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lende generahes zoóyel JUndisch als vredelievende mamer moeten. WIJ ,tot 

Een secretariaat voor in1ichtingcn en P.~ychologisch \y~rdén opgeruimd. en een vorm van wereldregeennfich~: 
voor documentatie voor ~olon~alen is 
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ZIJ slech!s nog ee~ l41 l}tO,.CJSne s.ocia~e men, er moet~n wetgeve:cde -!"de De 
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Over het 
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Zwin en •• 
ZIJn Fl de nalies met ontelbare vezels aan in Ne 0 ra elkaar verbonden zijn en door hun heeft g 

industrieele, commercieels en cultu- der op 

De 11 Brugsche Courant" van 10 Aug. 
heeît eens te meer gehandeld over het 
natuurreservaat van het Zwin en alles 
wat er mee samenhangt. Dat is verdie:~

stelijk werk, maar het is doodjammer, 
dat wij ook weer moeten vaststellen, dat 
vete jow·nalisten nog niet genoeg bcseffe:-:t 
U.at ze niet over alles kunnen .schrijven, 
zonder groot gevaar zich deerlijk tt; ver
gissen. Meer in het bijzonder over flora 
en fauna en over biologische wetenschap
pen is de vorming van onze bevolking nog 
zoo primitief, dat het meer dan noodig is, 
dat meet· bevoegden eens reageeren, in
dien wij ons in het buitenland niet wil!"!n 
belachelijk maken. 

Wij achten het dan ook geboden hier 
enkele gewaagde stellingen en vergissin
gen uit hi!<t artikel «Het Zwin bloeitll na
der te beschouwen. 

De schrijver zegt o.m.: <<.De oude dijkèn 
dragen tal van kruiden, die hier eenmaal 
gekweekt werden in de tuinen .als medi
cinale kruiden, maar die nu verwilderd 
zijn». zoolang steller van het artikel ons 
deze kruiden niet weet te noemen, is dit 
op zijn minst een zeer gewaagde stelling. 
Een doctorale thesis van een of ander 
hoogstudent zou er kunnen aan gewijd 
worden, maar wij vreezen zeer, dat stel
ler moeilijk zooiets zou kunnen bewijzen. 
Het ware o.i. veel gemakkelijker te he
wijzen, dat bepaalde planten, die nu op de 
oude Brugsche kaaimuren groeien hier, 
via genee3kruidtuinen werden ingevoerd, 
dan dit voor de dijken van het z.win 
staande te houden. 

uitdrukkelijk bij, dat de bladeren en jonge 
spruiten in den winter als salade gegeteü 
worden. Hier volgt zijn tekst: «Hier te 
lande worden de jonge spruyten en oocl' 
de bladeren van de zee Porce!eyne in 
Azijn van sommige gheleyt oft met Saut 
ende Pekel verwaert ghetyck de CappeYs; 
ende worden inden Winter in Salaet ge
geten ende op tafel gebrooht; ende in dier 
voegen gebruyct zijn sij aenghenaem ende 
liefetiek genoech van smaeck. Ga!enus 
selve verrnaent oock dat de jonge spruyt
kens oft bottekens van de Zee Porceleyne 
in Asien, te weten, in het !antschap van 
Cilicien gegeten wordèn ende wegh ghe
!eyt oft bewaert om daer' nae te ghebruy
cken ». 

Dit alles wordt van de Zeekraal niet ge
zegd. Deze plant wordt door Dodoens, die 
ze nog niet voldoende schijnt te kennen, 
eerder ongunstig beoordeeld. Het zou ons 
te ver voeren, hierover uit te weiden. In 
ieder geval duidt dit er op, dat de Zee
melde in het begin van de 17e eeuw veel 
eerder als spijs besohouwd werd als de 
Zeekraal. 

