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SUMMARY. 

The majority of the scientific papers of HUGO DE VRIES deal with subjects 
in the field of plant physiology and later, genetics. This has given the impression to 
many that HUGO DE VRIES knew nothing about plant systematics. In tfiis paper 
it is shown that the contrary is true. At the time HUGO DE VRIES started his 
university studies, he was already thoroughly familiar with the flora of his native 
country. He had collected ?. herbarium which he stated to be complete and for years 
he determinated and classified the plants, which had been contributed to the herbarium 
of the Netherlands Botanical Society. 

The botanical activities of DE VRIES as a secondary school student are described 
and some remarks on his botanical activities as an university student and in later life 
are added. TTiree unpublished essays, written by DE VRIES as a secondary school 
student are presented. One of these discusses the sand dunes near Haarlem, the city 
where he was bom and near the Hague, the city where he lived from 1862 to 1866. 
The second one discusses the moors at the border line of the provinces Overijssel and 
Drenthe, while the third one tells us about his visit to the North Sea island : Ameland. 
Although only a few of the many papers of DE VRIES deal with field biology and 
his duties as a professor in Amsterdam did not include the teaching of plant systematics. 
he always encouraged field biology among his students, led numerous excursions and 
in his retirement continued to study the native flora, especially the very interesttng 
flora of South Limburg. 

Reeds als leerling der lagere school voelde HUGO DE VRIES rich 
aangetrokken tot de plantkunde. Dit is misschien niet vreemd want H a a r 
lem, de stad w a a r hij op 16 februari 1848 geboren werd, was niet aUcen 
ecn middelpunt van de bloemencultuur; de omgeving had ook een onge-
woon interessante inheemse flora. Zijn latere, doch veel oudere vriend 
F.w. VAN EEDEN, de vader van de dichter en schrijver FREDERIK VAN 
EEDEN. schreef hierover in 1866 : 

De omstreken van Haarlem bezitten een groote verscheidenheid van 
terrein; van daar ook onder de planten grooter afwisseling dan elders. 
Langs de IJ liggen lage kleiachtige streken, in den Haarlemmermeerpolder 
klei-. veen- en zandgronden, langs het Spaarne zand en veen, ten westen 
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de hoogere zandgronden, de duinen en het zeestrand. De flora der zfltige 
IJstreek vertegenwoordigt den plantengroci der Zeeuwsche eilanden, de 
bosschen langs het duin en den Haarlemmerhout herinneren de flora van 
Gelderland; de duinpannen bevatten vele bewoners der drassige heide-
streken van het oosten van het land, terwijl de duinen zelve nu en dan 
een plantenvorm der Duitsche gebergten en van het hooge noorden ver-
toonen. Om Haarlem zijn weiden, bouwlanden, zoet-, zout- en brakke 
waterplassen en heuvelstreken; van het vruchtbaarste land tot de barste 
wildernis, van het beekje tot den oceaan zijn bijna alle overgangen voor-
handen; voorzeker een voorrecht dat vele steden van Holland, zelfs van 

Nederland moeten missen (1). 

Het is niet verwonderlijk dat in die tijd de plantkunde als liefheb-
beri)' werd aangemocdigd onder de jongeren. De HoUandschc Maat-
schappij van Landbouw loofde ieder jaar een zilveren medaille uit voor 
de beste collectie van 100 gedroogde wilde planten, voorzien van hun 
nederlandse en latijnse namen en vindplaats, ingczonden door jongelui 
beneden de zestien jaar. In ongepubliceerde aantekeningen van HUGO 
DE VRIES zelf vinden we dat hij in 1860, dus als 12-jarige schooljongen, 
aan de wedstrijd meedeed en een tweede prijs krceg; op een andere plaats 
zegt hij dat het in 1862 was en dat hij een eervolle vermelding kreeg. 
Welke van deze twee mededelingen de juiste is kon nog niet worden uit-
gemaakt; indien de eerste juist is moet HUGO DE VRIES zich als lagere 
school leerling reeds met de plantkunde bezig hcbben gehouden. Ecn 
laterfe vriend van HUGO DE VRIES, de latere microbioloog BEIIERINCK, 

die drie jaar na DE VRIES ook in Haarlem geboren was, won de prijs in 
1866 op 15-jarige leeftijd. 

De opgave van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw was 
niet zo gemakkelijk als ze schijnt. Honderd verschillende planten te vcr-
zamelen in de omgeving van Haarlem was eenvoudig, maar het drogen 
en monteren heeft aan BEIJERINCK grote moeilijkheden opgeleverd. zoals 
zijn biograaf (2) ons vertelt; het determineren was echter het lastigste. 
Er waren in die tijd twee floras van Nederland, die van GORTER (1767) (3) 
en die van VAN HALL (1825-1840) (4). Die waren echter in het latijn 
geschreven en dus van weinig nut voor HUGO DE VRIES. Ook waren er 

(1) F.W. V A N EEDEN, De flora der Hollandsche duinen, Album der Natuur. 15, 
33-58, 1866. Zie p. 34. 

(2) L.E. DEN DOOREN D E lONG, Beijerinck, the Man. In : Martiaus Willem 
Beijerinck, his life and work. Tlie Hague, Martinus Nijhoff, 1940. Zie p. 10. 

(3) D. D E GORTER, Flora belgica, Utrecht, 1767-1777. 
(4) H.C. V A N HALL, Flora Belgii septentrionalis, sive Florae Batavae Compendium, 

Amsterdam, Sepp en Zoon. 1825-1840. 
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vrij veel locale floras, bijvoorbeeld die van LOOSJES (1779) (5) voor de 
omstreken van Haarlem. Dit boek was echter weinig meer dan een lijst 
van planten met hun groeiplaatsen. 

Vermoedelijk was er ook niemand aan wie HUGO DE VRIES om raad 
kon vragen. Hoewel de familie al twee generaties lang in Haarlem woonde. 
de grootvader ABRAHAM had zich er gevestigd als Doopsgezind predikant 
in 1803, terwijl de vader GERRIT er zich later vestigde als advocaat, had 
de familie vermoedelijk geen kcnnissen onder de bloemkwekers. D e 
Doopsgezinden hadden de neiging om hun kennissen en vrienden onder 
hun geloofsgenoten te zoeken. Het is tekenend dat HUGO DE VRIES de 

kenner van de Neder landse flora F.w. VAN EEDFN, pas in 1864 leerde 
kennen, twee jaar nadat de familie DE VRiES naar den H a a g was verhuisd 
en dat er niets is wat er op wijst dat HUGO DE VRIES de beroemde bollen-
kweker KRELAGE, die hem later verzocht het onderzoek van de ziekten 
der bloembollen ter hand te nemen. reeds in zijn jeuqd te Haar lem kende. 
En zonder twijfel waren HUGO'S onderwijzers op de laqere school en zijn 
leraren aan het gymnasium, dat hij twee jaar lang te Haarlem bezocht. 
niet in staat hem te helpen. D e jonge HUGO DE VRIES moe.st dus op zijn 
eigen benen staan in zijn botanisch werk en zijn, zij het niet volledig, sue-
ces in de wedstrijd moct hem hebben aangemoedigd om door te zetten. 

W e vinden dan ook in de aantekeningen van HUGO DE VRIES dat hij , 
in 1862, het jaar waarin de familie naar den H a a g verhuisde, daar HUGO'S 
vader benoemd wa.s tot lid van de Raad van State, begon met wat hij 
noemde het «Herbanurn Phanerogamae Indigmae-». 

