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zijn, om zoo te zeggen, cleistogaam, bestuiven zich 
zelf en geven flinke vruchten, welker zaden, daar
aan twijfel ik niet, ook wel weer goed kiembaar 
zullen wezen. Een verklaring van deze eigenaardige 
afwijking te geven — ik wou, dat ik er toe in staat 
was. Ook is het mij onbekend, of deze vorm van 
Datura stramonium L. meer voorkomt, en zoo ja, 
algemeen is, of niet. Misschien wil de een of andere 
deskundige wel eens zoo vriendelijk zijn hieromtrent 
iets naders mede te deelen. Mijn vrienden ik zullen 
zorgen, in den herfst wat zaad te verzamelen voor 
eventueele kweekproeven. 

Amsterdam. L. DORSMAN GZ. 

IN DEN TUIN VAN DEN BUITENMAN. 
r was een lijd, dat ik elk stukje grond, dat, zich onder

scheidde door verscheidenheid van onkruiden, met 
vreugde begroette. Daar viol to botaniseeren, te ver

zamelen voor herbarium. Al is dit reeds, wat do moest 
voorkomende planton betreft, compleet, toch zio ik op de 
wandeling nog gaarne mijn oude bekenden. Er is echter 
thans één plek, waar ik liefst zoo weinig mogelijk onkruiden 
aantref, en dat is mijn tuin. leder roemt ons, als we een 
hof kunnen toonen, waarvan de bedden zoo goed als vrij 
van onkruid zijn en op welks sierlijk geharkte paden schier 
geen groen te vinden is. Hoewel we gevoelig zijn voor don 
lof onzer medemenschon, is het ons in geen geval in de 
eerste plaats daarom te doen: we kunnen de ongenoode 
gasten uit het plantenrijk missen, omdat ze wederrechtelijk 
op licht, lucht en voedende stollen, die we het liefst voor 
onze tuiugewassen behielden, beslag leggen. Van Maart tot 
November leven we dan ook voortdurend met hen op voet 
van oorlog. De strijd begint in Lentemaand met paarse 
doovenetel, murik en herderstaschje om in October te ein
digen met paarse doovenetel, murik, herderstaschje en 
zuurdistel. 

In hot vroege voorjaar, wanneer de werkzaamheden in 
den tuin nog niet druk en de onkruiden nog niet heel talrijk 
zijn, mogens we eens gaarne een tuinbed wieden of een 
pad schoffelen, (deze arbeid is minstens zoo gezond als een 
wandeling) in den zomer kan het wieden ons niet bekoren. 
Dan vindt onze hand genoeg te doen en laten we dat 
werkje liever over aan een ander, die, gewoon aan zwaren 
arbeid, zich gelukkig mag achten, dat hij een minder zware 
taak behoeft te verrichten. Mijn tuinman b.v. noemt dit 
werk altijd het szoetecc; spitten, mesten etc. het »zure«. 

Met het driemanschap Lamium purpureum,CapseOa bursa 
pastoris en Stellaria media valt waarlijk niet te spotten. 
Vooral tegen beide laatsten moet aanhoudend gevochten 
worden; vrede of wapenstilstand kan met geen van beiden 
gesloten worden. Dan zouden zo ons weldra te machtig 
worden. Soms worden ze met hun drieën niet alleen geduld, 
maar zelfs beschermd, — al is het dan ook maar gedurende 
enkele maanden — omdat ze ons van dienst kunnen zijn. 
Wilt ge in het voorjaar vroeg kropsla, koolsoorten hebben, 
dan dient ge in September te zaaien op een beschutte 
plaats. Tusschen deze planten verschijnen weldra de klem-
planten van herderstaschje, murik en paarse doovenetel, 
en nu zijn we niet zoo onmeedoogend, de weeuwtjes van 
haar galante beschermers te berooven. Welig wassen de 

onkruiden, zoodat ze reeds vóór de nachtvorsten invallen, 
do cultuurplanten voor een deel mot hun blaadjes bedekken. 
Komt de winter met zijn strenge vorst, dan zien do be
schermengelen ei' soms betreurenswaardig uit, maar de 
weeuwtjes, hoewel ze na een koude periode een wijl kwijnen, 
blijven onder het groene kleed gespaard. Valt er sneeuw, 
dan zijn ze onder een dubbele deken bewaard. Zoodra de 
lucht milder wordt, herstellen de planten zich ziender 
oogen. "Wanneer geen strenge nachtvorsten meer te duchten 
zijn, hebben Lamium, Capsella en Stellaria hun taak vol
bracht. Ze worden uitgetrokken, e n . . . naar de mestvaalt 
gebracht'? Neen, ieder waai- buitenman houdt, als hij er 
gelegenheid toe bezit, geiten en konijnen; deze laten we 
van hot eerste jonge groen smullen en do lepeltjes van 
't herderstaschje vinden zij bijzonder smakelijk. 