Waar de schrijver van « Het Zwin 
bloeit>> zich echter deerlijk vergist is het 
gedeelte waar hij Lamsoor gaat verwarrèn 
met de Zulte of Zeeaster. Hij begaat hier
mee de klassieke vergissing . waar·tegen wij 
reeds herhaaldelijk hebben gewaarschuwd. 
Het is van groot belang hierin klaarte te 
brengen, omdat daardoor bewezen wordt, 
dat men .niet over vàlksnamen van plan
.ten moet gaan schrijven, indien men niet 
in de eerste plaa-ts .goed de planten kent 
en onderscheidt en indien men geen· dui
deliJk onderscheid maa;kt tusschen een 
offic·ieele Nederlandsche naam en een 
volksnaam. 

Laten wij dus eer~;t . goed de betreffende 
kruiden uiteen houden. Wat de mensch~n 
alhier de <<blauwe zWinb!ommetjesl> noe
men <<die honderden ·bèzoekers al me"! naar 
huis genomen hebbelll>, dat heet officiçel 
in goed Neder!andsch Lamsoor en is van 
de familie der P!umbaginaceeën. In het 
Latijn is de wetensc<havpelijke naam thans 
Limonium vulgare J\oliller. (vroeger werd 
dit plantje door Linnaeus tot het geslacht 
Sta.tice gerekend en in .vele boeken vindt 
men dan ook nog den naam Statice Li
monium L.) Er zijn vele volksnamen, 1iie 
verschillen van streek · tot streek. Reukels 
vermeldt in zijn lijst: <!Limoen- of Lc
moenkruid, Schapenoor, Bl'"IUWe strand
bloemen, Zeegras >> (niet te verwarren met 
het echte Zeegras in 'het Latijn Zostera). 

(vervolg blz. 4) 

reele ontwikkeling uit hun eigen lijkhed. 
grenzen puilen. Alle verdere ontw~k· centrale 
keling in het afgesloten souverem- beurs l 
raam der nationaalstaten leidt naar Bovend 
een toespitsen .van het onderling Belgie 
wantrouwen en is zaad voor een moet z, 
nieuwe wereldcatastrofe. de ·Nel 

De wereldregeering die den vrede aandac. 
moet verzekeren, veronderstelt ech- brenger 
ter zekere onmisbare voorwaarden zgn. « , 
die zeker thans nog niet voldaan zijn. nauwer 
Het menschdom en dan in .ee.rste werd 9 , 
instantie de leidende personaliteiten De B 
van de verschillende staten moeten dag, 17 
tot een eenheid van geweten gera- Esplana 
ken, een «wereldgeweten>>, zooals de Kan 
men het soms wel eens genoemd k en voc 
heeft. Het wereldgeweten kan all~en gische < 
aniluiken uit een «wereldbew:l.stZIJn» baert, J 
en dit laatste zal de vrucht Z!Jn van waren, 
veelvuldige, ruime, ong_ehmde!de Ministe1 
materieels en cultureele mwerkmg I rle nooc 
onder d e volkeren der. verschil~ende onz er b. 
naties. De eerste vereischte, die tot toonde 
hiertoe nog . altijd bij een vrome Zaken c 
wensch blijff, komt ne~r op de psy- in de 1 
chologische ontwapemng, waarmee gen me 
bedoeld wordt: dat de waarheid over wij dat 
de feiten en toestanden in de wereld kader t 
door geen staatscensuur buiten de worden 
grenzen van een land mag gehouden klaar is 
worden. Het is wel voor iedere_en sing ka1 
duidelijk dat, zoolang ~aaraan met rechten 
voldaan wordt, de vormmg van een zoovern 
wereldgeweten en een wereldbe- voor be 
wustzijn onmogelijk is. naties -

-================S=·= baert zi , -; geven u 

Een Vlieghaven te Brugge 

We lazen in de (< Brugsche Gazet » 
een artikel gewijd aan een mogelijk 
ontwerp van een vlieghaven le Brug· 
ge. Er werd o.m. aangestipt dat h~t 
Maleveld hiervoor zou kunnen m 
aanmerking lcomen, doch dil plein is, 
zooals men weef, onderworpen aan 
speciale oeroude regl~men!e_n wat de 
inrichting van een vhegplem .aldaar 
heel wat moeilijkheden zou kunnen 
bijbrengen. 

