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DE PINKSTERBLOEM. 
>est mogelijk, dat menigeen zonder de prentjes 

eerst niet eens dadelijk weet, welke bloem nu 
"*% eigenlijk de Pinksterbloem is. Op den naam 

kunt ge dan ook heelemaal niet afgaan; want welke 
bloem bloeit' er nu eigenlijk met Pinksteren niet ? 

Om en bij Pinksteren valt voor ons menschen 
van den Greenwichtijd het bloemenfeest. Dan loopt 
alles uit wat beenen heeft; op de feestdagen zelf, 
ook- al een Zondag of wat er voor, ook nog een 
Zondag of wat er na, golft.een breede stroom van 
menschelijke trekvogels alle stadspoorten uit; dan 
zijn stationschefs en conducteurs, dan is ieder te 
beklagen, die voor menschen vervoer heeft te zorgen; 
geen stucadoor in den schoonmaaktijd kan het druk
ker hebben. Onafzienbaar is de queue aan de loketten. 

Dan werkt bij den mensch, die in een steenen 
wereld leeft, nog eens weer die machtige, geheim
zinnige, nooit geheel verloren kracht, die ons terug 
wil drijven n&ar de vrije natuur en het verlangen 
wekt naar buiten, naar het meeleven met de bloemen 
en vogels. Dien drang kunnen maar weinigen weer
stand bieden; als de omstanJigheden het niet beletten, 
worden ook de stugsten en stijfsten onder de zaken-
menschen meegesleurd en, eenmaal buiten, komen ze 
onder de bekoring van de bloemenweelde, die over 
bosch en wei is uitgestort. 

Ja, in die mooie dagen is het, jaren geleden, mij 

zelfs eens overkomen, midden in een groote stad 
op één en denzelfden dag nog wel, één gewonen boei
en twee deftig gekleede heeren te ontmoeten, die 
elk een bloem in het knoopsgat hadden gestoken. 
En die bloem was de pinksterbloem. Ze keken er 
niet eens schuintjes naar; ik geloof zelfs, dat ze 
niet van plan waren, de bloempjes weg te moffelen, 
voor 't geval ze een kennis mochten ontmoeten. 

Van dien tijd af wanhoopte ik niet meer aan de 
herleving van de liefde voor de natuur bij de men
schen; toen werd de pinksterbloem mij nog dierbaar
der, dan ze mij al was om de vele lieve herinnerin
gen, en nam ik me voor, bij gelegenheid de bloem 
eens naar verdienste te prijzen. 

„You have got no flowers in Holland?" 
Ik hoor het mijn oom nog zeggen. Hij was voor 

zaken uit London overgekomen, voor 't eerst in ons 
land, en den tweeden Pinksterdag zouden we 's mor
gens naar het Gooi; het eerste waar hij, op straat 
gekomen, behoefte aan gevoelde, was geen sigaar, 
maar een bloem in het knoopsgat. You have got 
no flowers in Holland ? De man meende werkelijk, 
dat wij heel arm aan bloemen waren, omdat hij ze door 
niemand op de borst zag dragen en ze ook niet zag 
te koop bieden. Neen, gelukkig hebben we bloemen 
zat in Holland, en bloemenwinkels tegenwoordig ook 
heel veel in alle groote steden, waar je de mooiste en 
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zeldzaamste uit alle werelddeelen koopen kunt; en 
de bloemenverkoopster is er al geen groote zeld
zaamheid meer; maar de dames alleen zijn de koop
sters of ten minste de draagsters. 

En de bloemen, die niets kosten en die je maar 
voor 't plukken hebt, de bloemen in het gras, in de 
lage Hollandsche weiden vooral, die hebben wij in 
ons land net zoo mooi en zoo veel, misschien wel 
meer dan onze bloemenminnende buren rechts en 
links. 

Gele dotterbloem, blauwe veronica's, roode koe
koeksbloemen, madeliefjes en ganzebloem, boter
bloem en pinksterbloem, mooier en rijker dan bij 
ons kunnen ze daar ginds de lichtgroene weide niet 
kleuren. 

Met Paschen begint het al met de madeliefjes; 
dan komt de dotterbloem en alles is goudgeel; 
armen- en boezelaarsvol brengen de kinderen uit 
de drassige weide mee naar de stad; dan komen de 
kleinere boterbloemen; maar vóór die nog hun massa 
in volle pracht ontwikkelen, werkt zich de pinkster
bloem naar boven met zijn wisselend lila-kleedje, 
altijd mooi van tint; hier donker bij purper af, daar 
wit met fijne paarse adertjes, ginds bleek en teer 
als de mooie nuance van paarse katoentjes, die 
pas één keer gewasschen zijn. 