In den H a a g volgdo uuGO nog vier jaar het onderwijs aan het gym
nasium en het was gedurendc die tijd dat hij VAN EEDEN leerde kennen, 
alsmede OUDEMANS, wiens ionqere collega HUGO DE VRIES later zou 

zijn. In die tijd had OUDEMANS ji'ist zijn flora van Neder land (1859-1862) 
voltooid ( 6 ) , het feit dat dit handboek ter beschikking kwam heeft er 
misschien toe bijgedragen dat HUGO DE VRIES besloot een herbarium aan 
te leggen. 

De. voor zijn botanische ontwikkeling belangrijkste persoon, die 
HUGO DE VRIES echter in zijn Haagse tijd heeft leren kennen is de Leidse 
professor SURINGAR geweest; van hem heeft HUGO DE VRIES in die tijd veel 

geleerd en veel steun gekregen. 

(5) A. LOOSJES, Flora Harlemica, of Lijst van planten rondom Haarlem in het wild 
grocyende, Haarlem, Jacob Tydgat. 1779. 

(6) C.A.J.A. OUDEMANS, De Flora van Nederland ten behoeve van het algemeen 
bcschreven. Haarlem, A.C. Kruscman, 1859-1862. 
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Het midden van de negentiende eeuw zag een opbloei van de botani
sche wetenschap. De Nederlandsche Botanische Vereeniging werd opge-
richt in 1845: in 1848 werd de uitgave van het Nederlandsch Kruid-
kundig Archief begonnen. Een van dc doelstellingen van de nieuwe 
ver'eniging was een wetenschappelijke flora voor Nederland samen te 
stellen, daartoe werd door de vereniging onder andere een herbarium 
aangelegd, dat de grondslag moest vormen voor de Prodcomus Florae 
Batavae, de voorloper van de definitieve flora, die echter nooit vcr-
schenen is. 

Dit herbarium werd in 1857 toevertrouwd aan de jeugdige professor 
SURINGAR, die sedert 1855 buitengewoon- en sedert 1862 gewoon hoog-
leraar aan de Leidse universiteit was. Het herbarium werd voortdurend 
verrijkt met inzendingen vanuit alle oorden van Nederland. De taak van 
het determineren, monteren en classificeren van de inzendingen werd door 
SURINGAR aan HUGO DE VRiES opgedragen, die daartoe jaren lang zijn 
zaterdagmiddagen in Leiden doorbracht. Op latere leeftijd heeft HUGO 
DE VRIES dit werk in het Album der Natuur beschreven (7). 

Teneinde zijn herbarium te vermeerderen heeft HUGO DE VRIES in zijn 
zomervacanties reisjes ondernomen in verschillende delen van Nederland. 
Volgens WENT, een latere biograaf (8), waren dit familiereisjes. W e 
kunnen het ons echter moeilijk voorstellen dat HUGO'S vader, de deftige 
GERRIT DE VRIES met vrouw en kinderen van dorp tot dorp trok, en het 
lijkt dan ook waarschijnlijker dat die tochten door HUGO alleen of in 
gezelschap van zijn jongere broer RUDOLF ondernomen werden. Van zijn 
laatste rteisje gedurende zijn gymnasiumtijd zegt HUGO DE VRIES in zijn 
aantekeningen uitdrukkelijk dat hij het alleen maakte. en te voet. De 
volgende reisjes zijn door HUGO DE VRIES aangetekend : 

1863 : Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe, 
1864 : Brabant, Zeeland, Belgie en Limburg 
1865 : Overrijsel. Drenthe. Groningen en Friesland. 

Gedurende zijn laatste gymnasiumjaar heeft HUGO DE VRIES een 
drietal kleine opstellen geschreven. die nu nog in de Hortus Botanicus 
in Amsterdam bewaartd worden. Ze zijn geschreven in een school-
schriftje in een duidelijke hand. Het eerste van de drie. met het opschrift 
Duinen heeft de volgende notitie aan het begin : «Voornamelijk naar 
aanleiding van wandelingen tusschen 26 Aug. en 2 Sept. '65 en vroegere 

(7) HUGO DE VRIES, Over het nut van Herbarien, Album der Natuur, 57, 48-55, 
1908. 

(8) F.A.F.C. WENT, Hugo de Vries, Haarlem, Tjeenk Willink 6 Zoon, 1900. 
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ontdekkingen». A a n het einde van het opstel staat : «20 Oct . '65. Ik 
moet thuis zijn om een stijven nek. Vervolg, later, wie weet wanneer» . 
Het vervolg is vermoedelijk nooit geschreven; de beide andere opstellen 
volgen het eerste zonder dat er ruimte is open gelaten voof het vervolg. 
De drie opstellen zijn dus blijkbaar alle drie geschreven in 1865, de bcidc 
laatste hebben duidelijk het voetreisje van 1865 tot onderwerp. 

Deze opstellen zijn de eerste voorbeelden van een typische stijl in 
ihet schrijven over de natuur. Het is niet onwaarschijnlijk dat F.W. VAN 
EEDEN deze opstellen gezien heeft en misschien ihebben ze hem geinspireerd 
tot het schrijven van zijn artikelen over de duinen (1866) ( 9 ) , de 
bossen van Kennemerland (1867) (10) en Texe l (1868) (11 ) , die in de-
zelfde trant zijn geschreven als de opstellen van DE VRIES. Of was het 
misschien omgekeerd en heeft HUGO DE VRIES het opstel van VAN EEDEN, 
dat in Februari 1866 werd afgedrukt, reeds voor dc publicatie gezien 
en als model genomen ? 

In het volgende worden de drie opstellen van HUGO DE VRIES 

precies weergegeven zoals ze geschreven zijn, met behoud van zijn 
spelling, die soms niet consequent is, zie bijvoorbeeld zijn behandeling 
van het werkwoord «groeien». Er is echter een uitzondering gemaakt 
voor het geval van het woord «duin», waarvan D E VRIES dikwijls het 
lidwoord weglaat, bijvoorbeeld : «Begeeft men zich echter achter Meeren-
berg, diep in duin....». In die gevallen zijn de lidwoorden toegevoegd, 
terwijl tevens op enkele plaat.scn een zin gecompleteerd is door de ont -
brekende woorden toe te voegen, tussen haakjes geplaatst. 

Planten worden door HUGO DE VRIES bijna zonder uitzondering bij 
hun latijnse namen genoemd. W^e hebben van iedere plant de nederlandse 
naam in voetnoten gegeven. alsmede de pagina waarop de plant te vinden 
is in de laatste uitgave van de bekende flora van HEIMANS, HEINSIUS en 

THIJSSE (12) . In sommige gevallen zijn synoniemen opgegeven en voor 
planten die in genoemde flora niet voorkomen werd de driedelige flora 
van HEUKELS gebruikt (13 ) . 

Het stukje over de duinen toont aan dat HUGO DE VRIES de duinen 
tussen Naaldwijk en Velzen goed kende en doet vemroeden da t hij heel 

(9) Zie noot 1. 

(10) F . w . V A N EEDEN, De bosschen van Kennemerland, Album der Natuur, 16, 

148-160, 183-192, 193-219, 1867. 

(11) F .W. V A N EEDEN, Tessel, Album der Natuur, 17, 330-345, 353-370, 1868. 