Inmiddels neemt hot gebied van het eerste driemanschap 
in grootte toe en ze schijnen voornemens te zijn, over den 
ganschon hof den sehepter te zwaaien. Wie direct-flink 
tegen Lamium optreedt, de plant met wortel en al uitroeit, 
zal ervaren, dat hij in het vervolg van den zomer weinig 
last meer van dit onkruid heeft. Anders is het met Capsella 
on dit is niet te verwonderen, als men weet, dat één plant 
meer dan 4000 zaden kan opleveren. Elke grondsoort neemt 
ze voor lief; men treft ze zoowel op harde paden als in 
goeden Uhngrond aan. Daar wordt ze oen forsche plant met 
flinke hauwtjes. Bijzonder groot kan ze worden, als ze zich 
bevindt tusschen hooge gewassen als b.v. erwten; in den 
strijd om het bestaan schiet ze eveneons hoog op en wordt 
wel meer dan een halve M. lang. Enkele jaren treft men 
wel eens Gapsella's met half groene, half witte bladen aan. 
Na uitzaaiing van zaad, dat van deze exemplaren gewonnen 
was, verschenen altijd weer heel gewone Gapsella's. 

Stellaria media zoekt ge nimmer vergeefs: ternauwernood 
is de sneeuw verdwenen, of ze vertoont haar kleine schit
terende sterretjes. Ze schijnt u dan om een nederig plaatsje 
in uw hof te vragen, en zoo ge u laat verteederen door 
zooveel bescheidenheid, in den zomer hebt ge berouw, want 
de doosvruchtjes, even miniem als de bloemkroontjes, openen 
zich en zorgen voor tal van nakomelingen. Is het wieden 
van Capsella een dankbaar werk te noemen, omdat de ge-
heele plant met den wortel gemakkelijk uit te trekken is, 
met Sterremuur is dat niet het geval. De kleine, maar 
stevige worteltjes zitten muurvast, breken bij 't wieden niet 
zelden at', groeien later weer aan en niet lang daarna ver
toont het zich even frisch groen als te voren. 

Nauwelijks is na veel strijds de macht van het eerste 
driemanschap gefnuikt, of een ander triumviraat dingt naar 
de heerschappij in den hof. Na een regenbui op een warmen 
Junidag doen ze hun intocht : Euphorbia peplus, Solanum 
nigrum en Ghenopodium album. Luisterrijk is die blijde (?) 
inkomst in geen geval. Zie ze daar staan tusschen booncn 
of aardbeien die nederige geelgroene kiemplantjes van 
Euphorbia peplus! Groot zullen ze ook niet worden, in het 
gunstigstigste geval slechts ongeveer 30 cM.; doch wat ze 
in lengte te kort komen, winnen ze in aantal. Geen wonder, 
dat ze in zoo'n groote hoeveelheid voor den dag komen: 
elko plant, die tot Augestus ongemoeid blijft, vertoont een 
massa driokluizigo splitvruchljes, waaruit in genoemde 
maand do rijpe zaadjes springen. Haar kleine vruchtjes 
vallen niet dadelijk in het oog, beter die van den reus 
onder de euphorbia's, n.1. van Euphorbia Latyris. Deze 
soort komt in de Betuwe op enkele plaatsen voor, en tot 
mijn blijdschap heeft zo ook een plaatsje veroverd in mijn 
tuin. In Oogstmaand zijn de zaden rijp; op een zonnigen 
dag springen de wanden der splitvruchten met een duide-
lyk waarneembaren knal open, en de koflieboonen versprei
den zich door den tuin. 't Volgend jaar zal er dan ook 
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geen gebrek zijn aan dit onkruid, dat ik echter als sierplant 
beschouw. Daar koffieboon een tweejarige plant is, valt 
het. niet moeielijk, paal en perk te stellen aan zijn heersch-
zucht. Hoewel Euphorbia hclioscopia akkerland verkiest 
boven tningrond, verdwaalt dit kroontjoskruid ook wel in 
onzen hof. Dit jaar stond or een vijftal tusschen een groote 
partij Euphorbia peplus, welker geelgroene blaadjes aardig 
afstaken tegen de donkergroene bladen van hun familielid. 
Alle soorten van Wolfsmelk (Roomkruid zegt men hier) 
staan in een kwaden reuk: het melksap, dat hij het breken 
van den stengel te voorschijn komt, is vergiftig. Ik heb 
wel eens gelezen, dat het vee die planten niet aanraakt. 
Hierop maken, volgens mijn ervaring, geiten en konijnen 
een uitzondering. Vooral laatstgenoemde diertjes houden 
ervan en nimmer heb ik kunnen merken, dat een wolfs-
melksdiner ziekte of dood. der gasten tengevolge had. 
Trouwens op alle planten met melksap, zooals doorgeschoten 
salade, paardebloemen, zuurdistel en Broompjeskruid» zijn 
zoowel geiten als konijnen verzot. 

