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EEN OVERBLIJVENDE TOORTS. 

INDS jaren staan zij langs de helling van den hoogen, stellen spoordijk, het 
volk van de Verbascums. Sinds jaren vechten zij onvermoeibaar den strijd 
tegen alles wat hen omringt en hun een plaats betwist, nu eens tegen de 
gouden brem, die dé helling in gloed zet, of tegen de bleeke paardenstaarten, 
dan weer tegen de melampyrum, die aanvalt in het verborgene en tegen den 
machtigen stam der Senecio's, of wel tegen de hoog opschietende Teunis-

bloemen en de in 't rond hun armen uitstrekkende braamstruiken en daarnaast moeten zij 
het heele jaar door, dag aan dag en uur aan uur een stillen, verbitterden strijd voeren tegen 
het gras, dat met zijn ongetelde gelederen den geheëlen dijk heeft veroverd. 

En als dan de slag is gewonnen, als de wortelrozet met zfln wollige bladeren de over
winning behaald heeft op de mededingers, als de ruwe winter gelukkig doorstaan is en 
Verbascum in 't tweede jaar triomfantelijk zijn bloemstengel omhoog zendt, een twee meters 
hoog, dan komt gewoonlijk de zeis van den grasmaaier en snijdt het volk der toortsen onmee-
doogend het hoofd at. Gelukkig hij, die dan zijn standplaats heeft onder de beschermende 
stekelige takken der eens zoo gesmade bramen, of die dicht naast den afgeknotten stronk 

van een wilgenstruik zijn leger heeft opge
slagen. Licht blijft hij gespaard, om straks 
zijn tientallen gele bloemen te doen oplichten 
als vlammetjes aan den langen, rechten bloem
stengel. Doch ook de onthoofden geven den 
strijd nog niet op. Snel vormen zij eenige 
zijstengels, die omhoog schieten, knoppen 
en bloemen vormen en, al is het wat later, 
toch rijpen ook aan deze planten in den 
laten herfst nog de duizenden fijne zaadjes, 
de geheimzinnige, nauwelijks zichtbare kor
reltjes, waar hel leven in latenten vorm 
in verborgen ligt, waaruit weer de forsche, 
meterhooge Verbascums zullen opschieten. 

Zoo is het leven der toortsen een leven 
van strijd, dat de planten gehard schijnt 
te maken en hun dat stoere, forsche uiterlijk 
geeft, waardoor zij temidden van alle andere 
wilde kruiden oogenblikkelijk de aandacht 
trekken, waardoor zij zelfs als tuinplant, te 
midden van allerlei «veredelde» gewassen 
een goed figuur maken. 

Gekweekt in den tuin, met goeden, 
lossen grond voor den wortel en ruimte om 
de bladrozet, neer te leggen, is de toorts 

een dankbare plant. Ik heb er in mijn tuin staan, wier bladeren tot 52 cM. lang zijn, die 
met hun rozet een breedte beslaan van meer dan een meter! Als de zon op de onderste 
bladeren schijnt, dan buigen deze zich neer, dan dekken zij den grond en bewaren dien 
voor te sterk uitdrogen, maar 's avonds, als de lucht afkoelt en de dauw neerparelt, dan 
beginnen de toortsen te werken, dan richten zij hun armen van meer dan een halven meter 
schuin omhoog en zorgen zij, dat de dauw den bodem kan bevochtigen. 

Telkens weer, wanneer ik die beweging der reusachtige bladeren zie, vraag ik mij af, 
hoeveel kracht de cellen wel moeten uitoefenen, om die tot stand te brengen. 
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Doch niet al mijn toortsen voeren deze beweging uit. Een is er, die steeds, bij zonne
schijn en regen even stijf en stug daar staat, om de eenvoudige reden, dat hij de groote 

bladeren der wortelrozet reeds sinds lang mist. Over 
deze toorts wil ik wel eens wat meer vertellen, want 
hij onderscheidt zich nog in andere opzichten van de 
overige leden van zijn stam. 

Het vorige jaar stak ik hem uit aan den spoor
dijk en plantte hem over in mijn tuin. Nadat de 
bladrozet eenige dagen als hel ware getreurd scheen 
te hebben over de ruwe bejegening, begonnen de 
cellen weer te arbeiden en bouwden zij voort aan 
de jonge, gr\jsvillige blaadjes. In den zomer, wat 
later dan gewoonlijk, schoot de bloemstengel omhoog, 
de knoppen verschenen tusschen de wollige schut-
blaadjes, werden dikker en boller, barstten tenslotte 
open en Verbascum biocide. Toen was er echter 
reeds verschil op te merken met de andere toortsen: 
de heele plant was n.1. niet hooger dan een ,'fO cM., 
wel de minimum maat voor bet volk der Verbascums. 
Laten we aannemen, dal het overplanten onze toorts 
wat uit zijn gewone doen heeft gebracht. Maai' dan 
dienen we nog wat verder te gaan en ook aan le 
nemen, dat dit de reden is geweest, waarom hü 
geen zaad heeft gevormd. Want de bloemen openden 