Ik kan werkelijk de jonge bloemenvrienden onder 
onze lezers aanraden, dit voorjaar eens een studie 
te maken van de pinksterbloem; ik durf wel ver
zekeren, dat zij er werkelijk aangename uurtjes en, 
als hun dat wat schelen kan, zeer nuttige ook, 
mee zullen doorbrengen. 

De plant, die wij nu maar de pinksterbloem zullen 
noemen heet in de wetenschap Cardamine pratense. 
Dat pratense beteekent uit de weide en doelt dus 
op meest gewone groeiplaats. Wat Cardamine be
duidt, weet ik nog niet zeker; bij het zoeken er 
naar in allerlei dictionnaires en verklaarlijsten van 
plantennamen, wordt je van het kastje naar den 
muur gestuurd. Maar de naam is het minste, dat 
je van een plant kunt weten; wie daarmee tevreden 
is, verdient den naam van bloemenvriend niet. 

Er op uit te trekken, kweeken en teekenen dat 
is het ware; en dan op de wandeling vooral letten 
op de verscheidenheden, op de verschillende vormen 
en kleuren, al naar de standplaats. Dan, als op de 
weide één groote lila-wolk van pinksterbloemen ligt, 
er eens lang naar kijken en op de vlinders en bijen 
en vliegen letten, die er smullen. En in huis of tuin 
een paar met de zode uitgestoken jonge planten in een 
bloempot zetten, om de bloem van binnen en buiten 
te bespieden bij alles wat ze doet; ze te zien groeien 
en verbloeien, den invloed van zonneschijn en scha
duw, regen en dauw waar te nemen en nog zooveel 
meer, dat de pinksterbloem te zien geeft. 

Ik zal maar enkele zaakjes vertellen, die ik ver-
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leden jaar aan de pinksterbloem nog eens heb waar
genomen, en er voorloopig vele verzwijgen, om 
uw kans, om zelf nog wat te ontdekken, niet te 
verkleinen. 

Wacht niet tot Pinksteren. Op Paaschmaandag 
bloeit altijd de eerste pinksterbloem, maar die vindt 
niet iedereen. Daarvoor moet je heel erg gelukkig 
wezen, toevallig op een goed beschut plekje belanden 
en een paar beste oogen hebben; want die pinkster
bloem is nog o zoo klein. Als het peutertje uit zijn 
kelkje breekt, zou men het eerst niet voor een pink
sterbloem houden. De heele plant, die later tot 
uw middel reikt, is dan nog geen hand hoog, tus-
schen de eerste jonge grassprietjes verborgen en 
daarbij meer bruin dan groen-met-lila gekleurd. 

Maar nu moet ge u niet laten foppen en u blij 

maken met een doode musch; want met Paschen 
vindt ge al licht een nichtje van de mooie groote plant, 
dat heel veel lijkt op een heel jong wit pinkster
bloempje, dat is een andere veldkers: Cardamine 
hirsuta. Aan den naam Cardamine merkt ge al, dat 
dit plantje, tot hetzelfde geslacht behoort; de pink
sterbloem is ook een soort van veldkers. Om u teleur
stelling te besparen, heb ik die kleine soort pinkster
bloem, de ruige veldkers namelijk (hirsuta=behaard 
of ruig) hier ook maar bij geteekend; het portret 
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is wel naar de natuur genomen, maar er zijn veel 
kleinere exemplaren te vinden, soms maar met één 
bloempje; en ook nog veel forschere met veel meer 
bloemstengels dan mijn model had. 

Dan is er nog één soort veldkers, die ge met de 
pinksterbloem zoudt kunnen verwarren, maar die 
is altijd te onderscheiden aan de meeldraden; de helm
knoppen van deze zijn namelijk vóór 't opengaan 
altijd mooi helderrood, terwijl ze bij de echte pink

sterbloem meest altijd geel of lila, soms lichtbruin 
of groenachtig zijn. Die veldkers met zijn roode 
helmknoppen is Cardamineamara, de bittere veldkers. 
Dat is echter een vrij zeldzame soort, die vooral 
aan beekjes groeit en die u nu niet meer van de 
wijs zal brengen bij uw studie. In den vorigen jaar
gang staat er bovendien al een teekening van. 

