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de waarheid en de blijheid, waarmee hij voor ons de natuur afschildert. Dat 
wil zeggen, dat de kracht en de groote verdienste van zijn methode is geweest, 
dat hij onze jonge oogen nooit anders wilde doen kijken dan zuiver en waar, 
en dat hij tegelijk de jeugdige harten zóó wist te bezielen, dat ze de waar
heid van de natuur zelf met blijheid leerden aanschouwen. Dat moet een 
kunstenaar zijn, die dat kon! 

Want waar en zuiver te blijven, als men de natuur populair moet beschrijven, 
is lang niet ieder gegeven, en er zijn buiten de grenzen van ons land schrijvers 
van grooten naam, wier werken ook hier gretig gelezen worden, die minder 
zuiver de natuur aan de jeugd laten zien, wier pen te kort schiet, om de zuivere 
vormen en ware gebeurtenissen van de natuur fijn en boeiend genoeg te schrijven, 
maar die de jonge gemoederen pakken en inpalmen door fantastische bespiegelingen, 
door gewaagde voorspiegelingen en overdreven beschrijvingen. En nu gevoel ik 
nogmaals, dat wij véél te danken hebben aan het streven van HEIMANS; hoe 
het een geluk is, dat de nieuwe richting destijds in handen kwam van mannen, 
die ons niet anders dan zuiver en waar de natuur wilden doen bekijken, en die 
toch de gave hadden, om ons daarmee te boeien. Dat acht ik dus vooral 
HEIMANS' kunst en verdienste, dat hij waar was, zonder nuchter te zijn, dat hij 
zuiver was en toch boeide, dat er warmte en blijheid lag in zijn beschrijvingen, 
zonder dat overdrijving de soberheid verdreef. 

Na 15 jaar sloeg ik voor het eerst weer het artikel op in De Levende 
Natuur (November 1899), dat mij blijkbaar al dien tijd is bijgebleven. Daar schreef 
HEIMANS zelf zijn grafschrift. Dat stukje begint: //'t Is kil en stil in 't sterfhuis 
der natuur, en donker"..., maar nadenkend komt HEIMANS dan later tot de 
woorden: 

//Wie werkte met liefde blijft leven, 
Wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven". 

Haarlem, Aug. 1914. A. H. BLAAUW. 

DE DOORNAPPEL. 
IJ herinneren ons allemaal, hoe op dien brandendheeten Vrijdag
achtermiddag Mr. Hendrik Johannes Bruis zat uit te rusten //voor 
een vrij breed water en vlak naast een vuilnishoop met vele 
bloemkoolstruiken, saladebladeren, potscherven, verlepte ruikers en 
doornappels, die midden in de verrotting bloeiende, hun bedwelmenden 

geur in de lucht verspreiden". 
Zoo is onze mooie doornappel nu leelijk op zijn plaats gezet, op een manier, 

dat ieder fatsoenlijk mensch hem voortaan zou schuwen, den compagnon van 
mesthoopen en vuilnisbelten. 
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Echter is er in de bijna tachtig jaren sinds Beets ons dat vertelde, een 
heele boel veranderd; de vuilnishoopen zijn zeldzamer en de mesthoopen een 
massa netter geworden, maar dat neemt niet weg, dat de doornappel nog altijd 
figuurlijk en letterlijk in een slechten reuk staat. Maar 't is zijn eigen reuk en 
daar kan hij verder niets aan doen. Ook, zooals wij straks zullen zien, brengt 
hij wel eens een heerlijken geur voort. En hij groeit lang niet altijd op mesthoopen. 

De doornappel is, zooals de meeste van zijn familieleden, de Nachtschaden, 
een echte zwerveling en in dat opzicht een waardig metgezel van den mensch. 

Doornnppol. 