(12) E. HEIMANS, H.Vv'. HEINSIUS en JAC. P. THIJSSE, Geillustreerde flora van 
Nederland, Amsterdam, W . Versluys, 1965. 

(13) H. HEUKELS. De flora van Nederland, Leiden, E.J. Brill, 1909-1911. 
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wat zwerftochten door die duinen maakte. Dat hij in de gelegenheid 
was oude kaarten van de duinen te bestuderen wordt verklaard door het 
feit dat zijn vader een deskundige was op het gebied der waterschappen 
en de topografie van de polders, speciaal in Noord Holland nauwkeurig 
bestudeerd had. Hij bezat vermoedelijk een verzameling oude kaarten of 
kon ze tenminste gemakkelijk ter inzage krijgen. HUGO heeft van dere 
omstandigheid zeker goed gebruik gemaakt Van de topografie die door 
DE VRIES vermeld wordt is nu het grootste deel verdwenen; de beekjes 
en meertjes zullen wel opgedroogd zijn nadat de duinwaterleidingen zich 
over practisch het gehele duingebied verspreid hebben. De eigenlijke wan-
dehng die HUGO DE VRIES, na zijn inleiding beschrijft, gaat vanuit Haarlem 
westwaarts. Sommige topografische namen, zoals het «Viburnum boschje* 
en de «Pinus laan» zullen wel namen zijn, die HUGO DE VRIES zelf had 
uitgedacht. De idee dat de Rijn in vroeger tijden in dc buurt van Haarlem 
de zee zou hebben gevonden wordt ook door VAN EEDEN in zijn boven-
genoemd artikel over de bossen van Kennemerland vermeld. Een paar 
maanden later kwam hij hier nog eens uitvoerig op terug (14) en vertelt 
ons dat er reeds aanduidingen hierover te vinden zijn in oude kronieken, 
wijst op de getuigenis der planten, zoals ook DE VRIES doet en vermeldt 
dat onlangs kleilagen waren gevonden die op een oud rivierbed wezen. 

DUINEN. 
Duinen zijn voorzeker aan alle Hollanders bekend, doch lang niet 

alien hebben er dezelfde gedachte over. Gewoonlijk strekken de wande
lingen in de duinen zich dan ook niet tot de belangrijkste plekjes uit. 
Men ziet de duinen zooals ze zich in de onmiddelijke nabijheid der 
steden vertoonen; het zijn een aaneengeschakelde menigte zandheuvels, 
nu eens hooger, dan weer lager, met dor gras en mos begroeid, hier en 
daar met enkele boomen, behalve dan waar ze aan het meer bebouwde 
land grenzen, Slechts aardappelvelden brengen er eenige verandering in; 
doch de waarlijk schoonc plaatsen, de duinpannen en duinboschjes. die 
zijn aan de meesten onbekend. 

Welk een schoon gezicht is het niet als men van een dier hooge 
duinen achter Middenduin, de uitgestrekte bosschen ziet die, meestal uit 
laag berkenhout bestaande, slechts hier en daar door duintoppen afgewis-
seld worden. Of als men vanaf een duin achter Wassenaar een bijna 
onafzienbare vlakte ziet, als bezaaid met enkele boompjes, verspreide 
boschjes en hier en daar zich verheffende randhoogten. 

Doch aan de overkant dezer vlakte zien wi] in de hooge duinen ver-
scheidene witte plekken. Het zijn de kommen die de wind er in uitholt. 

(14) F .W. VAN EEDEN, Nader bewijs voor een voormalige uitmonding van den 
Rijn in Noord Holland, Album der Natuur, 16, 311-312, 1867. 
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Zoo ecnmaal ecn kleine opening aan de wind bloot staat, dan duurt het 
niet lang of deze holt haar uit. verdrijft het zand van onder de wortels 
der omringende planten, doet deze aldus in.storten en weldra kan niets de 
algeheele uithoUing van het duin bcletten. Vcrscheidene pannen heb ik 
gezien vanwaar de wind, zelfs in de hoogste duinen, het zand tot op 
het water weggewaaid had, zoodat men bij niet al te droog weder op 
minder dan een voet onder den bodem, het water reeds kon zien opwellen. 
Een hiermede overeenkomstig verschijnsel is het vcrwaaien van geheele 
duinen. Op een winderige dag kan men soms bij die duintoppen, die reeds 
geheel van plantengroei ontbloot, vrij aan het spel der winden zijn 
overgegeven, groote massa's zand zich zien verplaatsen en, zoo zich hier 
een boschje bevindt, dit eindelijk geheel bedelven. 

Het gevolg is bij de meeste duinen dat hun voet zeer glooiend is, 
zoodat het verschijnsel niet zoo duidelijk kan worden waargenomen. 
Begeeft men zich echter achter Meerenberg diep in de duinen, dan ont-
moet men verschillende duinen, die op winderige dagen altijd evenzeer 
hezig zijn landwaarts voort te marcheeren, een vrij steile voet hebben, of-
schoon niet zoo steil, of de toppen der bomen die reeds bedolven zijn, 
steken er nog gedeeltelijk boven uit. 

Doch genoeg van de vcrschijuselen waardoor de aanblik der duinen 
niet alleen onophoudelijk verandert, maar waardoor zij ook, zoo ze niet 
in tijde tegengegaan worden, steeds het bebouwde land trachten te ver-
minderen om aan de zee een grootere plaats in te ruimen. Wij willen 
nu onzen blik naar de lagere gedeelten wenden, en daarbij voorname-
lijk het oog houden op hare plantaardige voortbrengselen, die de duinen 
tot een zoo belangrijkc werkplaats voor den botanist maken. 

De streek, die wij op de meeste enigszins groote kaarten van Holland 
beteekend zien met mrestal even hooge duintjes, die zonder onderscheid 
alien op gelijke afstanden, en dikwiljs bijna geregeld bij elkander zijn 
geplaatst, levert in wczenlijkheid een geheel ander schouwspel op. Nu 
eens vindt men uitgestrekte vlakten, door geen enkele duin onderbroken; 
dan weder zijn zij kleiner of met lage heuveltjes bezaaid. Nu eens is het 
een aaneengeschakelde reeks van honderden aardappelvelden, slechts 
door walletjes gescheiden, dan weder is het een golvende vlakte die hier 
en daar met boschjes begroeid is, of ook wel een geheele boschstreek die 
men tusschen de duinen vindt. Van de grootste dezer vlakten vindt men 
op nauwkeurige kaarten dikwijls enkele met namen aangeduid, de kleine-
re zijn veelal of weggelatcn of zoo geteekend, dat men niet herkennen 
kan, welke uit de wezenlijkheid ermede bedoeld zijn, 

Een ander soort van laagtcn in het duin zijn de pannen. Deze 
zijn veelal van geringc uitgestrektheid, meerendeels tusschen hooge duinen 
ingesloten, en sterk begroeid. Zij zijn het. die aan de botanici den 
rijksten schat belooven. 

Eer wij echter door eenige wandelingen dit willen pogen te staven, 
moeten wij nog op een punt opmerkzaam maken, dat voor wandelaars 
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van gtoot belang is. Want, als wij op een heeten dag de duinen afloopen, 
om in onzen bus een rijken oogst te vergaren, hoe smachten wij dan 
dikwijls niet om ons dorstend lichaam te laven. en het daardoor beter tot 
de wandeling in staat te stellen. 

