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I. 

Prof. Dr. F. A. F. C. VV E N T. 

Botanische toch ten op de Surinnarnsche 

rivieren. 

Voor een talrijk gehoor sprak prof. 'vV e n t ,  van Utrecht , 

over zij n  reis , verleden jaar na
'

ar Suriname ondernomen , 

speciaal met het doel z i ch op de hoogte te stellen van den 

tropischen plantengroei in die gewesten. In een boeiende voor

dracht gaf hij een denkbeeld zoo wel van de wereld der in 

't wild groeiende planten als van de in cultuur gebrachte 

gewassen en verlevendi gde ztj n reisverhaal met tal van 

l ichtbeelden. 

Den eigenaardigen t itel zij ner verhandeling " botanische 

tochten op de Surinaamsche rivieren " verklaarde spreker 

door er op te wtj zen , dat men , in Suriname reizende , voor 

't oogenblik wel niet anders kan doen dan gebruik te maken 

van de rivieren , daar het binnenland nog to taal verstoken 

is van spoor- en tramwegen en bruikbare wegen ook nog 

slechts zeer schaars worden aangetroff en. 

Alvorens de zaal voor goed in  't duister werd gehuld Olil 

de l ichtbeelden des te scherper te doen ui tkomen , gaf 

spreker in een bli k op de kaar t een overzicht van de 

terreinsgesteldheid van dit noordelük deel van Zuid-Amerika. 

I-lij wees op de van 't zui. den Haal' 't noorden stl'oomende 

rivieren en hoe Suri name , wat d(�n plantengroei betreft , 
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verdeeld kan worden in eenige zones: het voor een groot 

deel onder water staande oer,youd, de Savannahs of gras

ylakten, het hoogere ook voor een groot deel met oerwoud 

bedekte terrein, -vvaarvan men nog zeer ,veinig weet, en 

eindelijk langs de kust de zone van de mangroven of 

zoogell. vloedbosschell. Zijn tochten op de Suriname-rivier 

en haar zij tak. de Para, op de Commewij ne, een gedeelte 

van de Coppename, de Saramacca, de :Marowjj ne in Fransch 

Guyana tot aan de Albina-watervallen en een klein stukje 

van de Nickerie, stelde spreker in de gelegenheid den 

plantengroei in al zijn verscheidenheid te bestudeeren. Van 

dic ontzaggelijke uitgestrektheid is slech ts een zeer klein 

gedeelte in cultuur gebr�cht, zoo klein dat men op een 

afstand moeite heeft dat gedeelte, met een bepaalde kleur 
gemerkt, op de kafLrt te onderkennen. 

Een eigenaardigheid van vele tropische kusten is, dat de 

boomen met hun wortels in het 7.oute water groeien en de 

dicht bij zee gelegen vloedbosschen en mangroven geheel 

afhankelijk zijn van het zoute water. :Maar onl te voor

komen dat de bladeren te veel zout in zich zouden opnemen, 

zijn de mangrovebladeren van inrichtingen voorzien, die 
het verdampen zoo veel mogelijk tegenhouden. Een andere 

eigenaardigheid is, dat die planten groeien in een vette 

moddermassa , waardoor de voor hun groei onmisbare lucht 

zeer moeilijk tot hen kan doordringen. Om daaraan tegemoet 
te komen, hebben de wortels aan het boveneinde openingen 

communiceerende met lange buizen, die aldus de lucht 

naar het ondereinde der ,vortels toevoeren. Gedeeltelijk zijn 

die wortels steunwortels , die den stam dragen en aan den 

vloed weerstand bieden. Als men die mangroven behangen 

ziet met lange \vortels, die uit de zaden voor den dag konlen, 

wijst dat op een andere levensvoorwaarde, namelijk dat de 

�aden niet op den grond vallen, waar ztj in de modder 
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zÛ'trdeIl' verstikken , '. maar aan de boomen' zelf' ontkiemeri:, 
wederom een eigenaardige adàptatie van de bij zondere ïevens'� 
omstandigheden waaronder die planten leven. 

Niet alleen langs ' de zeekust treft men die mangroven aan , 
maar ook l angs de rivieroevers voor zoo ver daar zout water 
staat. Zoo gaf

, 
spreker een schets , met beelden toegelicht , 

,van het landschap langs de Suriname-rivier , waar· het oog 
�an . weerszij den slechts de lage weinig afwisseling biedendë 
vegetatie der mangroven ontmoet , waarachte� zich dan 
de cultuur-ondernemingen uitstrekken. Belangwekkender is 
het oerlandschap , dat spreker gelegenheid had in al zijn 
majesteit te aanschouwen op den tocht met het stoomschip 
Ouraçao, stroomopwaarts de Coppename-rivier , tot aan ' het 
punt , waar deze rivier alleen nog slechts voor stoombar
kassen bevaarbaar is .  In een bootje  langs de oevers varende , 
was spreker er in geslaagd hier en daar een klein eind het 
oerwoud in te dringen en den overweldigenden indruk van 
die natuur in zich op te nemen. Wie de oerwouden van 
Java en van Azië kent , kan zich nog geen denkbeeld vormen 
van de dichtheid en weelderigheid van de SUl'inaamsche 
bosschen. De indruk is des te grootschel' , omdat in de 
oneindigheid dier wouden geen menschelij k wezen wordt 
aangetroffen . In peelden gaf spreker een idee van den rijk
dom van dit in étages van de meest verschillende planten 
opgebouwde oerwoud. 't Was spreker slechts gelukt op enkel� . 
plaatsen , in een kreekj e  waar men door de modder moest 
waden of bij een kamp van Indianen , die' een pad hadden 
gebaand , in dien dichten muur van groen door te dringe�. 
Men krij gt een indruk: van groen en niets dan groen , een 
mengelmoes van de meest vetschillende stammen , stengel s 

en lianen en een volkomen afwezigheid vall bloemen. VVi! 

men die zien , men zou een wandeli ng over de toppen of 

langs den rand van het oerwoud moeten ml1ken , waal' do 
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bloemen gedij en , omdat zij alleen daar het voor haar bestaan 
onmisbare licht vinden. Al die planten trouwens voeren een 
strij d om het licht. Van uit den bodem , ·waar het duis ter 
is , intusschen niet zoo duister als in onze sparren- en dennen
bosschen, trachten de planten zooveel lllogelijk het licht te 
bereiken , en zij n zij daartoe niet s terk genoeg , dan worden 
zij klimplanten. Onze lianen , de  klimop en de kamperfoel ie , 
zij n niet te vergelijken met de l�anen van de tropen , die 
met velerlei inrichtingen zÜn toegerust om hun doel , het 
licht  te bereiken. Sommigen z ijn  voorzien van hechtwortels , 
andere van langgerekte s tengels , waardoor zij zich langs de 
s tammen omhoog slingeren , of ze zij n voorzien van stekels 
ook aan de bladeren , waaronder een groep palmen , wier 
bladeren aan 't uiteinde voorzien zij n van sprieten met weer
haken. �Iet deze en andere inrichtingen gelukt het  den 
toppen van de lianen dan eindelij k het l icht te. bereiken. 

Eigenaardjg is de bouw van die l ianen , bestaande uit 
stukjes hout , die over elkaar kunnen schuiven , zoodat men 
een lianenstam , hoe dik ook , t och gemakkel ij k  als een 
koord kan buigeIl. 

Dan ziet men in het  oerwoud ook pl anten , die de hooge 
takken van de boornen als groeiplaats gebruiken . Vooral 
Suriname is zeer rijk aan dergelijke Epiphyten , die gemak
kelijk verspreidbare zaden hebben , die door den wind of 
door vogels 9P de schQrs van andere boornen worden gebracht. 
Zij hechten zich dan met hun wortels aan die schors , 
waaraan zij het noodige water ontleenen. Intusschen zouden 
zij spoedig uitdrogen , wanneer z ij niet waren toegerust met 
bij zondere inrichtingen om zelfs den geri ngsten druppel op 
te zuigen en te verzamelen . Een van de meest karakteristieke 
Epiphyten van tropisch Zuid-Amerika is de Tj] landsia 
usneoides , die door haal' komnIervolle levensomstandiO'heden b 
zoo achteruit i s  gegaan , dat zij zelfs geen wortels heeft , en 
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los tusschen andere plantenblàren In hangt. Dat zij 7:elfs in 
Florida en nog hooger in Amerika voorkomt, bewij st 'wel , 
dat zij eenmaal epiphytisch geworden , langzamerhand gewend 
is geraaId aan een droger khmaat. In onze streken daaren
tegen treft men in 't geheel geen Epiphyten aan , waarvan 
de oorzaak gelegen is in de Sahara , die de grens is welke 
door de Epiphyten niet overschreden kan worden. 

Spreker - gaf nu een denkbeeld van de bloemen , die hij 
zag aan den rand van het o erwoud , waar het l icht en de 
insecten kunnen doordringen. lIij zag daar boomen , die aan 
hun takken geen bladeren maar bloemen dragen , of waar 
de bloemen tot ontwikkel ing komen aan het oude hout van 
den stam . I-Ijj zag er een plant van het geslacht Cecropia , die 
haar hollen stengel aan mieren tot woonplaats biedt en 
bovendien het voedsel voor die bewoners bereidt in kussentjes 
aan den basis harer bladeren .  Deze mieren . voeren een 
heftigen strij d tegen andere mieren , de parasol dragers , zoo
genaamd omdat ztj al wat zi j aan b1:1ren tegenkomen stuk 
snij den en op hun kop wegdragen . In hun nest reinigen z ij 
die bladstukjes zorgvuldig van al le sporen van schimmels en 
microben , kauwen ze fij n tot een moes en kweken el' cham
pignons op , die door de kolonie als voedsel gebruikt 
worden . Die parasoldragers zij n de schrik van de Suri
naamsche planters , daar zij dikwij ls geheele boomen kaal 
vreten en daarin alleen belemnIerd worden door de cecropia
mieren , die hen h evig vervolgen en beoorlogen. 

Een zeel' eigenaardig voorbeeld van adaptatie overeen
komstig de leverisomstandigheden vond spreker op z Un  toch t 
in  Fransch-G-uyana op de �Iaro w�jne-rivier , waar hij het , 
dank z ij de goudvelden ,  allengs tot een stadj e ontwikkelde 
Albina bezocht en daar , bÜ een stroomversn el ling , zeer 
bij zondere waterplanten vond , die veel gelÜkenis hebben 
met onze lagere levermossen , maal' door haar bloemen en 
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vruchten weêr meer overeenkomst vertoonen lnet hoogere 
pianten . Die planten zouden daar in die stroomversnelling 
onmogelijk kunnen standhouden , waren zij niet voorzien 
van hechtschij fj es aan de wortels , waardoor zij zich vast� 
klemmen. 

In den loop van zijn rede had spreker gelegenheid , ook 
op economisch gebied menige interessante opmerking te 
maken . Op zij n tocht langs de Para-rivier was hij aangenaam 
verrast door de negerj ongens , die het I-Iollandsch goed 
spraken en verstonden . Geen 40 jaar geleden was er bijna
geen neger in Suriname , die onze taal kende. Thans heeft 
het onderwij s reeds zoodanige vorderingen gemaakt, dat men 
overal in de kampen Hollandsch hoort spreken. Des te meer 
is het te  betreuren , dat men elders in onze West-Indiën , 
inzonderheid op Curaçao , van de inlanders de N ederlandsche 
taal bijna niet hoort. 

Na ook van de savannah's  een aanschouwelijke voorstelling 
te hebben gegeven , wij dde spreker breedvoerig uit over de 
in cultuur gebrachte gronden. In lichtbeelden zagen wij de 
ontginning der woeste gronden en hoe hier de vruchtbaar
heid van den bodem en de gunstige kliInatologische toestanden 
den planter krachtig te huip komen. Alle landbouw-onder
nemingen zijn gelegen in de lagere streken en ook in vVest
Indië zijn  de Nederlanders polderwerkers gebleven . Zij 
beginnen daar met het aanleggen van dammen om te zorgen, 
dat het land niet onder water loopt en graven vervolgens 
afvoerkanalen of trens en , met sluizen , die bij vloed gesloten 
worden. Dit systeem is oorzaak , dat in Suriname landbou w

ondernemingen duur in aanleg en onderhoud zij n , waar
tegenover echter staat de buitengewone vruchtbaarheid van 
den bodem. Van de verschillende cultures stond spreker 
stil bij de cacao , die misschien wel wat te uitsluitend wordt 
verbouwd ; bij de koffie , die in Suriname weliger tiert dan 
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elders , maar waarIn nog altij d malaise blijft heerschen ; 
eindelij k  de suiker, waarvoor de Olnstandigheden veel gunstiger 
zij n dan op Java , daar men in Surinmne met nagenoeg 
geen kosten voor bemesting een product verkrijgt , waarvan 
zelfs de tweede en de derde snede met de beste Javaansche 
suiker kunnen concurreeren . De groote kwaal is echter het 
gebrek aan arbeidskrachten. En dan heeft men in Suriname 
nog bij na alles te doen voor de wetenschappel ijke ontwikkeling 
van den landbouw en het daarmee gepaard landbouwonderwij s .  
Als men de povere inrichting van den cultuurtuin te 
Paramaribo verg8lijkt met 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, 
als men let op wat de Britsche koloniën doen voor het 
wetenschappeljj k  onderzoek in het belang der cultures , als 
men ziet hoe de Vereenigde Staten direct begonnen zijn 
met het oprichten van proefstations voor den· landbouw op 
Portorico en hoe Duitschland in zij n nieuwe kofoniën alom 
botanische tuinen en laboratoria vestigt , dan is dat alles 
wel een beschamend voorbeeld voor Nederland ten opzichte 
van zij n  s tiefkind Suriname. 

Spreker besloot met een krachtige opwekking om meer 
belangstell ing te toonen voor een kolonie , die nog zoo veel 
belooft voor de t02komst .  

De hoogleeraar werd aan het  einde luide toegejuicht. 
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Prof. Dr. ER N ST CO Tl EN.  

De fotografie en hare toepa�sing8n in de 
vvetenschap. 

Over dit onderwerp hoo1'en wij door sprekers in het 

natuurkundig genootsshap, nog onlangs dool' dr. B l' e s t  e r  

bij· zijn verhandeling over den sterrenhemel, zoo vaak uit

weiden, zij het dan slechts indirect, dat 'Nij 111et belang

stelling den nieuwen spreker in dezen kring, prof. 00 h e n  

uit Utrecht, zagen optreden 0111 ditmaal de fotografie in de 

wetenschap als een speciaal ondenverp te hoorcn behandelen. 

lIet behoeft geen betoog, dat zijn voordracht met lichtbeelden 

'Nerd toegelicht, \-vaarvan de eerste waren het portret van 

den welbekenden Dag u e l' l' e en dat van zij n mededinger 

naar den 1' 08111 de lichtdrukkunst uitgevonden te hebben, den 

medicus Sc h u I z e van lIambul'g. Tot vóór korten tijd ,vist 

men niet betel' of Dag u er r e  had in 1839 111et zijn 

daguerreotypie den stoot tot de fotografie gegeven, maar niet 

lang geleden heeft prof. E d e l' te vVeenen aan het licht 

gebracht, dat genoemde Sc h u I z e zich reeds in 1780 met 
een onderzoek heeft bezig gehouden, waarvan het resultaat 
ons het recht geeft hem als den eigenlijken uitvinder van de 
fotografie aan te ,vijzen. Een met kalk en zilverzout gevulde 
:flesch had Sc h u I z e beplakt met een uit papier ges�leden 
letter en de :flesch vervolgens door het licht laten bestralen. 
lIet bleek nu, dat op de plekken waal' de sjablon zat, het 
mengsel volkomen onveranderd was gebleven, maar dat waar 
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de stralen gevallen waren buiten bet papier, een ontleding 

had plaats gevonden en het zilverzout zwart was geworden. Bij 

verwijdering van de sjablon stond een beeld van de letter 

op de flesch. Door het licht was hier dus een bepaalde werking 

uitgeoefend, die in staat stelde beelden te ontwerpen. 

