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f r l j s p e r J a a r f S . 7 S . 

T HET LEVEN VAN 'T BINGELKRUID. 
AT ik nu alweer aankom met een paar mededeelingen over 't 

Bingelkruid, Mercurialis annua, vindt gedeeltelijk zijn oorzaak in 
de vrij talrijke berichten van lezeressen en lezers over groeiplaatsen 
van dat plantje. Bij gelegenheid zullen we ze eens op een kaartje 
met de reeds bekende groeiplaatsen vereenigen en, als de clichés 

dan niet zoo erg duur meer zijn, kan die kaart in ons tijdschrift komen. Maar 
de aanleiding tot dit artikeltje is toch eigenlijk de merkwaardige rijkdom aan 
vormen en de zeldzaam afwisselende bijzonderheden in bouw en levensomstandig
heden, die het Bingelkruid vertoont. 

Aan het jaargetijde is de bloei nauwelijks gebonden. In onze flora's staat wel: 
//Juni—Herfst*, maar dit moet eigenlijk zijn: ,,April tot zoolang 't niet hard 
vriest". Er zijn wel winters geweest, waarin ik op Nieuwjaarsdag bloeiende 
bingelkruidjes mee naar huis nam, die, zoodra ze een poosje in de kamer gestaan 
hadden, er zoo frisch uitzagen, alsof ze midden in den zomer geplukt waren. 
En ook in April kunnen ze, tegen 't einde der maand en onder gunstige om
standigheden, in bloei worden aangetroffen. Dat zijn altijd kleine plantjes, die 
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op een beschut plekje staan, waar ze niet in hun ontwikkeling gestoord zijn. 
Dat laatste is belangrijker dan 't eerste. Op 't bouwland en op de uitgestrekte 
tuingronden om Venlo is het in 't vroege voorjaar een drukte van belang, om 
den grond te bewerken. Dan gaan al de vogelmuur en de aardige blauwe 
rainiatuur-eereprijsjes en meer van die kleine, weinig opvallende voorjaarsplantjes 
er aan en de typische kiemplantjes van 't bingelkruid gaan mee. Want de 
kiemplantjes kunnen er al heel vroeg zijn. Tusschen een rand aardbeien in mijn 
tuin, waar ze rustig kunnen voortgroeien, bloeien er haast altijd al een paar in 
de tweede helft van April, terwijl op 't zelfde moment in een perk, dat in 
Maart behoorliik omgewerkt is, pas kiemplantjes te zien zijn. 

Dat omspitten, omeggen en omharken 
van den grond is de eerste oorzaak van een 
verschil in bloeitijd. 

In den ^omer komt. er een tweede. 
Gedurende den voorzomer worden n.1. de 
N. Limburgsche tuin- en bouwlanden aller-
keurigst onderhouden. De grond is bijna 
onkruidvrij! En natuurlijk, alle bingelkruidjes 
die 't in dien tijd tot èenige ontwikkeling 
gebracht hebben, gaan er voor 't grootste 
gedeelte weer aan. Later in 't seizoen echter, 
wanneer de oogst zoowat volgroeid is, krijgen 
ze rust. Dan ontwikkelt zich weer een heele 
nieuwe generatie, die half Augustus in bloei 
komt en 't dan tot den winter volhoudt. Boven
dien zijn er natuurlijk tallooze planten in 
aardappellanden, langs heggen en paden, in 

Kig. i Bovensu-hein vun oen esemi.iiwr vnn de b u u r t van mes thoopeu e. d., die aan den 
den voorjnarsvorm van M. annua. 

De gaten in de biiuu-ivn lijn verooiinakt. dnor schoffel on t snappen en die ongestoord van Mei 
Ilydromia hispida U 

(Zie de noot nan den voet van lil».. 22«. t o t diep lU den w i n t e r VOOrtleven. 
Daarmee zijn we tegelijk gekomen tot 

een stel vau levensvoorwaarden, die volgens v. Wettstein, leiden kunnen tot 
z.g. seizoendiraorphie. v. Wettstein heeft indertijd in zijn „Monographie der 
Gattung Euphrasia" er op gewezen, dat er in dat geslacht als 't ware een aantal 
soortenparen voorkomen, een voorjaarssoort en een nazomersoort, die, blijkbaar 
nauw verwant, toch door typische en scherpe verschilkenmerken van elkaar te 
onderscheiden zijn. Hij noemde dat verschijnsel „Saisonsdlmorphismus" (trouwens 
in de zoölogie reeds lang bekend!), later werd 't ook wel „Saisonsdiphylisme" 
genoemd, v. Wettstein neemt aan dat de directe oorzaak van 't ontstaan van 
die soortenparen gezocht kan worden (of moet worden) in 't jaarlijks terug-
keerende afmaaien van 't gras in de hooilanden, waarin zijn planten groeien. 

