden". 

Die uitkomst was van zooveel meer beteekenis, dewijl de proefn eming aan anderen 
mislukt was . De geleerde PALUDANUS te Enkhuizen , die eene volledige beschrijving van 
de ananas te boek stelde, teekende daarbij aan; "lek hebbe sommi ge planten hierafgehad 
in mijnen hof, die mij gebracht waren uit Brasiliën; dan, conde onse coude niet dragen" . 
Waarschijnlijk had deze kweeker verzuimd om voldoende maatregelen of voorbehoedmid
delen tegen die koude te nemen. Zulke tropische planten vereischten een bepaalden graad 
van luchtwarmte en van bodemwarmte; hierin was de practicus DE LA CouRT den 
theoreticus PALUDANUS vooruit. De Hollandsche ananassenkweeker droeg zorg de meest 
krachtige en knoestige der wortelspruiten of uitloopers van de moederplant uit te ki ezen 
en die over te brengen in potten, welke voor de helft met mos gevuld waren . Hij plaatste 
die potten in de aarde van een warmen bak, met eene bodemwarmte van 80 tot 90 gr. F. 
Zoodra die scheuten beworteld waren, werd de bak een weinig gelucht, en bij felien 
zonneschijn beschut. Aldus bekwam men in October goed bewortelde planten, die men 
liet overwinteren in een broeikas met eene bodemwarmte van 60 tot 70 gr. F. In April 
werden deze stekken uitgeplant in den vollen grond van een warmen bak, en nu en dan 
besproeid, totdat ze den natuurlijken groei hadden hervat. Overdag werd een weinig 
gelucht en 's avonds werd gesproeid, zoodat de planten geruimen tijd in een vochtige 
lucht konden tieren . Gedurende den alsdan volgenden zomer werd rijkelijk water gegeven, 
en nu en dan eenige vloeimest. Op die wijze behandeld gaven de planten gemeenlijk in 
October goede vruchten; men kon er, gelijk te Amsterdam, een ambassadeur op trakteeren. 

De kweeking uitsluitend in broeikassen was kostbaarder, maar niet moeilijker, 
wanneer de kweeker slechts zorg droeg voor voldoende bodemtemperatuur, 60 tot 80 gr. 
F. Het planten geschiedde zoodra er goede wortelspruiten voorhanden waren; wanneer 
deze zich eenmaal krachtig genoeg ontwikkeld hadden, dan konden ze tot vruchtzetting 
gedwongen worden door minder luchtwarmte en meer bodemwarmte. 

En toch hadden deze volgens een zorgvuldig procédé gekweekte vruchten naar 't schijnt 
geen hand water bij die, welke door eene tropische zon gekoesterd waren. 't Bleef eene 
poovere navolging van de Braziliaansche of Surinaamsche, en ook van de naar Java over
geplante vrucht. Aan Amsterdamsche burgemeesters of Utrechtsche Staten kon dit onder
scheid moeilijk opvallen, dewijl ze de punten van vergelijking misten, maar eerder aan 
een indischgast die proefondervindelijk den smaak van b. v. na na s B o gor kende . Dat 
deze Hollandsche ananassen een betwistbaar aroma hadden, zou men eenigszins mogen 
opmaken uit hetgeen een der figuren in "Sara Burgerhart", juffer Cornelia HARTOG, aan 
hare geleerde vriendin v. KWASTAMA schrijft: 
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"Nederduitsche Poëzy! quelle Sottise, ma chère! De goede, ik spreek niet eens van 
schoone Dichtstukken onzer Landgenooien zijn gelijk aan de Druiven uit Siberiën, en de 
Poëtische, door kunst en vlijt aangebrachte vruchten smaken zo insipide als de uitgebroeide 
Ananassen, die wij onlangs bij Mevrouw de Barones van Birchenstein op het dessert hadden". 