Alvorens nu bij verschillende methodes van fotografeeren 

stil te staan, bracht spreker in herinnering hoe een fotografie 

tot stand komt. Ieder kent het donkere kastje of camera 

obscura, van voren voorzien van een lens, waardoor de 

lichtstralen in het kastje kunnen vallen, en ook de gevoelige 

plaat aan de achterzijde van het kastje, die de eigenschap 

heeft van onder de ,verking der stralen bepaalde veranderingen 

te ondergaan. Bij het wegnemen van den deksel, die de 

lens bedekt, en het aldus blootstellen van de plaat aan het 

licht, treden die veranderingen in de plaat dadelijk in. Nu 
is het wel eigenaardig, dat men in het bereiden van de voor 

het licht zoo gevoelige stoffen, die in een dun laagje over 

de plaat worden verspreid, een zoo groote volkomenheid 

heeft weten te bereiken, maar dat men omtrent den aard 

der ontleding, die het licht in een aldus geprepareerde 

plaat te weeg brengt, nog zoo bitter weinig weet. Van daar 

het paradoxale gezegde: niets is duisterder dan het licht. 

vVij weten niet welke omzettingen in de plaat geschieden, 

maar de techniek van de fotografie is in den laatsten tijd 

zoo enorm vooruit gegaan, dat het gelukt is procédés te· 

vinden voor het maken. van uiterst gevoelige platen. Sedert 

het jaar 1884 is het toen voor het pl'epareeren van platen 

in zwang zijnde collodion vervangen door gelatine, waaraan 

een oplossing van zilverzout is toegevoegd en die aan de 

plaat de eigenschap geeft om veel sneller een beeld te ge7en. 

JYlen vergist zich echter als men meent, dat het beeld zich 

reeds zou vertoonen als men de broomzilvergelatine-plaat uit 

de camera neemt. JYlen ziet dan niets. lIet blijkt eersl�, dat 
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de plaat dool' het licht andere eigenschappen heeft gekregen , 
als men ze bloot stelt aan stoffen , die den naam van ont-' 
wikkelaars hebben gekregen. Eerst dan ziet men het beeld 
te voorschijn  komen , maal' omgekeerd of negatief. Dat wil 
zeggen , als men een fotogram maakt van iemand , die een 
zwarte jas en een wit overhemd aan heeft , zullen de licht
stralen op de zwarte plekken slechts flauw terug kaatsen , 
en zij zullen dat zeer sterk doen op de witte plekken en 
daal' dus een sterke ontleding van het zilverzout en een 
zwart neerslag van metallisch zilver tengevolge hebben. El' 
verschijnt ' derhalve een omgekeerd beeld : het witte wordt 
zwart en het zwarte wordt wit. 

De vraag is nu : hoe krijgt men van zoo'n negatief een 
positieven afdruk ? Dool' de plaat te bedekken met een insgelij ks 
met een zilverzout bereid laagje papier , waardoor de zwarte 
plekken licht en de witte in donkere nuanceeringen op het 
papier gefixeerd worden. 

Onder de menigvuldige toepassingen koos spreker in  de 
eerste plaats die op het gebied del' anthropologie of rassen
kennis , waarmede zich het eerst heeft bezig gehouden de 
Engelsche anthropoloog Fr  an c i s  G a I t o n . Zijn oogmerk 
was om het type , de kenmerkende trekken in beeld te 
brengen van een bepaalde soort menschen. Als grondslag 
nam hij de volgende proef. Gesteld dat men , om een 
fotografie te maken , een verlichtingstij d noodig heeft van 
60 seconden en dat men van een ,groep van 60 personen 
het genliddelde type wil bepalen. Men kan dan den eersten 
persoon voor den toestel brengen met een verlichtingsduur 
van slechts 1 seconde , waardoor op de gevoelige plaats een 
zeer zwakke indruk van dien persoon zal ontstaan. De 
tweede persoon blij ft ook slechts 1 seconde voor den toestel 
z itten en zoo vervolgens alle 60 op hun beurt. Dan is  na 
afloop de plaat 60 seconden verlicht geweest en elk van 
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die 60  personen heeft er evenredig toe· bij gedragen. 
Aannemende nu dat �e allen precies denzelfden neus hadden , 
dan zou de vorm van dat orgaan op de resulteerende foto 
zeer sterk op den voorgrond moeten treden. Dit geldt nu 
qok v:oor alle  andere onderdeelen. Naarmate die onderdeelen 
meer gemeen goed zijn geweest , zullen zij meer op den 
voorgrond treden en het resul teerende portret zal ten slotte 
geven het gemiddelde type van die personen. 

Spreker· proj ecteerde het op die manier verkregen type 
van de bewoners van een bepaald deel van het Zwarte Wond. 

:iYIen kan zich nu die proef uitgebreid voorstellen tot een 
grooter aantal personen , waardoor men in staat is bijv .  het 
gemiddelde type in beeld te brengen van onderwij zers , van 
militail'en enz. 

Een niet minder belangrijke toepassing is die op het 
gebied der fysiologie of de leer der levensverrichtingen. 
Degeen , die daarvan het meest werk heeft gemaakt , is 
zeker wel prof. :wr a r  e y  *) te Parij s , die een fotografische 
methode bedacht heeft ter bestudeering van de bewegingen 
van menschen en dieren , daarbtj gebruik makende van de 
fotografische instantanée of moment-fotografie. Naar men 
weet i s  die naam ontl eend aan de zeer groote lichtgevoelig
heid van de tegenwoordige fotografi sche platen. Reeds een 
uiterst klein onderdeel van seconden , tot 11100.000 van een 
seconde toe , is voldoende Oln op die platen een duideltj k 
zichtbare ontleding te vOOl'schij n te roepen. 

Marey ging nu , bij het bestudeeren van de bewegingen 
van den mensch terw�j l hij loop t , van de volge nde rede
neering uit. De bewegingen die de beenen en armen da arb ij 

*) Wij herinneren OIIS hicr tel' stede op een van de eerste congl'essen 

voor natuur- en geneeskunde prof. 1\1 a)' e y een verhandeling te hebben 

hooren houden over zijn proefnemingen. 
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lnaken , zij n zeer gecompliceerd. 'v Vel meent men , dat die 
bewegingen eenvoudig zij n , maar dat kOlut omdat de 
achtereenvolgende bewegingen bij het loopen elkaar zoo 
snel opvolgen , dat zij op ons oog den indruk maken als 
waren zij eenvoudig. Als ik voor mij een beweging zie , 
die 1ilo sec. duurt , onmiddellij k  gevolgd dool' een beweging 
van gelijken duur , dan krij g ik den indruk alsof ik  nog 
met de eerste beweging te doen had. I-Iet laat zich op die 
manier verklaren , dat ik den i ndruk kan krij gen van slechts 
één beweging , terwij l er eigenlijk tal van bewegingen in 
zitten , die telkens zeer snel opvolgen. ,Vanneer ik dus elke 
beweging een oogenblik kon vasthouden , zou ik daarin een 
middel hebben om er een beeld van te maken . Dat is nu 
hetgeen �I a I' e y gedaan heeft. 

Voorbij een groot zwart scherm , door de �7;On beschenen , 
liet hij een in 't \vit gekleed persoon loopen en ving het 
licht dat hij weerkaatste op in een fotografisch toestel. 
Elke stand van den man zal dan een beeld in den toestel 
geven , maar die beelden zullen gedeeltelijk over elkaar 
komen te vallen , zoodat ten slotte een onscherp beeld op 
de plaat verschij nt. Om dat te voorkomen , luoet tegelij k 
met de  be\veging van den lnan de fotografische pl aat zoover 
vooruitgeschoven -worden , als noodig is om de beelden uit 
elkaar te houden. �I a I' e y be"\yerkstelligde dat met een uurwerk , 
vvaarbij hij zorgde dat de tij d van verlichting telkens maal' 
zoo kort is , dat elke verschuiving van de beelden i s  buiten
gesloten. 

Spreker proj ecteerde het aldus verkregen smuengesteld 
beeld van een man , die met een polsstok springt , waarop 
z ijn  be\,vegingen met tusschenpoozen van 1/40 seconde van 
af den aanloop tot het belanden op den grond zij n uitgebeel d .  

Voor het mathematisch zuivel' bestudeeren van de lnensche
lij ke be"\yegingen ging prof. JH a I' e y nog verder. I-lij liet 
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alles z"war t , zoowel het scherm als de daar voorbij loopende 
persoon , maar beplakte alleen de deelen waarvan bij de 
bewegingen wilde bestudeeren , den arm bij v . , nlet zilverpapier 
en . kreeg dus alleen van dat deel de beelden op zij n plaat. 

Op deze wij ze heeft " ])1 a r e y ook de bewegingen van tal 
va n dieren nagegaan , bij v .  de vlucbt van vogels , bet vliegen 
van insecten , door de metbode van de chronofotografie. 

Van weer lateren tij d is een toepassing , die betrekking 
heeft op de meteorol ogie , nameUj k  de beantwoording langs 
fotografischen weg van de vraag : hoe di ep dringt het bemel
licht in bet water door. Een tweetal Zwitsersche geleerden, 
de heeren F 0 I en S a I' a s i n , maken reeds sinds een 25 

jaren een studie van het meel' van Genève en bebben zich 
o. a. ook de vràag gesteld , tot welke diepte bet licht in 
verschillende jaargetij den in dat meer doordringt. Zij bebben 
hun proeven genomen met een toestel , bestaande uit een 
camera , waaraan een gewich t zoodanig is bevestigd , dat bet 
op een willekeurige diepte de camera kan openen , waardoor 
dus het lich t , als het daar aanwezig is , op de plaat kan 
inwerken.  I-Iet  resultaat van die proeven was , dat ongeveer 
op 400 meter de grens is , waarop bet licbt op een helderen 
dag in de maand September in bet meer van Genève nog 
doordringt. Eigenaardig ,  dat hier de onderstell ing als zou 
juist  in den zomer het licht het verst doordringen , niet 
bevestigd wordt. 

�Iet een enkel woord besprak de hoogleeraar ook het 
hulpmiddel , dat men in de fo tografie bezit om het oog 
tegemoet te  komen in bet waarnemen van verscbijnselen , 
die het niet kan onderkennen , omdat zij àf te snel gaan àf 
te zwak zijn � Zoo heeft de fotografie verval scbingen in 
waardepapieren ontdekt. Als met zeker soort van inld de 
verandering in een handscbrift is gemaakt , zal het oog die 
niet kunnen on tdekken , maar de fo tografische p laat , die 
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zooveel lichtgevoeliger IS dan het oog , heeft het beeld 
van de twee verschillende inkten vastgelegd. 

Spreker zou nu een methode bespreken , die In �ekeren 
zin een omkeering is van de toepassing van ]i1 a r e  y. Deze 
deed zij n studie-obj ecten loopen in het licht en liet dan 
gedurende �en uiterst klein tij dsdeel het licht tot zij n toestel 
doordringen . nlen kan ook het  voorwerp in het donker 
laten en dan gedurende een klein tij dsdeel het licht laten 
s tralen. De lichtbron verlicht dan één oogenblik het voor,verp 
en in het volgende is alles ,veel' in het duister. :Men 
kent dat fotografeeren in het donker , door lniddel van 
magnesiumlicht of bliksempoeder , dat den in het donker te  
fo tografeeren persoon één oogenblik bestraalt .  ,�T aar het  
geldt een verschij nsel te bestudeeren van

" 
zeer korten duur, 

heeft men van deze methode een zeer vernuftig gebruik 
gemaakt. Gesteld , ik wil een kogel fotografeeren , die uit 
het geweer vliegt , dan kan men dit , hoe groot ook de 
snelheid van het object is , bereiken. Spreker verklaarde 
hier een proef , die men in zij n kamer desnoods kan nadoen. 
I-Iet vertrek is volkomen donker. De benoodigde toestellen 
zijn : een camera met zeer gevoel ige plaat l een Leidsche 
:flesch om een electrische vonk te laten overspringen en 
een lllet een kogel geladen geweer. Over de electroden , 
waar de vonk overspringt , zij n  glazen buisj es geschoven , 
die de vonk beletten over te gaan. Legt men nu he t  geweer 
zoodanig in de richting van de glazen buisj es , dat de kogel 
die moet wegschieten , dan zal tegelij k de vonk overslaan , 
een sterk lichtveld den kogel verlichten en terugkaatsen in 
de camera. In het 1/2 lllÎlli oenste van één seconde - de 
duur van een electrische vonk heb ik dus een beeld 
van den kogel op de plaat in de camera gekregen , wel 
een bewij s hoe buitengewoon gevoelig die platen tegen
woordig bereid worden. 
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Niet alleen het beeld van den kogel , maal' ook de 
indruk van de luchtverdikkingen en verdunningen , die het 
projectiel voor en achter zich veroorzaakt , wordt aldus in 
beeld gebracht , van artilleristisch s tandpunt van groot 
belang , Olndat daarmeê salnenhangt de vorm aan het 
projectiel te geven. De proeven door S a I c  h e r  met deze 
fotografische methode in de atel iers van K r  u p p genomen, 
hebben in  dit opzicht interessante resultaten opgeleverd. 

In fraaie beelden l iet spreker ons zien , hoe men langs 
fotografischen weg den waterstraal geanalyseerd heeft en 
het verschij nsel duidelij k wordt , dat bij het verlaten van 
de kraan het water als een samenhangende heldere straal 
uitloopt , en neervallende den indruk maakt van troebel 
te  zij n , zich oplossende in kleine en groote druppels. 

N a nog vermeld te hebben het door de fotografie 
regis tl'eeren van instrumenten " b ij v . het opnemen van de 
temperatuur en het waarnemen van de barometerstanden , 
stond spreker nog even stil bij de kleurenfotografie, waarvan 
de practische toepassing zich nog al tij d ' laat wachten. 
Intusschen kon spreker een prachtige foto van het zonne
spectrum laten zien , de kleuren van den regenboog in hun 
natuurl ij ken staat luisterrij k weergevend. 

De zeer klare voordracht van den hoogleeraar werd door 
het publ iek hoogelij k gewaardeerd en dankbaar toegejuicht. 
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Prof. Dr. A. A. vVo 11 U TI R E 0 11 rr . 

O ve l '  Parasi Lisrne .  

I .  

Een zeer belangwekkend ondenverp , dat door den 

U trechtschen hoogleeraar , een beheerschel' van de taal zooals 

weinigen, lnet meesterschap behandeld werd. 

