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ROBBERTSKRUID.
IT is een van de vele planten, die zoo bekend zijn, dat men haast
niet meer naar ze omziet. De meeste van deze ongelukkigen werden
vroeger op den koop toe nog „gemeen" genoemd. Wij leerden van
„gemeen kruiskruid, gemeene hoornbloem, gemeene vlasbek" en
hoewel wij wisten, dat er met dat woord „algemeen" werd bedoeld,
ontgingen wij toch den indruk niet, dat er aan die planten een luchtje was.
Het Robbertskruid is gelukkig de gemeenheid ontloopen, maar 't luchtje niet,
want het staat nog heel dikwijls geboekt als „stinkende geranium" of „stinkende
ooievaarsbek", wat nog tienmaal erger is. Indien ge echter de proef eens wilt
nemen, zult ge merken, dat de plant naar niets ergers riekt, dan naar onze
hooggewaardeerde zoete peentjes.
Ik hoop, dat ge het bij die vluchtige kennismaking niet zult laten, want
inderdaad is dit Robbertskruid een van de meest onderhoudende planten, die
er bestaan, 't Is er een, die van afwisseling houdt, zich weet te schikken naar
de omstandigheden en ook wel eens wat nieuws wil probeeren. Hij groeit met
evenveel plezier in de koele, dichte schaduw van het sparrenbosch als in de
felle zon op de hooge muren van een ruïne of op de heete rotshellingen.
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DE LEVENDE NATUUR.

Maar wat een verschil in uiterlijk! In het eene geval een weelderig groeiende
plant, de dikke, rood aangeloopen stengels geheel verborgen onder de menigte
der groote slappe, lichtgroene bladeren, in 't andere een klein pittig plantje
met fel roode stengels en bladstelen, ja, de bladeren zelve ook doortrokken met
de roode kleurstof, die den levenden inhoud der cellen moet beschermen tegen den
schadelijken invloed van sommige zonnestralen. Als dit anthokyaan de bladranden kleurt, dan ziet ge eerst goed, hoe mooi die fijn verdeelde bladeren zijn
en dadelijk valt het op, dat die „lichtbladeren'' ook in vorm van de schaduwbladeren verschillen.
De eerste zijn in
hoofdvorm driehoekig, de andere vijfhoekig. Als ge vlijtig
zoekt, kunt ge wel
eens af en toe een
zuiver vijfdeelig
blad aantreffen.
Die robbertskruidjes van ruïnen
en hellingen zijn
nu al sinds langen
tijd beroemd om
hun steunpilaren.
Wanneer ze zeer
gevaarlijk
staan,
dan buigen hun
onderste bladeren
naar omlaag, totdat
hun steel een vasten
bodem vindt. De
bladschijven
zelf
sterven dan spoedig
af en de stukken
Ilobbertskruid, op vlakken bodem met stutten. Eind April.
bladsteel, die overblijven, stutten dan de plant op werkelijk bewonderenswaardige manier.
Indien ge echter goed uitkijkt, zult ge dikwijls genoeg die stutten ook
aantreffen bij planten, die groeien op den vlakken bodem. Ik vind ze vooral,
waar de kiemplantjes hoog hebben moeten opschieten door de aanwezigheid van
mos, klimop of dorre bladeren. Het onderste stengellid is dan wat lang geworden
en zou onmogelijk de plant rechtop kunnen houden, wanneer die eenmaal begint
op te schieten.
Daarbij vertakt hij zich zeer regelmatig tot in het oneindige. De bladeren
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staan telkens cwee aan twee aan de dikke knoopen en nu vertakt de stengel
zich daar steeds in tweeën, echter zoo, dat de eene tak veel sterker is dan de
andere. Dat gaat zoo voort, totdat er bloeitakjes komen, die elk twee bloempjes
dragen. Dan is het Mei en de plant blijft nu bloeien tot in den nazomer.
Nu zijn er echter in de tweede helft van April een menigte zaadjes ontkiemd,
die den zomer noodig hebben voor de vorming van hun wortelrozet en die dan
in Juni en Juli een korte rust nemen, vooral wanneer er een poosje geen regen
valt. De regens van de groote vacantie brengen deze planten tot nieuwen groei
en die bloeien dan door tot in October of zelfs langer.
Ja, ik heb het Robbertskruid wel bloeiend gevonden, midden in den winter;

Fig. 2. Robbertskruid, verscheidenheid met kruipende stengels, gedeeltelijk ingevroren in Februari,
in April opnieuw uitloopend.