/icli wel, vielen ook af zooals het liehoort, maar de zaaddoosjes bleven loos-
Toen kwam de winter, wel niet streng, maar toch krachtig genoeg om onze Verbascum, 

die trouwens zijn twee-jarig leventje had uitgeleefd, le doen sterven. Bruin verdord stond 
zijn bloemstengel met de lege zaaddoosjes, bruin verdord hingen de Harden der bladeren hem 
om de leden. De vorst maakte den grond hard, de ijskoude regen plaste neer, de sneeuw 
liedekte alles met een beschuttende laag, de bruine stengel van Verbascum trotseerde alles. 
kromde zich alleen aan den top iets naar beneden. 

Zoo stond hij nog in het voorjaar van 1913, toen de lentezon de aarde dronken maakte 
Van levenslusl en levenskraehl, toen in al die milliarden cel-fabriekjes hel raderwerk weer 
begon le draaien, sneller en sneller en ontelbare sapstroomen op en neer begonnen te stroomen 
'm ile stengels. 

Toen gel leurde er iets 
vreemds! Toen begon er 
zich iets te roeren in liet 
binnenste van Verbascum, 
van de toorts, die volgens 
alle delermineer-boeken als 
fatsoenlijke tweejarige plant 
eigenlijk al lang dood en 
begraven hiid moeten zijn! 
In den ouden, bruineii, krom
men, aan flarden geschcurden 
stengel begon ook de sap. 
stroom te vloeien, de cellen in hel geheimzinnge binnenste van Verbascum begonnen óók 
te werken, de tweejarige plant leefde weer op, was overblijvend geworden! Eerst scheen 
onze toorts voort te willen bouwen aan het werk, dat bijden vorigen herfst door de invallende 
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koude had moeten staken en leek het, of hij de bloemknoppen, die nog aan het einde van 
zijn stengel te zien waren, lol ontwikkeling zou brengen. Toen zag hij echter in, dat een 
eerste levensvoorwaarde 
voor een zich zelfrespec-
leerende plant is hel bezit 
van eenige mooie, groene 
bladen. Dus liet hij do 
voorjarige bloemknoppen 
verder rusten en zond hij 
op verschillende punten 
van den verdorden, brui
nen stengel knoppen naar 
buiten, die uilgroeiden tol 
stengels met bladen en . . . 
bloemknoppen (fig. 1). 

Vreemd was deze 
Verbascum geweest, van 
het begin af, vreemd 
wilde hij blijven. Daarom ontplooide hij zijn eerste bloem reeds op den lücn Mei, dus een 
paar maanden vroeger dan zijn broeders in zijn naaste omgeving dit hopen te doen. Daarom 
ook loonde hij In zijn heele habitus, zoowel als in zijn bloemen, afwijkingen, die het, moeielijk 

maken hem te determineeren met de gewone flora's 
die een liefhebber-botanist ten dienste staan. 

Aanvankelijk kan men nog wel een heel eind komen: 
Vijf helmdraden, drie met witte wol, twee langere 
onbehaard, bladen dik, aan weerskanten wollig-viltig 
(lig. 3). Dat klopt. Maar zoover gekomen, geeft Suringar 
als kenmerk : bladen langs den stengel afloopend, 
stengel niet of weinig verlakt. Afloopend nu zijn de 

b laden wel, 
althans de 

onderste, maar 
weinig verlakt, 
is de stengel 

nu juist niet. Nu moet wel-is-waar bij het determineeren alles lol in de 
puntjes kloppen, doch laat ons dit nu even over het hoofd zien. We komen 
dan op: bloemkroon met komvormig opgebogen zoom, de twee voorste helm
draden vier maal langer dan hun helmknoppen, waar tegenover staal: bloem
kroon groot, vlak, voorste helmdraden 1J^—8 maal langer dan hun helmknop. 
Nu is niets moeielijker, dan uit te maken of een blad 2 of 3 maal zoo lang 
als breed is, een helmdraad 2 of 3 maal zoo lang als zijn helmknop, doch 
in dit geval lijkt de verhouding mij, na meten met een passer 
aan de bloem, 1 :2^ (zie flg. 6). Dus zou hel tweede, boven
genoemde kenmerk van toepassing zijn, maar de bloem
kroon is beslist schotelvormig! (Zie tig. 5). Dus toch kenmerk 
no. 1? 