Onze meegevoerde voorraad geraakt meest reeds spoedig op en onze 
hoop is alleen gevestigd op de soms in de duinen voorkoraende putjes. Deze 
putjes, meestal met helder water gevuld, doch enkele malen ook door een 
stinkende waterplant, een Chara (15), onrein gemaakt, worden om ver
schillende redenen in het duin gegraven en onderhouden. Meestal zijn zij 
ten dienste van het wild, vooral van de fazanten, soms ook voor de 
schapen die in het duin geweid worden (bij Katwijk en Wassenaar, ook 
te Loosduinen); enkele malen vindt men ze ook langs de wegen die naar 
of tusschen de akkers loopen, ten dienste der bouwlieden. 

O p oude kaarten vindt men in het duin wel eens meertjes opgegeven, 
en waarlijk, ofschoon men deze tevergeefs zou zoeken. zoo bestaan er 
in het duin, tusschen Overveen en Meerenberg. toch kommen, waarin bij 
zeer vochtig weer wel eens water gezien wordt, en van welke men 
verhaalt, dat zij nog in de vorige eeuw voortdurend water zouden bevat 
hebben. 

Aan hen die de duinstreek tusschen Aardenhout en Vogelenzang be-
zoeken geeft de aldaar voor een tiental jaren aangelegde waterleiding, 
door de kom, en de beide kanalen, waarvan het eene nu bijna tot Zandvoort 
reikt, riaast een rijke plantenschat, veelal ook een gewenschte lafenis voor 
den dorst. 

Eigenlijke beekjes zijn in de duinen hoogst zeldzaam. Men zou 
hiertoe dat kunnen rekenen, dat zijn oorsprong heeft, waar de voormalige 
zanderij achter Wassenaar begon, en vandaar landwaarts in langs de W a s 
slag loopt. Het is een lief stroompje dat, ofschoon grootendeels in een 
rechte lijn, zijn helder water vriendelijk tusschen zijne hooge, met bosch 
bekleede oevers voortdrijft en dat bij een vijftal ruischende watervallen, 
u aangename plaatsen aanbiedt, om uit te rusten, uw broodjes te gebrui-
ken, of op eenige andere wijze er de heerlijke schoone natuur te genieten. 
Nog schoonder dan dit zijn voorwaar de beekjes in den Aardenhout, doch 
zij kunnen nog veel minder tot het eigenlijke gebied der duinen gerekend 
worden. 

Het eenige beekje dan dat wezenlijk in het duin gevonden wordt, is 
dat, dat van Breeraap naar zee stroomt. Niet alleen is dit beekje merk-
waardig om de schoone, vrij diepe kom, die het op eenige roeden afstands 
van de zee vormt, en waar men in t heldere water dikwijls vischjes kan 
zien zwemmen, maar ook verschaft het ons de gelegenheid om op het 
strand, vlak bij het zoute zeewater, het zoete rivierwater te drinken, dat 
ons beekje hier in verschillende takken over t strand, evenals de Rijn zijn 
water over onze lage streken, zeewaarts voert. 

(15) Kranswier (131). een zoetwaterplant, sommige soorten ruiken zeer onaangenaam. 
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Zitten wij daar, na een tocht van meer dan drie uur tegen een 
duin, ofwel vlak nevens het beekje om des te gemakkelijker het water 
te kunnen scheppen, dan komt allicht bij ons het denkbeeld op, hoe het 
toch komt, dat dit watertjc zich door die zoo hooge duinen een weg 
gebaand heeft. W a n t al zien wij dat er een slag naast loopt, menschen 
kunnen toch nooit er belang bij gehad hebben om dien zoo diep te graven, 
en zoo zeer den dijk die hen voor de woede der zee behoedt, door te 
breken. Neen, veeleer is het water er geweest voor de slag en heeft deze 
zich juist daarlangs gericht omdat dan bijna gene weggraving van duinen 
noodig was. 

Moeyelijk zoude het misschien zijn dit vraagstuk op te lossen zoo 
men niet in oude verhalen vermeld vondt, dat de Rijn ook hier een tak 
gehad had, en zoo niet nog ten huidigen dage het meertje bij Meerenberg 
den naam droeg van die rivier, waarvan het nog een overblijfsel moet 
wezen. Aardig wordt dit ook gestaafd door de Plantago media (16) die 
men daar in groote hoeveelheid vindt, en die overigens in ons land ook 
meest in de nabijheid der groote rivieren voorkomt, bijvoorbeeld te 
Utrecht, Loevestein, de IJssel bij Hattem, Arnhem etc. Staan wij bij dit 
laatste plekje nog even stil dan treft ons de groote hoeveelheid planten 
die wij hier vrij digt bij elkander vinden. In de schapeduinen komt een 
Euphorbia voor, waarschijnlijk een vorm tusschen de E . cypaiissias (17) 
en E . Esula (18), men wil er vroeger een Impatiens NcA'tangere (19) 
gevonden hebben. Aan den duinkant vindt men verder: Aristolochia 
Clematitis (20) (cok in de schapeduinen), Doronicum (21), Mentha 
sylvestris (22), Thalictnun sylvcstris (23) en verder bij de ruine van 
Brederode, Allium ursinum (24), Adoza Moschatellina (25) en natuurlijk 
Cheiranthus Cheiri (26), alsmede de vrij zeldzame Parietaria erecta (27). 
Wie weet of niet sommige dezer planten die groeiplaats aan den vroeger 
er langs stroomende rivier te danken hebben. 

Nog een enkel woord over de binnenduinen, en wij willen onze 
botanische onderzoekingen in de duinen zelven aanvangen. 

(16) Ruige Weegbree (912). 
(17) Cipres wolfsmelk (603). 
(18) Heksen wolfsmelk (604). 
(19) Springzaad (573). 
(20) Pijpbloem (769). 
(21) Voorjaarszonnebloem (1024). 
(22) S y n : M. Longiflwa, Hertsmunt (884). 
(23) Ruit soort. Heukcls (II, 187) heeft T. silvaticum Koch, als variant voor T. minus. 
(24) Daslook (302). 
(25) Muskuskruid (648). 
(26) Muurbloem (501). 
(27) Syn.: P. officinalis, Glaskruid (374). 
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Op vochtige plaatsen is in de binnenduinen het Sneeuwklokje (28) 
zeer algemeen, vooral in Haarlem's omstreken. Zeldzaam vindt men er 
Buxns sempervirens (29) en Daphne Mezeieum (30). Op de hoogte van 
Noordwijkerhout treft men er nog al eens Narcissus Pseudonarcissus (31) 
aan. Bij Wassenaar vindt men er op vochtige plaatsen Lactuca muralis 
(32), maar meestal hebben de binnenduinen hunne planten, of met de 
duinen, of met de bebouwde streken gemeen, bijvoorbeeld Monotropa 
hypopitys (33) en Hierochoe odorata (34). 

Begeven wij ons nu achter de Meerenbergsche duinen en houden 
wij onzen koers in de richting Zandvoort, dan is het eerste boschje dat 
wij bereiken het zoogenaamde Viburnum boschje. Geen bijzondere plant 
treft de botanicus hier aan, om zijne bus te vuUen, doch is het najaar, 
dan staat hij verrukt over de prachtige schakeeringen van rood en groen 
die hij hier aanschouwt. Vele wilde sneeuwballen (35), wier bladeren 
reeds een bruinachtig roode kleur aannemen staan hier tusschen het 
groen der andere heesters, en de groote overvloed waarin hunne schermen 
roode bessen overhangen maakt dit tot een der schoonste boschjes, die 
de de duinen ons oplevcren. 