niet een enkel verlaat bloempje, zooals je dat ook wel vindt bij koekoeksbloemen,
maar prachtige, volle bloeiwijzen aan jeugdige, forsche planten. Ze stonden in
een bosch van zilversparren, een oppervlakte van wel een halve hektare. De
bloempjes waren grooter en donkerder rood, dan die van den zomer, maar ze
vertoonden even goed de drie lichte streepen op de kroonbladeren, die als honigmerken worden opgevat. De volgorde van het rijpen der bloemdeelen was ook
volkomen normaal: eerst spreidden zich de vijf donkerroode stempels, daarna
lieten de vijf binnenste meeldraden hun groote, gele stuifmeelkorrels ontsnappen
en de vijf buitenste openden hun helmhokken den volgenden dag. Honig was
er ook en zelfs kwamen daar insecten op af: de groote vliegen van den winter,
Pollenia en Mesembrina. Je vergat heelemaal dat het Driekoningen was.
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In een paar opzichten vertoonden die bloemen eenige afwijking. Ze maakten
haast geen slaapbewegingen. ledere behoorlijke Robbertskruidbloem zal 's zomers
tegen zonsondergang zijn kopje neerwaarts buigen en ook
als 't lang regent. Deze winterbloemen bleven voortdurend
open, wat wel niet anders kon. Want als zij dezelfde gevoeligheid voor licht of warmte gehad hadden als de zomerbloemen,
dan waren ze nooit open gegaan, daar het in dat sparrenbosch
in dien tijd op 't midden van den dag minstens even kil en
duister was als op zomeravonden.
Bovendien hadden die bloemkronen een ongewonen vorm.
De bloemen van het geslacht Geranium zijn altijd nog al
zuiver alzijdig symmetrisch. Mijn bloemen echter gingen
meer lijken op die van de tuingeraniums (Pelargonium) of
van de Reigersbekken, waarbij in den regel twee kroonblaadjes
een beetje apart staan van de drie andere, zoodat de bloem
dan tweezijdig symmetrisch wordt. Sommige leken zelfs veel
op de bloem van het driekleurig viooltje.
De planten zelf onderscheidden zich ook nog, doordat ze Fig. 3. Voorjnnrskiemplantje
van Ilobbertskruid,
allezonder
uitzondering liggende stengels hadden
en van op stelten staan was
in het geheel geen sprake.
De prachtige dikke, donkerroode stengels, bijna een centimeter dik, lagen stijf tegen
den grond gedrukt, temidden
van de zeer lange stelen der
nog levende bladeren van het
wortelrozet. Ze waren zeer
dicht behaard en
hadden daardoor een
fluweelachtig uiterlijk. Reeds met de
loupe was duidelijk
te zien, dat die
haren niet verschilden van die van
de zomerplanten:
mooie, lange, glasheldere, veelcellige
Fig. 4. ffobberlskruid bloeiend op U Januari 1913. Rechts een zuiver
naalden
met aan
tweezijdig symmetrisch bloempje.

ROBBERTSKRUID.

5

den top een alleraardigst klein celletje met heel donkerrood celsap. De bladeren
zelf waren donkergroen, maar ook dicht behaard.
Doorgaans geven zulke winterbloesems geen
rijpe vruchten of goede zaden en ik was dus
niet weinig in mijn schik, aan deze planten
goede rijpende en rijpe vruchten aan te treffen.
Ook waren de planten al bezig hun zaden te
verspreiden, op de gewone manier, zooals
Robbertskruid dat altijd doet en dat is alweer
heel anders dan bij de andere ooievaarsbekken.
Die hebben haast allemaal zoogenaamde kluisvruchten; de vrucht springt bij rijping in vijf
stukken uit elkaar, de snavelstukken krommen
zich snel en dan wordt het zaadje
uit het open zaadhokje weggeslingerd.
Bij Robbertskruid gaat dat
heel anders. Wel kromt de snavel
zich, maar hij breekt af vlak bij
het deelvruchtje en dat blijft
dan hangen aan een stuk of wat
zeer fijne draden, totdat een muis
Fig. 5. tienjpte vrucht van Kobhortski-uid met .(
hangende deelvruchtjes. 6 Januari 1913.
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neemt. De deelvruchtjes zelf zijn
allersierlijkst gerimpeld, het zaadje, dat erin zit, is glad en bruin.
Die Robbertskruiden zijn daar in 't bosch in bloei gebleven,
totdat het in Februari zoo streng is gaan vriezen. Sommige
van de planten zijn toen geheel doodgevroren, andere slechts
ingevroren, d. w. z. enkele stengels gingen dood, maar andere
verloren alleen hun toppen en in Maart kwamen weer hier en
daar nieuwe zijtakken te voorschijn, die nu alweer nieuwe bloeitoppen vertoonen.
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Ik ben er zeer benieuwd naar, hoe die planten zich nu verder %» R S ^ S S
zullen gedragen. Wanneer ze de zomerdroogte even goed doorstaan als de winterkou, dan zouden ze tot overblijvende planten gerekend
kunnen worden. Tot nu toe staat Robbertskruid nog alleen maar te boek als
éénjarig of tweejarig. Maar wie weet, wat er nog van groeien kan!
JAC. P. TH.

