
keling „uitgekozen" en tot een „gerituali
seerd" gebaar gemaakt heeft. De niet „ge
ritualiseerde" bewegingen zijn dikwijls 
moeilijk te herkennen, maar wanneer je 
eerst de geritualiseerde en gestereotypeer
de vorm bij één soort gezien hebt, valt de 
weinig ontwikkelde vorm bij de andere 
soort je op. Het is niet mogelijk, om in dit 
bestek dieper op deze kwestie in te gaan, 
maar het feit is voor een juist begrip van 
de oorsprong en evolutie van zulke signaal-
bewegingen van groot belang, en ik was 
dan ook, behalve beschaamd, erg verheugd 

In de zeer grote familie der Composieten 
vormen de Boksbaarden of Morgensterren 
met hun verwanten, de Schorseneren, een 
opmerkelijke groep, zowel door hun uiter
lijk als hun gewoonten. Bij beide komen 
lange smalle bladen voor ; beide geslachten 
hebben zowel vertegenwoordigsters met 
purperkleurige als met gele bloemhoofdjes. 
Beide bloeien vroeg in de ochtendstonden 
en sluiten reeds weer ver voor de middag. 
Ook hetzelfde gebruik wordt door de mens 
van deze kruiden gemaakt, want bij beide 
verschaft de sappige melkdragende wortel 
een smakelijk gerecht. 
Het meest opmerkelijk komt mij wel de 
B l a u w e m o r g e n s t e r (Tragopogon 
porrifolius L.) voor, die vroeger ook wel 
Preibladige boksbaard werd genoemd, een 
vertaling van de wetenschappelijke naam, 
vergelijkbaar met het Franse Salsifis a 
feuilles de poireau. De naam Salsifis, die 
ook in het Engels als Salsify voorkomt, is 
afkomstig van het Italiaanse Sassefrica. 

toen de Cullens met deze verrassende 
waarnemingen kwamen aandragen. Het 
feit, dat ik dit element in het paarvormings
gedrag van de Zilvermeeuwen zó lang over 
het hoofd kon zien, terwijl het zich honder
den malen voor mijn neus heeft afgespeeld, 
is op zichzelf interessant; het demonstreert 
hoe nodig het is bij studies van dit soort, 
langdurig waar te nemen, méér dan één 
soort te bekijken en voorzichtig te zijn met 
te concluderen dat een bepaalde beweging 
bij een soort niet voorkomt, zelfs al kent 
men die soort al goed ! 

Een volksnaam, in de provincie Groningen 
gebezigd, is „Wilde siepels", wat zoveel 
als wilde uien betekent. Dit doet ons weer 
aan preibladig, a feuilles de poireau en aan 
porrifolius denken. De Blauwe morgenster 
doet evenwel ook nog op twee andere wij
zen aan het geslacht Allium denken. W a n 
neer het bloemhoofdje zich na de bloeitijd 
sluit, knijpen de omwindselbladen zich 
kegelvormig samen. De kegel is echter kort 
boven de gemeenschappelijke bloembodem 
sterk ingesnoerd en lijkt in deze toestand 
oppervlakkig veel op een nog niet ontloken 
bloeiwijze van een uiachtig gewas. Als ten
slotte de rijpe pluisvruchten naar alle zij
den uitstralen, zodat een bolvormige 
vruchtstand ontstaat, die zich plotseling op 
een warme droge morgen ontplooit, dan is 
de gelijkenis met een bloeiende ui wederom 
gewekt. 
Er is nog een plant, waaraan de Blauwe 
morgenster ons doet denken en dat is de 
Bolderik, zaliger nagedachtenisse, mij van 
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vroeger zo welbekend uit de korenakkers. 
vanwaar zij thans zo goed als verdreven 
is door de meer effectieve reiniging van 
het zaadkoren. Bij de Blauwe morgenster 
steken de omwindselbladen (meestal 8, 
maar het aantal kan variëren tot 12) ver 
buiten de paarse of violette lintbloemen 
van het hoofdje uit, wat een zeer charmant 
voorkomen aan de bloem geeft. De Bolde
rik heeft dezelfde verschijning ; bij haar 
steken de 5 kelkslippen ook ver buiten de 
roodviolette kroonbladen uit. Beider bloe
men doen daardoor veel aan elkaar 
denken. Er is evenwel meer, dat Bolderik 
en Blauwe morgenster bindt. Beider oor
sprong schijnt uit het Mediterrane gebied 
te zijn. De Bolderik komt nergens meer 
echt in het wild voor ; van de Blauwe mor
genster groeit de wilde vorm als ssp. 
australis Jord. nog langs de kusten van de 
Middellandse Zee. Zij is daar half zo groot 
als bij ons en heeft dieper gekleurde klei
nere bloemen. Van de Bolderik komt ech
ter in dit gebied ook een kleinbloemige 
vorm van geringe grootte voor, waarvan 
de benaming luidt: Agrostemma githago 
L. var. nicaeense Pers. 
Van de Blauwe morgenster zijn twee on
dersoorten bekend. De "wilde vorm, ssp. 
australis Jord., is slechts 20-50 cm hoog 
en heeft de geopende bloemhoofdjes plan-
convex gewelfd : de omwindselbladen zijn 
veel langer dan de zwartviolette kroonbla
den ; de grijze vruchten hebben een snavel, 
die veel langer is dan zij zelf, en zijn ge
kroond met een rossig vruchtpluis ; de bla
den zijn gegolfd. 