De vraag : wat is para sitislne, valt niet zoo gemakkelij k 

te beantwoorden. Gedurende een deel van zij n leven zal lnen 

een dier voor een parasiet lnogen b o uden en op andere tij d

stippen zal men aan dat dier alle parasitisme 11loeten ont

kennen. Tervvij l lnen vroeger de meen ing voorstond, ebt de 

parasieten afzonderlij ke gi'oepen in de dierenwereld v ormden , 

waarbij dan twee hoofdgroepen onderscheiden ,verden : de 

Entozoa, of in,yendige, en de Epizoa , . of ui twend i ge 

parasieten, is lnen m eer en meer gaan inzien, dat de 

parasitaire wezens deel uitmaken van zeer vel'scbillende 

klassen en typen van het dierenrijk. lIet "vas de evolutieleer, 

die ook hier aan het lich t  heeft gebracht hoe langzanlerhan d 

verschillende represen tan ten van diersoorten zich aangepast 

hebben aan andere levens voorwaarden en parasieten z O  n 

geworden van bepaa l de groepen van di er81l . �ien moet zich 

dat zoo voorstellen, dat bij sommige parasi taire di ers oorten 

het  parasi tisme qj dens het leven - aa nvankel ij k in zwakke 

lnate - optreed t .  Dool' een langzame wÜ zi ging van de 

voeclingsvoorwaarden gaat dan het aanvankelU k nog grooten

deels zelfstandig levende dier in den toes tan d v a n  af hankclij ke 

parasiet over. Reeds een geri nge wUziging in  de l e vens

oms tandi gheden ]-c<ln daartoe v o ldoende zU n .  Aan het roof

d i er , dat zU n prooi doodt en geheel v ersl indt , zal I Jlen een 
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zelfstandig bestaan ,vel niet betwisten , maar 'wanneer roof
dieren in  de lagere wereld  zich door uitsterving van de 
prooi waarop zij waren aangewezen , hun middel van bes taan 
zien ontsnappen , zullen zij zich op een andere prooi werpen 
en wanneer deze belangrjjk grootere afmetingen bezit , zich 
tevreden moeten stellen met een deel . In zoo'n geval zal uit 
een roofdier langzamerhand kunnen ontstaan een diers oort , 
die niet meer een geheel dier tot prooi neemt , maar leeft 
ten koste van zij n bloed of andere levenssappen. Ziedaar 
dus een eerste aanleiding tot parasitisme .  

Een ander voorbeeld hoe dieren zich in den strij d om 
het bes taan aan andere levensvoorwaarden kunnen aan
passen , noemde spreker het geval van een dier , dat in  
j eugdigen toestand door  een ander als voedsel wordt opge
nomen , m aar in het darmkanaal van dezen weerstand biedt 
aan de in-vyerking van het maagsap , ja daarin misschien 
een gunstige voorwaarde voor zij n bestaan vindt. 

Eindelij k  een derde vorm , die tot  ontwikkeling van het 
parasitisme bij draagt , i s  de onderlinge associatie van dieren , 
waaraan de naam gegeven is van commensalisme ,  omdat de 
hierbedoelde dieren van één zelfde tafel genie ten en elkander 
wederzijds diensten bewij zen .  Als voorbeeld wees spreker 
op het verschjj nsel , dat men in een aquarium kan waar
nemen , waarin h81·mietkreeften voorkomen , die dan dikwij ls 
vergezeld zij n van een Actinie-soort , azende op ongebruikte 
resten van het voedsel waarmee de kreeft zich voedt en 
harerzij ds de  kreeft voor diens vij anden minder zichtbaar 
makend . Een soortgelij k comlnensali sme vi ndt men in  een 
aquarium bij verschillende soorten van kwall en , bij welke 
onder de beschermende geleilaag een ander kreeftachtig 
diertj e , de I-Iyperia , een schuilplaats zoekt en tevens van 
het voedsel , dat de Inval zel f tot :t;ich neemt , een zeker 
aandeel bekomt. 

2 
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vVeer een andere vorm van commensalisme is de eigenaardige 
verhouding , die lnen in nlierenholen waarneemt tusschen 
lnieren en andere diereIl .  Deze symphilie berust dan hierop , 
dat die dieren , bladluizen bijv . ,  een vocht afscheiden dat 
voor de mieren aangenaam is , terwij l anderzij ds de gasten 
een beschut leven leiden en profiteeren van het voedsel dat 
in nlierenholen wordt aangetroffen. 

Spreker had hier gelegenheid te wij zen op de groote ver
diensten van pater E. ,V a s m a n n ,  die een zeel' omvangrij ke 
studie heeft gemaakt van het mieren leven en in 't bijzonder 
ook de simphilische verh ouding tusschen die dieren en andere 
soorten heeft nagegaan . I-lij onderzocht vooral de holen van 
de Formica sanguinia en van de F. rufa , en constateerde , 
dat deze tot mede-b8\�Toner In hun holen hebben een soort 
van tOl' , de Dinarda , die in  vorm en habitus zoodanige 
veranderingen heeft ondergaan , dat het de mieren niet meer 
zoo gemakkelijk valt om deze indringers te grijpen en te 
dooden. In plaats van tot vij and lnaakte de tor zich nu de 
mier to t vriend en vond het middel daartoe in eene huidaf
scheiding, waarop de mier bij zonder verzot is .  Als contra-pres ta
tie voorziet nu de mier haal' gasten van voedsel . De ,vare 
natuur kwarll echter uit , toen pater ,V a s m a n  n van de beide 
soorten van torren , die de holen del' F. sanguinia en de F. rufa 
bewonen , de grootere keversoort , die zich meer geadapteerd 
heeft tot de nes ten del' F. rufa , in een nest van de F. sanguinia 
brach t. In stede van vrienschappel ijke behandeling zag hij 
hoe de mieren de kevers te l ij f gingen en doodden en niet 
alleen deze torren , lnaar nu voortaan ook de kleinere soort , 
waarmede zij aanvankelij k symphilisch omgingen. lIet maakte 
den inclruk alsof de mieren plo tseling tot de ontdekking 
waren gekomen Olntrent den 'waren aard van ' hare vroegere 
commensalen. 

Bij een ander mierengeslacht , de ]lyl'luecocystus viaticus 
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ziet men een kever van het geslacht Oxysoma het mierenhol 
b innendringen en aan de mieren zelf zijn voedsel ontleenen. 
De stof , die deze mier uit haar lichaam afscheidt , l ikt deze 
kever af , en gaan de mieren dood en vermindert dus het 
voedsel voor de Oxysoma , dan gaan deze kwijnen en gaan 
ten slotte ook dood. De Thorictus foreli gaat weer een stap 
verder. Dit  dier laat zich op de . nlÎer vallen , hecht zich 
vast aan een spriet , Jnaakt daarin een gaatj e en zuigt de 
mier haar levensappen uit .  lIier heeft men dus een geval , 
dat de symphilie voert tot  parasitisme: 

Tegenover dit voorbeeld van een allereerst begin van 
parasitisme schetste spreker thans de a llergevaarlijkste en 
hevigste parasiet .  De ongelukkige gastheer van dit kwàadaar
dige dier is onze gewone s trandkrab. Aan den onderwand 
van het achterlij f van dit dier ontwikkelt zich een ziekelüke 
uitwas of vleezige knobbel , dien men eerst hield voor een 
ziekte van de krab , maar die later gebleken is  een parasiet 
van de kwaadaardigste soort te zij n. Uit dit aanhangsel 
komen met regelmatige tusschenpoozen j onge Crustaceën larven 
naar buiten , hoe wel het gezwel allenninst op eenig kreeft
achtig dier gelij kt. De tegenwoonlige kenn is van die parasiet 
van de krab heeft men vooral te danken aan het recente 
onderzoek van den hoogleeraar aan de Sorbonne Yv e s  D e l ag e ,  
wiens resul taten op dit gebied verkregen een zeer voorname  
plaats onder he t  moderne zoölogische onderzoek innemen. 

Waarom is deze para siet , Sacculina genaamd , de venijnigste 
van alle  parasitaire wezens ? Niet omdat zij den dood van 
haar gastheer verhaast , want dat zou van een parasi tair 
s tandpunt hoogst onverst8 ndig zij n. Neen , deze parasiet j s  
daarom de kwaadaardigste van allen , omdat z ij het ' t  v erst 
gebracht heeft in  de k unst om haal' gastheer alles te on tnemen 
zonder hem te dooden. De paras iet dringt met een steel dool' 
den wand van het  achterb j f  del' krab · en die steel vertakt 
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zich in een fijn netwerk over alle  organen van he t  dier. 
Langs dat netwerk zuigt . de parasiet alle  voedingssubstan ties 
tot  zich en spaart alleen de kieu'v;ren en het hart ; tot daar 
dringen de vertakkingen van den zuigsteel niet door , omdat 
ui t deze organen het circuleel'end vocht wordt toegevoerd , 
waardoor én krab én parasiet in ' t  leven worden gehouden. 
Maar overigens is er geen tiende deel van een vierkanten milli
meter. van de krab , waar de parasiet haar verterende werking 
niet doet gevoelen . . 

Deze Sacculina is . dus wel de allerhevigste parasiet , die 
het ' t  verst gebracht heeft in  de kunst om zijn  prooi uit 
te zuigen. flaar parasitair l even kan wel 3 à 4 jaar duren. 
Eerst dan val t de Sacculina af , en in dien tij d heeft de 
krab als 't ware te weinig gehad om te leven en te veel 
om te sterven. flet dier is blij ven stil staan op zij n levensweg 
en begint weer te herademen als zij n verschrikkelij ke gast 
hem verlaten heeft. 

De levens-functiën van die parasiet zij n intusschen zeer 
ingewikkeld .  In bepaalde maanden van het j aar neemt de 
zak een donkere kleur aan , die veroorzaakt wordt door 
de aanwezigheid van de zich daar binnen in grooten getale 
bevindende larven. Zoö'n Sacculi,na is verbazend vruchtbaar . 
Uit het ovarium treedt 2 à 3 maal 's j aars een groote 
hoeveelheid eieren in de daaromheen zich bevindende broed
holte. Daar liggen de eieren nj et vrij .  maal' in 'Ivorstvormige 
zakj es , die dool' een uiterst fijn dradenstelsel aan den wand 
der hol te stevig zij n vastgehecht. lIet in- en uitstroomend 
water veroorzaakt in  rythmische beweging een afwisselend  
inkrimpen en  uitzetten van den  zak , 'Ivat een respiratie ten 
gevolge heeft ten bate van de jonge larven. Zoo ontwikkelen 
deze zieh tot duidelij k herkenbare larvale Crustaceeën van 
den N aupli us-vorlll , met een schaal en s terk behaarde 
pootj es , 'waardoor ;;; !j zi\5h snel bewegen kuul len .  Naar buiten 
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getreden , ondergaat deze Nauplius-larve een aantal ver

vellingen. In het eerste stadÎlllll van vervelling bezit het 

j onge dier nog geen darmkanaal en mondopening , daar het 

een 1 0-tal dagen op zij n reservevoedsel kan teren . Allengs 

ondergaat het dier de overige gedaanteverwisselingen , tot 

er eindelij k  een kreeftachtig dier uit te voorschijn komt , 

dat zij n schaal in een rechter- en linkerhelft samenklept , 

voorzien aan het achterlij f van een zestal paren aanhangsels .  

I-Iet lijkt dan dermate op een zelfstandig geslacht van een 

andere Orustacee , het geslach t Oypris , dat men het niet ten 

onrechte den naam van Oyprislarve beeft gegeven. De vraag· 

wa s nu , hoe uit die vrij rondzwemmende kreeftachtige larve 

de Sacculina-parasiet te voorschijn komt. Spreker herhaalde 

hoe de nasporingen van prof. D e l  a g e aanvankelijk  totaal 

vruchteloos waren. 1-Ioe hij de Oypris-Iarve ook in aan

raking bracht met de krab , hij zag vols trekt geen neiging 

om zich daaraan vast te klampen. Eindelij l<:: nam hij waar , 

hoe de larve de krab niet direct aanval t , maar zich nestelt 

aan een van de talrij ke haren , waarrnede reeds op j ongen 

leeftij d de pooten en de rugzijde van de krab zij n 

bedekt. Eenmaal ehar vas tzi ttende , blij ft de larve daar een 
vij ftal dagen en on rJergaat daar dan een merkwaardige ver

andering. Er komt be weging in zij n achterlij f ,  dit wordt al 

losser en losser en eindel ij k geheel afgeworpen. Ook de 

overige omhulsels worden weggeworpen en er blij ft niets 

anders over dan het ovarium van de larve. Een nieuwe 

wand beeft zich intusschen daaromheen gevormd , een tweede 

hulsel scheidt zich af en zendt ui t de levende substantie 

een uitlooper , een naaldvormig apparaat , dat in het zachte 

vlies :, rondom de inplanting van het h aar van de ktab , 

"vaar de larve zich aan heeft vastgeklampt � zij n  weg vindt 

en waar langs het geleiach tig k lompje , dat nog van de 

larve is overgebleven , binnen in het licbaam van de krab 
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dringt. Van uitwendige parasiet IS  dan de Cypris-Iarve een 

in,vendige parasiet geworden. De ,veeke massa verspreidt 

zich nu verder en dringt als plasmodiulll in alle  deelen van 

de krab dool' . Na verl oop van maanden onts taat aan de a bdo

minale zij de een verdikking en heeft het net,verk van plas

modium den wand van het abdomen bereikt . De parasiet 

woekert daar in het weefsel en veroorzaakt de uitpuiling ,  

die wij hierboven al s de uitvvas aan het abdomen van de 

krab beschreven. 

Spreker gaf nog een belangvlekkende beschrij ving , met 

figuren op het bord to egelicht , van de manier waarop de 

eieren van de Sacculina naar buiten worden gebracht , en 

besloot zij n rede lllet de opmerking , dat deze Sacculina , die 

dank zij haar parasitisme een zoo genlakkelijk leven leidt 

ten koste van de krab , zelf behebt is met parasieten. Terwijl 

deze lnvaadaardig parasiet op de krab aast , doet een andere 

parasiet dit weêr op de Sacculina , nan18lijk  op haar steel , 

waar de toevoer van voedsel het rijkst is . 

Prof. 1-1 u b l' e e h  t werd dool' een zeel' belangstellend gehoor 

met groote aandacht gevolgd. 

1 1. 

Van de vorige voordracht zal men zich herinneren , dat 

de hoogleeraar ten slotte een parasiet besprak , behoorende 

tot de Crustaceeën , die als larve nog rondz'ïvemt , lllaar haal' 

vollen wasdom bereikt binnen het li chaam van een krab .  

Thans vroeg spreker onze aandacht voor vormen , die al s 

j onge dieren in  parasitairen teestand verkeeren en hun 

vollen ,yaSdOln bereikende , vrij l even . ,Vtj Iverden nmnel Uk  

ingeleid in  d e  wereld der insecten , met name van de  Al' thro

poden , 'waartoe behoort de eigenaardige groep van de sluip

IYeSpen , die in larve-to estand de larve van een ander insect 

tot  Ivoning heeft. Die sluipwespen zij n daardoor \Tan de 
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grootste beteekenis geworden voor de boschcultuur , die veel 

te l ij den heeft van een aan de pij nboomen knagenden nacht

vlinder. Daaraan nu kan alleen paal en perk gesteld worden 

door een sterke ontwikkeling van sluipwespen , die , terwij l 

de schadelijke !upsen bezig zij n zich te verpoppen , op de 

cocons aanvliegen , hen steken en tegelij k  daarbinnen hare 

eieren brengen. De ontwikkeling van het sluipwesp-ei ge

schiedt dan in de j onge rups , en na verloop van tij d komt 

dan uit den pop , in plaats van een schadelijk dier , een 

sluipwesp te voorschijn .  

