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passeert naar de Egmonden ? „ Ja, meneer, ze noemen 
't komkommerkruid; we telen het van 't jaar voor 
't eerst voor Sluis en Groot te Hoorn. We moeten 
't net doen als „vet", maar schoon kunnen we 't 
niet krijgen; we hebben er de spullen niet voor. 
Jawel, een paar bloempies mag u wel hebben. Wat 
ze er mee doen? Ze zeggen dat 't ver weg gaat en 
dat ze 't er als groente eten." 

Komkommerkruid! nooit van gehoord. De Flora's 
zouden wel uitkomst geven. En hoe verrassend 
was deze! De plant stond gemerkt me t . . . z.z. Een 
akker vol en toch z.z. Wie zou dat gedacht hebben! 
Een vergelijking met het plaatje bewees een goede 
determinatie. De plant heette Bernagie. — Borago 
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Jongen van den Geitemelker (precies in 't midden van de plaat). 

officinalis. — Heukels schoolffora gaf ook: Bernagie. 
Een teleurstelling was de vermelding «niet zeldzaam", 
wat uw eenigszins gekrenkt eergevoel in zoo'n 
geval echter direct omzet in »toch lang niet alge
meen". En om uw vondst toch maar op z.z. te 
houden, komt uw eerzuchtig ikje oogenblikkelijk 
mt-t de veronderstelling aan, dat de plant misschien 
in Duitschland meer algemeen voorkomt dan hier; 
want — ge staat zelf verbaasd over uw geestes-
sprongen — Heukels Flora is bewerkt naar een 
Duitsch boek. Suringar vermeldt alleen: „in hoven, 
op bouwland, aan dijken." 

Die akker vol z.z. planten heeft uw belangstelling 
opgewekt. Waarom wordt Bernagie met opzet ge-

BERNAGIE. 
f/p et is altijd een blijde verrassing, als men achter 
ijY e e n nieuw gevonden plant vermeldt vindt z., 
' z.z. of z.z.z. 't Is of die onnoozele letters voor 
uw botanisch gevoel de beteekenis hebben: echt, 
bar echt, allemachtig echt. En hoe meer onver
wacht u dat geluk overvalt, hoe grooter het genot. 
Als men toch een heelen akker met één soort planten 
bedekt ziet, dan komt zoo dadelijk de gedachte bij 
u op, „och, een gewoon alledaagsch goedje", waar
van in uw determineerbeek vermeld wordt: ook ge
kweekt; en in 't allerminst krijgt ge het idee niet iets 
zeldzaamst gevonden te hebben. Toch kan het zoo zijn. 

Te Castricum, Rinnegom en de Egmonden schijnt 
men zich meer en meer op zaadteelt toe te leggen. 
Hier verbouwt men „vetzaad", hier ziet men akkers 
geheel met O.-I. kers bedekt, die in één of ver
scheidene kleuren zoo'n prachtig gezicht opleveren. 
— Straks nog iets over deze plant. — Verleden 
jaar werd uw oog gestreeld door een akker vol 
prachtig blauwe bloemen. Wat is het? De habitus 
wijst op ruwbladigen. Maar niet altijd hebt ge een 
determineerboek bij u, om eens gauw op te zoeken 
hoe uw vondst heet. Wachten tot thuis. Zou dat 
vrouwtje het niet weten, dat met zenuwachtigarm-
gezwaai en goedig ruwe woorden haar „dond 
jongens" waarschuwt voor den „bus", die juist 
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kweekt? Deze vraag dringt zich bij u op, omdat 
gij van opzettelijke verbouwing niets vermeldt vindt. 
Wat doet men er mee? Wat beteekenen die uit 

steeksels achter de meeldraden? Het laatste — en 
het is een merkwaardigheid — kunt ge met een 
beetje geduld zelf vinden. Die uitsteeksels staan in 
een eigenaardig verband tot de bestuiving. Al zijn 
de lange helmknoppen rijp, dan kan het stuifmeel 
nog niet op de gewone wijze verspreid worden, 
daar de 5 helmknoppen een gesloten kegel vormen 
om den stijl. Een meeldraad zal achterover moeten 
gerukt worden. Daarvoor is dat handvatseltje achter 
den meeldraad gegroeid. Een insect komt op de 
heldere bloem af, grijpt het handvatseltje (poot-
vatseltje eigenlijk) trekt den meeldraad naar beneden, 
om van den honing te snoepen in den kegel. Er 
valt wat stuifmeel op zijn lichaam, waarmede het 
insect naar een andere bloem vliegt. Zoo wordt de 
kruisbestuiving verricht. 