De andere ondersoort. ssp. sativus Gater, 
wordt de kweekvorm genoemd en bij haar 
zijn de geopende bloemhoofdjes zeer plat. 
twee maal zo groot en flauwgekleurd ; de 
omwindselbladen zijn ongeveer even lang 
als de lintbloemen ; de vruchten hebben 
een kleur als de pels van een leeuw (fauve; 

Fig. 1. Blauwe morgenster (Tragopogon 
porrifolius L). X 2/r,. 21-VI-1953. Mid-
wolde (Oldambt), wegrand. Dollardklei. 
Herb. J. Mart. Duiven. 

men mag ook zeemkleurig zeggen), hun 
vruchtpluis is evenzo gekleurd, maar hun 
snavel is even lang als of zelfs korter dan 
zij zelf zijn ; de bladen zijn noch geondu-
leerd noch gekronkeld. De planten berei
ken een grootte van wel 1.30 m. 
Reeds sinds de Oudheid wordt de Blauwe 
morgenster gekweekt, zowel om de jonge 
spruiten als om de smakelijke wortel. De 
Grieken en de Romeinen waren belust op 
de vlezige wortel, die tevens, als de gehele 
plant, veel melksap bevat van een witte 
kleur, dat aan de lucht evenwel spoedig 
bruin wordt en daardoor op handen en 
kleren vuilbruine vlekken nalaat. Met 
schors en al worden de wortels gekookt en 
eerst daarna geschild, zodat de werkzame 
bestanddelen niet met het kookwater ver
loren gaan. Het is een soortgelijk gerecht 
als dat der Schorseneren, waarvan de wor
tels echter zwart zijn. Deze zijn beter en 
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langer houdbaar en hebben daarom de 
Blauwe morgenster, die ook bekend stond 
als „Witte schorseneer", van het menu 
verdrongen. Maar nog tot ver in de Mid
deleeuwen bleef de Blauwe morgenster een 
plaats onder de keukengewassen innemen 
en werd zij daartoe opzettelijk aange
kweekt en verbouwd. Menig boerentuintje 
zal haar even goed geherbergd hebben als 
de kloostertuinen, want men prees de wor
tels als losmakend en de ingewanden ver
sterkend. Ook hoogde men de aarde boven 
de opkomende spruiten op, waardoor zij 
bij gebrek aan licht bleek blijven, om ze 
dan te nuttigen op de manier van Molsla 
en Brussels lof (Witlof). 
Algemeen wordt nu aangenomen, dat de 
tegenwoordige verspreiding van de Blauwe 
morgenster buiten het Middellandse Zee
gebied toe te schrijven is aan verwildering 
door ontsnapping uit oudere of latere cul
turen. 
De groeiplaatsen van de wilde vorm zijn 
weiden in kustgebieden en zeeweiden ; al
dus wordt vermeld uit de Rivièra en het 
vroegere Oostenrijkse kustgebied aan de 
Adriatische Zee. 

In ons land vindt men de plant in Zee
land en in de provincie Groningen vrij tal
rijk, maar bovendien hier en daar ver-

Fig. 2. Tragopogon porrifolius L. ssp. 
australis ]ord.. X »/6. 20-V-1953. Perpi-
gnan. Leg. H. Speelman. Herb. J. Mart. 
Duiven. 