Maar enfin, we hebben 't nu eigenlijk niet over de Euphrasia's, maar over 
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't bingelkruid en dat heeft 't, voor zoover ik kan nagaan, nog wel niet gebracht 
tot een scherpe seizoendiraorphie, maar toch wel tot iets, wat er op lijkt. 

Hoewel ze n.1. door tal van overgangen met elkaar verbonden zijn, over
gangen, die voor een deel standplaatsvormen zijn, is er toch een goed waar
neembaar, karakteristiek verschil tusschen den typischen voorjaarsvorm en den 
najaarsvorm van het bingelkruid. 

De typische voorjaarsvorm (fig. 1) is klein (4—20 c.M.) met langwerpige of 
langwerpig-eivormige bladeren, welke lichtgroen, soms geelachtig groen van kleur 
zijn en een gezaagden of bijna gaven rand hebben. Stengel weinig vertakt, vrij 
dik. Vrouwelijke bloemen alle zittend in de bladoksels. Mannelijke bloemen in 
kleine kluwens, welke korte aren vormen. 

De typische najaarsvorm (fig. 2) is groot 
(20—50 c.M.) met lancetvormige of lancet-
eivormige kleine bladeren, donkergroen tot vaal-
grijsachtig-geelgroen, gaafrandig of met eenige 
duidelijke tanden, zeer spits, kort gestoeld of 
zittend. Stengel zéér vertakt, met dunne, brooze 
takken. Vrouwelijke bloemen vaak in gestoelde 
kluwens. Mannelijke bloemen in dichtere kluwens, 
welke zeer lange aren vormen. 

In dezen vorm komt 't bingelkruid bijna 
alleen voor op open, zonnige plekken. Op meer 
beschaduwde plekken vindt men, gedurende het 
geheele jaar, breedbladige donkergroene, sterk 
vertakte vormen met glanzige bladeren, die 
soms als met een dun vernislaagje bestreken 
zijn (vooral bij vrouwelijke exemplaren komt 
dit VOOr). Dat tOCh de S tandp laa t s n ie t alléén Fig. 2. Top van een der hoofdtakken van den 

herfatvorm van M. anmui. 

de oorzaak van deze vormen is, blijkt wel 
hieruit, dat ze dikwijls naast elkaar op eenzelfde stuk grond voorkomen. 

Eigenaardig is, dat de breedbladige zomervorm in September er toe kan 
overgaan, om smalbladige najaarstakken te ontwikkelen. De bladeren aan den 
hoofdstengel zijn dan nog breed en groen, de bladeren aan de takken zijn smal 
en hebben het kleurtje, dat ik hierboven heb trachten te omschrijven, maar dat 
't beste te vergelijken is met de kleur van verkleurende sperzieboonen. Aan de 
echte najaarstakken zien we, wat de najaarsvorm cdtijd vertoont: een sterke 
ontwikkeling van de bloeiwijzen, een zwakke ontwikkeling van de bladeren. Die 
planten zijn er dus, wat hun vegetatieve organen betreft, op achteruitgegaan, 
maar hun voortplantingsorganen hebben zich sterk ontwikkeld. 

De typische najaarsvorm is geheel constant. Uit zaden van den smalbladigen 
najaarsvorm ontwikkelen zich steeds weer laatbloeiende, smalbladige planten. 

De voorjaarsvorm is in zijn uiterlijk veel minder goed van de vele zomer-
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vormen te onderscheiden, maar toch komen uit zaden van voorjaarsplanten 
(soms al half Mei rijp!) weer vroegbloeiende planten. 

Dat er dus van ons gewone bingelkruid een „vroeg" en een „laat" ras 
bestaat, is wel zeker (fig. 3). Mogelijk is 't ook wel een afzonderlijk seizoen-
dimorph soortenpaar in den zin van v. Wettstein. 

Een bijzonderheid van het bingelkruid is ook, dat de zaadlobben gewoonlijk 
in 't leven blijven tot de plant al zeer „oud" is. Sommige exemplaren, vooral 
van den voorjaarsvorm, behouden hun zaadlobben levenslang. 