Ware het niet eenvoudiger dat de 
Stad hef domein en hef kasteel van 
Male lol dit doeleinde zou aankoo· 
pen ? Dan zou de Stad op eigen g?ed 
hel vliegplein kunnen laten opnch
ten, wat ongetwijfeld de. beste oplos
sing zou zijn. Er zou daar inderdaad 
1niddel zi~n om een blok le vormen 
van ongeveer 50 tot 60 Hectaren. 
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Een andere gewaagde onderstelling is 
deze waarbij schrijver meent dat «in den 
ouden tijd met de benaming Zouternelle 
hetzelfde zou bedoeld worden als de zee
kraal ll (Sa!icornia europaea L.). Inder
daad, volgens een in 1621 verschenen werk 
<<Petri Hondii Dapes inemptael>, was So•t
ternel wat inen thans in goed Neder
tandsch de Zeemelde noemt (Obione por
tu!acoide3 Moq.). De bladeren van <iit 
kruid, dat eveneens overvloedig in het 
natuurreservaat van 't ·Zwin groeit en bloeit 
zijn o.i. veel beter geschikt om als voed
sel te dienen. Zeekraal is meer als specerij 
te beschouwen en hebben wij vaak met 
beafstuk en fritten verorberd. · Ingelegd 
met azijn en enkele kruidnagelen of wat 
pimentkorrels (Jamaïcapeper) is het !ek
kerder dan komkommers, maar het is 
meer toespijs dan spijs ·en wij twijfelen ~r 
sterk aan of het langdurig als voedsel zou 
kwmen gebruikt worden, zelfs door Turk
sche galeislaven, want de plant bevat veel 
keukenzout en oxalaat. Gelet op het bo
vengenoemde werk van Petrus Hondius 
achten wij het dan ook veel waarschijn
lijker da.t in dit geval de Zeemelde (Obio
ne) bedoeld werd, at moet wo1·den toege
geven , dat ook deze plant - zooals alle 
schon·eplanten - veel keukenzout beva!, 
maar veimoedelijk veel minder dan Zee
kraal (1 ) . Bovendien schrijft Doeloens in 
zijn Cruydt·Boeck (uitgave van 1608) ONZE SPECIALE RUBRIEK 

vengeldt 
heeft z1 
dee-rend 

van de Zeeme!de, die bij hem «ZeeporC2· 
!eynel> ( 2) genoemd wordt, dat de blade
ren vo!aens Dioscorides << worden gesode~ 
enct'e vo~r spijse gebruyct». Hij vermeldt 
ook het gebruik hier te lande als specerij 

1 
<net ais thans bi i zeekraat> << ghelyck cle a 1 
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Over 't Zwin en zijn Flora 
(vervolg van blz. 1) 

Daarnevens groeit in het Zwin en ook 
in de brakke polders een zeer mooie plant, 
van de familie der Composieten, met gele 
schijfbloemen en blauwe straalbloemen. 
Dus aL~ een margriet, \i•aarvan de straal
bloemen blauw zouden zijn. Dit is een 
Astersoort met dikke bladeren, die in goed 
en officieel Nederlandsch ZULTE heet, 
en waarvan de Latijnsche naam luidt 
Aster Tripoliurn L. Ook deze plant heeft 
vele volksnamen, o.m. Allerheiligenbloem, 
Hester, Zeeaster, Zeesterrekruid, Zoutwa
teraster, Zouterik, Zoutwatersterrebloem, 
Zoutwatersterrekruid en «Jast but not 
least» in Zeeuwseh-VIaanderen ook Lams
oor of Lamsoaren ( = de jonge bladeren 
die gegeten worden). 

Hieruit volgt dat er in Zeeuwseh-VIaan
deren een gedurige verwarring heerscht 
tusschen de officieele «Lamsoor» (Lim:>
nium vulgare MiJler) en wat het volik er 
Lamsoor noemt (Aster Pripolium L.). De 
Nederlan\l~he botanicus J.P. Lotsy deelt 
ergens mee, dat deze verwarring eens tot 
een proces gevoerd heeft tot voor het 
Opperste Gerechtshof van Nederland. Er 
bestaat (of bestond) in Nederland ind.~~·

daad een reglement waarbij Lamsoor (en 
hiermee werd «Zulte» bedoeld ), niet op 
uiterwaarden mag gemaf:id worden. 

