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VREEMDE BLOEMEN. 

E kruisbloemen staan hij menig beginnend plantenliefhebber in geen goed 
blaadje. In den tijd, dat men van iedere plant het voornaamste vindt den 
naam, en het determineeren onvoorwaardelijk vooraf moet gaan aan een 
nadere waardeering, in dien tijd vormen de kruisbloemen inderdaad een 
weinig dankbaar onderwerp. De bloem zoo kinderachtig eenvoudig, vier 
kelkblaadjes, vier bloemblaadjes en zes meeldraden — waarom ook daarvan 

maar geen vier stuks? — de groote meerderheid met kleine onaanzienlijke bloemen, geel of 
wit de hoofdkleuren, neen die 
cruciferen dat is toch niet je 
ware, daar is nu bij de meeste 
letterlijk niets interessants aan 
op te merken, ze lijken op 
elkaar als twee druppels water! 

En wat de zaak niet beter 
maakt, dat goedje groeit nu 
letterlijk overal. Het ware de 
moeite waard, een plekje in ons 
dierbaar vaderland op te spo
ren, waar nu, om er maar een 
te noemen, b.v. het herders-
taschje niet voorkomt. Zoo'n 
onderzoek, vreezen we, zou ver-
geefsche moeite zijn, want dat 
onkruid is overal te vinden. Zoo 
zijn er nog een paar in de familie, 
die beslist nog met millioenen 
gevonden zullen worden in den 
tijd, dal alle zeldzame planten 
reeds uitgeroeid zullen zijn. Het 
gevolg hiervan is, dat men deze 
planten gewoonlijk voorbij gaat, 
zonder er ook maar even bij 
stil te staan, ja, gewoonlijk zelfs 
zonder ze te zien. Geldt in vele 
gevallen het spreekwoord «on
bekend maakt onbemind*, in de 
plantenkunde geldt nog vaker 
het »al te veel bekend, maakt 
onbeminde. 

En toch is er aan dat zelfde 
herderslaschje nog wel iets op 
te merken. Hlijl't men eens een 
oogenblik staan op een plaats, 
waar honderden plantjes bijeen 
groeien, b.v. langs een wegkant, 
waar nogal veel op het gras 
geloopen wordt, in een slecht 

onderhouden grindpad of op een stortplaats van puin, tien tegen een, dat ge er planten aantreft, 

Flg. i . 
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Fig. 2. 

die er vuil wit bestoven uitzien Soms ziet de heele groep planten wit en dan zijn destengels 
gewoonlijk gedraaid in allerlei bochten en kronkels. Men ziet het de planten aan, dat ze dat 
?>kalkstof« alles behalve aangenaam vinden, In werke
lijkheid is dat witte goedje natuurlijk geen kalk, doch 
een wierzwam, Cystopus candidus, behoorende tot de 
Perenosporeeën, die in do planten woekert. De aan
wezigheid van het mycelium in de ruimten tusschen 
de cellen heeft een kankerachtige vervorming van 
geheele spruiten tengevolge. Het weefsel, dat den 
vijand in zich voelt, tracht op zijn beurt de zwam 
als het ware te overwoekeren, de stengel krijgt een 
abnormale sterken groei, een hypertrophic, doch niet. 
alleen de stengel, ook de bloemen en het vrucht
beginsel. Tevens worden alle bloemdeelen vleezig en 
sappig en nemen een groene kleur aan. Het vrucht
beginsel behoudt bij Capsella bursa pastens gewoon
lijk zijn vorm, doch de lepeltjes worden abnormaal 
groot e n . . . blijven onvruchtbaar. 

Behalve in herderstaschje woekert cystopus can
didus in vele andere kruisbloemen en roept daarop 
soms vervormingen in 't loven, die, wat vorm en 
uiterlijk betreft, heel wat interessanter zijn, dan de 
vuilwitte, verwrongen en gedraaide herderstaschjes. 

Over enkele dier abnormaal ontwikkelde bloemen willen we eens wat meer vertellen aan 
de hand van bijgaande figuren. Alle misvormingen hierbij getee-
kend, vond ik op Hongaarscho raket, Sisymbrium altissimum, een 
plant uit Z.-O. Europa, die nog wel niet tot de veelvuldig in ons 
land voorkomende gerekend kan worden, doch die toch in zooverre 
zijn kruisbloemenaard niet verloochent, dat hij dapper bij ons stand 
houdt en met neef herderstaschje op menige stortplaats en vooral 
langs de oevers onzer groote rivieren, te vinden is. De Hongaarsche 
raket is een niet onelegante plant., slank en toch forsch, van onderen 
met ornamentale bladeren (zie flg. I), bovenaan met bladeren, die 
wel wat op wortelloof gelijken (flg. 2). De bloemen zijn fletsgeel e n . . . 
verder is van de plant niets te zeggen. 

