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Willem L Postma 
Nelumbo en Suriname 
 
Neem een lotus voor me mee 
Voor het vertrek naar Suriname op 14 december 2009 werd mij door mede-WAP-lid John 
Zandbergen gevraagd om zaden en zaaddozen van lotus mee te nemen. Natuurlijk, aan zo'n 
verzoek voldoe je graag! Eerst maar wat wetenswaardigheden van deze plant. Er zijn twee 
natuurlijke soorten, namelijk Nelumbo nucifera en Nelumbo lutea. 
Maar nu worden er erg veel planten gekweekt in allerlei variaties, voornamelijk in Japan. Enige tijd 
geleden vertelde Luuc Bauer in WAP-krant 149 dat lotus vroeger een genus was in de familie van 
de Nymphaeacea, doch kort geleden werd ondergebracht in een aparte familie, namelijk de 
Nelumbonaceae. Luuc kennende is zonder meer aan te nemen dat deze informatie correct is. 
Alleen, hoe vertel ik het mijn Surinaamse familie? Voor hen is de lotus (heilig of niet) de 
Surinaamse waterlelie. En daar verander je niets aan. Ook deze bakra (blanke) niet. 
 
Nelumbo nucifera 
De prachtig gekleurde soort Nelumbo nucifera is de plant met de grootste verspreiding. Staande in 
de modder maar hoog daar boven een toonbeeld van schoonheid en reinheid. Heilig voor 
Hindoestanen. Ook afbeeldingen van Hindoe goden staan met deze bloemen afgebeeld. Ganesh, de 
god met olifantslurf, heeft in linkerhand altijd een lotusbloem. Erg duidelijk is de afbeelding van 
Parvati, de vrouw van oppergod Shiva, die opstijgt uit de bloem en twee bloemen in haar hand 
heeft. Voor India is deze plant belangrijk maar ook in andere landen komt hij voor. Van Egypte tot 
Noord Australië tot, o wonder, in de Wolga Delta in de Kaspische zee. 
Normaal bloeien lotusbloemen drie dagen en kunnen van kleur wijzigen. De bloei in onze streken is 
niet eenvoudig, men vermoedt dat de lichtintensiteit bij ons te laag is. 
 
De zaden 
Ook zeker belangrijk bij kweken is dat men de zaden bewerkt. De Engelse term is "to scarify". 
Bedoeld wordt het breken van het oppervlak door wrijven met midden fijn schuurpapier, tot de 
romige zaadhuid zichtbaar wordt. Voorzichtig, want het zaad zelf mag niet beschadigd worden. Bij 
beschadiging sterft het zaad! 
Mijn vrouw heeft wel bewerkte zaden gegeten, en vond het smakelijk. Kijkend naar de verspreiding 
is dat in wezen zeer vreemd; Carla heeft namelijk zaden van Nelumbo nucifera in Suriname 
gegeten. Zeker vreemd omdat de Amerikaanse soort Nelumbo lutea een zeer grote verspreiding 
heeft in Noord- en Midden-Amerika. Oostelijke staten van de VS, Mexico, Grote Antillen, Honduras 
en omgeving. Toch heb ik nooit informatie kunnen vinden van Nelumbo lutea groeiend in Zuid 
Amerika. Zouden de voorouders van Carla, Brits Indische contract arbeiders, ze hebben in 
gevoerd? Het valt niet uit te sluiten. Zeker omdat zij worden gebruikt en een rol hebben bij de 
erediensten in de Mandir (kerk). 
 
