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In het “Bomenboek voor Suriname” uit 1963, van de auteurs J.C. Lindeman en A.M.W. Mennega, staat 
op bladzijde 202 de volgende opmerking bij de houtsoort Dicorynia guianensis Amshoff (basralokus): 
“Voor het voorkomen van twee soorten basralokus, zoals de handel die dikwijls onderscheidt, bestaat 
tot dusverre geen zekerheid op botanische gronden.” De auteurs formuleren het voorzichtig en met 
het nodige voorbehoud, maar het komt erop neer dat er waarschijnlijk geen twee soorten basralokus 
aanwezig zijn in Suriname. De vraag is echter of het wel klopt dat er hier geen twee soorten basralokus 
zijn. 

Basralokus (internationale handelsnaam Angelique) hoort bij de meest gevelde boomsoorten in 
Suriname en het rondhout ervan is een belangrijk exportproduct. Het verschijnt dus veel op de markt, 
ook dus in Suriname. En dan begint het toch wel op te vallen dat je soms hout met een lichtbruine 
kleur of goudgele kleur (zoals aangegeven in het Bomenboek voor Suriname) aantreft en hout wat 
bijna kastanjebruin of donkerbruin is (eveneens aangegeven in het Bomenboek voor Suriname). Nu is 
hout een product uit de natuur en kunnen lokale groeiomstandigheden invloed hebben op de 
chemische samenstelling van het celplasma in de houtcellen en mogelijk dus op de uiteindelijke kleur 
van het (kern)hout na het versterven van de cellen en het neerslaan van residuen op de celwand. Dus 
helemaal onmogelijk is het zeker niet dat er zo’n brede range aan bruine kleuren valt te vinden, maar 
het valt wel op zoals eerder aangegeven. Maar ook houtanatomisch gezien is basralokus een zeer 
variabele houtsoort. In de houtbeschrijving van Lindeman en Mennega op bladzijde 201 geven ze aan 
dat de parameters breed uiteenlopen, bijvoorbeeld voor de opbouw van de stralen: “Merendeels uit 
liggende cellen met een of twee rijen hoge, soms staande cellen langs de rand, hier en daar vier rijen, 
of geheel uit hoge cellen opgebouwd”. Ook bij de opbouw van het axiaal parenchym kun je bijna alle 
vormen aantreffen: “Parenchym paratracheaal zowel als apotracheaal, bij verschillende monsters 
wisselend in hoeveelheid en verspreiding; in smalle tot matig brede, kort tot lang aliforme, 
vascicentrische ringen, merendeels confluent tot lange, 50 – 100 µm brede banden, daarnaast ook 
verspreide, korte tot langere, apotracheale banden; aantal banden 3-5/mm. Bij sommige monsters 
overweegt het aliforme parenchym en komen slechts sporadische banden voor.” Betreft het hier dan 
toch een beschrijving voor wat eigenlijk twee soorten basralokus zouden zijn? Je zou het haast 
vermoeden. 

In de databank van GBIF (the Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org)) worden alle 
wetenschappelijke botanische waarnemingen per soort weergegeven. De onderliggende data komen 
uit de databanken van nationale herbaria en gerenommeerde onderzoeksinstellingen wereldwijd. De 
data voor Suriname zijn ook aanwezig. En dan wordt het interessant, want volgens de GBIF databank 
zijn er tot nu toe 17 stuks waarnemingen gedaan voor de andere basralokus in Suriname, namelijk 
Dicorynia paraensis Benth.. Nu zijn het niet allemaal unieke waarnemingen, want is het is gebruikelijk 
onder botanisten om materiaal van een enkele boom bij meerdere herbaria of instellingen te laten 
opslaan. Maar toch, Dicorynia paraensis Benth. is in Suriname meerdere malen wetenschappelijk 
waargenomen, bijvoorbeeld de waarneming geregistreerd onder Occurrence 1228318653 (gbif.org), 
betreffende een boom die op 14 december 1946 bij het vliegveld Zanderij is geveld. Dat is ruim na de 
datum waarop G.J.H. Amshoff de Dicorynia guianensis Amshoff (basralokus) voor het eerst 



wetenschappelijk heeft beschreven (Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de 
Rijks Universiteit te Utrecht 52: 28–31, f. 2a–b, d–e. 1939 getiteld “On South-American 
Papilionaceae.”). Het wordt dus steeds aannemelijker dat er dus toch twee soorten basralokus in 
Suriname aanwezig zijn. 

Of toch niet, want in het artikel van Koeppen, R.C. “Revision of Dicorynia (Cassieae, Caesalpiniaceae)”. 
Brittonia 19, 42–61 (1967), https://doi.org/10.2307/2805082,zou uit figuur 7 moeten blijken dat 
Dicorynia paraensis Benth. juist buiten het Guianaschild voorkomt en Dicoryina guianensis Amshoff 
juist op het Guianaschild voorkomt. 

 

Dezelfde auteur verklaart de grote verschillen in houtanatomische opbouw vooral op basis van de 
groeisnelheid van de boom (bijschrift bij figuur 1 uit het hetzelfde artikel). De vraag is echter of deze 
auteur wel de waarnemingen uit Suriname voor Dicorynia paraensis Benth. heeft meegenomen in zijn 
beschouwingen. Hetzelfde geldt voor het artikel “A Taxonomic Revision of the Amazonian Genus 
Dicorynia (Fabaceae: Dialioideae)” (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.554.1.1) dat ook stelt dat op 
het Guianaschild alleen Dicorynia guianensis Amshoff voorkomt. We kunnen dus nog steeds niet met 
zekerheid zeggen of er twee soorten basralokus zijn in Suriname. De wetenschappelijke waarnemingen 
door botanici zijn er wel, maar de wetenschappelijke artikelen beweren vooralsnog anders. Tijd voor 
aanvullend onderzoek! 

 