De bloei van het bingelkruid verloopt 
in tempo's. Wanneer de eerste bloemen 
van een vrouwelijk exemplaar reeds lang 
in rijpe vruchten zijn veranderd, die hun 
zaden hebben weggeschoten (waarover aan
stonds meer), zoodat er niets meer van 
over is, dan wat verdroogde vliesjes van 
het bloemdek en 't middenzuiltje, dan komen 
er weer nieuwe. Gewoonlijk zitten die aan 
een stengelstukje, dat zich tusschen de 
oude bloesems ontwikkelt en meer of minder 
sterk in de lengte kan groeien. Op die 
manier kunnen zich, ook bij vrouwelijke 
exemplaren, lange bloeiwijzen ontwikkelen. 

Mannelijke planten, die soms hun 
bloemen explosief wegwerpen (zie hierover 
ons vorig stukje over de bloemen van het 
bingelkruid) kunnen ook weer nieuwe bloe
men ontwikkelen te midden van de korte, 
aan de as der bloeiwijze achtergebleven 
steelstukjes. 

Het wegschieten van de bingelkruid-
zaden is iets, dat Mercurialis met de 
Euphorbia-soorten gemeen heeft. Wie een 
„bouquet" vrouwelijke bingelkruiden op 

zijn tafel zet, zal, na een of hoogstens na een paar dagen, verrast worden meteen 
niet oninteressante artilleristische vertooning. Met duidelijk hoorbaren tik komen 
de harde, droge zaadjes terecht op 't tafelblad (zet de planten niet op een tafel
kleed, want dan gaat veel van 't mooie verloren!) Tegelijk met 't zaadje wordt de 
vruchtwand weggeslingerd, die dan in den vorm van droge diep tweespletige 
hulseltjes tusschen de zaadjes liggen blijven. De methode van wegschieten is klaar
blijkelijk dezelfde, die we allen kennen van ons viooltje. Voor 't bingelkruid is 't 
een prachtig verspreidingsmiddel, dat tegelijk verklaart, hoe iemand, die eenmaal 
bingelkruid in den tuin heeft, daar tot in lengte van dagen mee blijft opgescheept. 

Kip.3. Boveosle r i j : Uladercn van den amalliladigcn 
korUtollgen herfstvorm (van verschillonde 

vrouwelijke exemplaren). 
Onderste 5 bladeren van den broedliladigen, lang-
Btotlgen voorjaursvorm, eveneens van verschillende 

vrouwelijke exemplarea, 
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De normale bingelkruid vruchten zijn dubbele dop vruchten. Dikwijls kunnen 
we ook drietallige vruchten aantreffen, waardoor de verwantschap met Euphorbia 
nog weer beter uitkomt. Meertallige vruchten zijn echter zeer zelden, al zijn ze 
eenige malen beschreven (Penzig noemt in zijn Pflanzenteratologie een paar 
gevallen). Toevallig vond ik half Augustus een exemplaar, waaraan bijna geen 
normale vruchten voorkwamen: de meesten waren drietallig, een tiental was vier-
tallig en één vruchtje was vijftallig; voor zoover me bekend is, was dit tot nog toe 
in Nederland niet waargenomen, hoewel in 't algemeen een vermeerdering van 't 
aantal vruchtbladen niet tot de zeldzaamheden in 't plantenrijk behoort (fig. 4). 

Ook in andere punten wijken de vruchten der verschillende bingelkruid-
vormen vrij sterk van elkaar af: grootte, vorm, kleur, aantal en plaatsing der 
knobbels, waarop de stijve haren staan, vorm en vertakking der stempels bij 
de jonge stampers vertoonen allerlei eigenaardige verschillen. Wie er lust in 
heeft en in een bingelkruidrijke omgeving woont, kan zich gemakkelijk een 
verzameling aanleggen 
van heele exemplaren en 
afzonderlijke deelen, die 
in vormenrijkdom over
eenkomt met een collectie 
der vele Rubussoorten 
en variëteiten; welke ons 
land rijk is. 

Ten slotte wil ik 
nog op 't volgende wijzen. 
Ondanks de giftigheid van 
' t bingelkruid (gekookt is 't nagenoeg onschadelijk) zijn er klaarblijkelijk nog 
een aantal dieren, die er geen bezwaar in zien, ervan te smullen (zooals dat 
trouwens ook bij andere vergiftige' planten gemakkelijk is waar te nemen). Zou 
er niemand in ons land zijn, die lust heeft dit zoölogische vraagstukje eens uit 
te werken en eens na wil gaan, welke dieren van 't bingelkruid eten ? i). 
De gal, veroorzaakt door een galmug is bekend, evenzeer 't feit, dat een 
Chytridiacee gallen kan vormen in de stelen der bladeren en der bloeiwijzen. 
(Synchrytrium mercurialis, op M. perennis veel algemeener). 