Doch zoo deze vaderlandsche vrucht den fijnen geur en smaak van de Indische 
al miste, tevens de scherpe, vaak nadeelige inwerking op de spijsverteringsorganen, waarvoor 
de ananas in Indië zelf te boek stond. Althans, bij den Hollandsehen kroniekschrijver 
vindt men geen waarschuwingen tegen het gebruik der vrucht, gelijk bij de oude Indische 
reisbeschrijvers. Vooral nieuwelingen in Indië werd in dit opzicht voorzichtigheid aanbevolen; 
het scherpe sap der vrucht kon blaren op de tong en snijding in het ingewand veroorzaken. 
Van daar dat men ze dikwijls vooraf in water of in wijn liet uittrekken. "Een recht rijpe 
Ananas", schreef Joan NIEUHOF "is een van de lekkerste vruchten die men in Indiën 
vindt, en smelt in den mont als zuiker, maer d' onrijpe hebben een scherpbijtende en 
vergiftigen aert bij haer. Zelfs de rijpe hebben een doordringende en scherpe kracht, als 
sterk water. Dies men dezelve zober gebruiken moet, indien men in geene ongezontheid 
wil vervallen. Indien men deze vruchten niet eenigen tijd liet weeken in wijn, die dan na 
de geur van de vrucht smaekt, zij zouden 't vel van 't verhemelt des monts en de tonge door
bijten, en de koortse en doodelijken bloetloop verwekken". 

De ervaring had dan ook geleerd dat door de aanwezigheid van kristallen van 
zuringzure kalk (raphiden) het sap der vrucht zeer prikkelend, zelfs ontstekend kon in
werken op de slijmvliezen van het darmkanaal, en bij de Inlanders werd de onrijpe ananas 
somtijds aangewend als abortivum. De westersche apotheek deed daarvoor andere middelen 
aan de hand. Ook werd het Indische gebruik om de geschilde vrucht met zout water af te 
wasschen in Nederland niet gevolgd. De eigenlijke kweekerij aldaar ving aan met de 
18de eeuw, en er was een tijd, waarin deze tropenvrucht tamelijk overvloedig op de tafels 
der aanzienlijken voorkwam; althans, COLLOT D' EsCURY schreef naar aanleiding van die drie 
eerstelingen in den Amsterdamsehen Hortus: 

"Dit was zeker eene opmerkelijke bijzonderheid, want de ananasplant moge in 
sommige tuinen als zeldzaam gewas bekend zijn geweest, men nuttigde de heerlijke vrucht 
nog zoo algemeen niet als later en heden ten dage". 

Die algemeenheid was voor een deel te danken aan de cultuur in de akademische 
kruidtuinen; behalve de Amsterdamsche bezat ook die te Leiden reeds in 1686 eenige 
ananasplanten. Voorts aan de kweekerij op Meer burg, waar de zoon van Mr. Pieter 
DE LA CouRT de door zijn vader aangevangen cultuur voortzette en de stekken naar ver
schillende oorden des lands verzond. Destijds werd ~r nog niet zooveel gereisd in binnen
en buitenland, er waren zooveel meer groote buitenverblijven waarvan de eigenaars aan 
hunne botanische experimenten en liefhebberijen konden toegeven, en waar men mooie 
ananaskassen aantrof. Er werd aan die cultuur veel moeite besteed, want de tuinman, die zijns 
meesters tafel van die vruchten voorzag, verwierf zich daardoor den naam een kundig vakman 
te zijn, en het bezit van een ananaskas gold nog altijd als 'n soort van botanische weelde . 

't Was ook uit de kassen van Meer burg, dat de eerste ananasplanten in 
Engeland werden geïmporteerd. De Earl of PORTLAND (graaf BENTINCK; de vriend van den 
koning-stadhouder WILLEM Ill) bracht die over naar zijn aangenomen vaderland, waar de 
vrucht sedert bekend werd onder den naam van pin e-a p pI e (van het Spaansche woord 
p i n a). De eerste rijpe ananas werd daar gekweekt op het landgoed van Sir Mattheus 
DECKER, te Richmond in Surrey, wiens naam voorkwam op een lijst van baronets van het 
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jaar 1754. In Frankrijk vond de cultuur mede ingang, al was 't dan niet juist ten gevolge van 
het ananassengeschenk van graaf D'AvAux:aan den koning. De kroniekschrijver des lands ver
meldde: "Ce n'est qu'en 1733 que la culture d'ananas a obtenu en France les premiers fruits". 