De verschillende modificatiën d ie  zich daarbij voordoen , 

zij n  door den bekenden entomoloog F a  b I'  e tot het onder

werp gemaakt van een zeer belangwekkend onderzoek. I-lij 

ontdekte daarbij dat de  sluipwesp op haar beurt weer de 

prooi wordt van een op haar azende vlieg. De sluipwespen 

hebben namelij k  de gewoonte om voor hare larven het voedsel 

aan te dragen , bestaande uit kleine vliegj es en andere in

secten . In veel gevallen zij n een aantal reizen daarvoor 

noodig. :Maar wanneer de wesp een groote vlieg machtig 

weet te worden , l aat z ij het bij die enkele reis , maar 

prepareert dan de prooi , d .  w. z.  zij verwondt het dier 

zoodanig , dat het niet sterft , maar slechts verdooît. De 

wesp deponeert aldus een steeds versch blij vende prooi bij 

de larve , die haar derhalve levend verteert. Maar nu gebeurt 

het ook wel , dat als een sluipwesp op die manier een nog 

levende , groote vlieg bij haar nest brengt , daar reeds een 

groot aantal andere insecten , ];Iiltigrammae genaamd , aan

wezig z ij n  en de aangebrachte buit voor zich opei schen om 

daarin hun eieren te leggen. Door het ingrij pen van die 

kleinere vliegj es wordt dus de normale ontwjkkeling van 

van de sluipwesp verhinderd . *) 

*) Deze en derge lUke  hoogst in teressante bij zond e l'heden kan mp.n uit

voel'igel' lezen in Fabl'e ' s  Souvel1i1's entomologiques. 
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De larven yan verschillende tweevleugelige insecten kunnen , 

in
· 
hun tij delijken parasitaÜ'en toestand , soms zeer gevaarlijk  

worden voor den mensch . ,tV anneer de eieren op de een o f  

andere wij s in he t  lichaam komen , dringen de daaruit 

voortkomende larven tot het darmkanaal door ; zij verstoren 

den gehoorgang of de luchtwegen en boren zich zelfs ·door 

het kraakbeen een weg. Als volwassen insect verlaten zij 

dan het l ichaam weer. · ]lell kent den lastigen gast van het 

paard , de Gastrus equi of horsel , die zich als larve in 

groot aantal aan den maagwand hecht. Ook bij schapen , 

runderen en herten leggen dergelijke horselachtige dieren 

hun eieren tusschen de haren van de huid. De daardoor 

veroorzaakte krieweling brengt het rund el' toe de plek met 

zij n tong te bereiken. l-Iet ei van de l-Iypoderma bovis blij ft 

daaraan kleven en komt op die manier in den slokdarm . 

De horsellarve van het hert , Oephenomyia nlfibarbis , 

brengt het in vele gevallen niet verder dan de neusholte , 

daar het dier er na eenigen t jj d  in slaagt zij n gevaarlij ken 

gast uit te hoesten. :Nlaar de genoemde l-Iypoderma bovis 

blij ft aanvankel ijk zitten , gaat dan dieper , dringt door 

tot den slokdarm , dien ze doorboort zonder dat daarbij 

verbloeding ontstaat , en kruipt tot den wervelkolom , ,vaar 

zij een tij dlang groeit tot  ze de grootte van ongeveer een 

centimetei' heeft bereikt. Zij graaft zich dan een ruimte in 

het onderhuidsbindvveefsel , maald een kleine opening in 

den buitenwand en treedt eindelij k  als zelfstandige vlieg 

naar b uiten om het vrij e leven te beginnen . 

Onze landgenoot ,  de veearts K o l' e v a a r , heeft , dool' 

onder de huid van het ruggemerg van een rund de larven 

van l-Iypoderma bovis in te  sluiten , de onbvikkeling van 

die j onge vlieg nau,vkeurig gevolgd. Een paar uur later de 

huid weel' openende , waren de larven spoorloos verdwenen. 

Na eenige ,veken echter vond hij de horsellarven dOOl'ge-
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drongen in  verschillende l ichaamsdeelen , tot  zelfs in de 
i n gewanden . I-Iet geheele lichaam "\v as In korten tij d door 

die vliegenlarven geYnfecteerd. 
Bij het hert doet zich vaak het verschij nsel voor , dat 

het dier behalve door de v liegenlarve in de neusholte , 
tegelijk wordt geplaagd d o o r  een ontelbaar aantal wormen , 

behoorende t o t  de afdeel ing der Nematoden , met name d e  

S trongylus micr urus , d i e  de l ongen van het dier aantasten . 
Z. K .  I-r . de Prins der Nederlanden , die veel belang 

stelt i n  den hertenstand en voo rtreffelij k op de h o ogte is  
v a n  allerl ei bij zonderheden omtren t  hun levenswij ze , hun 

parasi eten , enz, , heeft de vraag opge "\vorpen of van den 
bovengenoemden longworm van het her t ,  waarvan de vol
ledige levenscyclus nog niet ,c;eheel bekend is ,  mogel�j kenliTjj ze 

een on twikkelingss tadium zou kUl1 nèn dOOl'l oopen worden 
binnen het l ichamu van de vliegenlarve (Cephenomyia rufi
barbis ) , die in de neush ol te van de her ten v\Torden aange
troffen en die alsdan " tl1sschengas the e l' ' '  voor den longenworm 

z o u  zij n .  

Aanl eiding to t deze vraag was d e  waarneluing , dat beide 
parasie ten bij na al tij d geUj kt ij di g hU eenzelfde slachtoffer 

worden aangetroffen . 
rro t  n og toe hebben de ondel'zoek:i ngen , In die richti n g 

inges teld , nog gee n posi tief resul taat gegeven en b ehoo 1'en 
zij te worden voor tgeze t . Een zeel' e i ge n aal'di ge waa1'neming 

van b l'emsb u i len o n der de 1'11 ghui d van een hert , -waarin 

b l'emzenlal'ven me t ti l l r !J ke nem al;od e n  te zamen -wel'den 
aange t roffen : was n-i e t besli ssen d , aan ge/'; i e n  d aarb i j  gebleken 

is , dat andel'e worme n en vli ege n in h e t  spel -wal'en .  
Een paras i e t  J d i e  wel  n i e t  i n  h e t  l i chaam v a n  een and cl' 

dier d o o rdri ngt , maal' toch l eeft te i l  kos te van een d eel 

daarvan , namel U k van het  bl oed , i s r le Pu l ex i l' l ' i tan s 

of v 100 .  lre t eigenaardige van dj t dier i s , dat h e t n i e t  op  
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dat bloed alleen i s  aangewezen. D e  vloolarven , die een 

wormachtige gedaante hebben , onh;';Tikkelen zich in  donkere 

schuilhoeken , waar zij een volkomen gedaanteverwisseling 

ondergaan. De j onge vlooien kunnen dan nog vrij lang in 

die donkere gaten blij ven leven . Is zoo 'n schuilhoek in een 

vertrek gelegen , dan wee dengene , die daar binnentreedt , 

"vant zij springen dan naar het zooveel aangenamer voedsel , 

dat het b loed van den lnensch hun biedt. 

Van de para sieten onder de insecten ging spreker thans 

over tot de wormen , waaraan men bij voorkeur denkt als 

men over parasitisme spreekt. Irnmers geen parasieten komen 

talrijker voor en ztjn meer over het gansche dierenrijk  

verspreid dan de  wormen. Noch de  l agere dieren , noch de  

visschen , de reptiliën en  de  zoogdieren zij n vrij van wormen. 

]fen vindt parasitaire wormen in het darmkanaal , in de  

bloedvaten , in alle holten van het lichaam , in de spieren 

en in de hersenen , tot zelfs in de oogen van den mensch .  

En wat d ie  parasieten vooral zoo  gevaarlijk maald , is  de  

omstandigheid dat ze verschillende gastheeren voor hun volle 

ontwikkeling noodig hebben. De oorzaak van die wisseling 

van gastheer is een bron van veel studie geweest en men 

is daarbij tot de conclusie gekomen, dat wanneer het parasitaire 

leven van den worm zich tot een enkel dier bepaalde , al 

spoedig de dood van dat dier zou volgen , wat niet in het 

belang van de parasiet zou zijn .  Deze heeft er dus voordeel 

bij , dat haar vermenigvuldi ging ten deele buiten het dier 

kan plaats hebben. Dit is nu het geval met vele parasieten , 

die in het darmkanaal gevonden ,yorden , met nalne met de 

Cestoidea of lintwormen , die in bij na alle afdeelingen van 

de gewervelde dieren een rol vervullen. 

ICenlnerkend is de bouw van een lintvvorm , die in zij n 

van haken en zuignappen voorzienen scolex of kop ' het 

vermogen bezit om geledingen of proglottiden , met eieren 
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gevuld , af te scheiden , waarvan d e  voorste klein e n  smal 

zij n , maal' die allengs breeder en dikker ,vorden en eindelij k 

l oslaten. Een mond of darmkanaal ontbreekt , daal' zij geen 

eigen spij sverteringsorgaan noodig hebben om hun voedsel 

te verwerken . Zij vinden dit reeds in het darmkanaal van 

hun gastheer voor hen gereed en hebben het alleen nlaar 

op te zuigen om voor hun eigen stofwisseling te zorgen . Dit 

proces bij den lintworm , van afscheiding van steeds nieuwe 

luaterie tot vorming van proglottiden of geledingen , kan 

zeel' vel' gaan. 't Komt voor dat een lintworm jaren lang 

bij iemand huist .  In Utrecht is op 't oogenblik een patient , 

die reeds 300 à 400 meter lintworm is kwij t geraakt , maal' 

de kop , die waarschijnHj k  zich in een voor de geneesmiddelen 

onbereikbare plooi heeft vastgehecht , wil maal' niet mee

komen . 

lIet behoeft nu wel geen betoog , dat als de mensch een 

aantal van die gasten in zich moest herbergen , de dood van 

den patiënt spoedig zou intreden . Daal' dit ook niet het 

belang is van de parasiet , kiest zij voor hare eieren een 

anderen gastheer. De proglottiden worden namelijk uit het 

l ichaam verwij dert en een deel er van komt ergens terecht , 

op het land of in een sloot , waal' zij dool' dieren tegelijk 

met het gras of he t dri nkwater worden tot zich genomen . 

Nu is de bij zonderheid , dat niet alle dieren daarvan dezelfde 

nadeeli ge gevo l gen ondervi n den . Zoo oJlt \vikkelt zich bij den 

Juensch alleen de Tae nia saginata en de T. sol ium , bij den hond de 

T. echinococcus en 'r . coenurus, hU de kat de T. crassi collj s ,  en z. 

Komen nu de eieren dezer l ül t worme n in he t dal'mbtnaal 

van de tusschengastheel'en, dan ontwi kkel en z ich daaru i t  klej ne  
larven voorzien van 3 p a r e n  h aakj es ,  d i e  z i ch d oo l' den -wand 

van den darm heen werken en waarui t langzam erhand blaas 

v ormige lichmuen of b laaswonnen g ro ei e n . De blaze n kl'ij gen 

een i nstulping met een hake n kl'an s en een vier tal zu ignappen 
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el' 'Om heen , wiel' ligging omgekeerd IS vergeleken met die 

bij den definitieven scolex. 

In dien toestand blijft de blaasworm in de spieren , bij v .  

van het  varken of het  rund liggen , tot  het vleesch van dat 

dier ten prooi wordt aan andere dieren. Zoo wordt dan de 

blaasworm weêr ingevoerd in het darmkanaal van den eersten 

gastheer en daal' met het maagsap in aanraking komende , 

wordt daardoor bet omhulsel opgelost en treedt de instulping 

naar bui ten , die zich dan als scolex aan den. darm wand 

vasthecht .  Ziedaar dan ,veel' het begin van den jongen 

lint,yorm. En zoo gaat de kringloop weer van voren af aan. 

I-Iet gevaar voor het leven van den gastheer hangt af van 

de mate van vasthoudendheid van den bevyoner en van zijn 

aantal . Soms kan echter de blaaswonn veel gevaarhjker zijn . 

Een hondendarm lean soms duizenden lintwormen herbergen 

van de soort T . Echinococcus , maar daal' deze ternauwernood 

1 m.1\1: . lang 'vvorden , zijn  zij voor het dier " reinig gevaarltjk .  

�Iaar deze l intworm is daarentegen voor den mensch een van 

de noodlottigste parasieten , daar de menseh dool' het samen

,vonen met en aanhalen van den hond maal' al te veel 2;evaar 

loopt de eiere� van dien hondenlintwonn tot zich te nemen 

en uit die eieren zich in zijn lichaam Echinococcusblazen ont

"vikkelen , die soms de dimensie van een kinderhoofd aannemen 

en wel 1 0  á 1 5  kilo kunnen wegen . De aall"wezigheid daarvan 

kan voor den lllensch doodelUke gevolgen hebben en alleen 

een tü dige operati e kan soms het gevaar nog af\venden . Eenigen 

bj d geleden promoveerde te Amsterdam een m edicus op een 

proefschrift , v/am'in een geval \Tan een dergel ij ken blaasworm 

bij een 20-jarig lueisje , dat nog gelukkig geopereerd kon 

vlorden , behandeld werd . 

Spreker zou nj ct stilstaan bij  andere parasieten van den 

hond , die eveneens schadel ij k voor den mensch z ij n .  I-lij zou 

el' alleen dit van zeggen , dat een hond niet ten onrechte 
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een parasitenherberg i s  genoemd , en dat , a l  mogen die 
dieren onmisbaar zij n als trekdieren , de mensch ,in het belang 

van zijn eigen veilig heicl meer en meer genoopt zal worden 

hem althans . als lU:J:e-d'ier uit zijne nab'ijheid te weren. 

Van vele ziekten bij den menseh , die een doodelij ken 
afloop hebben , zonder dat men de ware oorzaak van den 
dood kan vaststellen , zou het b ij een sectie blij ken dat een 
zoodanige blaasworm daartoe aanleiding heeft gegeven. 

Een andere groep wormen , de Nematoden , zij n  de zooge
naamde spoelwormen , waarvan verscheidene ook bij den 
;mensch worden aangetroffen . *) Uitvoerig stond spreker stil 
bij den kringloop van de trichinen , die tot deze afdeeling 

. behooren en waarbij hij tevens aantoonde de mogelij k:heid 
van dien cirkelgang in het l i chaam van éénzelfde d ier. 

Nog even terugkeerende tot de lintwormen , wees spreker 
op de vrij hooge ontwikkeling van die dieren , die in het  
bezi t  zijn van een zenuw- en watervatenstelsel en wier kop 
(scolex) zelfs duidel ijke aanzwellingen (hersenlobben) vertoont .  