Ook meent men vrij stellig te weten, dat zijn bakermat ligt niet zoo heel ver 
van de plaats, die wel als de wieg van ons menschenras is beschouwd: West-
Azië, de landen om de Kaspische Zee, den Kaukasus en de Zwarte Zee. Evenals 
de weegbree en de bruine rat heeft hij nolens volens den ondernemenden 
tweehander zooveel mogelijk vergezeld en we kunnen den doornappel nu vinden, 
zoowel in de oude als in de nieuwe wereld, maar de zomer moet er niet al te 
kort zijn. 

Hij houdt vooral van een lossen stikstofrijken bodem. Nu is het een van 
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de voornaamste bezigheden van den mensch, om den bodem los en stikstofrijk 
te maken, vandaar dat de doornappel zich in onze nabijheid zoo behaaglijk 
gevoelt. Natuurlijk wordt hij op de akkers zelve zorgvuldig geweerd, maar in 
elk gunstig vergeten of verwaarloosd hoekje weet hij zich te vestigen, in 't 
bijzonder groeit hij graag langs de wegen, die naar bouwland leiden en zoo 
omzoomt -hij dan ook honderden meters ver de rulle wegen, die in 't duin zijn 
ontstaan in verband met de aardappelcultuur. En langs zoo'n duinweg nu is de 
doornappel veel prettiger te bestudeeren dan op een mesthoop. 

Tusschen al die duinplanten maakt de doornappel een vreemden indruk. 

In de doornuppcls. 

Allemaal doen ze moeite, om zich te beschutten tegen droogte of verdroging: 
de kruipwilg hult zijn kleine, dikke blaadjes in een dicht wit vilt; de duindoorn 
heeft zich geheel overdekt met mooie zilveren of goudbruine schubjes; het 
helmgras rolt zijn bladeren ineen en verbergt zijn weinige huidmondjes in bijna 
ontoegankelijke groeven; het duinroosje zendt ellenlange wortels den grond in, 
om water te zoeken. Zoo heeft elk zijn aanpassingen aan de droge standplaats, 
't zijn allemaal echte xerophyten. 
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De doornappel lacht daar wat om. Brutaal spreidt hij groote, vlakke, dunne 
bladeren uit in 't felle zonlicht. Ze zijn geheel onbeschermd, net zoo behaard 
als een kikvorsch, en ze hebben een ongeloofelijk groot aantal huidmondjes. 
Plukt ge zoo'n blad af, dan is het ook in een ommezien verwelkt. Goed, zegt 
ge, dan is er een enorme watertoevoer, de plant zal dus een reusachtig wortel-
stelsel moeten hebben. Uitgraven dus! Spaar u de moeite, we kunnen wel 
eventjes een van de planten voorzichtig uittrekken, 't gaat gemakkelijk genoeg. 

In vergelijking met kruipwilg of duinroosje blijkt het wortelstelsel niet 
groot te zijn, eerder klein. Toch dient er een belangrijke waterverplaatsing te 
bestaan en de eenige gevolgtrekking, die ons rest is dus deze, dat het vaatstelsel 
van deze plant werkt met bijzonder veel energie en dat het een groote capaciteit 
heeft, zooals dat ook het geval is bij de balsamienen en de komkommers. Ik 
moet er echter nog even op wijzen, dat de leden van deze beide families bij 
felle zon-bestraling hun bladeren als verwelkt laten neerhangen, terwijl mijn 
doornappels zich dan juist eerst speciaal lekker beginnen te gevoelen en hun 

bladeren zoo plaatsen, dat ze 't meest van 't zonnetje 
kunnen genieten. 

Als hij zoo lekker in de zon staat, in volle werk
zaamheid, dan verspreidt de doornappel zijn bedwelmenden 
geur. Wil je daar volop van genieten, beruik dan even 
de onderzijde van de bladeren, daar is de verdamping 
en ook de geurproductie het hevigst. Mij persoonlijk is 
die geur hoogst onaangenaam. Ik heb nu tien dagen 
achtereen, meestal driemaal per dag, mijn doornappel-

schema van oen doomnppeiiuk. plantage bezocht, om eenig inzicht te krijgen in den 
ontwikkelingsgang van deze merkwaardige plant, maar 

telkens als ik een half uur had doorgebracht te midden van de weelderig groeiende 
struiken, dan vond ik het prettig, om even de hoogte in te gaan en wat frisch-
heid op te doen. De uitwasemingen zijn werkelijk narcotisch en hun nawerking 
op de slijmvliezen van mond- en neusholte lijkt wel wat op die van tabakswalm, 
tenminste een keer, dat ik hetbijzonder lang had uitgehouden, kreeg ik gaandeweg 
een gevoel, alsof ik juist thuiskwam uit een bestuursvergadering of zoo iets. 