Voorkomen in Suriname 
Ze staan in grote aantallen verspreid door heel Suriname. Als de voorwaarden maar gunstig zijn 
doen ze het wel. Wat zijn de voorwaarden? Redelijk ondiep water, modderig. Maar ook de 
watertemperatuur is van belang, minstens 20°C. 
Kijken we naar de soort in de Hortus Botanicus Amsterdam dan kunnen we zien dat het hier 
Nelumbo lutea betreft. De bleekwitte bloembladeren met geel centrum van de bloem laten duidelijk 
zien dat het hier een 'lutea' betreft, dus de Amerikaanse soort. Dat hij het hier zo goed doet is te 
danken aan de warmwaterafvoer uit de warme kassen van de Hortus. Zeker duidelijk is de soort 
herkenbaar aan de kleur van jonge zaaddozen. Die is bij N. lutea namelijk geelgroen, maar bij N. 
nucifera houden ze een roze-gele kleur in een vroeg stadium. 
Mijn eerste waarneming van Nelumbo was bij de Martin Luther Kingweg. Zeker bekend als 
Highway, de weg van Paramaribo naar Paranam. Bij een overheidsinstelling stond een mooie grote 
groep Nelumbo nucifera. Na toestemming van de bewakers mocht ik fotograferen en ook 
zaaddozen meenemen. Geweldig toch! Helaas, de mooiste stonden net iets te ver van de kant, die 
scherp afgesneden was, dus Willem ging bij een poging een zaaddoos te pakken tot ver boven de 
enkels in de modder. Groot was mijn verbazing over de consternatie die dit opleverde. Voor ik 
eigenlijk kon schrikken werd ik direct uit de blubber getrokken en op afstand gebracht. Ik begreep 
pas later waarom men zo geschrokken was. Er zijn altijd slangen, en mogelijk kaaimannen (niet 
daar), die daar een geweldige schuilplaats vinden. Direct in een menselijke omgeving met ratten 
en muizen, moeten dieren overdag schuilen. Dit zijn de ideale schuilplaatsen. Er word ook in Fort 
Nieuw Amsterdam duidelijk gewaarschuwd om niet te dicht bij de waterkant te komen. Na foto’s 
gemaakt te hebben moest ik terug naar huis voor een schone broek, sokken en schoenen. Een 
hoeveelheid aftershave is gebruikt om de geur te verdrijven.  
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Foto’s die gemaakt zijn iets buiten Fort Amsterdam laten een mooie combinatie van Nymphea alba 
en Nelumbo nucifera zien. Op de achtergrond zie je het Fort Amsterdam met kruithuis. 
 
 
In Nieuw Nickerie 
In heel Suriname vind je watertjes met deze mooie plant. Altijd Nelumbo nucifera. Andere soorten 
heb ik niet gezien. Maar indien je een bezoek aan Nieuw Nickerie brengt, vergeet dan niet naar de 
plaatselijk markt te gaan. Zeker niet alleen voor fruit groenten, et cetera, maar de prachtige 
bomenrij van markt tot hoofdweg is een paradijs voor Nelumbo nucifera. Vier waterbakken van 
ongeveer 250 meter lang staan vol Nelumbo. Dus verspreid over een kilometer, met dammetjes 
voor verkeer, staan duizenden Nelumbo’s mooi te zijn. De combinatie van palmbomen, fraaie 
typische huizen en de kleuren van bloemen maken het zeer de moeite waard. De mugjes waar 
Nieuw Nickerie ook beroemd om is - kleine zwarte venijnige insecten die flink bijten - vergeet je 
even. Vergeet zelf niet om over deze dammen een zijweg in te gaan, en kijk dan in de slootjes bij 
de huizen. Zeker weten dat de brug aan zijkant gekleurd is met eieren van de appelslak. Oude 
naam Ampularia gigas. Deze naam is gewijzigd, maar appelslakken trekken zich er niets van aan. 
Zelfs op de begraafplaats vond ik eieren van deze slakken. 
Ik heb een groot aantal zaaddozen en zaden meegenomen. Ze zijn verdeeld en hopelijk zien we 
later bloemen of planten die hiervan zijn gekweekt. Een leuke uitdaging. Vind ik! 
(Verslag van Willem L Postma; ook de foto's zijn van de auteur) 
 

  
 

Nymphea alba en daarachter Nelumbo nucifera. 
Achtergrond: Fort Amsterdam, dak van het 

kruithuis. 

 
Nelumbo nucifera bij de Martin Luther Kingweg, 

bekend als Highway: de weg van Paramaribo 
naar Paranam. 
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