Solanum nigrum zoekt gaarne gezelschap bij zijn familie, 
den aardappel, hoewel ook andere plekjes in den hof hem 
lief zijn. Tusschen de aardappels staat hij echter het veiligst, 
daar bestaat de minste kans, dat hij zal uitgeroeid worden. 
Wel is zijn jeugd verre van prettig te noemen, want de 
aardappelen gunnen hem niet het licht in de oogen. Na 
eenige weken evenwel zult ge bekennen, dat onze nacht
schade een uitgezocht plaatsje heeft. In het laatst van Juli 
toch valt de bekende «ziektea (Phytophthora infestans) in 
het loof der aardappelen, dat daardoor evenals de stengels 
spoedig verdort. «Den een zijn dood is den ander zijn brood», 
denken we, als we daar tusschen de stervende aardappelen 
Solanum nigrum met den dag zien toenemen in grootte, 
terwijl zijn zwarte bessen glimmen van plezier. De groen
achtig gele bessen, die aan de gelende aardappelstcngels 
bengelen, staan in schoonheid ver achter bij die van mlolbeso. 
Wie van dit onkruid zoo min mogelijk last wil hebben, 
dient do planten uit te trekken, on uit zijn tuin te ver
wijderen, ook als de bessen nog groen zijn; immers deze 
rijpen na, en de zaden zullen, zoo zy op het land achter
blijven, een volgend jaar weer ontkiemen. Wat een kolossaal 
wortelgestel hebben deze planten; de bij wortels zijn al heel 
talrijk. 
* Ik heb dit jaar eenige honderden »Ilondebessen« uitge

trokken, en het viel mij op, dat, zonder uitzondering éen 
der zijwortels de andere verre in lengte overtreft on nagenoeg 
horizontaal in don bodem steekt. Hot schijnt een familie
zwak dor Solancocn te zijn, dat zij zeer gevoelig zijn voor 
de vorst. Na de eerste, vrij strenge nachtvorst in October 
hangen allo bladen en stengels van de zwarte nachtschade 
er slapjes bij en is de plant reddeloos verloren, juist als 
Physalis on opslag van aardappelen, dat altijd in genoemde 
maand weer te zien is. 

Doch, niet alleen de zwarte nachtschade, maar oen heirleger 
van allerlei onkruiden verheugt zich in den dood der aard
appelen. Daar staan zo weldra schouder aan schouder de 
Euphorbia's, hartjesklaver, murik, winde,kruiskruidenandoro, 
die, door de forsche bladen van de cnltuurplant overvleugeld, 
geruimen tijd een ellendig bestaan voortsleepten. Wie zich 
echter niet liet overvleugelen, dat was, behalve hier endaar 
een Solanum nigrum, de derde in den bond, Ghenopodium 
album. In 't begin van Juli reeds verheft hij zijn dichte aren 
boven het groene loof van stamboonen en aardappelen. Zoodra 
deze laatsten beginnen af te sterven, ontwikkelt hij zich 
terdege en krijgt hij soms een omvang, dat hij van verre 
wel iets van een wilg heeft. Onlangs telde ik op zijn «takken* 
een tiental musschen, die zich vergastten aan do met meol-
achlig stof bedekte zaden. Ik vind het altijd te prijzen in 

»Witte Mel«, dat hij zich gemakkelijk laat uittrekken, zijn 
krom gebogen hoofd wortel gaat steeds geheel mee. 