spreid. De oudste vermelding vindt men 
bij Meese, in de Flora Fris., no 325. In 
Groningen vindt men haar slechts op de 
klei van het Hogeland en het Oldambt. 
Haar vindplaatsen in het Oldambt zijn zeer 
interessant, want hier, ten noorden van het 
zg. „diluviale schiereiland van Winscho
ten", krijgen we te maken met de grens 
van de Dollard uit vroeger tijden. W a a r 
zich in de 17de en de 18de eeuw ten noor
den van Midwolde en Oostwold nog de 
kwelders uitstrekten, bevinden zich nu de 
groeiplaatsen van de Blauwe morgenster. 
Het is opmerkelijk, dat aldaar op oude 
kaarten het voormalige klooster Menter-
wolde (Campus silvae) vermeld wordt, dat 
in 1399 wegens te duchten overstroming 
werd ontruimd en eerst in 1507 door de 
Dollard werd weggespoeld. De opgravin
gen in 1952 hebben evenwel aangetoond, 
dat dit klooster te Nieuwolda heeft ge
staan, dus verder noordelijk. 
Ook in Oldenburg komt de Blauwe mor
genster nabij de zee voor, bij Sanderhörne 
in de buurt van Wiefels in Jeverland, en 
bij Rodenkirchen aan de Wezer. Hier 
groeit zij namelijk als tweekleurige bastaard 
op het kerkhof en wel sinds 1785 ; Lin
naeus heeft daar nog „zaad" van gekregen. 
Verder in het binnenland heeft men in 
Duitsland ook vindplaatsen, die kennelijk 
uit verwildering voortspruiten. 
Voor België vermeldt Goffart alleen Blan-
kenberghe. 
In Frankrijk vindt men de Blauwe morgen
ster in het Mediterrane gebied en in de 
oostelijke en centrale Pyreneeën, maar 
bovendien genaturaliseerd langs de Atlan
tische kusten. 
Voor Zwitserland wordt de plant niet 
vermeld. 
Over het algemeen komt ook de verwilder
de plant het meest in de nabijheid van de 
zee voor. evenals ook het verspreidingsge-
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bied van de wilde vorm de „prairies du 
district maritime" zijn. Maar elders zijn het 
dan ook de dijken, wegkanten en randen 
van akkers. Onze exemplaren zijn nu wel 
aanmerkelijk groter dan de wilde vorm, 
maar stemmen toch ook niet geheel met de 
eigenlijke kweekvorm overeen. Hun om
windselbladen zijn langer dan de kroon
bladen, en ook is hun vruchtsnavel langer 
dan de vrucht zelf. Ook is hun wortel niet 
opmerkelijk dik en vlezig. Daarentegen is 
de bloemkleur veel fletser dan die van de 
ssp. australis Jord. Zij nemen dus een tus-
senplaats in, meer naar de kweekvorm 
genaderd. 

In het geheel andere Atlantische klimaat 
zal de wilde vorm allicht forser worden en 
minder gepigmenteerd, zoals de Bolderik 
dat ook vertoont en menig andere plant 
eveneens. Omgekeerd zal een verwilderde 
kweekvorm terugslaan en meer van de oor
spronkelijke eigenschappen aannemen. 
Dit maakt het moeilijk om te beoordelen. 
of de bij ons in Groningen. Friesland en 
Zeeland voorkomende Blauwe morgenster
ren, en mogelijk ook de Jeverlandse en 
Blankenberghse, verwilderde kweekvor-
men zijn dan wel zich aansluiten bij de 
genaturaliseerde wilde vorm van het Fran
se Atlantische kustgebied. Het voorkomen 
nabij de zee kan ook verklaard worden. 
doordat verwilderde planten zich in mari
time streken, die hun goed passen, een blij
vende plaats veroveren, in andere streken 
echter na kortere of langere tijd weer uit
sterven. Zo komen ze in het Oldambt op 
verschillende plaatsen voor. die evenwel 
tezamen een gordel uitmaken, die een 
vroegere kustlijn vormt. Oude kolken her
inneren daar nog aan dijkdoorbraken. Om
streeks 1920-25 werd weliswaar in de 
buurt van Heiligerlee de Blauwe morgen
ster voor zaadwinning verbouwd (men 
noemde de plant in de volksmond „Blauwe 

