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vormenvoor de dieper liggende teerdere organen. Nog 
eenige temperatuursverhooging is er noodig, om de 
ontwikkeling te doen doorgaan. Nu treedt er een 
andere kracht in het jonge blad op, die het juist 
omgekeerd kromt als de hyponastie. Thans begint 
n.1. de bovenzijde sneller te groeien dan de onder
kant, en onder invloed van dezen nieuwen impuls 
begint het orgaan zich te strekken en later om te 
buigen. Om twee redenen ik ook deze epinastische 
beweging weer uiterst doeltreffend. In de eerste 
plaats komt er zoo ruimte voor andere blaadjes en 
vervolgens geeft het omgebogen blad niet al te • 

veel vat aan den wind, die gemakkelijk het nog 
teere, slappe weefsel kon verscheuren. Maar niet 
lang blijft het in dezen stand. Daartoe werken er 
op het nieuwe orgaan te veel krachten. Vooreerst 
zit er in de plant, evenals in de gansche levende 
schepping een drang naar het licht, het blad, of 
althans de bladsteel is heliotropisch en poogt zich 
dientengevolge naar boven te bewegen. De zwaarte
kracht daarentegen tracht het naar beneden te 
trekken doch wekt door dezen prikkel in de blad
gewichten een nieuwe bewegingsoorzaak, negatieve 
geotropie genaamd. En al deze in- en uitwendige 

krachten geven te samen een resultante, die het 
blad juist plaatst in den stand, die voor zijne 
functie de voordeeligste is. In dien tusschentijd is 
het volwassen geworden; de warme haarbekleeding 
is uiteengeschoven, onmerkbaar dunner en dunner 
geworden en afgevallen; het weefsel is krachtig en 
hard, in staat om met succes aan een harden 
windstoot het hoofd te bieden; de steel is stijf 
en betrekkelijk onbeweeglijk en volkomen berekend 
om het blad den ganschen zomer te dragen tot het 
in den herfst als gevolg van andere krachten lang
zaam te niet gaat. Doch vlak boven de plaats, 
waar het oude blad gezeten heeft, is een nieuwe 
knop gevormd, die in een volgende lente ons weder 
op het heerlijke ontluiken zal vergasten. 

Is een kastanjeknop wel het gemakkelijkste voor
werp om de geboorte van het jonge groen gade te 
slaan, prachtig is dit ook waar te nemen bij tal 
van andere boomen als iep, linde, sering enz. In 
hoofdzaak echter volgt het proces denzelfden gang 
en wie in Februari of Maart het ontluiken dei-
knoppen bespiedt, krijgt reeds een voorproefje van 
dien heerlijken tijd waarvan Goethe zingt: 

Wie herrlich leuchtet 

Mir die Natur! 

Wie glanst die Sonne! 

Wie lacht die Flur! 

Es dringen Binten 
Aus jeden Zweig, 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gestrauch. 

Amsterdam. L. DOKSMAN CZ. 

DE VOORJAARSCROCUS. 

Op een zonnigen voorjaarsdag, als de hommels 
reeds lang hun winterkwartieren verlaten 
hebben, als kleine vos en dagpauwoog reeds 

geruimen tijd op mooie dagen zich hebben laten 
verlokken tot 't maken van uitstapjes; als de bijen 
reeds hun wondere liederen door de lucht zoemen; 
als heel het vroegere leven gewekt is door koesterende 
zonnestralen, dan is het boven een bloeiend crocus-
veld een leven en bedrijvigheid als nergens anders. 
In woeste vaart bonzen de hommels de bloemen in, 
dat je denkt ze te zien kraken; vooral de witte 
crocus, die zooveel teerder lijkt dan de gele. Voor
zichtiger, maar toch ook al in haast, alsof ze niet 
een heelen langen zomer vóór zich hebben, zweven 
de bijen van bloem tot bloem; alleen als twee bijen 
een zelfde gastvrije bloem met hun bezoek willen 
vereeren is het daarbinnen een onstuimig gedoe van 
belang en de geheele bloem staat te waggelen tot 
een der twee bezoeksters overhaast retireert. 
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't Zijn de crocussen, die je eerst goed de lente 
brengen. En wie uwer kent ze niet? Vroeg in 't 
voorjaar, als 't eigenlijk buiten nog wintert, koesteren 
zich de geel, wit of paarse kelken al voor 't venster, 
mooi potje bloemen in zonneschijn; blijft 't weer 
triest, dan blijven de kelken gesloten. Naast tulp 
en hyacint vraagt de croces voor zich een bescheiden 
plaatsje, voelt zich echter volkomen gelijkwaardig 
met het lelietje van dalen of sneeuwklokje, dat 
buiten voor het venster z'n kelkje aan een tenger 
stengeltje in de zoele voorjaarswind laat bengelen. 
En ik mag de crocus liever dan de tulp, daar ze 
niet zóó streng regelmatig is, niet zóó stijf haar 
bloem omhoog werkt als deze oosterling. 