Nu zijn de planten in mijn plantage werkelijk zeer forsch. De doornappel 
kan voorkomen in kleine exemplaren, niet veel hooger dan een decimeter en 
die zich vergenoegen met éen enkele eindbloem voort te brengen, maar er zijn 
er ook wel die een meter hoog worden en in een week of zes 1 + 2 + 4 4 8 
+ 16 + 32 + 64 = 127 mooie, groote bloemen geven. Nu telde mijn plantage 
66 planten, waaronder een van de Ie grootte, twee van de 2e grootte, twaalf 
van de derde, twee-en-twintig van de vierde, vijftien van de vijfde, acht van 
de zesde, vier van de zevende en twee van de achtste soort. Daar was er ook 
éen bij, die aan een van zijn zijtakken nog een negende stel bloemen ging 
maken. Die heele bevolking groeide op een oppervlakte van slechts zestig 
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vierkante meter in gezelschap van thuja's, die daar geplant waren, en zwarte 
nachtschade, guichelheil, melde en kleine brandnetels. Fijn gezelschap. 

Ik mag vooral niet vergeten te vermelden, dat er onder de bijzonder forsche 
planten van de 5e, 6e en 7e soort nog respectievelijk 1, 4 en 1 waren die in 
hun eerste vertakking niet twee, maar drie zijtakken hadden gevormd en dat 
in vier gevallen de eerste bloem mislukt was. 

Uit 't voorgaande blijkt al, dat de groei van de doornappel met groote 
regelmaat geschiedt. Als 't plantje een decimeter of zoo is opgeschoten, vormt 
het een eindbloem en vlak daaronder twee zijtakken (soms drie). Deze maken 
weer een eindbloem en een eindblad en daarvoor ook weer twee zijtakken en 
d^t gaat dan voort tot zoover ik weet acht 
maal toe, maar 't kan ook nog wel meer zijn, 
,let er maar eens op. De heele plant vormt dus 
als het ware éen groot gevorkt bijscherm met 
een bloem en een blad in elke gaffel. Bovendien 
krijgen de forsche planten nog zijtakken uit 
de oksels van de eerste stengelbladeren, dus 

.onder de eerste vertakking. Zoo kan dan een 
plant van de achtste soort, die onder zijn eerste 
vertakking nog yier zijtakken voortbrengt, die 
zich drievoudig vertakken, in het geheel 283 
bloemen krijgen. ledere bloem geeft een vrucht, 
die 500 zaden kan bevatten (tel maar na), zoodat die eene plant dan 141500 
dikke, groote zaden voortbrengt. De wereld zou weldra onder de doornappels 
bedolven raken, als daar niet verscheidene stokjes voor waren gestoken. Zooals 
?t nu is, groeien ze zoowat overal, maar slechts hier en daar, en op een 
plek, waar ze eenige jaren achtereen hebben getierd, vind je er later geen enkele. 

Als een staaltje van de snelheid, waarmee de plant zich ontwikkelt, voeg 
ik hier een paar schema's bij, voorstellende eenzelfde tak op 8 Augustus en op 
15 Augustus. In de volgende aflevering zal ik het relaas doen van het ontluiken 
en vergaan van de bloem en van 't gezelschap, dat zij hier in ' t vreemde land 
om zich heeft weten te verzamelen. Kijk er ook eens naar, dan kunnen we 
onze ervaringen vergelijken. 

JAC. P. TH. 

(Wordl vervolgd). 

Dezelfde tak een week later. 