Met Paschen, zei ik, moet ge uw onderzoek be
ginnen, maar 't kan nog eerder. Zooals de datum 

op de eerste figuren aantoont, was ik er al vroeger 
bij. Die datum 2 April is eigenlijk een jokkentje, 
het moest 1 April zijn; maar de natuur-onderzoekers 
geven niet gaarne 1 April als dag van hun waar
neming op, omdat een grappenmaker eens de geleerde 
wereld bij den neus heeft gehad met een wonder
baarlijke ontdekking, die later een Aprilgrap bleek 
geweest te zijn. En al ben ik nu bij lange na geen 
natuurvorscher, ik wil niet graag ook maar verdacht 

worden van niet ernstig te zijn bij het mededeelen 
van waarnemingen. 

Want die waarneming met de pinksterbloem is 
werkelijk niet zoo geheel gewoon. Een kennis en ik 
waren op dien grappigen dag naar Halfweg gespoord, 
om in een moerasje niet ver van het station, wat 
wortels of knollen van waterplanten te halen, als 
nieuw groen voor onze aquariums. We konden het 
moeras, dat nog onder water stond, niet in; eindelijk 

Fig. 2. Pinksterbloemblad eren, waarop zich jonge planten met veel wortels ontwikkelen ; 
de gearceerde blaadjes zijn van de nieuwe planten. (Nat. grootte). 
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vonden we een vrij droog wegje en daar aan den kant 
stond of liever lag op den kletsnatten bodem al wat 
groen. Nu was het groen in 't begin van April nog 
schaars in dat buitengewoon late voorjaar van 
1900; anders hadden wij 't misschien over het 
hoofd gezien. Wat een rare hoekige bladeren 1 

Wat kon 't zijn? Raden, gissen; kijk nog zoo'n 
plant met minder hoekige, bijna ronde bladeren, 
half in den modder weggezonken. We halen het 
rare ding voor den dag en ja wel, daar heb je het; 
't was de zeldzaamste vorm van de pinksterbloem, 
die er te vinden is. Zeldzaam, maar wat meer zegt, 
buitengewoon merkwaardig. Kijk maar eens naar 
de figuren, die ik naar verschillende Halfwegsche 
verklaringen heb geteekend; want toen we 't eens 
in 't oog hadden, vonden wij er meer, zooals 't ge
woonlijk gaat; wat je niet kent, vind je niet, al 
trap je er op. 

Wellicht hebt u wel eens gehoord, dat de bloemis
ten uit een blad van sommige planten, dat ze kneuzen 
en plat op de aarde leggen onder een stolp, een 
nieuwe plant kunnen laten groeien. In de vrije 
natuur is dit merkwaardig verschijnsel, het vormen 
van knoppen op de bladeren zeer zeldzaam. Welnu 
dat geval hadden we voor onze voeten in de vrijste 
natuur, die men bedenken kan. 

Bijna uit alle bladeren van onze mooie vondst 
groeiden jonge plantjes op; sommige midden uit 
het blad, maar de meeste op de splitsing van hoofd
nerven. U denkt misschien, terwijl ge de figuurtjes 
bekijkt: ze groeien uit de bladstelen; maar gij 
vergist u, niet ik. De pinksterbloem heeft immer!? 
diep ingesneden bijna samengestelde bladeren, al 
die ronde en hoekige blaadjes vormen samen één 
blad. Enkele van de jonge plantjes, die op de oude 
bladeren groeiden, hadden zelf al weer heel wat blad, 
maar nog veel meer witte worteltjes; als pruiken 
van witte haren, soms een vinger lang, lagen ze op 
den grond. Een enkel plantje had zich al afgescheiden; 
het oude blad was geheel vergaan. 

Een maand later, toen ik nog eens ging kijken 
groeide er op die plek een dicht boschje van pink
sterbloemen met heel groote bloemtrossen en ver
bazend groote bloemen. Ze stonden stellig zoo dicht 
op een, doordat ze alle uit één blad waren opge
schoten. 

Deze merkwaardigheid nu van de pinksterbloem 
heet alleen in Maart of April te zien te zijn; maar 
zonder uitzondering is dit niet. Want uit de planten 
die ik opkweekte, kreeg ik bijna het heele jaar door 
groei op de bladeren; ook aan opgaande stengels 
vormen zich jonge planten, dit ziet ge aan fig. 3 
geteekend in Juli naar een exemplaar, dat een na-
tuurvriend mij meebracht. 