schorseneer"), doch de vindplaatsen, bo
venvermeld. zijn veel verder terug te ver
volgen. 
Men zou, in plaats van alle voorkomens 
aan verwildering van kweekplanten toe te 
schrijven, ook kunnen denken aan natura
lisatie in de kustgebieden ; voor beide zijn 
argumenten aan te voeren. Verwildering 
lijkt op het eerste gezicht het meest waar
schijnlijk en heeft lange tijd als de enige 
mogelijkheid gegolden ; naturalisatie is 
echter niet buitengesloten. Voorlopig lijkt 
het probleem onoplosbaar. 
Daarom wijden wij ons voorlopig maar 
aan de overige bijzonderheden van de 
plant : haar gaafrandige, parallelnervige, 
lintvormige bladeren, vreemdsoortig voor 
haar familie ; haar lange halfbuisvormige 
kiembladen, waarvan de verhouding lengte 
tot breedte die bij nagenoeg alle andere ge
wassen overtreft. Een kiemplant van de 
Blauwe morgenster lijkt bedriegelijk veel 
op Straatgras en menig veelbelovend 
morgenster-kiemplantje heb ik argeloos als 
gras gewied. De bloemen openen zich 
reeds tussen 3 en 5 uur in de ochtend. 
maar reeds om 9 a 10 uur gaan ze weer 

Fig. 3. Kiemplanten van de Blauwe mor
genster. X 2/6. Aug. 1953. Herb. J. M. D. 
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dicht. Dat herhaalt zich enkele dagen, 
indien het droog en zonnig weer is. en 
daarna sluit de bloem zich voor lange tijd. 
om in een vruchtstand te veranderen. 
Aanvankelijk lijkt het een steeds groter 
wordende scheerkwast, gezeten op een 
knotsvormig verwijde, holle en opgeblazen 
steel. Maar dan, op een schone zonnige 
morgen, staat er plotseling een geheel 
nieuwe en vreemde gestalte tussen de 
andere planten: de Blauwe morgenster 
heeft haar vruchtstand ontplooid en staat 
als een reusachtig grote vederbol te pralen. 
De zo bekende Paardebloem is daarmee 
vergeleken maar nietig en ook nog akelig 
grijs van kleur, wanneer zij in de vorm 
van een kaarsje staat. Maar bij beide rukt 
de wind het ene vruchtje na het andere 
weg en bij beide zijn de vruchtjes met 
schuin opstaande tandjes uitgerust, die hen 
weldra verankeren in de grond. Dikwijls 

BIOLOGISCH 

In het hierbij afgebeelde flesje (fig. 1) 
zien we onder in de hoek een kreeftje zit
ten, dat voortdurend tussen de poten een 
stroming in het water van kop naar staart 
teweeg brengt. Het vangt met de voorpo
ten de partikels op. die met het water wor
den meegevoerd, draait ze om en om. keurt 
ze en eet tenslotte het eetbare ervan op. 
De partikels zijn in dit geval eencellige 
algen van het geslacht Chlamydomonas 
(fig. 2). het kreeftje is de Vlokreeft Gam
marus pulex (fig. 3) . 
W e zien verder, dat het water in het flesje 
afgesloten is van de lucht door een gepa-
raffineerde stop. Er kan dus niets in of uit 
en toch kunnen we. wanneer we er maar 
voor zorgen, dat het flesje overdag in het 

schuiven later de uitbottende cotyledonen 
de vruchtdop voor zich uit en blijven zij 
daar nog in gevangen, als het primaire 
eveneens smal lintvormige blad hen al ver 
in lengte overtreft. 
Twee jaar duurt de ontwikkeling van de 
Blauwe morgenster en haar bloeitijd valt 
van Mei tot Juli, maar bij ons tegen de 
langste dag. Daarna moet zij nog lange 
tijd staan om vrucht te zetten, gedurende 
welke tijd zij nog een vierde tot een derde 
in lengte toeneemt. Maar dit is haar ge
vaarlijkste tijd, want dan komt de maaier 
en amputeert haar. Daarmee is haar dan 
de enige kans op voortplanting ontnomen, 
want zij is niet overblijvend, doch slechts 
tweejarig. Daarom moet ieder rechtgeaard 
plantenliefhebber al het zijne doen, om 
haar groeiplaatsen in stand te houden ; de 
merkwaardige Blauwe morgenster is dat 
dubbel en dwars waard. 

EVENWICHT 

licht staat, het kreeftje maandenlang in het 
leven houden. 
Dit proefje laat het principe van het zoge
naamde biologisch evenwicht zien. Het 
kreeftje kan met de zuurstof, die door de 
algen in het licht wordt geproduceerd, 
ademhalen. Het algje zelf wordt door de 
kreeft opgegeten, maar de snelle deling 
zorgt ervoor, dat het aantal algencellen 
niet vermindert. De excretieproducten van 
de kreeft en de algen worden door de ook 
in het flesje levende bacteriën verwerkt, 
waardoor weer voedingsstoffen voor de 
algen vrijkomen. Er stelt zich dus een 
evenwicht in waarbij alleen het licht van 
buitenaf moet worden toegevoegd. 
De proef lukt, wanneer de verhouding 
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