Wat nu in het voorjaar als .groen~e 
gegeten wordt. zijn de jonge bladeren va!"l 
de «Zulte», die, zooals gezegd, dikke bla
d eren bezit, terwijl de bladeren van cle 
echte officieele «Lamsoor>> (L!monium 
vuig. Mil!.) eerder ongenietb-aar zijn. Wel
iswaar vindt men in sommige ·boeken, dat 
ook deze bladeren gegeten worden (o.a . 
in L. DORSMAN «Langs Strand en Dij
ken»), maar ook deze schrijvers zijn wa3.r
schijnlijk het siachtoffer van die ver
warring. 

Men vergete dus nooit, dat volksnamen 
van streek tot streek verschillen en dat 
met één zel fde naam soms zeer verschei
dene kruiden kunnen bedoeld worden. ier
wijl anderzijds één enkel kruid verschiJ
lende namen kan dragen e!"l de nam~ r1 
uit oude b:>eken en schriften veelal niet 
kloppen met de moderne nomenclatuur. 
';.ie volksnamen van planten en kruiden J 
w 11 bestudeer en moet eerst goed de be
treffende planten kennen en moet ze be~ I 
volk kunnen voorleggen om zeker te zijn, 
dat een bepaalde naam op een bepaald 
gewas past. 

Apoth. P. VANDE VYVERE. 

va~ 1) ZOver de scheikundige samenstellina 
l!teratueuemelde is jammer genoeg in à~ 

· · r mets te vinden. 
D~nk zij de afbeeldingen zijn de 
. m Dodoens Cruydt-Boeck do:>r
JU1f~ te_ "determineeren. Dodoens 

«Sa t Z1Jn Cruydt-Boeck eveneens 
dtti.nwin~een~lg» maar ~edoelt daarmee de 
een plant . onvolvuJus Soldanelia L.) 
den, want ~Le zeker niet kan gegeten wor
door haar he 1s eerder een purgeermiddel 
een ve.rvor arsgehalte. D1e oude naam is 
dài;leJJa. mtng van het Latijnsche Sol-

Be2:oekt nu de Dahlia-kweekerij van 

CH. LOMBAERT & ZONEN 
te MOERE - MOERDIJK. 

DLJizenden Dahlia's in vollen bl~ei! 
Kiest nu :z:elf de verlangde kleuren uit op de plant. '( 1 

Vlasmarkt. - Ruw Inkndsch vlas per - In « 't Witte Paard». 0) 
100 kgr. 275-400; tarwestroo, machinaal 6 Oktober a. s. geven de ! 

gedorscht. 48-52 ; rcggestroo, 25-30; ha- Kunstenaars» hun eerste ' 
verstroo, 25-30; gerstestroo, 25-30; rog- van de wereldberoemde sho' 
gestroo met vlegel g·edorscht, 60-70; van Benatsky, te 20 u. De l 
weidehcoi, 125-175 ; klaverhooi. 150-200 ; vertocningen gaan door op 
luzernehcoi, 175-250; hanekam-klaver- 13 en 20 Oktober en 3 ~ovE 
hooi, 175-250; erwtenstroo, 50-75. \locatie is open voor de dne ! 

Raadgevingen te volgen bij ontstaan toomngen. 
van Brand - BiJ' het uitbreken va·1 «La Patronne >>. De . 

· ' F · h f"l · ur An.dn 
den br:::.nd, Maandag l.I. · in een groot- ~ ansc e . 1 m.act1eaen werk c 
warenhuis waren de brandweermannen treedt op m ZlJn eb 

' 8 Oktober a s met de m1 
4 minuten na verwittiging ter plaats . . t •· · .t p~rijs di 
om aan het blusschen te vallen. Tij- va~ v1er ac. e11r~d lil Deze 
dens dit doorgerij werd er bemerkt dat ev~~een Cleeel en. 