Sommige botanici houden dezen vorm van pink
sterbloem voor een afzonderlijke soort; dit kan wel 

zoo zijn; maar dan moesten uit de planten, die het 
verschijnsel vertoonen ook steeds weer planten op
groeien, die het volhouden. En dat blijkt niet altijd 
het geval te zijn; ook de vreemde bladvorm wisselt 
te veel af, om aan een andere soort te kunnen ge-
looven. Zie maar eens naar de figuren, enkele be
ginnen al aardig op de bladeren van pinksterbloemen 
te gelijken. 

Tusschen Paschen en Pinksteren, met Hemel
vaart meestal, als 't geen vroeg voorjaar is, bereikt 
de pinksterbloem haar hoogtepunt. Kent ge ze 
goed, dan vindt ge ze veel vroeger, zooals ik al 

Fig. 3. Deel van een Pinksterbloem 
met jonge wortelende planten in de oksels der bladen. 

gezegd heb Maar let ge er niet op, dan schijnt het 
of al dat paars, al die millioenen lila-kelkjes in de 
weide, in een paar dagen zijn opgeschoten, 't Gaat 
werkelijk verbazend gauw, en dit komt doordat 
de plant allang klaar was, sinds 't vorig najaar al-̂  
nu niet uit zaad behoefde te ontkiemen, maar op 
het warme voorjaarszonnetje wachtte. Blad en 
bloemknop, alles zit al in April netjes opgevouwen, 
er was alleen maar wat uiteenschuiven en grooter 
worden noodig, om gras en boterbloem voorbij te 
schieten. 
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Nog zijn het pas de onderste bloemen van den 
tros, die kleur geven. En wat een tint al over de 
weide! De nog 
gesloten knoppen 
zijn het donkerst 
en, daar ze dicht 
opeen zitten, vor
men ze een beel
dig, innig mooi 
getint roosje. Nu 
is nog tijd om 
een polletje uit 
te steken, als ge 
't niet eerder ge
daan hebt. Kies 
een zode uit met 
twee of drie sten
gels, die dicht bij 
elkaar uit den 
grond komen. 
Laat alles wat 
er onder groeit, 
gras en bladeren, 
blijven, knip niet 
weg, wat de 
bloem niet ver
bergt; dat staat 
juist mooi. 

Geef uw bloem
pot een heel mooi 
plaatsje buiten 
op de venster
bank, waar zon 
en regen het be
reiken kunnen; 
of zet het bin
nen vlak voor 
het raam aan 
de zonzij; maar 
dan geregeld be
gieten. 

Binnen een 
paar dagen is 
uw bloem al wel 
zoo mooi als de 
hier geteekende; 
die stonden ook 
in een bloempot. 
Een leerling van 
mij had ze uitgestoken en voor mij meegebracht. 
Het zag er keurig uit en ik was er zoo blij mee 
als met een orchidee. 
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Fig. 4. Pinksterbloemen op 24 April in een bloempot (halve grootte). 

De menschen, die 't mooie potje zagen, meenden 
eerst dat het een vreemde plant was, die ik op de 

markt gekocht 
had. Wie kijkt 
ook zoo'n gewone 
pinksterbloem 

goed aan, of wie 
krijgt het in zijn 
hoofd er een in 
een bloempot te 
zetten ? 

Maar u zult 
het nu wel doen, 
niet waar? En 
er goed voor zor
gen en er vaak 
naar kijken; ook 
vooral 's avonds 
en 's morgens 
vroeg, en letten 
op het groeien 
van de bloem
bladeren en van 
de meeldraden, 
ook een knop 
openmaken en 
een jonge bloem 
met een oude 
vergelijken. En 
vaak nog eens 
naar buiten gaan 
naar de massa's 
vrije bloemen in 
de weide. 

Tegen dat de 
volgende afleve
ring komt met 
het slot van dit 
stukje, hebt ge 
dan stellig al 
heel wat waar
genomen, waar
van ge dan af
beelding en mis
schien een ge-
wenschte verkla
ring vindt; en 
dan is het nog 
vroeg genoeg, om 

wat ik dan vertel en u nog over 't hoofd hebt gezien, 
in de natuur of bij uw kweekjes te gaan bekijken. 

(Slot volgt.) V*-^- E. HEIMANS. 