Doch wij gaan verder en bereiken na eenigen tijd een uitgestrckt 
bosch waar wij al spoedig twee, in de vochtige duinstreken vrij alge-
meene plantjes aantreffen. Het zijn de Hydrocotyle vulgaris (36) en 
de prachtige najaarsanemoon, de Pamassia palustris (37). 

Nog eenige stappen verder en wij zien een vreemdsoortig blad uit 
den grond oprijzen. Zoo wij in 't juiste jaargetijde komen, bevinden wij 
dat wij met een vrij zeldzame varensoort te doen hebben, de plant is 
namelijk een Ophioglossum vulgatum (3S). 

lets verder komen wij aan een putje dat ons Orchis l a t i f t ^ (39) 
oplevert, en na nog eenige boschjes en velden doortrokken te zijn komen wij 
op een vrij groot veld, dat voor de Haarlemsche duinen van veel belang 
is. Het is namelijk de plaats vanwaar wij gezegd hebben dat er zich 
tijdelijk meeren konden vormen. Wi j vinden er overigens, behalve een 
overgrote menigte bramen, nog Erytliraea Centaurinm (40), wel te on-

(28) Galanthus nivalis L. (314). 
(29) Palmboompje (609). 
(30) Peperboompje (680). 
(31) Gele narcls (315). 
(32) Muursla (1043). 
(33) Stofzaad (779). 
(34) Veen reukgras (250). 
(35) Viburnum sp., Geldersche roos (965). 
(36) Waternavel (619). 
(37) Pamaskruid (Heukels II, 483). 
(38) Addertong (160). 
(39) Syn. : Dactylorchis majalis Vermin., Breedbladige orchis (335). 
(40) Duizendguldenkruid (925) 
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dersthcid.^n van dc. in het duin vrij algemcne E. littoralis (41). Men her-
kent onze plant echter spoedig aan haar meer vertakt uiterlijk, haar hoogere 
Stengels en breedere wortelbladen. 

Van hier gaan wij op den Juniperus (42) af, dien wij reeds uit de 
verte zien kunnen, doch willen wij nog even zien of bij de ons bekende 
putjes nog Ranunculus Rammula (43) en Epipactus palustris (44) 
groeyen. 

De Juniperus vertoont zich als een ronde heester, aan de eene zijde 
grootendeels door de wind verdord, doch orageven van een kring jonge 
plantjes, die een helder groen vertoonen. Ook in den omtrek vindt men 
enkele zuike jonge exemplaren. 

Op de heide is de jeneverbes zeer algemeen, doch in het duin vindt 
men hem slechts verspreid. In t mij bekende deel vond ik hem echter 
achter Waalsdorp; in een vrij kommerlijk exemplaar bij Wassenaar; en 
verder die wij zoo even bezocht hebben, en aan gene zijde van het 
boschje. alsmede een lange plant bij Wijk aan Zee. Nu echter ondervinden 
wij dat niet overal zooveel te veizamelen valt; wij komen in een grooten
deels kale streek, die met velden en boschjes afgewisseld wordt, doch 
voor ons weinig belangrijks oplevert. 

Hebben wij echter het geluk een vochtige duinpan aan te treffen, dan 
mist het meestal niet of wij vinden er weder eenige belangrijke planten. 
O p 't eerste gezicht treffen ons de helderwitte bloemen der Pamassia en 
de welriekende Pyrola (45) en Gymnadenia (46) alsook de Epipactus 
palustris; bij verder onderzoek ontdekken wij echter altijd een Henninium 
Monorchis (47), Erythraea littoralis, ofwel een Carcx flava (Oederi) 
(48) en C. frinervis (49). 

In vele pannen worden deze plantjes, of alien, of sommige van hen, 
geregeld teruggevonden: zij groeyen echter het meest naar den zeekant. 

In sommige zag ik de Gymnadenia de overhand hebben, wij vonden 
er krachtige exemplaren van ongeveer 6 palm tusschen de duindoornen 
(50). Bij andere, lager gelegene en minder begroeide kon men reeds 
van den top van het aangrenzende duin zien dat er bijna alleen Pamassia 
hecrschte; in enkele trof men bij verspreide Pamassia krachtige (ongeveer 
3 palm lange) exemplaren van het overigens zeer fijne en zelden een of 
I 1/2 palm overschrijdende Herminium Monorchis. Daarentegen trof ik bij 

(41) Strandduizendguldenkruid (925). 
(42) Jeneverbes (187). 
(43) Egelboterbloem (458). 
(44) Moeraswespenorchis (338). 
(45) Wintergroen (778). 
(46) Muggenorchis (339). 
(47) Herminium (341). 
(48) Gele zegge (225). C. Oederi is syn. vooi- C. scrotina Merat. 
(49) Drienervige zegge (221). 
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Haarlem nooit een pan aan waar, zooals ik dit achter Waalsdorp zag, 
behalve Hippophae (50) en eenige grasjes alleen Epipactis latifcdia (51) 
en E. palustris groeiden. 

Na eenige groote vlakten doorlopen te hebben bevinden wij ons in 
het Enorme veld. Zijn wij hier gelukkig, dan mist het niet of wij doen 
eenige, ons onbekende planten op. Daar groeit namelijk op een akker, 
aan welks wal men Succisa pratensis (52) heeft kunnen plukken, een 
soort van Mentha, die u waarschijnlijk veel moeite zal geven in 't be-
stemmen. Want , van Mentha aquatica (53), waar gij hem altijd voor zou 
houden, verschilt hij in habitus zoozeer, dat men hem er moeyelijk een 
varieteit van kan noemen. Daarbij vindt ge een ander plantje, en wel zoo 
ge niet gelukkiger zijn dan ik, zonder bloem en zonder dat u zijn bladen 
eenigszins op het spoor kunnen brengen, wat het wel wezen mag. 

Verder kunnen we in 't Enorme veld niet veel vinden; wij komen 
daarentegen in het Gentianen veld, dat ons, behalve de reeds genoemde 
panplanten, een groote hoeveelheid schoone exemplaren aanbiedt van de 
Gentiana Amarella (54). 

Wij zouden nu onzen tocht verder voort kunnen zetten in de aan-
genoraen richting, doch voor een wandeling zou dit te groot zijn, en wij 
hebben nog een vrij groote weg huiswaarts afteleggen. 

Wij gaan over een vrij groote vlakte, waarin wij nog enkele Gentianen 
kunnen vinden, en komen bij het exercitieveld nog in een pan vanwaar 
wij de genoemde planten nogmaale kunnen verzamelen, doch verder is er 
niet veel te vinden. 

Evenwel letten wij in de Pinuslaan toch op de exemplaren van 
Pinus pineistcr (55), die hier zooals over t algemeen in het duin niet 
zelden met P. sylvestris (56) aangekweekt worden. Bij de Kolk aan 't bin-
nenduin gekomen zouden wij de plaats nog kunnen bezoeken waar voor 
weinige jaren enkele Vinca minor (57) te vinden waren, doch begeven 
wij ons liever regtstreeks naar het huisje, om daar wat uit te rusten, en 
misschien onzen gevonden schat nog eens te herzien. 