In Nederland ging deze bijzondere soort van vruchtencultuur allengs te loor, te 
zamen met het verdwij nen der buitenplaatsen van vermogende liefhebbers. Ananassenkassen 
worden nog slechts sporadisch aangetroffen. En in later tijd verdrong het geïmporteerde 
product het met zooveel moeite en omslag eigengekweekte sedert van den Riau-archipel 
en naburige eilanden jaarlijks honderdduizende ananassen naar Singapore vervoerd werden 
-om daar in bussen geconserveerd te worden; een Ntikel waarvoor Londen welhaast de 
stapelmarkt werd. S. KALFF. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 
Een abnormaal gevormde Conus-schelp.- Een tijd geleden kreeg ik van iemand de in ne ve nstaande 

figuur afgebeelde schelp cadeau. Deze schelp, die door Dr. F. HAAS van het Senekenberg Museum te 

Abnormaal gevormde Conus ocllroleucus; 
iets meer dan nat. gr. 

Frankfort werd gedetermineerd als Conus oclzroleucus, vertoont 
een abnormaliteit, welke me interessant genoeg lijkt om er even 
de aandacht van de lezers van dit tijdschrift op te vestigen . 
De bewus te schelp bevindt zich thans in de collectie van het 
Senekenberg Museum; Dr. HAAS breng ik hierbij gaarne mijn 
dank voor zijn hulp bij het op naam brengen van de sc help . 

De schelp of schaal van een slak is een product, dat 
door een huidplooi van het levende dier- den z g.n. mantel
afgescheiden wordt. Met den groei van het dier gaat ook
a lthans in de allermeeste gevallen- een vergrooting van de 
schelp gepaard, welke speciaal door den rand van den mantel 
wordt bewerkstelligd. Bij onze Conus-schelp zou die vergrooiing 
normaliter hierin hebben bestaan , dat de vrije rand van de 
laatste winding- de buitenste mondrand dus- over de geheele 
lengte regelmatig zou zijn toegenomen. Dit is evenwel niet het 
geval geweest, zooals op de teekening duidelijk uitkomt. De mond 
(de opening) van de schelp is n.l. tijdens de laatste groeiperiode 
van de slak veel kleiner (korter) geworden dan hij oorspronkelijk 
was op iets jongeren leeftijd van het dier. Een vcrklaring van dit 
verschijnsel zal m.i wel gezocht dienen te worden in de om
standigheid, dat er indertijd bij X een vreemd voorwerp (een klein 
steentje of een stukje koraal of iets dergelijks) tusschen den 
mantelrand en de schaal is geraakt, waardoor de mantelrand 

nog wel is doorgegaan met de afzetting van schaalsubstantie, maar nu niet meer over de geheele lengte 
van den buitensten mondrand. De groei van de schaal begon· weer opnieuw even onder de plaats, waar 
het vreemde voorwerp zat. Zekerh eid omtrent dit vermoeden zou bijv . te krijgen zijr.r door de schelp open 
te zagen en te zien of er inderdaad een vreemd voorwerp (al dan niet bedekt door schaalsubstantie) op 
de aangegeven plaats voorhanden is . 

Medan, 19 Augustus 1923. ]. C. v. d. MEER MOHR. 

Een interessante proefneming in uitzicht.- Door de welwillende tusschenkomst van den Heer 
G. J. T ERWIEL, den bekenden kapitein van de "Nederland", aan wien het reeds herhaaldelijk gelukt is 
dieren, die nog nooit levend in Europa aangebracht waren, behouden naar Artis in Amsterdam over te 
brengen, mocht ik vaA die beroemde Amsterdamsche instelling een zending van de Mexikaansche 
watersalamander of axolotl (Amblystoma tigrinum) ontvangen . 

Aangezien de stam van axolotls te Amsterdam reeds sedert verscheidene geslachten gewend is 
geworden aan d e lage temperaturen , die 's winters in het Aquarium kunnen optreden, werden reeds 
eenige .maanden geleden door den Heer PORTIELJE de noodige voorbereidingen getroffen om de jonge 