Het derde driemanschap, Urlicadioica, Convolvulussepinm 
en Acgopodium podagraria, spant zeer zeker de kroon boven 
de beide eerste. Wie den strijd met deze drie grootheden 
aanbindt, zal ervaren, dat hij niet zoo spoedig victorie kan 
roepen. 

Langs een sloot in mijn tuin slaat een vrij laag liguster-
hegje, hetwelk dienen moet om te beletten, dat kleine kin
deren in het water vallen. In het vroege voorjaar staat deze 
haag op zijn voordeeligst, doch in 't hartje van den zomer 
zijn Urtica, Gonvolvolus en Aegopodium haar geheelde baas, 
zoodat ze grootendeels onzichtbaar is. Dit jaar hebben Galium 
aparine en Chelidoninm majus zich ook nog bij het drietal 
gevoegd. De gevolgen zijn niet uitgebleven: het drieman
schap met zijn bondgenooten heeft Liguster op enkele plaatsen 
vermoord en aldaar vervult Urtica den rol van haag. 't Be
hoeft geen betoog, dat ze zich loffelijk van haar taak kwijt: 

geen kind zal aldaar beproeven, een kijkje in do sloot te 
nemen. Ik mag dat hegje wel, al betitelen niet weinig be
zoekers van mijn hof het met den naam wildernis. In Juni 
on Juli, wanneer de gansche natuur zich in feestdos steekt, 
noodig ik u uit, een bezoek te brengen aan die wildernis. 
Ge kunt • er een bouquet plukken van de sterk riekende, 
witte ligusterbloempjes, de groote schermen, welke Aegopo
dium fier omhoog steekt, de wit porceleinen potjes van 
Gonvolvolus, die zich zonder bevreesd te zijn voor de brand
baren om den groven stengel van den brandnetel en rakelings 
langs diens groene aartjes windt. En achter het hegje langs 
den slootkant verheft Valeriana zijn rose en Spiraea ulmaria 
zijn geelachtig witte bijschermen nevens de grove pluimen 
van Glyceria aquatica, steekt hier en daar een purperen 
kattestaart tusschen de fluweelen »sigaren« van Typha 
anguslifolia (deze laatste door mij aangeplant) terwijl onder 
al die forsche gewassen eenige revolverbloemen van de broze 
Geranium roberlianiim te voorschijn komen. Ik vraag u: 
kunt ge hier geen aardig tuiltjo bloomen bij elkaar krijgen'? 
In de sloot zelf overvloed van varenbladige Oenanthe phel-
landrium, Shun latiColium on Hottonia palustris. 

Grootcn brandnetel, geitopoot en haagwinde zoekt ge zelden 
vergeefs aan heggen. Tusschen de houtige wortels van de 
haag is het zoo'n gewirwar van bruingele, vuilwitte en 
melkwitte wortelstokken, dat het eenvoudig een onbegonnen 
werk is, het drietal uit te roeien. 

Hebt ge er wel eens op gelet, hoe aardig het staat, 
wanneer een doornhaag doei' een haag van Urtica of een 
van Chelidoninm wordt geflankeerd? Langs een boomgaard 
alhier staat zoo'n heg, een paar honderd meter lang, aan 
don buitenkant voor de grootste hellt door brandnetels on 
voor do rest door Slinkende Gouwe vergezeld. In het begin 
van Mei zijn beide onkruiden reeds zoo hoog, dat ze halver
wege de haag bereiken. Van de verte gezien lijkt het wel, 
alsof de heg verschillend gekleurde bladen heeft: hot nog 
lichte groen van de meidoorn, hot donkergroen van do 
brandnetels en het blauwgroen van de Gouwe maakt een 
zoo schoon geheel, dal ge met bewondering blijft stilstaan, 
om van do kleurschakeering te genieten. Wanneer er een 
zachte koelte waait, waardoor de zeer dunne, lichte bladen 
van Chelidoninm worden bewogen, is de aanblik nog schooner, 
doordat ook de grijsgroene onderzijde van die bladen zicht
baar wordt. 

B. J. VAN WAGENSVELD. 

(Wordt vervolgdj. 