Om van het doel der opzettelijke teelt iets moei
te weten, gaat ge eens grootere werken inzien. 

Prof. Dr. C. A. J. Oudemans zegt in „de Flora 
van Nederland", dat Borago officinalis een niet 
zeldzame sierplant is in een boerentuin. Zij is 
uit de Levant naar westelijker streken overge
bracht en langzamerhand ingeburgerd. 

Bij K. v. Tuinen in „Nederlandsche planten" 
vindt men de mededeeling dat Borago bij ons 
verwilderd voorkomt, en dat de groote blauwe 
of witte bloemen soms als toekruid bij komkom

mers en sla worden gegeten. „Komkommerkruid" 
is dan al zoo vreemd niet meer. 

Kops in „Flora Batava" zegt dat de Duitsche 
naam //Gebrauchliches Gurkenkraut" is. Volgons 
hem worden de bloemen gebruikt om salade te 
versieren1) Dus worden ze niet gegeten? 

In de prijscouranten van groentenzaden wordt 
bij Bernagie óók gesproken van salade-versiering. 
En in eenige andere werken vindt men eveneens 
Üinke beschrijvingen van Bernagie, maar de bijzonder
heden, waarnaar men zoekt, vindt men niet. Daarom 
wendde ik mij tot de "Firma Sluis en Groot te 
Enkhuizen om inlichtingen Zeer welwillend werden 
ze me direct verschaft. Ziehier wat op mijn vragen 
geantwoord werd: 

„Bernagie wordt als toekruid gebruikt, vooral bij 
het inmaken van augurken, waaraan dille en andere 
kruiden worden toegevoegd. Voorts wordt dit gewas 
ook veel gebruikt voor versiering; doch vooral in 
den laatsten tijd wordt Bernagie veel in cultuur 
gebracht voor bijenvoeder. Voor geneeskundige doel
einden wordt deze plant ook aangewend, doch zoover 
ons bekend is, wordt de bloem niet of zeer weinig 
gegeten, 

Tot zoover over Bernagie, 
Tegelijk had ik naar bijzonderheden gevraagd 

over de teelt van O.-I kers en hoe het kwam, dat 
men Tropaeolum aduncum — in de prijscouranten 
staat T. Canariense (peregrinum) — de zoogenaamde 

') Als vmd|ilii;it.srn lijn annge^even Scheveningen, Utrecht, Leiden. 
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krulkres, zoo weinig aantreft, 't Is toch zoo'n mooie 
soort O.-I, kers. Te Bakkum, een gehucht van Cas
tricum, was er verleden jaar een tuin geheel mede 
beplant; een prachtigen aanblik gaf het lichtgroen, 
ingesneden loof, waartusschen een menigte kanarie
gele bloemen. 

De firma S. en G. schreef het volgende: //Er zijn 
nog veel gewassen, zeer schoone zelfs, die men hier 
te lande weinig kent" en zoo goed als niet aantreft. 
Ze moeten in het buitenland hun weg vinden. Zoo 
ook Trop. peregrinum. De zaden van deze plant en 
ook van Trop. majus — de gewone O.-I. kers — 
worden als vervalsching van de echte //kapers* in 
zuur gelegd en schijnen hiervoor te kunnen dienen. 
Veel zaad wordt tot dit doel echter niet gebruikt, 
Zoover ons bekend is, wordt ook deze bloem niet 
of zeer weinig gegeten; evenmin het blad. — Bij 
K. v. Tuinen was het vermeld. — Men weet anders 
tegenwoordig haast niet meer, wat gewassen al niet 
gegeten worden; de Japanners eten lelies, misschien 
zijn ze ook wel liefhebbers van bovengenoemde 
bloesems." 

Moge T. canariense ook in ons land meer en 
meer worden aangetroffen. De mooie klimplant ver
dient het ten zeerste. 

Amsterdam. M. KRAMER. 