HUGO DE VRIES heeft in latere jaren zijn duinen niet vergeten. In een 
bespreking van het boekje van HEIMANS en THIISSE : In de duinen (1899) 
betoogt hij dat in de 35 jaar, verlopen sedert dit opstel geschreven was, 
de flora niet al te veel veranderd was : 

(50) Hippophae sp., Duindoorn (681). 
(51) Breedbladige wespenorchis (338). 
(52) Blauwe knoop (975). 
(53) Watermunt 885). 
(54) Slanke gentiaan (924). 
(55) Zee den (184). 
(56) Grove den (183). 
(57) Maagdepalm (928). 
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In de duinen ! Welk een verschil tusschen voorheen en thans ! Hoe 
kinderachtig komt mij nu voor, wat in mijn jeugd een hoog wetenschap-
pelijk genot scheen ! W a t zijn de duinen anders dan vroeger ! Niet dat 
de duinen anders zijn dan vroeger, zij zijn alleen maar georneerd met de 
bordjes «Verboden Toegang*. Ook zijn de planten en dieren niet anders 
geworden dan vroeger, zooals vele pessimisten ons willen doen gelooven, 
omdat de waterleidingen sommige streken gedraineerd hebben (58), en 
hier en daar een vlakte of pannetje verdwenen is onder het opgestoven 
zand. Maar de belangstelling is veranderd. geheel veranderd en voorgoed 
veranderd. In mijn jeugd gold de belangstelling de namen en vindplaatsen, 
thans de levensverschijnselen (59). 

Maar even verder getuigd hij toch dat sommige plantensoorten uit 
de duinen verdwenen zijn en hoe hijzelf, als student, aan deze verarming 
van de flora bij droeg : 

Zeer levendig staat het mij voor hoe het mij hinderde, nooit tusschen 
Zandvoort en Vogelenzang een Botrychium Lunaria (60) gevonden te 
hebben. die daar toch door anderen werd opgegeven. Ik heb toen het plan 
gemaakt en volvoerd, om met een vriend in een zigzagljin van strand tot 
geestgrond en weer terug, de geheele duinstreek door te loopen, zoodat 
geen duin en geen pan werd overgeslagen. Drie voile dagen heeft dit 
werk gekost, en het loon was een exemplaar van Botrychium voor ons 
beiden samen. De plant werd gedroogd en bewaard als bewijs voor de 
vroegere opgaven, en daarmede was ons ideaal bereikt. 

Zoo heb ik voor menige plant dagen lang geloopen, tot ik haar einde
lijk platgedroogd in mijn herbarium had. Van enkele, die ik niet vinden 
kon, heeft het mij zoo gehinderd, dat ik zelfs in mijn studententijd niet 
heb opgegeven, maar doorgezet, tot ik ze eindelijk vond. Zoo b.v. 
Euphorbia Paralis (61). En wat zag ik van de planten ? De groeiplaats. 

(58) Een auteur, die in dc zestiger jaren in het Album der Natuur veel over de 
Nederlandse plantenwereld schreef, dacht er anders over : « De beroemde duinpan 
van het Bentveld bij Zandvoort was vroeger een waar paradijs vol orchideen, 
Pamassia palustris enz. enz. Maar zie, de Amsterdammers hadden water nodig. 
De waterleiding kwam, dank den ondernemingsgeest... ik hoop van de Amster
dammers. Eenige jaren geleden nu vond ik den duinpan van het Bentveld terug 
als een drooge zandvlakte, waar Molinia coerulca en eenige Mentha's een kwij-
nend leven leidden.... treurige overblijfselen van voormalige grootheid*. F.A, 
HARTSEN, Botanische strooptogt in de veenen van Wcstbrock, Album der 
Natuur, 17, 248-253, 1968, noot 1, p. 253. 

(59) H U G O DE VRIES. Boekaankondiging, Album der Natuur, 49, 123-126, 1900. 
(60) Maanvaren (160). 
(61) Zee wolfsmelk (603). 
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Van een beetje zeldzame soorten bracht is zoo van 10 - 20 en soms meer 
vindplaatsen, exemplaren in mijn herbarium bijeen; de eerste werden 
gedetermineerd, de lateren ternauwernood onderzocht. 

Hij merkt vervolgens op dat dit alles nu (1900) veranderd is. D e 
w a r e natuurliefhebber is niet zozeer meer geinteresseerd in het aanleg-
gen van een herbarium, maar daarentegen meer in het waarnemen, b e -
spieden, van wat er in de na tuur zoal voorvalt, hoe de levende plant zich 
in zijn omgeving gedraagt , hoe planten en insecten samen werken, d e 
levensverschijnselen in de natuur . 

De plek die HUGO D E VRIES in het volgende stukje beschrijft, kunnen 
we op de stafkaart nauwkeurig vinden; de weg van Meppe l naar Steen-
wijk vindt men op de kaart nog steeds precies zoals HUGO D E VRIES hem 
beschrijft. De weg kruist de grens tussen Dren the en Overrijsel bij het 
gehucht Havelterberg, dat inderdaad het hoogste punt van de omgeving 
is. 

HAVELTERBERG. 

De straatweg van Meppel naar Steenwijk loopt, na eenige kronkelin-
gen, voor een klein gedeelte langs de Smilde. Deze verlaat hij, even voor 
de plaats waar de weg naar Assen aan de andere zijde van de weg voort-
gaat. Tot aan de Overijsselsche grenzen is hij een onafgebroken regte hjn. 
Voor het grootste gedeelte is hij aan beide zijden van hakhout voorzien, 
en levert dus niets merkwaardigs op. Doch nauwelijks heeft men het 
tolhek bereikt, of het schouwspel verandert geheel en al; wij zijn een van 
de uiterste punten van de Drentsche heiden genaderd. 

Als om niet onbekend in het lager gelegen land over te gaan, verheft 
de heidestreek zich hier tot een vrij aanzienlijke hoogte en vormt, daar 
't rondom gelegen land zeer laag gelegen is, het einde van een bergrug, 
vanwaar men op een heldere dag een vrij belangrijk gezigt kan hebben. 

Doch laat ons eerst bezien wat ons onmiddelijk omgeeft. Links is de 
heide reeds eenigszins ontgonnen en door een zeer grooten droogen 
greppel of sloot van den weg gescheiden. Waarschijnlijk is deze ontstaan 
bij 't ophoogen van den weg of van het bouwland. Wij vinden hem met 
heesters begroeid, waaronder vooral Myrica Gale (62), hier Drentsche 
thee geheeten, vooral onzen aandacht trekt. Behalve de sierlijk uitgespreide 
vceren van het Pteris aquilinum (63) (arendsveren) ontdekken wij alras 
een minder algemeene plant. Het is Sarratula tinctoria (64), die hier ruim 

(62) Gagel (360). 
(63) Adelaarsvaren (154). 
(64) Zaagblad (1049). 
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een el hoog wordt. terwijl zij op drassige, veenachtige wcilanden gewoonlijk 
slechts de helft dier hoogte bereikt. 

Op de bermen zelven van den weg groeit laag bij den grond, tus
schen dc heidestruiken Orobus tuberosus (65). 