Ten slotte besprak de hoogleeraar nog de groep der 
mollusken , die men vroeger vrij van parasi tair leven achtte , 
maar die toch wel degelij k eveneens vormen vertoonen , die 
op een volledigen overgang van het vdje leven tot het 
parasitisme wjj zen. Van de parasitaire vormen onder de week
dieren is een zeer merkwaardige , de Entoconcba mirabilis , 
die J o b  �, 7} n e s  }\Ir ü � 1 e I' onderzocht en door hem aldus 
genoemd , omdat zij van de weekdieren geen enkele eigen
schap heeft , maar alleen aan de larven het karakter laat zien , 
dat aan de mollusken eigen is . Sedert zij n el' vormen ontdekt , 
waarbij de gradueele s tadiën van overgang van het parasi 
tisme te v oorschijn  zij n getreden. In een reeks overgangtl-

') De mensch word t dool' nie t minder dan 1 27 p arasieten bed reigd , 

behah·e l lOg de legioen en micro ben. 
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toestanden verklaarde spreker , hoe  een aanvankelijk vrij 

levende slak parasitaire pogingen begint uit te oefenen op 

het l ichaam van een Echinoderm , die vervolgens voeren 

tot een volledig parasj tisme aan den binnenwand van de 

Holothuriën. 

Spreker had in zij n twee voordrachten grepen uit ver

schillende hoofddierengroepen gedaan om het parasitisme 

duidelijk voor oogen te stellen. Daarbij was gebleken , dat 

met het sterker naar voren treden en het vollediger worden 

van het parasitisme gepaard ging een vervorming van die 

organen , die in het vrij e leven het dier dienden tot het 

grijpen van zij n prooi en in 't algemeen tot het zich ver

schaffen van zijn voedsel . Die diervormen zij n dus in zeker 

opzicht achteruitgegaan in den strij d om het bestaan , maar 

daar zij tegelijk geleerd hebben zich aan andere speciale 

levensomstandigheden aan te passen , mogen vvij die parasieten 

ook niet als lagere en meel' verachtelij ke ,vezens beschouwen. 

Integendeel , zij zij n ons een nieu,v bewij s , dat in den strij d 

om het bestaan de parasiet dapper heeft meegedaan , en waar 

geen voedsel te verkrijgen was , dit dool' haal' gezocht is 

waar het anders te loor zou zij n gegaan of langs anderen 

weg verbruikt zou zij n geworden. 

Er is dus een gecompliceerd proces van adaptatie voor 

noodig geweest om de toestanden te voorschij n te roepen , 

zooals wij die nu kennen. In plaats van de parasieten 

te beschou'Yven als beelden van den achteruitgang , is er ten 

hunnen opzichte veeleer reden om het oude gezegde aan te 

halen : tout SCivoi1" c ' est tout parclonner. 
Ook voor deze voordracht van Prof. 1-1 u b I'  e c h t was de 

belangstelling zeel' groot. 

De verschillende preparaten werden ten slotte lllet aan

dacht van dichterbij bekeken. 



IV. 

Prof. D r .  J .  C. K A P T E Y N. 

O ver de afstandsb epalin g van de 
h emellicha men . 

Op de vraa g : wat weten vvU van de consti tutie van het 

groote sterrenstelsel , moest Prof. IC a p t e y n al dadelU k b�j 

den aanvang zU n er rede ten an twoord geven : zeer , zeel' 

weinig. vVel kunnen wU ons gemakkehj k gen oeg rekenschap 

geven van de richting der hemelli chamen , maar het meten 

hunner afstan den i s  een hoogst moeilU k vraagstuk: , dat door 

de eeuwen heen het taaiste weten schappelU k  geduld , nl .  dat 

der astronom�n op de proef h eeft gestel d .  

Spreker zou slechts k o r t  s til staan b�j de historie v a n  h e t  

onderwerp , o m  t e  meer tij d te kunnen wU den aan de toe

komst van het probleem. Trouwen s d e  geschi edenis van h e t  

vraags tuk l aat z i c h  eenvoudig i n  eenige cU fers resum eeren , 

die ons i n  een tabel voor oo gen w erden gehouden , waarin 

als 't ware was saaJngetrokken het zwoegen van den mensche

l �j ken geest om de afs tanden in het he elal t e  peilen. Dat 

eerbiedwaardige résumé deed ons tevens zien hoe o n ze 

denkbeel den om t ren t de plaats v a n  d e  hemel li ch amen , i n  

den loop  del' eeuwen z ij n  vergroeid . 

De eers te meti n gen van den afs tand van de L; o n  dag tee ke n e l l 

van 2 7 0  jaar vóór Chris t us . ]- [et was A r i s t a l' c h u s ,  d i e  

voor h e t  eerst  e e n  meth ode aangaf , die b el oofd e  j e ts aan 
n8In el�j ks omtre n t  den z o nnefLfs tan d t e  zul l en geven.  J qj  

schatte di e n  afstand op 7 mi l l ioen kJ lom eteJ's , wat i n  lich t t U d  

omgezet , beteeke n t , . dat  het  licht  on1 vftn d e  Zon to t o n s  te 
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komen zou noodig hebben 23 seconden , en 'wil men een nog 

dui de] jj ker voorstelling , dan verbeelde 111en zich dat 270 j aar 

vóór  Ohris tus de telegraaf ,vas uitgevonden en een tel egram 

van de Zon dan 6 nlinuten no odig zou gehad hebben onl 

ons te bereiken . 

Deze voorstelling omtrent de afstanden in het heelal is 

dezelfde gebleven tot  het einde del' middeleeuwe n .  Z elfs in 

1600 , in  de dagen van T y c h o  d e  B r a h é , . drukte men 

die afstanden nog a l t jj d  in dezelfde cjj fers uit .  Eerst met 

0 0  p e l' n i c u s is el' een ,vij ziging in het probleem gekomen , 

niet ,vat b e treft den afstand t o t  de Zon , 111aar in de 1'001'

stelling van den afstand der sten81l .  De stenen , die Jl1en 

te voren zich ,veinig verder dach t dan de buitenste planeten , 

moesten nU reeds zooveel verder gedach t worden , dat hun 

l icht 45 uren zou no oc1 ig hebben om tot  de aarde dool' te  

dringen , overeenkomende met een telegrafisch en tjj d van 

28 dagen. In verband daarmee Vlas het vol\lll1e van die 

s te rren een mil lioen maal gro oter geworden . 

Omstreeks 1 6 50 is de bepn,ling van den zonneafs tand een 

groote schrede gevorderd . :Men schatte dien toen 70 millioen 

kiloll18 ter , overeenkomende nlet  een l ich ttjj d  van 4 min uten 

en een telegrafischen tjj d van 1 uur. Daarmee i s  ook de 

afstand van de vaste sterren aanzienl ij k vergroot. Een telegram 

van daal' heeft nu 9 1naanc1en noodig , en ook het  volume 

van de stenen is  verh onderdvoudigd. 

Dertig j aar later ( 1 680) zij n  de 9 1naanden reeds 20 maan den 

en de 700 mi llioen volume eenheden 3000 geworden. 

In de daarop volgende eeuw ( 1 740) tracht B l '  a d I e  y aan 

te toonen , dat de afstand van de vaste s terren zoo groot  is , 

da t een tel egram minstens 45 jaar noodig heeft om dien af · 

t e  leggen , en is i n  verband daarmee het volume gestegen 

t o t  2 bi llioenmaal de vo orstelling del' ouden. 

En nu in  onzen tiJ' d  hebb en de ste eds nauwkeuri o'er , b 
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wordende bepalingen omtrent den gemiddelden afstand van 

de vaste sterren , die wij met het bloote oog kunnen zien -

dus de dichtst bij  zijnde - dezen maatstaf aangelegd , dat 

een telegram van daar afgezonden , 2 600 jaar noodig zou 

hebben om ons te bereiken , terwij l  hun volume 8000 bill ioen 

maal de voorstelling der ouden moet overtreffen . 

Hoe zich die ontzaggelij ke afstanden nu voor te stellen ? 

Verbeelden wij ons het heelal naar de voorstelling der 

ouden verkleind zoodanig , dat het plaats vindt in een gewone 

tent zooals die bij het leger in gebr uik is, dan is, op dezelfde 

schaal van verkl eining voor het sterrenstelsel , zooals wij thans 
ons dat denken , minstens een tent no odig zoodanig , dat niet 

alleen de geheele Aarde er plaats in kan vinden , maar dat 

de �Iaan nog rustig binnen die tent rondom ele Aarde 

haar loop kan volbrengen. 

De vragen dringen zich thans naar den voorgrond : hoe 

is men tot die wetenschap gekomen , hoe komt het dat men 

van die vaste sterron nog zoo weinig wee t en wat mag 

men verwachten van de naaste toekomst ? 

In de praktijk is het probleeJn een der moeiLU kste , dat 

de sterrenkunde bezighoudt ; in de theorie daarentegen is 

het vraagstuk zeer eenvoudig. :Men weet wel hoe men er 

toe komen moet , maar niet hoe de zaak: praktisch uit 

te voeren. 

I-Iet principe om de hemelafstanden te meten , is geen 

ander dan de hier op aarde toegepaste methode om zich 

rekenschap te geven van de afstanden van voor werpen , die 

men niet bereiken kan . I-Iet beginsel waarop de driehoeks

meting op aarde berust , moge voor de berekening vn,n 

afstanden in het heelal wat gecompliceerder zij n , in ' t  
wezen is het  precies hetzelfde. 

Spreker l ich tte dit toe , door te herin neren aan de 

opdracht in 1 7 5 1  door de Pal' U sche ACiLdémie des Scien ces 
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aan La  c a i 1 1  e en  D e L a 1 a n de  gegeven om van de  op 

éénzelfde llleridiaan gelegen plaa tsen Berlij n  en de Kaap 

De Goede IIoop den afstand van de 1\1:aan tot de Aarde te 

meten . lIet ,vas de zuivere triangulatie-111ethode , die hiel' 

,verd toegepast , of eigenlij k geen driehoek , l11aar een 

vierhoek werd hiel' g81ueten , waarvan ·vij f gegevens , drie 

hoeken en twee zij den bekend ,yerden , zoodat daaruit de 

diagonaal , de afstand van de 1\1:aan tot de Aarde, nauv;rkeurig 

berekend kon worden. Die 1neting nu was in de oudheid 

ook al uitge voerd , lllaar daartoe had men zich toch moeten 

bepalen. De op grooteren afstand gelegen hemellichamen 

ontsnapten aan de berekening, omdat de richtingen waaronder 

men ze uit twee plaatsen op de Aarde ziet , op dien enormen 

afstand schij nbaar lllet elkaar even,vij dig loopen en dus 

geen hoek meel' lllet elkaar vormen. Die hoek ,vaar alles 

bij de berekening op aan komt , is  bij de 1\1:aan 4800 " ,  bij 

de Zon slechts 1 2  J I ,  bij :M:ars in oppositie 30 1 / , bij Venus 44" ,  
bij de kleine planeten 1 4 / / , bij Neptunus niet meer dan 0 ,4". 

In de oudheid , ten tij de van Ptolemaeus , 111at men die 

hoeken met een nau,vkeurigheid tot ongeveer 600 I /  , zo odat 

men zelfs bij de 1\1:aan nog een zeel' belangrijke fout lllaakte. 

Aan de bepaling van den a fs tand van de Zon viel in de 

verste verte niet te  denken. Zelfs nu zou zulk eene recht

streeksche bepal ing van den zonsafstand aan aanzienlij ke 

bezwaren onderhevig zij n. En ,vat de overige planeten 

betreft , als ,�nen den hoek van Neptunus wil meten , heeft 

men een f�nt te vreezen grooter dan het bedrag van den 

geheelen hoek. Van de allernaast bij staande vaste ster is 

de hoek 1 130000 van een enkele seconde. ,Vel begrij pelij k 

dus , dat 111en van den afstand dier vaste sterren tot op 

den huidigen dag nog betrekkel ij k weinig weet. 

vVel heeft het reeds in  de oudheid niet ontbroken aan 

een uiterst vernuftige methode om de moei lij kheid te ontgaml . 
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A r i s t a r c h u s  was er namelij k op bedacht om den waarne

mingsbasis grooter te maken , waardoor van zelf ook de rich

tingslijnen van uit de eindpunten van den basis naar het 

hemellichaam getrokken meer van de evenwjj dige richting 

afweken en de hoek van het hemellichaam daardoor betel' 

berekend kan worden . Tot basis nam. hij namelijk den afstand 

van de Aarde tot de :Maan en hij lnaakte gebruik van het 

fei t  dat , op het oogenblik dat voor ons de :wraan juis t  half 

verl icht is , de hoek Aarde-:WIaan-Zon recht is .  

Dit zoo zijnde is  het gemakkelij k ,  met behulp eener enkele 

hoekmeting , den afstand tot de Zon uit dien der :wraan te 

berekenen. Intusschen de nauwkeurigheid liet weer alles te 

wenschen over , daar de praktische moeil ij kheid gelegen was 

in het  beoordeelen van het oogenblik waarop de :wraan precies 

half is. I-Iet resultaat was dan ook , dat A r i s  t a I' c h u s 

een fout �maakte van bjjna 3 graden , waardoor hij de Zon 

plaatste op een afs tand 20  maal zoo groot als die van de 

:wraan , terwjj l  wij weten dat die afstand 400 ill.aal grooter is .  

Ziedaar nu de stand van de wetenschap tot het eind van 

de :WIiddel -eeuwen. :WIet de denkbeelden van O o p e r n i c u s ,  

die in 1 543  betoogde , dat de Aarde niet stilstaat , maal' haal' 

loop om de Zon volbrengt , wordt het probleem op eens 

zeer gemakkelij k , althans in theorie. Nu de kleine Aarde 

een immense baan rondom de Zon beschrij ft , is  de basis 

van waarneming groot genoeg. Werkel ijk slaagde men er 

nu in om de verhoudingen tusschen de afstanden van het 

geheele zonnestelsel correct te meten , maar de sch aal van 
meting , de zonne-afstand bleef de gl'oote onbekende .  

Gemakkelij ker en even voldoende is , i n  plaats daarvan , 
de afstanden van de dichtstbij zij nde planeten , Venus en 

lYlars correct te meten . Toch gelukte ook dit  nog niet aan

s tonds .  Dat scheen eers t weggelegd voor } [ a l l e y , d i e  par t ! j 

trok �an de overgangen van Ven us vooJ'b!j de Z o n  om den 
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duur van overgang o f  d e  koorde , die daarbij d e  ster langs 

de zonneschij f  maakte , lllet de fijnste nauwkeurigheid te 

berekenen. Achtereenvolgens werden de zeldzame overgangen 

van Venus in 1 7 61 , 1 7 69 , 1 87 4  en 1 882 door de geheele 

astronomische wereld - in 1 7 6 1 werden er zelfs 80 expedi

tiën voor uitgerust - met angstvallige nauwgezetheid 

bestudeerd. 1-Iet resultaat bleef verre beneden de verwachting. 

1-Ioe kwam dat ? Omdat men den tij d van het contact niet 

voldoende nauwkeurig kon bepalen en de waarnemers daar

door verschillen hadden van 20 à 30 I ' . De beruchte z. g. 

" zwarte droppel" speelde den geleerden leelij ke parten. 