Althans van de gezonde, want als de Hongaarsche raket door 
de ziekte van neef herderstasch wordt aangetast, dan wordt zij 
interessant. Dan vormt zij monstruositeiten van soms wel 
tien duim lengte, die reeds van verre in 't oog vallen en 
die niemand op het eerste oogenblik onder de bloemen za' 
rangschikken (zie de figuren 5 en 0). Dat deze voorwerpen 
echter wel degelijk bloemen zijn, toont hun bouw en hun 
heele handelwijze. Fraai komt dit uit bij fig. 3, waar men 
een knop ziet openen, die in flg. 4 in eenigszins verder 
gevorderd stadium is geleekeml. De kelkbladen waren in 
dit geval zeer dik en vleezig geworden, de bloembladen 
toonden zeer fraai hun afkomst van gewone bladeren, de 
6 meeldraden waren vrij goed ontwikkeld (in flg. 4 zie* 
men er drie), de stamper vertoonde een knik, doch was overigens ook duidelijk te herkennen. 
In flg. 5 zijn de meeldraden schots en scheef door elkaar gegroeid, terwijl het vrucht-

Fig. 8. 

Fig. 4, 
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beginsel enorm is uitgegroeid. Nog meer is dit het geval met flg. 6, dat absoluut op 
natuurlijke grootte gehouden is. Van de kelkbladen ziet men er hierbij drie geteekend, 
van de kroonbladen zijn twee verschrompeld (in de figuur in donker aangegeven, links 
en rechts van het vruchtbeginseU terwijl de twee andere lang zijn uitgegroeid. De zes 
meeldraden, alle even groot, slaan fraai rondom don voet van het vrucht beginsel ingeplant. 
Dit laatste toont, vooral aan zijn top, dat het ziek is. Hij dwarsdoorsnede blijkt het onvrucht-

Fig. 5. 

baar Ie zijn, iets wal regel is. Beschikt men over een microscoop, dan kan men omtrent 
den aard dier ziekte spoedig wat meer Ie welen komen. Een zeer dun partikeltje van de 
dwarsdoorsnede flink vergroot, geeft het lieeld flg. 7 te zien. In de cellen dor plant ziet 
men honderden bolletjes, nu eens gevuld met kleinere lichaampjes, dan weer een rand 
verloonend, die klaarblijkelijk niet gevuld is, die althans den indruk maakt, geen lichaampjes 
te bevatten. Bij nog sterker vergrooting krijgt men iels te zien als in flg. 8 is voorgesteld. 
Deze ronde bolletjes, die door het geheele weefsel der aangetaste plant te vinden zijn, zijn 
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Fig. 7. 

de oösporen. Aan het mycelium ontstaan n.1. hier en daar geslachtsorganen; de bekende 
oogoniön en antheridien wier bevruchtingsproduct de oospore is. Deze oösporen ontkiemen 

eerst na de verrotting der plant in het volgende jaar en zorgen 
dus voor de instandhouding der soort door den loop der lijden hoen. 

Behalve door deze geslachte
lijke vermenigvuldiging plant de 
wierzwam zich ook nog op vegata-
tieve wijze voort. Onder den opper-

Vft huid der aangetaste plant snoeren 
zich n.I. kleine deeltjes van het 
mycelium af, daarna wordt die 
opperhuid in den vorm van vellen 
en blazen afgestooten en de kleine deeltjes, de sporangiën, komen 
vrij. In water laten zij talrijke zwermsporen los, die terstond vatbaar 
zijn voor ontkieming. Soms komen de sporangiën ook in hun geheel 
lot ontkieming, dus zonder dal zij zwermsporen voortbrengen. Het 
is duidelijk, dat deze wijze van vermenigvuldiging de wierzwam een 
groote verspreiding verzekert gedurende den zomer. 

Voor wie eenigszins filosofisch is aangelegd, biedt zoo'n plek met 
aangetaste en verwrongen herderstaschjes een mooie aanleiding om 
de gedachten nog wat verder aan het werk te zetten. Jaar op jaar 
komen de herderstaschjes daar op, jaar op jaar worden zij door de 
wierzwam overvallen, die hen misvormt, uitzuigt als het ware. Het 
is een stillen doch ver
woeden strijd. In de on- A-h 
middellijke nabijheid van 
Capsella, ja er tusschen 
in, groeien a'llerlei andere 
kruiden, brandnetels, plan
tage, bitterzoet en al dat 
goedje, dat gewoonlijk in 
eikaars gezelschap te vin
den is. Geen van hen 
heeft ooit iets van de 
wierzwam te lijden, deze 
lus! hen niet. Daar komt 
op zekeren dag, hoe weet 
niemand, een zaadje aan

waaien van een vreemdeling uit Z. O. Europa, te 
midden der herderstaschjes schiet de Hongaarsche 
raket op en ziet, dadelijk „proeft" de wierzwam, 
dat het protoplasma van den vreemdeling vrijwel p ig y 

eender smaakt als dat van Capsella bursa pasloris: 
de bloedverwantschap tusschen beide heeft cystopus candidus al duizenden jaren eerder 
ontdekt dan wij menschen ! 
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