Ja, zoo voor 't raam gekweekt of in een tuin in 
't gras kent ieder ze; ook van de bloembollenvelden, 
tenminste zij die in de nabijheid wonen. Want de 
bloembollentijd valt voor 't grootste gedeelte vóór 
de Paasch-vacantie, zoodat zij die wat verder van 
de plaatsen der bloembollencultuur afwonen dit 
eigenaardige tafereel niet op z'n voordeeligst zien. 
Wat misschien maar goed is ook, want alles, wat 
men maar van hooren-zeggen zich ervan voorstelt, 
valt in werkelijkheid bitter tegen, 't Is werkelijk 
meer eigenaardig dan mooi. Zij, die in de Paasch-
vacantie door de bloembollenstreek sporen, zien alleen 
gekleurde mesthoopen, want Flora's kinderen worden, 
afgesneden, op den mesthoop geworpen en gebruikt 
als humus na korter of langoren tijd. Toch, de 
crocusvelden, wie die in bloei zagen, behoeven tulp 
en hyachint niet te betreuren. Een enkel exemplaar 
is al even mooi als een geheel veld als onderdeel 
van het landschap. Hoe harmonieert dit in z'n groen
lila-combinatie tegen een stemmig bruingeel land
schap! 

En dit alles hebben zeer velen van u gezien; 
maar wat weinigen van u zullen bewonderd hebben, 
omdat ge niet in de gelegenheid waart, is een weide 
met crocus-in-'t-wild. In ons land komt nl. op 
zonnige plaatsen in zandige streken vooral, ook de 
crocus voor als in 't wild groeiende plant; nl. de 
Voorjaarscrocus (Crocus vernus LJ maar verre van 
algemeen. Meestal paars, soms geel of wit, kan deze 
bloem in de maanden Februari, Maart en April een 
geheele zonnige weidehoek lila kleuren. En van 
deze soort is het, dat in onze tuinen verschillende 
variëteiten als voorjaarsbloemen worden aangekweekt. 
En de bloembollenkweekers bezorgen ons nog andere 
soorten, n.1. de wat sierlijke in Zuid-Europa en in 
Klein-Azië inheemscheöfefe crocus (Crocus luteus Lam.) 
en de Crocus susianus Ker. Terwijl in Zuid-Europa 
nog bloeit de Crocus sativus L. of Saffraan-crocus, 
een sierplant, die de saffraan levert. 

De crocus heeft lange, smalle, lijnvormige bladeren 
met een licht-gekleurde hoofdnerf. Als afwijking 

vond ik in 't voorjaar 1907 in onzen tuin te Steenwijk 
oen plant met zeer grillig zig-zag en zelfs spiraals-
gewijze-vervormde bladeren, die in de verte wel 
zoo'n beetje aan vlamvormige dolkjes deden denken. 
Alle overige planten waren normaal, alleen de bladen, 
afkomstig van deze eene bol, zoo ongeveer een 9-tal, 
waren zoo misvormd. Rechts onderaan op de teekening 
is zoo een blad te zien. 

De bloemen van de crocus zijn tulpvormig, geel, 
wit of paars. Echter is het onderscheid tusschen 
crocus en tulp zoo groot, dat verwarren onmogelijk 
is: de tulp heeft een bovenstandig, de crocus een 
onderstandig vruchtbeginsel. Wat de kleur van de 
crocus betreft, meen ik opgemerkt te hebben, dat 
in 't groote crocusveld in 't Vondelpark, links van 
het Paviljoen, de gele crocus steeds de eerste was, 
die z'n bloem voor bezoek opende; 'k bedoel niet 
speciaal de Crocus luteus Lam., maar de geelge-
kleurde bloem. Twee achtereenvolgende jaren waren 
het steeds de geelbloemige exemplaren, die een dag 
of twee vroeger waren dan de witte of paarse dito. 
Nu in 't voorjaar 1908 ,zal ik eens terdege opletten. 