�Iet het meten van den afstand van :Mars heeft men wel 

meer succes gehad en daardoor een vrij corrrect idee ge

kregen van den zon ne-afstand , maar men zag toch in , dat 

die planeet te veel afweek in gedaante van de vaste sterren , 

waardoor men bij de vergelijking van die ongelijksoortige 

grootheden te veel in fouten verviel . Daarentegen is er 

geen onderscheid tusschen het aspect der kleine planeet j es 

en dat der vaste sterren en is de waarnemer daardoor beter 

gewaarborgd tegen het maken van systematische fouten. In 

de laatste . jaren werden dan ook geen andere dan kleine 

planeten gemeten. 

Spreker herinnerde hier aan de campagne , in 1 894  door 

den Kaapschen astronoom G i l l  ondernomen , om drie kleine 

planeten met de grootst lllogelijke nauwkeurigheid te llleten. 

1-Iaast alle grootte sterrewachten namen aan dien arbeid 

deel , waarvan de resultaten in 1 897  in twee kwartijnen 

elk van 1 000 blz. werden neergelegd. En nauwelijks was 

die ontzaggelijke arbeid , het beste dat men weet omtrent 

den zonne-afstand , gepubliceerd , of daar werd een klein 

planeetje ontdekt , dat zóó dicht bij de aarde kan komen , 

dat de hoek waarop alles aankomt, zeven 111aal grooter is dan 

b ij de met zooveel inspanning onderzoch te planeten. 
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Dat beteekent, da t JTIen lnet ] /40 deel van de moeite hetzelfde 
resul taat had kunnen bereiken met ' een planeet , die later 
bleek reeds veel vroeger afgebeeld te zij n , daar men ze op 
foto 's  van den sterrenhelnel van vóór 1 8 92  terugv ond. 

Spreker beschreef nu de indirecte methode Oln de zonne
parallaxis te bepalen door de z .  g. aberratie-constante ver
bonden met de snelheid van het licht , waardoor de weten
schap weer wat dichter bij den werkelijken afstand is gekomen . 

�Iaar van de vaste sterren weten wij nog maar bitter 
weinig. Ziedaar nu het probleem van de 20e eeuw. Bij de 
oplossing daarvan gaat men uit van den diameter der aardbaan 
als basis , en dàn komt het er op aan om den kleinen hoek 
te bepalen, welke de helft is van het grootste richtingsverschil , 
waarin wij de ster nu en over een half j aar kunnen zien. 

Als men nu weet hoe klein die hoeken zij n , bjjv. van 
sterren der 6e grootte , die men nog maar even met het 
bloote oog kan zien , slechts 0 .0 1 5  seconde , dan ziet het er 
inderdaad wanhopig voor die bepaling uit . 

I-Ioever was nu het probleem gevorderd aan het einde 
der 1 g e eeuw ? Ruim een jaar geleden had spreker zich de 
moeite gegeven om al wat op de meest onberispelij ke wij ze 
verricht was bij elkaar te brengen , en het was hem gebleken , 
dat 5 8  sterren naar de gestelde eischen bepaald waren. 
Intusschen is ook van d ie metingen de fout nog zoo groot , 
vaak wel de helft van de geheele parallaxis , dat men ten 
slotte moet zeggen : we weten dan toch slechts iets van een 
35 -tal van al die honderdd uizende s terren. Als wij zoo door
gaan komen we er niet. IIoe  moeten we dan wèl doen ? 
I-lier komt nu het machtige middel van de fotografie te hulp. 

Om te zien wat men mag hopen te bereiken , is het noodig 
een schatting te hebben van het aantal s terren aan den 
hemel , die een met de tegenwoordige hulpm iddelen meet
bare parallaxis hebben. 
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Onder de  sterren helderder dan de 1 0 e grootte 11lag dat 
aantal wel niet veel boven 600 worden gesteld .  1-Ioe men 
dat met eenige benadering weten kan, moge onbesproken blijven . 

De groote moeilijkheid van het probleeln ligt daarin , nlet 
juistheid aan te geven welke de 600 sterren zij n ,  die van 
al de 800.000 sterren niet zwakker dan de 1 0e grootte , 
ons het naaste zijn .  Om deze nloeilijkheid te overwinnen , 
heeft men op daartoe opzettelijk vervaardigde foto's , de 
parallax van alle 800.000 sterren te meten. En zelfs dat 
zal niet voldoende zijn. Eene eerste meting zal allich t  
40 .000 parallaxen geven , d i e  een  gestelde grens t e  boven 
gaan. Daaronder bevinden zich nu natuurlijk  wel verre 
het grootste deel del' 600 sterren met werkelijk  groote 
parallax , maar vermengd nlet een nog veel grooter aantal 
parallaxen , die alleen tengevolge van de onvernlij delij ke 
waarnemingsfouten zoo groot zij n uitgevallen. 

Om deze van de werkelijk  aanzienlijke paralaxen te 
scheiden , zal men deze 40 . 000 sterren nog eens opnemen 
en uitmeten. Is ook dit nog niet voldoende , zoo zal men , 
intusschen telkens voor een geringer aantal sterren , deze 
operatie een derde , mogelijk zelfs een vierde maal moeten 
herhalen. 

Ten slotte gaf spreker ons nog even een duizelachtig 
kijkje in  de ontzaglijke afmetingen van het heelal en in de 
geweldige massa's die daal' rondzweven. Onder het studie
materiaal , ter beschikking van spreker gesteld , waren ook 
de foto ' s  van een groep sterren , die , blijkbaar aan hun 
gelij ke en evenwij dige bewegingen en banen , tot dezelfde 
groep behooren. :M:en heeft van al die 20 sterren de paralla:s:.is 
gemeten en daarvan het gemiddelde genomen. Daardoor 
gelukt het hiel' de grens van het nog meetbare zeer aan
zienlij k  te verruimen . En nu bl eek het dat die sterren ten
minste 1 5 0 lichtjaren van ons staan , dat daaronder lichamen 
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voorkomen 3 0 0  maal zoo groot al s de  Zon , die clus ieder op 
zichzelf een geweldige lichtbron zij n .  

Spreker deelde mede , dat de  directeur van de  sterrenwacht 
te  Bonn hem nieuwe foto's had toegezegd , die hij nu weldra 
hoopte te lue ten met het doel om ook deze conclusies nog 
grooter nauwkeurigheid te geven . 

NIet meer dan gewone aandach t had men den hoogleel'aar 
in zij n duidel ij k betoog gevolgd , en het publiek juichte 
hem ten slotte levendig toe. 



V. 

Dr.  l\1 . D E  I-I A A S. 

Over hooge tem p eratu ren . 

De spreker uit Delft , vviens jongste voordracht in D'iligentia 
over de sprekende l ichtboog men zich nog wel herinneren 
zal , behandelde ook thans een interessant onderwerp , waarbij 
zoowel de theorie als de praktijk op den voorgrond traden. 
Hij beperkte zich wij selijk in  zij n inleiding , waardoor de 
belangstelling op de hoofdzaken tot het einde levendig ,verd 
gehouden , waartoe ook veel bij droegen een duidelijke voor
dracht en vele wel geslaagde proeven. 

Tot de verschijnselen die wij met behulp onzer zintuigen 
kunnen waarnelnen , behooren ook die van ,yarmte en koude , 
die wij in staat zij n op het gevoel te onderscheiden , j a  zelfs 
tot op zekere hoogte te meten. Als daarbij routine komt , 
zooals b .  v .  de verpleegster de  temperatuur van een bad op 
den tast weet te bepalen , kan men het daarin een heel eind 
brengell .  lYlaar het gevoel laat ons ten eenenlnale in den 
steek bij het bepalen van hoogere teJnperaturen . 

lIet instrument dat der lnenschheid reeds e81n\Ten lang 
dient ter juiste bepaling van temperaturen , de thermometer , 
werd vermoedelijk niet door 0 0  l' n e l i  s D I' e b  b e l ,  van 
Alkmaar , uitgevonden , maar omstreeks 1 5 92  door Galileï. *) 

lYlaar alvorens tot den lnvikthermometer in zij n tegenwoor-

*) D I'  e b b e l  wenl vroeger v oor den u i tv i n de l' van den therm o m eter 

geho uden , maar n aar het schij n t  z ijn d e  u itvi n d i ngen van d ie n  beroe m d e n  

A l k m aarder v an an deren aar d ge weest ; zoo con strueel'de hij o .  a .  e e n  

o ndel Zeesch vaartuig en ook een w el'ktuig , dat  als d e  zon el' o p  schij n t ,  

een m u zikaal geluid  doet hool'8n . 
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digen vorm te  komen , moesten heel wat s tadiën doorloopen 
worden. De eerste instrumenten waren gas thermometers ; 
daarop volgde de wijngeestthermometer en ten slotte de 
"kwikthermometer. Het gebruik van den thermometer berust 
op meerdere willekeurige vaststellingen ; behalve de keuze 
van de stof , waarvan de uitzetting gemeten wordt , heeft 
men nog die van de vaste punten en de getallen waa�'mede 
deze zijn aan te geven. Het normaal instrument is tegenwoordig 
de gasthermometer , waarop als vaste punten het vriespunt 
en kookpunt van" water door 0 en 1 00 worden aangegeven. 
-Voor de praktijk dient de kwikthermometer , dien men heeft 
leeren con stnieeren en gebruiken tot een nauwkeurigheid , 
die 0 ,002° O. kan bereiken. 

Ter bepaling nu van hooge temperaturen door middel van 
den thermometer , kan men dit tot een tamelij k hoog maximum 
bereiken met den gasthermometer . Intusschen dit instrument 
is zoo gecompliceerd , dat slechts enkele laboratoria in binnen
en buitenland zich op het bezit er van kunnen beroemen. 
De kwikthermometer is berekend voor het meten van tempe
raturen van 40° onder nul tot 3500 daarboven . Wil men nog 
verder gaan, dan moet men een b ij zondere inrich ting aanbrengen, 
n . l .  boven het kwik: gas onder hoogen druk brengen. :Men 
kan dan gaan tot 560°. 

Dan heeft men nog , als men bij den gewonen thermometer
vorm wil bhjven , den kwartstinthermometer , waarvan het 
omhulsel bestaat uit kwarts en het kwik vervangen is door 
tin . De temperatuurbepaling kan met dit toestel worden 
opgevoerd tot Olnstreeks 1 000°. 

Spreker had hiermee reeds twee voorbeelden gegeven van 
pyrometers . I-lij deinsde er voor terug om alle soorten van 

pyrometers te beschrij ven . Zij z ij n legio ; zoo z Un  el' , die 
berusten op veranderingen van een vol ume of d r u kking , van 
dissociatie of dampspanning , op de verandering van het 
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smeltpunt met de sanlenstelling. Dan zij n el' nog pneumatische, 
calorimetrische , acoustische , electrische , magnetische en 
optische pyrOlneters. 

In vele industrieën behelpt men zich op huiselijke nlanier . 
In sommige glasbranderij en bij v. legt Inen eenvoudig in den 
oven een stuk glas op twee steunpunten. Buigt het glas 
dool' , dan is dit het moment , waarop de j uiste temperatuur 
is bereikt. In een metaalgieterij zal 111en dikwij ls een be
kwaaIn werkman aantreffen , die op het gezicht vrij zeker 
weet aan te geven het oogenblik , vvaarop het gesmolten 
metaal de voor het gieten benoodigde temperatuur bezit. 
I-Iet behoeft intusschen geen betoog , dat men in vele andere 
gevallen daarop niet kan afgaan. Overigens is het niet te 
ontkennen , dat wij aan de praktij k de ontdekking van enkele 
goede pyrometers verschuldigd zijn. Zoo heeft S e  g e r ,  
directeur van een aarde"werklaboratoriu111 te Berlijn , de 
zoogen. Segersche smeltkegeltj es uitgevonden , die berusten 
op de constantheid van het smeltpunt eener stof , hebvelk 
dan verder met de samenstelling varieert. Zij zij n saInengesteld 
uit een mengsel van k\varts , veldspaath , kalk en kleiaa rde. 
�Iet toevoeging van nog andere stoffen , die het smeltpunt 
,veel' veranderen , heeft S e  g e r een heele serie van die 
kegeltj es gemaakt , in smeltpunt varieerende van 590  tot 
1 890° en ongeveer 20° uit elkaar liggende. Neemt men nn 
bij v . een 3-tal van die kegeltjes van verschillende op elkaar 
volgende Sll1eltpunten en brengt men die , naast elkaar op 
een kleibodem vastgehecht , in den oven , dan heeft 111en 
slechts het ooge11blik waal' te n81l1en , da t de punt van het 
nüddelste kegeltje  ombuigt ; de temperatuur in den oven 
,yordt dan aangegeven dool' het smeltpunt van het kegeltj e , 
zoolang het kegeltj e 111et het hoogere smeltpunt nog rechtop 
staat. 

Een tweede pyrometer van dien aard is de thermophoon 
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van W i b o l' g h ,  bestaande uit cylindervormige stukjes klei , 
gevuld met een explosief stof , b .v .  knalkviTik .  De tij d , dien 
de warmte in een oven noodig heeft om door den wand 
van het cylindertj e te dringen en de ontploffing te veroor
zaken , bepaal t  den graad van hitte . Zoo vvierp spreker een 
thermop�oon in de  kachel en na 50 I volgde de ontploffing , 
waaruit met behulp van een tabel werd afgeleid , dat de 
temperatuur van de kachel 9400 bedroeg. 

Van de pyrometers , waarbij men van de electriciteit ge
bruik maakt om hooge temperaturen te meten , beschreef 
spreker den weerstandspyrometer en den thermo-electrj schen 
pyrometer. De eerste berust op het beginsel , dat men aan 
de verandering in de sterkte van een stroom , die door een 
geleiddraad gaat , de verandering in temperatuur van dien 
draad kan waarnemen. Op die weerstandsverandering kan 
men zelfs een zeer gevoelige temperatuurbepaling baseeren , 
wat spreker toelichtte door de afwij kingen die door die ver
anderingen de galvanometernaald onderging , in proj ectie te 
demonstreeren. 

Bij den thermo-electrischen pyrometer meet men den 
electrischen stroom , die onts taat wanneer twee draden van 
verschillend me taal met de uiteinden aan elkaar zij n gesoldeerd 
en de beide soldeerplaatsen op ongelijke temperatuur worden 
gebracht. 

In 1 887  eerst heeft L e e h a  t e l  i e r  dit beginsel luet succes 
in toepassing weten te brengen dool' de constructie van een 
thermo-element ,  bestaande uit een draad platina vermengd 
met 1 0  0/0 rhodium en een draad zuivere platina. Dit middel 
om hooge temperaturen te meten , heeft het vÇ)ol'deel , dat 
het element , dat zoo sterk verhit moet worden , zeel' klein e 
afmetingen heeft , en in de tweede plaats dat men den 
galvanometer op een afstand van den oven , b . v. in het 
kantoor van de fabriek kan plaatsen en daar , in een kalme 
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omgeving , de aflezingen kan verrichten. Temperaturen tot 
circa 1 700e kunnen met dezen thermo-electrischen pyrometer 
worden gemeten en grootendeels  tot op één graad nauw
keurig bepaald.  I-Iet llleten van de temperatuur wordt hier 
zeer bekort door den galvanometer te voorzien van een 
schaal waarop men de temperatuur direct afleest. I-Iet is 
een even eenvoudig als nauwkeurig en dus betrouwbaar 
instrument. 