Bovendien vindt men soms exemplaren met sterk gekroesde bladeren. Zulke 
planten, die soms ook misvormde stengels hebben, zijn door bladluizen aangetast. 
In de wortels leven soms „aaltjes" (Heterodera radicicola) en veroorzaken daar 
opzwellingen. 

Bij voortduring houd ik me nog aanbevolen voor vindplaatsen van Mercurialis. 
En zijn blijkbaar streken in ons land, waar de plant geheel ontbreekt, maar er 
zijn er toch zeker niet zóó veel, als ik tot nogtoe zou moeten aannemen. 

M Rij Venlo worden in de bladeren ronde gaten gevreten door een slakje, dat Dr. v. d. 
Sleen zoo vriendelijk was te determineeren als Hygromia hispida L. 

Fig. 4. b inks; Normale, tweetallige vrueht/Vervolgens een drietallige 
vrucht (vrij gewoon), een viertallige (zeldy-aam), eon vijltalligc (nog 

niet beschreven. Ware grootte: 4—6 mM. 
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Uit Groningen is bijv. alleen Winschoten als vindplaats bekend, uit Friesland 
en Drenthe geen enkele vindplaats. In Overijsel Schijnt de plant alleen langs 
den Usel voor te komen. Van Noord-Holland is Amsterdam opgegeven (vermoede
lijk evenals Winschoten een zuiver toevallige groeiplaats) andere plaatsen uit 
N.-Holland ontbreken. Daarentegen is Mercurialis bekend van verschillende 
plaatsen in Z.-Holland, van vele plaatsen in Zeeland, terwijl ze in N. Brabant 
en Limburg algemeen blijkt te zijn. In Gelderland komt ze in de Betuwe en 
om Nijmegen (daar vooral) voor, verder weer langs den Usel, bij Harderwijk, in 
Utrecht bij Utrecht en Amersfoort (daar in ieder geval zelden). 

Tot nog toe kan men dus, als we die gevallen van Amsterdam en Winschoten 
uitzonderen, zeggen, dat geen vindplaatsen bekend zijn ten Noorden der lijn, die 
loopt van Wassenaar over Leiden, Utrecht, Amersfoort, Harderwijk, Zwolle, 
Vollenhove, Giethoorn, terug naar Zwolle, Deventer, Zutfen tot Zevenaar. Willen 
de lezers van D. L. N. dus vooral eens uitkyken in streken, benoorden de aan
gegeven lijn? Dit is van belang, omdat anders de aangegeven lijn de Nooi'dgrens 
van Mercurialis in W. Europa voorstelt. Maar ook andere opgaven, vooral van 
de Veluwe, de Z. Hollandsche eilanden (behalve Dordtsche eiland), Schouwen 
en N. Brabant vanaf Moerdijk langs de Maas tot Kuik zijn welkom! 

Venlo. A. J. M. GARJEANNE. 

COMMELINA COMMUNIS L. 
N het Maartnummer 1918 van het tijdschrift „Cultura* komt een stukje 

voor, getiteld, „Een Surinaamsche plant", waarin een plant gememo
reerd wordt om haar eigenaardigen Surinaamschen volksnaam: Gado-
de-de, een naam in het neger-Engelsch, die letterlijk vertaald „God-
dood" beteekent. De schrijver haalt een Engelsch gedichtje uit de Daily 

Argosy, een nieuwsblad in Britsch-Guyana aan, waarin de lof van het mooie 
bloempje en zijn eigenaardigen naam gezongen wordt. De naam zou vermoedelijk 
betrekking hebben op het sluiten der bloem, als de zon opkomt. Ook heet zij 
in Suriname wel „eeuwige leven* naar aanleiding van het feit, dat de kruipende 
plant zich door stekken zoo gemakkelijk laat vermenigvuldigen. De bloempjes 
worden in boeketjes gebruikt, om iemand een lang leven toe te wenschen. De 
wetenschappelijke naam is Commelina nudiflora L. Het sap heet een middel om 
wratten te verdrijven en een afkooksel van de plant wordt tegen huiduitslag 
bij kinderen gebruikt. Dit is de korte inhoud van het stukje van den heer Fred. 
Oudschans Deutz te 's-Gravenhage. Weinig zal de schrijver vermoed hebben, 
dat zijn onderwerp hoogstwaarschijnlijk ook tot onze Nederlandsche adventief-
flora behoort. Op 10 Augustus 1917 vond ik te Wormerveer bij een meel- en 