Aan de rechterzijde is dc weg op sommige punten met kuilen be-
grensd. in welke wij water zien. O p het eerste gezicht meenen wij dat 
dit het gevolg van kort geleden regens is, doch weldra overtuigen ons de 
Callitrichen (66) en andere waterplantjes, dat dit geen voorbijgaanden 
toestand is. Wi j bemcrken er dan ook Eriophorum augustifolium (67) en 
de beide Drosera, de onafscheidelijke gezellen van vochtige plaatsen op 
de heide. Ook kunnen wij hier. zoo wij't reeds niet wisten, zien dat D. 
longfifolia (68) altijd iets digter bij t water groeit dan D. rotundifolia 
(69). Eerste plant wordt dan ook enkele malen in het water groeyende 
gezien. 

Andere belangrijke planten met stilzwijgen voorbijgaande rigten wij 
onzen blik op de heide die nu voor ons ligt. Ten duidelijkste kunnen wij 
ool< hier zien dat wij ons op een hoogte bevinden, want de heide is steeds 
lager naarmate wij hem verder van ons af beschouwen totdat wij hem 
eindelijk beperkt zien door vrij hooge duinen of zandverstuivingen, waarop 
de (bij de) herontginning geplante pijnbomen donker tegen het door de 
zon beschenen zand uitkomen 

Een schooner gezigt in de diepte trelfen wij op de andere zijde aan. 
Wij zien lage graslandcn. hier en daar onder water gelegen, en verder 
zelfs de meeren van Giethoorn, in welke men de zoogenaamde Drijflanden 
vindt. Dit zijn drassige stukken lands, waarop men dikwerf niet staan 
kan en die. door dc wortels als klonten bijeengehouden, soms wegdrijven. 
Men hoort er ook wel zcggen dat grootere stukken lands weggedreven zijn, 
welke dan weder naar hunne plaats konden geboomd worden. Konden wij 
daarhecn onze schreden rigten. wij konden er eenen -schoonen voorraad 
Calla palustris (70) op kunnen doen, doch wij kunnen nu alleen op de 
heide botaniseren, waar behalve de gewone, aan dien grond eigene plan-
ten weinig meer tc verzamelen valt. Straks wagt ons, als wij de grenzen 
ovcrgaan in die rijke bouwlanden, misschien betere oogst. 

Het laatste stukje. dat een dag. die HUGO DE VRIES doorbracht op het 
eiland Ameland, beschrijft is vooral interessant om zijn opmerkingen dat 
de planten, die in een ziltc omgeving groeien, zoveel kleiner zijn dan hun 

(65) Syn, : Lathyrus montanus Bcrnh., Knollathyrus (Heukcls II. 685). 
(66) Callitrichaceae sp., Sterrekroos (607). 
(67) Syn.; E. polystachon L., Veenpluis (234). 
(68) Syn.; D. anglica Huds., Lange zonnedauw (539). 
(69) Ronde zonnedauw (538). 
(70) Slangeworte! (205). 
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soortgenoten die een meer voordelige standplaats hebben. Het is jammer 
dat hij hieraan geen nadere beschouwing heeft gewijd. 

NES. 

Met onbelangrijk zijn uit een botanisch oogpunt de Hollandsche en 
Friesche eilanden. Men heeft er meestal op een betrekkelijk gering terrein, 
drie verschillende flora's bijeen. Ik bedoel de duinflora, de flora der aan 
zee gelegen kleilanden en die van t bouwland. De meeste, door ons ge
heele land voorkomende algemeene planten weglatende vond ik rondom 
Nes, op Ameland, in minder dan 4 uur een honderdtal soorten, waarvan ik 
hier eenige wil opnoemen. 

Van Nes vaart dagelijks een schip naar Holwerd op de Friesche 
kust en terug. om de brieven over te brengen en de passagiers, zoo er 
soms wezen mochten. Gewoonlijk komt dit om half elf bij Holwerd aan 
en keert terstond terug, daar omstreeks zes uur des middags, al het water, 
op enkele diepe plekken na, weggevloeid is. In den regel duurt de tocht 
twee uur, doch dikwijls wordt het door tegenwind vijf uur, enkele malen 
ook zeven. 

Een haven of aanlegplaats heeft Nes niet; men vaart totdat het schip 
tegen de grond stuit, en zet de reis dan op een boerenwagen verder voort, 
eerst door zee, en later door t droge. 

Het dorp is vrij klein, doch heeft, zooals alle dorpen en gehuchten in 
dat deel van Friesland een kerk met vierkanten toren. In het logement kan 
men u geen warm vleesch verschaffen, wilt ge eten, dan is er niets anders 
dan spek of ham. 

Wij willen de weinige ons vergunde uren zoo goed mogelijk gebruiken 
om met Amelands flora bekend te worden. Reeds tegen het walletje dat 
het dorp omgeeft, staan groote exemplaren van Centaurea Calcitrapa (71). 
De grond die wij nu betreden vormt de noordelijke grens van de kleigron-
den welke het lagere gedeelte van ons land vormen, Als de zee hoog 
staat, staat dit land waarschijnlijk onder water, te oordeelen naar het 
zeewater dat wij er in de slooten en grebbels zien. Ook verheft de bekram-
ming (uitgevlochten teenen met enkele stukken steen) zich niet veel hooger 
dan t land. T gevolg hiervan is dat wij er terstond bijna al die planten 
terugvinden welke meestal aan den voet onzer zeedijken groeyen, doch in 
kleinere exemplaren. Zoodanige zijn Plantago maritima (72) en PI. Corono-
pus (73), Salicomia herbacea (74) en S. radicans (75), Glaux maritima 

(71) Kalketrip (1037). 
(72) Zee weegbree (911). 
(73) Hertshoorn weegbree (910). 
(74) Zeekraal (383). 
(75) Liggende zeekraal (Heukels, II, 94). 
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(76), Triglochin maritima (77), Schoberia maritima (78,), Statice doogata 
(79) in menigte, Halimus Portulacoides (80), Lepigonum margin (81) en 
L. salinum (82) enz. Meer voor deze groeiplaatsen kenmerkend zijn Tri-
folium fragiferum (83) en in zee Zostera marina (84). 

Wij merkcn verder op hoe sterk het zoutgehalte van den bodem 
werkt om de plant klein te maken, in Erythraea pulchella (85), E. litto
ralis (86), Polycnemum arvense (87), een zeer zeldzaam plantje, Heleo-
charis raulticaulis (88), een luncus (89) soort en een Carex (flava?) van 
welke geene, behalve E. littoralis drie duimen overschrijdt. 

Zeer hadden we ons nog over deze dwergplantjes kunnen verwonde-
ren, zoo we te Holwerd op den dijk opgelet hadden en daar de, ook 
hoogstens drie duim groote specimina van Anthemis Cohila (90) en 
Chrysanthemum segietum (91) gezien hadden, welke planten, tusschen ' t 
graan groeyende, hunne bloemen dikwijls even hoog verheffen als de aren 
van 't koom. 

Spoeden wij ons echter duinwaarts. In de eerste pan die wij binnen-
treden treft ons reeds de reuk der Gymnadenia en Pyrola, die hier bij 
menigte in de lage gedeelten der duinen groeyen. Wij weten niet of wij die 
eerder zullen verzamelen, dan wel de Epipactis palustris, die in kleine 
exemplaren reeds zijn vrij groote vruchten op den grond laat hangen. 
Enkele exemplaren dragen nog bloem, en deze zijn het die wij voor het 
drogen verkiczen. Verder vinden wij er veel Pamassia palustre, Triodie 
decumbens (92) en andere in het duin meer algemeene planten. 