�Iet de optische pyrometers, die op de stralingsverschijnselen 
berüsten , betreden wij een zeer modern terrein. Deze toe
stellen van jongen dahull hebben het groote voordeel , dat 
daarmee willekeurig hooge temperaturen gemeten kunnen 
worden. Stralingen in 't algemeen ontstaan aan het oppervlak 
van een lichamll , 'Naarbij de energie van de moleculen ,vordt 
omgezet in s tralingsenergie ; men krij gt dan een golfbe,veging 
van den ether , die , opgevangen , ,veer omgozet kan worden 
in warmte , l icht of ook beweging. :lYIen ziet tevens , dat er 
geen onderscheid behoeft gemaak� te ,vorden tusschen ,varmte
en lichtstraling ; zij onderscheiden zich alleen door de manier 
"\vaarop men ze ,vaarneemt. Zoo weten wij , dat een ketel 
kokend water geen l icht- , maal' wel 'warmte-stralen ver
spreidt , dat de l\1aán alleen lichtstralen uitzendt en de Zon 
zoowel warmte- al s lichtstralen . lIet hangt eenvoudig af 
van de temperatuur van een lichaanl , ,velke soort stralen 
het uitzenden zal . Ook speel t hierbij de llliddenstof een rol , 
hetgeen o .  a. h ieruit blij kt , dat \varmtes tralen geabsorbeerd 
worden door glas , dat allee�l lichts tralen doorlaat , tenvij l 
eboniet warmtestralen wel , lichtstralen daarentegen niet 
laat passeeren. 

l\faar dat al die stralen in hun wezen dezelfde zijn , 
bewij st het feit , da t ze gehoorzamen aan dezelfde wet van 
breking en terugkaatsing , welke laatste eigenschap dool' 
spreker in een fraaie proef met de thermozuil werd aan-



4 5  

getoond. Niet minder duidelij k bewees d e  proef met den 
radiometer , dat de warmtestralen kunnen worden omgezet 
in beweging. Tegelijk liet spreker ons hier zien aan de 
beweging van de vleugeltj es in den radiometer , hoe eboniet 
de warmtestralen doorlaat. 

De stralingsenergie verandert met de temperatuur zoowel 
wat de intensiteit als den aard betreft. Overgaande tot de 
methoden , die hierop gebaseerd zij n tot het bepalen van 
hooge temperaturen , is het duidelijk , dat  die in de eerste 
plaats kunnen b estaan in het meten van de totale hoeveelheid 
.energie die wordt uitgestraald .  Zoo zou men hier b .v. de 
snelheid van draaiïng van den radiometer als maat kunnen 
nemen. :Men heeft echter waargenomen , dat de wjj ze; waarop 
de stralingsenergie verandert met de temperat�ur en met 
de golflengte , zeer sterk verschilt bij verschillende lichamen. 
Om dat bezwaar nu te ondervangen , heeft men een middel 
gevonden om de lichamen te brengen in zoodanigen vorm , 
dat de stral ing een karakter krij gt onafhankelijk van den 
aard van het l ichaam en slechts bepaald door de temperatuur. 
Wanneer men n1. het lichaam maakt tot den wand van een 
holle ruimte , dan is de straling , die door een kleine opening 
in den wand van binnen naar buiten treedt , van denzelfden 
aard alsof zij werd uitgezonden uit een volkomen zwart 
l ichaam. 1'Ien noemt dit dan ook de volkomen zwarte straling 
en het ligt nu voor de hand , dat als men de stralingswetten 
wil gaan bepalen , men begint met de volkomen zwarte 
straling te gaan onderzoeken. 

Dit nu heeft , wat de totale straling betreft , B o l t z m a n n  
gedaan en het resultaat van zij n theoretisch onderzoek 
is neergelegd in de wet , dat de stralingsenergie ver
andert In gelijke verhouding als de vierde machten 
van de absolute tempera tuur. Die wet is nie t alleen 
theoretisch afgeleid, maar ook door proeven bevestigd , en op 
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dat beginsel nu is de pyrometer van F é l' Y gebaseerd. 
In dit toestel treden de warmtestralen toe dool' een lens van 

vloeispaath en op bet punt waal' de stralen bij elkaar k0111en , 
is een thermo-el8111en t geplaatst , dat weel' in verbinding is 
gebracht met een galvanometer , die de veranderingen 
aanwijst. 

Een andere optische pyrometer is die , welke berust op 
het volgens een bepaalde wet toenemen van de intensiteit 
der lichtstralen van één bepaalde kleur of golflengte. Uit 
de s terkte van het roode licht b .  v .  kan men dan conclu
deeren tot de temperatuur die het uitstralende lichaalll heeft .  
Zoo kWalll spreker . to t  den pyrometer van I-Iolborn en 
Kurlbaum, waarbij de kooldraad van een gloeilampje, geplaatst 
op den weg van het licht , dat de bron van hooge tempera
tuur uitstraalt , door verandering van een voorschakelweer
stand op dezelfde schijnbare helderheid wordt gebracht als 
het te ondel'l,:oeken lichaam bezit ; op een ampèremeter wordt 
dan de stroomsterkte of ook wel direct de temperatuur 
afgelezen. �fen zou echter met dat gloeila111pj e niet verder 
kunnen gaan dan tot 1 500° , daar b oven die temperatuur 
het gloeilampje voor dit doel z ijn  goede eigenschappen ver
liest. �fen kent echter de wet , volgens welke de helderheid 
voor een bepaalde kleur met de temperatuur verandert ; 
dool' toepassing van deze wet kan men temperaturen meten 
zoo hoog als men wil dool' het licht voor het in den 
pyro111eter treedt , in een bekende verhouding te verzwakken . 
Zoo is bij gebruik van rood licht een 2 7 6-malige verz"\vak
king voldoende om het llleetbereik uit te breiden tot 2900°. 

Ziedaar dus een paar voorbeelden , hoe het mogelijk  is 
door middel van de stralingsverschij nselen temperaturen te 
bepalen. 

Spreker besprak thans nog een anderen pyrometer , waarbij 
ook uit de intensi teit voor een bepaalde kleur de tempe-
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ratuur wordt afgeleid , en gIng ten slotte er toe over om 
vluchtig aan te stippen hoe men die hooge temperaturen in 
de techniek of in het laboratorium kan voortbrengen. Een 
schitterende proef werd genOlllen Illet het thermiet (reeds 
vroeger uitvoerig besproken) , dat door zijn temperatuur 
van 3000° en meer in staat stelt ij zer op voortreffelijke 
wij ze te wellen , en nog even stil gestaan bij den electrischen 
oven van :NIoissan en een tweede electrische methode , die 
in  staat stelt gedurende geruimen tij d constante tempera
turen tot 1 500° toe te onderhouden. 

lIet talrijke publiek was dr .  De lIaas zeer erkentelijk  
voor  zijn schoone verhandeling , d ie  met gl'oote zorg was 
voorbereid. 



VI. 

Dr. F. G. G R O N E M A N. 

r.re genvvoordige s t u d i e  en k en n i s  v an d e  

opperv l a.kte d e r  M a a.n.  

De directeur van de Rijks hoogere burgerschool te 
Groningen hield voor een talrij ke schare een belangwek
wekkende verhandeling over de populairste van alle hemel
lichamen , onze trouwe wachteres de :Maan. Is deze hemelbol 
te allen tij de een voor'iverp van ij verige studie en bespiegeling 
geweest , zij was dat vooral in de laatste jaren , dank zij 
de zoozeer verbeterde optische werktuigen en dank ztj ook 
de toepassing van de fotografie bij de bestudeering van dat 
helllell ichaam. �Iet aan'ivending van die instrumenten van 
verbazende kracht en van de fotografische directe opname 
gebruiken de astronomen thans elke gunstige gel egenbeid om 
op de kleinste bij zonderheden te letten en hun register . van 
feiten te verrijken , die zij dan toetsen aan de begrippen 
van den tegenwoOI'digen tij d ,Vaar vroeger ]1aan en Aarde 
één lichaam zij n geweest en de ]1aan zich van onze planeet 
heeft afgescheiden , ligt het als ' t  ware in de orde del' 
dingen , dat veel van wat op de kl einere ]1aan reeds plaats 
heeft gehad , ook: op onze grootere Aarde gebeurd is of er 
waarsch gnlij k in de toekomst zal gebeuren , daar de Aarde 
nog lang niet zoover gevorderd is op haal' levens'iveg als de 
�Iaan . Toch moet men hier 'iV el in aanmerking nemen , dat 
de to estanden op de ]1aan en op de Aarde in veel opzichten 
verschillend z ijn , zoodat veel 'ivat op de ]1aan is geschied , 
vermoedel ij k nooit op onze planeet zal voorkomen . 



49 

- Na deze korte inleiding werden de lich ten gedoofd en 
· vertoonde sprekel� een aantal proj ectiebeelden van scherlje 
foto 's , in de eerste plaats Oln een denkbeeld te geven van 
de tegenwoordige manier van werken van de astronomen. 

· De beroemde sterrenwacht in Oaliforni ë ,  naar den s tichter , 
den Amerikaanschen pianofabrikant L i c  k ,  het Lick-obser
vatOl'ium genoemd , werd van buiten en van binnen in 
beschouwing genomen ; gewezen op de uitlnuntende hooge 
ligging in een streek waar het maximum van geschikte 
observatie-nachten (+ 1 00)  'wordt bereikt ; en de inrichting 
nagegaan van het inwendige van den koepel , waar de 
reusachtige kijker is opgesteld met zij n lenzen van 92 1 /2 c .M. 
en bruikbaar als kijker , maar ook als camera obscura. Door 

. een uurwerk-beweging volgt de bj ker den draaienden heJnel , 
maar daar de :Maan zich aan den hemel verplaats t , is el' 
aan de gevoelige plaat nog een aparte beweging gegeven , 
die er voor zorgt dat het beeld van de ]tIaan a ltij d op 
dezelfde pun ten van de plaat blij ft vall en . 

Deze Lick-telescoop is sedert weer ovel'troffen door ldj ke1's 
van nog grooter vermogen . Zoo heeft de s terrenwacht te 

Ohicago een telescoop met obj ectieven van een meter middell ijn 
en bereikte de middelbj n der lenzen van den reuzeJikij keI' 
op de j ongste wereldtentoonstell ing te Parij s zelfs 1 ]tI . 25 .  
De bezoekers zullen zich herinneren , dat men dien lój ker 

· gebruikte om proj ecties van de hemellichamen te maken. 
Vraagt men nu hoe groot  het vermogen van die kij kers is , 
dan is daarop het antwoord , dat men he t lll et den Parij schen 

ldj ker hoopt te brengen tot een 1 0 ,000-vo udi ge vel'groobng , 

d. w.  z. dat Inen de vool' werpe n  1 0 ,000-maal dielt tel' naar 

zich toe haal t . 
Spreker gaf nu een aanschou vvelij ke vool's tel l j ng vall h e t  

fo tografeeren met d i e  gl'oote telescopen.  Val 1  d e  d irecteul'en 

van het observatori um te Parij s , de heel'en L 0 e w y  e l l  

J 
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P u i s e ux , had hij een aantal positieven op  glas ontvangen , 
naar de negatieven genomen , die direct in  den zoogenaamden 
elleboogkijker of Couclé vervaardigd werden. :Men kan zich 
geen meel' onmiddelbj k ,  positief beeld van de J\iaan denk81i 
dan deze contact-fotografieën .  Zij stonden voor spreker op de 
tafel naast een aantal contact.:positieven van de Lick
sterrenwacht ,  die spreker dankte aan de welwillendheid 
van Prof. ,V e i  n e k  te Praag. Na afloop van de voor
dracht kon men deze scherpe beelden van nabij in oogen
schouw nemen. 

Zijn  voordracht vervolgende , wierp spreker thans tal van 
projecties van maan-foto's op het schenll , de een al scherper 
en fraaier dan de ander en den inclruk gevende van treffend 
juiste beelden naar de yverkelijkheid. Spreker ,vees op het 
eigenlijke karakter van de geheimzinnige vlekken der :Maan , 
de zoogenaamde zeeën zonder water ; op de gebergten , die 
ver-vvantschap hebben met die zeeën , in zoover de zeeën er 
door omringd zijn ; op de honderden grootere en kleinere 
ringgebergten en de centraalbergen die men dikwij ls in die 
ringbergen aantreft ; op het merkwaardige verschijnsel dat 
vel e rij en van die bergen dik,�vijls loopen langs nleridianen ; 
hoe men aan de verlichting van de toppen dier maanbergen 
den loop van de Zon in rond 30 dagen rondom de :Maan 
precies kan volgen en hoe del'hal ve de dag voor die toppen 
15 van onze etmalen duurt. In verband daarmee wees 
spreker in een fraai beeld van de I-Ial ve :Maan op den 
terminator of dag- en nachtgrens. De groote bergketens , 
als de Apennijnen , de Karpathen en de Alpen en de a fzon
derlijke groqtere ringgebergten , als Oopernicus en ICeppler , 
zag men op die beelden grootere of kleinere schadu,ven 
werpen , al naar gelang van den s tand der Zon , en op het 
beel d der Volle :Maan , als de Zon vlak achter ons staat , 
ziet ons oog in 't geheel geen schaduwen. EV81l'ivel is el' 
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dan i n  het licht nog' veel verscheidenheid , doorclat d e  ver
schillende stoffen van het maan-oppervlak niet op dezelfde 
wij ze en in even sterke mate het licht terugkaatsen. ]ierk

waardig in dit opzicht zij n de lange lichtstrepen , die van 
vel e  ringgebergten en vooral zeer schitterend van den berg 
Tycho uitstralen. Deze werden gedemonstreerd door een 
paar projecties van 0 0  p e r  n i c u s ,  \vaarvan Spreker de 
diapositieven dankte aan de heeren L 0 e w y en P u i s e u x .  

Een ontzaglijke hoeveelheid bergen overdekt het maan
oppervlak. Alleen de Apennij nen tellen 3000 toppen , "\vaar
van vele tusschen de 5 0 00 en 6000 meter hoog. Nog 

hooger , + 8000 meter , zij n bergen aan de Zuidpool . Uit den 
stand van de Zon en de lengte der bergschaduwen berekent 
men hun hoogte boven de vlakten aan hun voet. De schachnven 

der Apennijnen zij n bij zonsopgang wel 1 45 ILJ\tL lang ! 
Vooral de ,, 1\'lare Imbrium " of " zee der slagregen s "  

met haar omgeving werd herhaaldel :Uk  voorgestel d , i n  het 

Z. O. door de Karpathen , in het Z. VV. door de Apenn U n en 

omzoomd , die een boogvormig beloop hebben van 7 2 4  K. �L 
l engte ; en verder nog door den Kaukasus en de Alpen. 
Afzonderl ij.k nog de groote ri ngbcrg Archimedes , 83 K. �tf . 
middellij n (de lij nrechte afstand van Zwolle tot Groningen) 
een kamhoogte van den ring van 1 3 1 2  JY1 . ,  prach tige 
concentrische wallen vertoonend en van deze uit l oopende 
zoogenaamde " rillen " of groeven , van een breedte , die tot 

1 , 6 K.1\'1 . gaat , maai' van een diepte , die niet te pei len is. Z[j 
zij n wel 1 6 0 ILJY1. lang. Deze vormi ngen komen op de 
Aarde niet voor. 