· . gelat als eerste van het a 
het verkeer met snel genoeg u~t den van de Galeries. Locatie in dE 
-weg bleef, wanneer de brandweel wagen b d voorwa' 

t ·· k 'I b d . d t . t b urg aan e gewone ' me nn e ende el 001 _e s ra en <>_1- kan zich steeds abonneerel 
de. Ieder_een moet . begnJpen dat ae reeks van vier gala's. 
baan Vl'lJ moet bl!Jven, zoowel voor _ K N 8 Het zoo gunst 
brandweerwagen als voor Roode-Knns- 1 h ·. -~ A twerpen z 
wagen Het snel ino-riJ·pen van de geze se ap m. n ' < 

· . "' . . abonnementsvoorstellingen 
brandweer JS hoofdzaak, waarbLJ alle 15 Oktober in, met het pr 
andere. verkeersredenen moeten z\V1ch- neesch werk «De Krij t.knn 
ten. BIJ deze wordt nogmaals g2e1scht Hi-Tao en vertolkt met de r 
dat geen bouwmatenalen zouden ge- van al de beste krachten. I 
stort worden op. de brandkranen , zelfs open. Men aanvaardt nog : 
m volled1g gete1sterde straten. Ook 1s n ementsinschrijvingen. 
het aan te bevelen dat in magazijnen, . r 'k too: 
werkhuizen en belangrijke gebouwen, Twee verdienste IJ e 

0 
door aansluiting met de waterleiding, sen aan de eer. - Op Z 
bluschinriehtingen zouden aanwezig zijn wordt de pracht operette « 
teneinde b ;;gin van brand niet alleen Pa~rd » va~ B.enatsky 111d 
met zelfblusschers, maar ook met bmg opgevoerd door 
krachtige waterstralen te bestrijden. Kunstenaars». Er zal e~n 

een avondvertooning ZIJll. 
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C. Steeken - Deboodt 
.1, Vischmarkt, 1, 

KORTRIJK 

ROUW IN 24 UREN .,. 
( l 078! 

Tooneelnieuws. - « La Bohème » -
Op Dinsdag 1 Oktober a. s. opent de 
Koninklijke Opera van Gent het too
neelsilizoen met een buitengewone voor
stelling van de prachtige opera «La 
Bohème Jl, met de medewerking van 
Mevr. Danielle Brégis van de Opera co
mique van Parijs en dh:·. Eugèn~ Rég
nier, le ténor a a n de Muntschouwburg 
van Brussel. Er zijn nog enkele plaat
sen beschikbaai·. Men kan zich oolt 
abonneeren voor àe reeks van 5 of 10 
galavertooningen. 

vertooningen, zal een warr 
den gebracht aan heer ei 
ve Debels die elk 25 jar 
ven achter den rug hebb 
beis vertolU o. m. 125 fi1 [ 

I 
Anna Mirre! in de «Lust 
wijl heer Debels ontelbar 
Jen en ook karakterrollen 
wenschen deze twee anin 
Kortrijksche tooneenever 
luk. 

De staldng in de pann 
telberg·Lt>> gee.indigd. -:
werd in de pannenfabn€ 
tot een staking overg.e 
op de loonskwestie. Dez 
de echter maar 1 dag. 1 

kcmingen werden toe,ge 
Maandag e. k. bekracnt 
de Paritaire Commissie 

" librairie ' 42, Doornikstraa"t, ' -lees-, Vak- en 
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Algemeen Gewest• 
GROOTH 

LEES : Het 'Rijk de• 
door den bezet t er werd verwoest en nu 
door hem zelf in een waar Museum werd Gemeenteraad. - N 
herschapen. ber zal er te 18 uur C 

De ingang la.ngs de hofstede Baert en den worden ten stads 
Ja.ngs den weg die uitgeeft op den steen- z.E.H. Deken Jonc~ 
weg Jabbeke--~artrijke. is gesteld . op · Jonóldleere, 
"lO" frank en za;I gestort worden ten bate Z.E.H. de EE. 
der kas van weduwen en weezen van de vergezeld van à· 

· · .. • '"co -o R 1 rew. pastoor en~~ i 