Heimans, Heinsius en Thijsse geven in hun flora nog 
twee aardige verschilpunten op, n.1.: de helmknoppen van de 
wollige meeldraden niet duidelijk of wèl door de haren van elkaar gescheiden, hel vruchl-
beginsel onbehaard, hel vruchtbeginsel behaard. Nu zijn bij mijn Verbascum de helmknoppen 
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IH'SIISI niet van elkaar gescheiden, doch het vrtichtbeginsel is even beslist behaard. Kenmerken 
dus zoowel van de Verbascum thapsus als van de Verbascum thapsiforme. Of mijn toorts 

dus een bastaard is ? Ik geloof bet nog maar niet zoo dadelijk. Wel zegt Kerner von Marilaun 
in zijn bekend werk «Het leven der planten»: «Verlwscum-bastaarden, welker stamouders 
tweejarig zijn, brengen uil de bladoksels aan den voet der stengels zijspruilen voort en 
"worden overblijvend» (deel 111 blz. 538. Nederl. bewerking) en klopt dit precies met 
mijn toorts, maar toch dienen we met hel trekken der conclusie, dal dus een overblijvende 
toorts indien dit niet de Verbascum plioenicium is — wel een bastaard zal zijn, uiterst 
voorzichtig te zijn. De omstandigheden dwingen een plant soms tot zonderlinge afwijkingen 
en indien mijn toorts aan de bloemstengels de bloemen ongeveer een cM. van elkaar beeft 
zitten (de top natuurlijk uitgezonderd), terwijl zij feitelijk dicht opeen moesten zitten, indien 
sommige knoppen vrij lang gesleeld zijn ifig. 4) en bovenal, indien er bloemen aan voor-

Fig. 9, Hloem van tenijde. 2 X lUoem van voren. 2 X-

komen, zoo onregelmatig als die, afgebeeld in tig. 8. waar men een bloemkroon open
gesneden en plat neergelegd, een stamper met één stempel (duidelijk uit twee deelen 
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bestaand) en een zeer verbreeden meeldraad (alles uil één bloem) geleekend ziet, dan 
kan dit evengoed een bewijs van armoede, ziekte of zoo iets zijn, als een afwijking, voort
komend uit, het innerlijke der planl. Ook de geringe hoogte en de vroege bloei bewijzen ten 
slotte weinig. En het overblijvend worden der plant ? Och, do winter is zacht geweest. Ik 
vond op 1 Januari wel madeliefje, kruiskruid, witte doovenetel en andere planten in bloei, 
waarom zou een toorts ook niet in leven kunnen blijven"? Tijpischer lijkt mij de afwijking, 
dat de helmknopjes niet gescheiden zijn door haren on het vruchtbeginsel wel behaard is. 
Maar of ook dit niet een toevallige afwijking kan zijn'? 

In ieder geval zal ik mijn toorts goed in het oog houden en trachten er zaad van te 
winnen. Voor kruisbestuiving met stuifmeel van andere planten behoef ik niet bang te zijn, 
althans de eerste weken niet, want tot ver in den omtrek is nog geen toorts zoo ver, dat hij 
zoo spoedig zijn bloemen zou kunnen ontplooien. In afwachting van komende dingen en met 
de kans voor oogen, dat er uit eventueel te winnen zaad wellicht heel normale planten van 
het type Verbascum thapsiforme opschieten, achtte ik toch de afwijkingen van mijn toorts 

interessant genoeg om er een artikeltje aan te wijden, al was het alleen, om weer eens te 
laten zien voor welke moeielijkheden men soms bij het determineeren kan komen te slaan. 

Ph. A. M. 

Het bovenstaande was al geschreven, geleekend en naar de Redactie van dit lijdschrift 
gezonden, toen Verbascum mij op 2 Juni een nieuwe verrassing bezorgde. In verband met 
de koude, regenachtige dagen, die het laatst der Mei-week en het begin van de Juni-week 
ons brachten, had de plant eenige dagen zonder geopende bloemen gestaan. De ochtend van 
2 Juni bracht echter zon en dadelijk was Verbascum er bij om een van zijn dikke bloem
knoppen te openen. 

Die bloem is het, welke lig. 9 ons van terzijde en van voren laat zien, terwijl flg. 10 de 
kelk met stamper en een der meeldraden toont. 

Hel eigenaardige van deze bloem is, dat zij vertoont: een tamelijk lang bloomsleeltje, 
een kelk met zeven slippen, res bloemblaadjes, zes meeldraden (twee onbehaard, drie zwaar 
behaard en één wat minder behaard, zie fig. 10) en een stamper met behaard vruchtbeginsel. 

Vooral de zesde meeldraad is eigenaardig gevormd. We onderscheiden hieraan duidelijk 
een vóór en een achterzijde. De laatste, afgebeeld in fig. 10, laat ons nog juist een randje 
van het roode helmknopje zien en voorts op de. rugzijde daarvan twee bosjes haar, ieder uit 
slechts enkele haren bestaande. De helmdraad is ook alleen aan de achterzijde en daar nog 
maar aan één kant behaard. De zeven slippen van de kelk zijn alle vrijwel even groot 
Stonden zij aanvankelijk tengevolge van de drukking, die de bloemkroon er op uitoefende 
wijd uitgespreid, na verwijdering van de bloemkroon bogen zij meer samen en omsloten als 
het ware het vruchtbeginsel (zie flg. 10}. PH. A. M. 