De bouwlanden, die hier op zonderlinge wijze bij kleine stukken 
ongeregeld doorelkander liggen, terwijl er hier eens wat duin, dan weder 
een slootje of een ever of hooilandje tusschen ligt. leveren ons bijna alle 
planten op die men elders op gelijken bodem aantreft. a l s : Epilobiuffl 

(76) Melkkruid (788). 
{77) Strand zoutgras (203). 
(78) Kleine zoutmelde (Heukels, 11, 91). 
(79) Syn. : Armeria vulgaris Willd., Engels gras (792). 
(80) Syn. : Obionc portulacoides Maq., Zeemelde (Heukels, 11, 110). 
(81) Vermoedelijk syn. : Spergularia marginata Kitt., Gerande schijnspurrie (430). 
(82) Vermoedelijk syn.; S. salina Presl.. Zilte schijnspurrie (431). 
(83) Aardbei klaver (743). 
(84) Zeegras (190). 
(85) Fraai duizendguldenkruid (925). 
(86) Strandduizendguldenkruid (925). 
(87) Knarkruid (395). "' , / i ! ̂ 1 
(88) Veelstengelige waterbies (233). 
(89) Rus soort (283). 
(90) Stinkende kamille (1023). 
(91) Gele ganzebloem (1024). 
(92) Tandjesgras (261). 
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palustre (93), Comarum palustre (94), OrcWs (95), Eriophorum augusti' 
folium (96), Myositis caespitosa (97), Stellaria graminea (98), Cirsium 
anglicum (99), Lotus uligencsus (100), L'inavia arvcnsis (101), Erigeron 
accr (102), Aelthusa cynapium (103), Euphorbia Peplns (104) en vele der-
gelijke. 

De belangrijkste plant ervan is echter de Erythrea Centaurium, die 
hier in groote exemplaren in een vochtig slootje aangetroffen wordt. 

Nu levert Ameland weliswaar den schijn op, dat het over zijn geheele 
uitgestrektheid dezelfde planten zal bezitten, maar wie weet of bij nader 
onderzoek niet nog andere belangrijke (planten) gevonden kunnen worden. 
Voor hen, die zich met Friesland's flora bekend willen maken loont het 
de moeite zeer goed, ook de eilanden een bezoek te brengen; de duinen 
toch vindt men, behalve dan een weinig bij het Roode Klif, in Friesland 

nergens zoo schoon als hier. 

HUGO DE VRIES begon zijn studie aan de Leidse universiteit in 1866. 
De lessen in de systematische pl.nntkunde zullen hem wel niet veel nieuws 
gebraoht hebben; hij schreef later dat op dit tijdstip zijn Nederlands 
herbarium compleet was. Hij voelde zich meer aangetrokken tot de plan-
ten-fysiologic en heeft vermoedelijk zijn leermeester SIRUNGAR wel teleur-
gesteld toen hij te kennen gaf er niet veel voor te voelen, de beschrijving 
van een deel der Cryptogamen voor de Prodromus op zich te nemen. 

Het botaniseren is echter in zijn studententijd niet gestaakt. In de 
zomer van 1867 bezocht hij Texel, tesamen met F.W. VAN EEDEN. De 
laatste heeft hierover een stuk geschreven in het Album der Natuur (105), 
zonder echter de naam van DE VRIES te vermelden. HUGO DE VRiES heeft 
echter later een gedeelte van zijn ontdekkingen ter beschikking gesteld 
van F. HOLKEMA, de veelbelovende botanicus die enkele weken voor zijn 
doctorspromotie door de dood verrast werd. voor zijn dissertatie over dc 
flora der Noordzee-eilanden (106). Zelf heeft HUGO DE VRIES over de 

(93) Moeras basterdwederik (666). 
(94) Wate r aardbei (690). 
(95) De soortnaam was niet ingevuld. 
(96) Syn. : E. polystachyon L., veenpluis (234). 
(97) Rode vergeet-me-nietje (831). 
(98) Grasmuur (433). 
(99) Spaanse miter (1035). 

(100) Moeras rolklaver (746). 
(101) Blauwe leeuwenbek (845). 
(102) Scherpe fijnstraal (1015). 
(103) Hondspeterselie (626). 
(104) Tuinwolfsmelk (602). 
(105) Zie noot 11. 

(106) F. HOLKEMA, Dc plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden, .Amster

dam, Scheltcma 6 Holkema, 1870. 
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flora van de Noordzee-eilanden nooit geschreven. 
In zijn studententijd is aan HUGO DE VRIES ook het geluk ten deel 

gevallen een voor Neder land nieuwe soort te ontdekken. Het was de 
« Peperbus ». een soort aardster . Geasfer coUformis, die voordien alleen 
in Engeland was gevonden en daar zeldzaam is. Gedurende zijn stu
dententijd is ook het eerste gedrukte stuk van de hand van HUGO DE VRIES 
verschenen, een lijst van alle inheemse nederlandse planten, hogere zowel 
als lagere (107) . Dit was een hoofdstuk van het boek : Algemene Statis-
tiek van Nederland. 

N a d a t HUGO DE VRIES in 1870 zijn doctoraat had verkregen. heeft hij 
zijn studies voortgezct in Heidelberg en Wi i r t zburg . In de laatst ge
noemde universiteit bracht hij de meeste zomers door gedurende de tijd 
dat hij leraar was aan de Amsterdamsc H.B.S. Deze periode van zijn 
leven wordt afgesloten met een kort lectoraat in Halle, dat al spoedig 
gevolgd werd door zijn professoraat in Amsterdam. Ook voor deze jaren 
vinden we in dc aantekeningen van HUGO DE VRIES telkens botanische 
reisjes vermeld, in Duitsland en in Zwitser land. 

Als professor in Amsterdam behoefdc DE VRIES de systematische 
plantkunde niet te doceren: dit werd door zijn oudere collega OUDMANS 
gedaan. Gedurende de bi]na 40 jaren dat hij dit ambt bekleedde, heeft 
HUGO DE VRIES echter geregeld excursies voor zijn studenten geleid. E n 
toen hij in 1906 voor de tweede maal verzocht werd een zomercursus aan 
de universiteit van Californie le Berkeley te geven, stond hij er op dat 
het lesrooster zodanig zou worden ingericht dat hij met zijn studenten 
excursies kon maken. Het bleek toen dat, hoewel met de Californische 
plantensoorten natuurlijk niet zo goed bekend, hij ze toch met vrucht 
bespreken kon. 

Later, toen HUGO DE VRIES als emeritus in Lunteren woonde, bleef hij. 
excursies maken. vooral naar het zo geliefde Limburg. Hij bracht heel 
wat zeldzame planten naar zijn tuin in Lunteren over waar zij, tot kleine 
plantengemeenschappen verenigd, gekweekt werden. M e n zegt dat de 
scholieren uit de omstreken van Lunteren nog steeds de plaats van de 
vroegere tuin van HUGO DE VRIES bezoeken, wetende dat ze daar een 
goede kans hebben interessante exemplaren te vinden. Veel van de 
vroegere vrienden van HUGO DE VRIES. Flora 's kinderen, schijnen zich 
daar nog te handhaven. 

South Pasadena, 
California. 
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