Nog iets anders merKte ik bij dit veld op, en 
wel tot m'n groote ergenis: n.1. dat bij voorkeur in 
dit zoo prachtige bloemperk de honden gaan ravotten 
zonder dat iemand er aan denkt z'n handen er naar 
uit te steken, zoodat in een minimum van tijd het 
grootste deel der kelkjes tegen den grond gesmakt 
ilgt. Een eigenaar van den hond doet zich nooit voor. 
Waarom geen omrastering om dit park gemaakt? 

Mais revenons a nos montons. De zeer lange, 
trechtervormige bloembuis vormt bovenaan de bloem, 
beter gezegd een regelmatig bloemdek, bestaande 
uit twee kransen van 3 bladen elk, bloemkroon-
achtig van kleur en geheel aan elkander gelijk. 

Drie meeldraden; 3 stempels op den zeer langen 
stijl; een 3-hokkig vruchtbeginse', 3 kleppige zaad
doos zijn de kenmerken van de familie derlrideeën, 
waartoe mèt de crocus ook de Iris of Lisch behoort. 
Nog een familietrek heeft de crocus gemeen met 
de Lisch, n.1. de bloemkroonachtige stempels, die 
peperhuisvormig zijn met gekartelden rand. De 
helmknoppen zijn korter dan de stijl en, ingeplant 
op de keel van de bloem, openen ze naar buiten. 

Voorjaarscrocus en safïraancrocus hebben beide 
een zachtbehaarde keel; die van de beide anderen 
hebben een onbehaarde keel. 

De bol is vast en vliezig gerokt. Gedurende den 
zomer vormen er zich bovenop kleinere, welke jonge 
knollen tegen 't najaar alle voedsel uit de oudere 
opgenomen hebben. 

Waar nu de vooijaarscrocus als sierplant, en ook 
bescheidenlijk als in 't wild groeiende bloem door 
haar kleuren en door haar vroeg bij-de-hand zijn 
ons oog verlustigt, bloeit in de Levant de reeds 
genoemde Saffraancrocus. 
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Deze paart 't nuttige met 't aangename. Als 
sierplant gekweekt duidt de naam reeds aan, welke 
nuttige eigenschap ze heeft, n.1. het leveren van 
het als kleurstof ook bekende geneesmiddel, de 
saffraan. De saffraan is een zeer kostbare kleurstof; 
daar alleen de geurige roode stempels en stijlen van 
deze in 't najaar paarsbloeiende plant de saffraan 
leveren, is 't te begrijpen, dat ze prijzig is; vooral 
als men bovendien nog weet dat meer dan 1' 0.000 
bloemen slechts aan gedroogde stijlen en stempels 
een gewicht van 1 Kilogram van deze kleurstof 
vertegenwoordigen. Saffraan poeder is rood, geeft 
opgelost een gele kleur, en werkt als geneesmiddel 
pijnstillend, is echter bij grootere hoeveelheden ver
giftig. Saffraan lost gemakkelijk op in alcohol en 
wordt hier te lande nog gebruikt om thee geurig 
te maken. 

Waarlijk, de crocus is wel een belangwekkende 
plant. 

J. GODEFROY. 

LEELIJK... MAAR BELANGWEKKEND. 

-t-Afii zekere stadswijk te Amsterdam is interessant van 
j y , leelijkheid, zegt Multaluli. Van mijn huidig onderwerp 

is de leelijkheid intcrressant en meer dan dat, want 
ile leelijkheid daarvan is doeltrefiend, wal van de buurten 
liilenburg en omstreken niet beweerd kan worden. Daar 
tin die tnin-delicate achterbuurten voor den schilder on 
schrijver de aandacht ruim waard zijn, en terecht is het 
dunkt me volstrekt niet slecht, om wat vaneen dier te ver-
lellen dat reinheid van uiterlijk en in dit geval slechtheid 
van levenswandel aan zeer merkwaardige levensverschijn
selen paart. 

In zeker soort boeken zegeviert altijd de held, die alle 
mogelijke goedo en edele eigenschappen in zich voroonigt. 
In den roman der Natuur moet ge dat niet zoeken, de ge
meenste schurken overwinnen, als ze slechts voldoende door 
moeder natuur zijn toegerust en de lieve zwakkeliugtjes 
gaan eraan, zoo zeker als wat. Natuurlijk behoeven wij 
deze „moraal" niet van de Natuur over te nemen, hoewel 
we vaak zien, dat individuen uit de menschenmaatschappij 
dat wel doen. 