ORNITHOLOGISCHE REIS-
HERINNERINGEN. 

p^OeK, aardigst om waar te nemen blijven de mantel-
'X\ meeuwen, vooral omdat zij zoo weinig schuw 
/ zijn. Soms gaat er een op het topje van den mast 
zitten, en meestal zijn ze zoo dichtbij dat men bij
kans de vederen in de vleugels zou kunnen tellen. 
De roode vlek aan den gelen snavel valt zeer duidelijk 
in 't oog, evenals de citroengele pooten en zwem-
vliezen. Bij het vliegen steken zij de pooten gestrekt 
achteruit en verbergen ze gedeeltelijk tusschen de 
onderdekvederen van den staart. De teenen worden 
daarbij tegen elkaar gesloten. Werpt men nu een 
of andere eetwaar over boord, dan schieten al de 
aanwezige meeuwen er op af; de voor uit vliegen de 
maken kort keert, steken de vleugels in de hocgte, 
spreiden den staart uit naar omlaag en laten de 
pooten eveneens omlaag hangen met de zwem-
vliezen uitgespreid. Dit is het juiste oogenblik om 
de fraaie gele kleur dier deelen goed te zien. Honderd 
meeuwen storten zich tegelijk gulzig op de toege
worpen prooi, 't water spat op, om en over den 
zich verdringenden troep en een oogenblik latei-
vliegen ze weer, alsof er niets gebeurd is, met 

rustigen, zeer gelijkmatigen vleugelslag langs en 
achter de stoomboot mede. 

Onder al die mantelmeeuwen merkte ik zeer weinig 
jonge bruine vogels op; op enkelen na waren het 
alle geheel uitgekleurde exemplaren, waarvan ik 
gaarne eenige had verzameld om mee naar Holland 
te nemen. Tot, mijn leedwezen moest ik mij met 
het beschouwen alleen tevreden stellen. 

Zoo'n reisje per boot langs de Westkust van 
Schotland bij mooi, stil, zonnig weer gelijk wij 
troffen, is inderdaad heerlijk. Anders moet het zijn 
bij stormweder, wanneer de golven hoog opgezweept 
worden en met donderend geweld tegen de hooge, 
recht uit zee stijgende, lichtroode rotsen breken. 
Die kust is onbeschrijfelijk woest en onherbergzaam. 
Vervaarlijke klippen liggen in zee verspreid en zelfs 
bij stil weer schuimt en spat het deinende zeewater 
met geraas daartegen op. Bij storm moet de vaart 
in die streken al zeer gevaarlijk wezen. Het wilde 
gekrijsch van meeuwen en andere zeevogels vormt 
een voor die oorden hoogst passende muziek. 

Nog enkele waarnemingen kan ik mededeelen. 
Zoo zag ik op 14 Augustus te Harrow, welbekend 
om zijn school, talrijke gierzwaluwen (J^MS opws L.) 
en 23 dier maand te Braemar dichtbij het Koninklijk 
slot Balmoral nog verscheidene exemplaren. Dit zijn 
late datums voor deze vogels; bij ons verdwijnen 
zij geregeld in de eerste dagen van Augustus, zoo 
niet reeds in de laatste der Julimaand; dit is althans 
mijne ondervinding. Aan den Middenrijn waren in 
1898, tijdens mijn verblijf alJaar, na 2 Augustus 
geen gierzwaluwen meer te zien, 

Ben Nevis is de hoogste berg in Schotland en 
aan zijn Noordzijde blijft zelfs gedurende den zomer 
steeds sneeuw liggen. Wij bezochten Fort-William 
aan den voet van dien berg maar bestegen hem 
niet, voornamelijk omdat zijn top in dichte wolken 
gehuld was en van fraai uitzicht zoodoende toch 
geen sprake zou zijn geweest. Wel maakten we 
een rijtoer door het smalle dal ten Oosten van het 
gevaarte, een eenigszins gevaarlijk tochtje, waarbij 
men over een smallen, zeer slechten, oneffen weg 
vol scherpe bochten in sterken draf langs een steile 
helling rijdt, terwijl veel lager een wilde beek tusschen 
loodrechte wanden schuimend voortbruischt. Bij die 
gelegenheid zag ik op rotspunten twee bonte kraaien 
[Corone comix L.) zitten. In Nederland ziet men om 
dien tijd geen dier vogels, maar in 't Vereenigd 
Koninkrijk broeden hier en daar paren. Heel algemeen 
schijnen zij in Schotland toch niet te zijn, want 
deze twee zijn de eenige, die we op onze gansche 
reis in 't oog kregen. 

Eindelijk bespeurde ik op het steenachtige strand 
(Shingle) bij Oban eenige piepers die ik niet met 
juistheid heb kunnen determineeren, maar die door 
hun voorkomen en wijze van doen mij deden denken 