Doelmatig toegerust zijn tie diertjes, waarvan ik ga ver
tellen wel; de natuur heeft het vergulden van de leelijke 
pil bij dit dier nagelaten, het is niet schitterend uitgedoschl 
als een goudwesp die nijvere graafbijen beparasiteerd, het 
is een bruinig plat monster, met grijppooten en houvast-
klauwen, gestoken in oen hoornig spaarzaam behaard pantser. 
De vorm is wigvormig, de kop het kleinste, hot heeft kleine 
vleugels die neiging vertoonen om rudimentair te worden 
en het dier is geheel gebouwd om gemakkelijk tusschen 
de veeren van het arme woondier In te dringen en zich 
daar uiterst stevig vast te houden. Arme gierzwaluw, die 
tegen wil en dank een '25-tal van deze Ie rangs parasieten 
den kost gaf. Zij was op straat gevallen. Van uitputting'? 
Jonge gierzwaltiwen kunnen niet van den grond opvliegen 
als zij daar per ongeluk terechtkomen, zelfs oude, sterke 
vogels kunnen dit moeielijk. Zeker is dus in dit geval niet, 

dat de vogel door uitputting was neergevallen, stellig was 
dit wel het geval met een jonge wielewaal, die ik eens te 
lilootnendaal vond. 

Deze vogel lag nog levend op tien grond, 'k nam hem op 
en zocht naar de oorzaak van zijn vreemde doen. Toen ik 
naarmede bezig was, stierf de vogel in mijne handen en 
daar kwamen ze te voorschijn de parasieten. Dit was een 
andere soort, bijna gelijk als de afgebeelde gevormd, alloen 
lichtgroen van kleur, kleiner en van langere vleugels voor
zien. Ze vlogen vanaf de wielewaal mij regelrecht in 't 
gezicht. Dat is zoo hunne gewoonte ze zookon iets warms 
en levende. Ik stopte een viertal in mijn buisje en trapte 
de rest uil afkeer dood, wat onzin was, want de voorraad 
van Moeder Natuur, die zoo „allerliefst" voor elk van haar 
kinderkens zorgt, zal er niet merkbaar door geminderd zijn. 

Van menschenbloed zijn ze ook niet vies, zooals uit het 
volgende blijkt. 

Mr. Kirby, een bekend Engelsch onderzoeker, verteld 
ongeveer dit. 

Iemand die bij een vriend van hem logeerde, werd 's nachts 
geplaagd door oen insect waarnaar steeds vergeefs gezocht 
werd, hoewel 't hem eiken nacht door z'n steken wekte. 
'Poen de logee vertrok ging z'n vriend weer in het zelfde 
bed slapen en ondervond ook 't zelfde, waaruit bleek, dat 
de logee z'n kwelgeest niet had medegenomen. Het bed 
werd nu aan een grondig onderzoek onderworpen (wat 
dunkt mij wel eerder had kunnen gebeuren) en eindelijk 
vond men tusschen de lakens (dat bed werd zeker niet ge
lucht) de boosdoener, zoo'n leelijke Stenoptery. Hoe die 
daar gekomen was'? Wel op den zolder boven 't slaap
vertrek nestelden zwaluwen, dat was de „Heimat" van de 
indringer, die op de een of andere manier van honk (de 
zwaluwnesten) was geraakt en in bod was terechtgekomen, 
waar hij eens de proef had genomen met menschenbloed. 
Met de fijne, op dunne priemen gelijkende monddeelen kan 
de dunne menschenhuid gemakkelijk worden doorboord. 

Niet alleen vogels, maar ook paarden en schapen worden 
door parasieten van deze schunnige familie bewoond. Paard 
en schaap hebben elk een speciale soort van veraange
naming van hun bestaan. Die van 't paard vooral heet 
berucht te zijn, tie dieren worden lol dolwordens toe door 
die ellendige kwelgeesten gemarteld, zelfs zegt men, dat 
schapen er soms aan sterven, uitgeput doodgemarteld door 
't aanhoudende steken on kriewelen van de afschuwelijke 
parasielen. Hoe de natuur zulke afschuwelijke nutlelooze 
monsters kan voortbrengen'? Dwaze vraag, alsof de Natuur 
een denkend wezen zou zijn. 'I Is immers een complex van 