Spreker schetste , hoe , naar de meening van sommi ge 

onderzoekers , de vorming van het maan-oppervlak heeft 
plaats gehad. Aan hypo thesen geen gebrek ! JY1aal' eenh ei d 

van inzicht is nog te eenenmale afwez j g , al i s  i eder het  

el' mede eens , dat het vulkani sme op de :Maan bovenal 
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de hoofdrol heeft gespeeld en evenmIn als op de Aarde 
reeds geheel is uitgedoofd . 

De straks genoemde schitterend witte strepen , die zich 
van vele ringvormige gebergten uitstrekken , z ij n  bij v .  ver
klaard al s te bestaan uit zeel' fijne asch van een s terk licht
terugkaatsend vermogen , die dool' de kraters op die gebergten 
is uitgeworpen in den tij d , toen de �Iaan nog een damp
kring bezat. Dool' vrij regelmatige en lang aanhoudende 
stroomingen in dien dampkring , zijn  die aschvvolken over 
honderden kilometers voortgedragen , maal' zij n zij tevens 
neergeslagen op het maanoppervlak , alles bedekkend ,  bergen 
en dalen , hoogvlakten en diepgelegen velden , slechts onzicht
baar gevvorden op die plekken , waal' zij op nog gloeiende 
lavazeeën vielen , die de aschdeeltj es smolten of in  zich 
opnamen. 

Spreker was nu met zijn  proj ecties genaderd tot een merk
vvaardig beeld van de JYIaan , dat zij n  ontstaan te danken 
heeft aan de dertigjarige studie van de astronomen C a r p e n t e r  
en N a s m y t h  te Londen , die n a  een gansche serie teekeningen 
van de Maan te hebben gemaakt , naar dat complex van 
beelden reliefs samenstelden '-'Naarop nlet de grootste nau\v
keurigheid alle bij zonderheden van verschillende maanland
schappen waren overgebracht. Deze lieten zij nu in allerlei 
standen beschijnen dool' de Zon , precies zooals zij op de 
Maan zelf beschenen werden , en dan namen zij daarvan 
fotografische opnanlen .  _,Vat spreker el' · ons op het scherm 
van liet zien , was \verkelijk indrukwekkend van realiteit .  

Niet minder merk\vaardig is de lnethode van prof. Vol e i n e k  
te Praag , die over d e  nega,tieven van de sterrelnvacht te 
Lick ruiten trekt en � ge\vapend met een l oupe , op een 
eveneens in ruiten verdeeld papier de bij zonderheden van 
het negatief op sterk vergroote schaal overbrengt. 

In eenige proj ecties van lnaankaarten uit de 1 7de en 1 80e 
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eeuw liet spreker ons zien , hoe onze voorouders met hun 
gebrekkige hulpmiddelen zich reeds een vrij goede voor
stelling van de �Iaan maakten . Dat de vulkanische streken 
op onze Aarde veel met een maanlandschap overeenkomen , 
en dat de werkingen waardoor zij zich op de :Biaan en op 
onze Aarde vormden dus waarschij nl ij k  groote verwantschap 
of gelij kenis met elkaai' bezitten , werd toegelicht door in 
een proj ectie naas t elkaar het beeld te laten zien van een 
fragment van de �Iaan en va n een stukje  van de Italiaansche 
kust bij Napels .  Een reeks van fraaie afbeeldingen van het 
Tenger-gebergte op Java deed die gel ij kenis ook duidel ij k  
uitkomen. 

Vele nauwkeurige waarnemingen hebben nu de astronomen 
tot de hypothese geleid , dat er op de �Iaan een dampkring 
moet zij n , 1naar veel ij ler dan die van onze Aarde , sommigen 
beweren dat die atmosfeer hoogstens 1 / 1 000 bedraagt van 
de aard-a tmospheer , anderen gaan sl echts tot 1 / 1 0000.  ,Vaal' 
nu een dampkring is , moet water zij n , maar hier slechts in 
den vorm van uiterst dunnen waterdamp . Vloeibaar , al thans 
stroomend water is er niet en is er misschien nooit voor
gekomen. Dat klopt althans met de waarnelning , dat er 
op de Maan geen spoor te vinden is van dalen , dool' 
stroomend water op de berghellingen uitgeslepen , van 
deltavormingen en dergelij ken , die zeker niet aan het oog 
zouden ontsnappen , als zij bestonden . 

De astronoom P i  c k e I' i n g beweert , dat er behalve water
damp ook ij s op de Maan moet zij n .  I-lij komt tot dit ver
moeden door het verschij nsel , dat bepaalde vvitte vl ekken 
op de �Iaan kleiner worden naanuate de Zon el' op schtj nt. 
Als de  Zon 1 4  dagen weg is gewees t en dan weer opkomt , 
vertoonen zich die 'w i tte plekken weer. ll!j schr ij ft di t toe 
aan het telkens smelten en z i ch weer vorm en van ij s of r ij p .  

Men is verder gegaan en  heeft zich afgevraagd , wat 'Nel 



54 

de k:lennvisseling te beduiden kan hebben , die men waar
neemt in de kuilen van de ringbergen . Als de Zon die 
beschij nt , nemen zij een donkerder , soms groene kleur aan . 
I-IU houdt dit voor een b8\vij s van vegetatie , althans van 
een organisch leven , dat zich onbvikkelt onder den invloed 
van zon en vocht. O p  de lYlaan zon die soort van vegetatie 
in 1 5  dagen , gedurende welke de z011 daar schij nt , denzelfden 
cyclus doorloopen als bij ons de plantengroei van voorjaar 
tot najaar. 

lYlen moet zich daarbij zonder twijfel een geheel ander 
natunrrijk voorstellen dan op onze A8 rde , waarbij de vraag 
of er ook wezens zullen z Un , '  die met onze planten en dieren 
overeenkomen , wegens de ij lheid van den dampkring , 
bepaald ontkennend beantwoord moet worden . 

Toch is · er één bewoner op onzen ,vachter , die er wel 
al tij d zal blij ven , het populaire mannetje in de lvIaan , dien 
de begaafde spreker ten slotte voor onze verbeelding .opriep .  

De rede van dr .  Groneman vond groote belangstelling. 



VII. 

Dr. A. B R E S T E R. 

() v o r  d e n  p h ys i s c h en toes t�D d d e r  
h e rn e l l i c h : ."l rn e D .  

Alvorens de spreker he t  woord nam , werd dool' het 
bestuurslid , prof. T j a d e n :NI 0 d d e r  JTI a n ,  in herinnering 
gebracht , dat wederom aan twee landgenooten , de hoog:. 
leeraren L o r  e n t  z en Z e e  m a n ,  een eereprij s uit het 
N obelfonds is te beurt gevallen voor de belangrijkste ont
dekking in de twee laatste j aren van het natuurkundig 
onderzoek. Sprelmr noemde deze onderscheiding een eer 
voor geheel ons vaderl Ëmd , waarover de leden van Dû'igentia 
zich te meer verheugen , omdat prof. L o r  e n t  z in dezen 
kring meermalen optrad en tot de meest begaafde en gevierde 
sprekers behoort. 

Deze huldebetooging werd dool' de vergadering luide 
toegej ui ch t. 

Daarna betrad een andere in dezen kring zeel' popula ire 
spreker den katheder , dr. TI r ei s te r van Delft , die een 
veelollJ.vaUend onderwerp tel' behandeling had gekozen , 
waarbjj h U  intusschen de noodige zelfbeperking wi st te 
betrachten , zonder aan de duidel ij kh8id te kort te doen. 
Zijn levendige voordracht benevens tal van lichtbeeldGJ1 , 
waarvoor gebruik werd gemaakt Vfl,n een groot aantal 
lantaarnplaatj es ,  door spreker van de Brit,,:sh ./t{bronmnü;al 
Associahon ontvangen , gaven ee n heldere voorstel l i ng  va n 
het door m yriaden hemelbo l len be volkte heelal . 

Al dadel ij k  moest spreker e r  ons op voorbereiden dat 
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Ollltl'ent den physischen toestand van al die hemellichamen 
nog lnaar bitter v;reinig bekend IS .  I-Iet begint reeds van 
huis uit , bij de Aarde. 'vVat weten wij eigenlij k  van onze 
eigen planeet ? Bedroevend \veinig. Stellen svij ons haar 
voor als een bol van één meter straal , dan zij n wij daarin 
slechts . ] /4 m.:M. doorgedrongen. I-Ioe de Aarde el' van binnen 
uitziet , of daar alle� vloeibaar is en onze planeet ten slotte 
zou zij n een reusachtige gloeiende druppel met een dun 
schilletj e  el' Oln heen , er is niemand die daarop een stellig 
antwoord zal geven. Zelfs \veten wij nog niet eens , hoe 
het · oppervlak el' ui t ziet aan de polen. En al even onzeker 
zijn wij Olntrent hetgeen boven de Aarde is , omtrent vele 
verschij nselen van de atmosfeer. I-Iet behoeft dus waarlijk 
geen verwondering te  wekken , dat bij zoo  weinig kennis 
van ons eigen observatorium , de overige hGlnellichamen 
nog zoo vele raadselen bevatten. Onze naaste buur , de 
:M:aan , is eigenlij k het glanspunt van onze kennis van den 
physischen toestand del' hemellichamen. Na de speciale 
voordracht over de JYlaan , onlangs hiel' gehouden dool' 
dl'. G l' 0 n e m a n , zou spreker daarover niet lang uibveiden. 
I-lij onb-vierp alleen een aantal ze el' fraaie proj ecties van 
maanlandschappen en ging toen over tot de planeten l\1:ercurius, 
Ven us en 1\1: ars , die , evenals de Aarde , in  verhouding tot 
de Zon en tot de planeten Uranus en Neptunus , zeel' klein 
van aflnetingen zijn .  Van de planeet 1\1:ercurius weet l11 en . 
al heel weinig , omdat zij t e  dicht b ij de Zon is gelegen 
en dus zeel' moeilij k valt te observeeren. Zoo zij n de 
geleerden het niet eens , of er waterdaInp in haal' atmosfeer 
voorkomt. In haal' spectrum llleent lnen die s tof ontdekt te 
hebben , lnaar anderen , zooals S t  0 n e y ,  beweren , dat de 
physische toestand van M�ercurius van dien aard is , dat 
\vatel'damp el' onmogelij k  kan bestaan . AangenaaIn moet het 
er niet zij n , daal' 1\1:ercurius waarschij nlij k al tij d dezelfde 
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z ij de naar d e  Zon keert , waardoor vreeselijke stormen daar 
aan de orde van den dag moeten zijn. Ook Venus is moeil ijk  
te bestudeeren , omdat d ie  planeet , die in 24 uur om haar 
as wentelt , als zij het d ichtst bij ons is , altij d haar donkere 
h elft naar ons toekeert. Toch ·weet men reeds zooveel van 
Venus , dat zij voortdurend omhuld is door zware wolken . 
Gesteld dat er Venus-bewoners waren en hun uitzicht niet 
belemmerd werd door dit zware wolkengordij n , dan zouden 
zij onze Aarde en vlak daarnaast de :Nlaan . zien als een 
helder fonkelende dubbelster , de Aarde als de helderste ster 
aan den hemel en op een maansafstand onze :Nlaan als Sirius . 
. :Mars is al meê · het meest geschikt om geobserveerd te 

worden , daar zij altij d haar verlicht gedeelte naar ons toe
keert .  De donkere deelen , die men dan waarneemt , worden 
zeeën , de lichte deelen vastland genoemd , en dan neemt 
men ook aan de polen eigenaardige witte plekken waar , 
die men voor sneeuwmassa's aanzag. Intusschen hebben de 
latere onderzoekingen, vooral van J o h  n s t o n  e S t 0 n e y geleerd, 
dat er onmogeljjk wa ter op :Mars kan zijn .  Trouwens daar
voor is het op die planeet ook gestadig veel te mooi weer. 
:NIogelij k zÜn die witte poolkappen ophoopingen van vast 
koolzuur. Eene andere groote vergissing is geweest de 
kanal entheorie van Sciaparell i , di e m eende :Nlars kris en 
kras doorsn84:1en te zien van kanalen , welke dan de geweldige 
breedte moesten hebben van + 1. 00 kilometers en de vreemde 
eigenschap hadden van zich plotseling te verdubbelen . Over 
die kanal en van :Mars heeft men heele boekdeelen geschreven , 
tot nu j uist dezer dagen aan 't licht i s  gekomen , dat men 
hiel' eenvoudig met een opti sch bedrog te doen heeft , zooals  
menigmaal in de astro -physica voorkomt. Di t i s  onl aJ.1 gs 
be-wezen door :NI a u n cl e r en L a  n e , d i e  aan o nbevoor
oordeelde dames en kinderen , d ie  nooit van de kanalen van 
:NIars gehoord hadden , eene teeken i ng van :Mars zon der 
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kanalen ter nateekening aanbiedende , o p  d e  teekeningen , 
als het voorbeeld niet al te dicht bij of te ver af was 
geweest , tal van kanalen precies zoo geteekend vonden 
zooals ze door S c  h i a p a l' e 1 1  i waren beschreven en ook 
later door anderen waren gezien. 

:Thtfet voorl iefde stond spreker stil bij de Asteroïden , 
waarvan de eerste in 1 801  te Palenno door den monnik 
P i a z z i ontdekt werd en waarvan er sedert een 500-tal 
aan den hemel zij n ·waargenomen . I-Iet bestudeeren van die 
asteroïden heeft veel bij gedragen tot den vooruitgang van 
de sterrenkunde , tot het ontdekken van de veranderljj ke 
sterren en vooral ook tot het vervaardigen van de foto
grafische hemelkaarten , 'ivaardoor de gebr.  II e n  l' i zich 
verdienstelij k  hebben gemaald. Enkele Asteroïden , bij v .  Oeres 
en Vesta , zij n waal'neelnbaar met het bloote oog. I-Iet zij n 
over het algenleen slechts kl eine bollen , van een dialueter 
ongeveer zoo groot als de afstand van hiel' naar Leiden. 
\V 0 I f in I-Ieidelberg ontdekt el' dool' de fotografie tegen
woordig zoo"vat 1 0 pel' 111aand. 

Van de grootel'e planeten wierp spreker eerst het beeld 
van Jupiter , een zon in 't klein 111et donkere dwarsstrepen , 
hoogstwa arschijnlij k  een reeds afgekoelde gasvormige bol 
met geen eigen licht .  De satellieten die om haar heen 
wentelen , zijn  de eerste hemelli chamen , die lllet een kij ker 
het- eerst door :Thtf a l'  i u s in 1 609 ontdekt 'iverden . 

Volgde een fraai beeld van Saturnus nlet haar geheim
zinnigen ring , waaromtrent L a p  1 a c e  reeds vermoedde dat 
b ij onmogelij k een samenhangende 111aSSa kon zijn , daal' hij 
anders bij de minste verschuiving tegen Saturnus 7, O U  aan
vallen .  Later heeft de toepassi ng van het begi nsel van 
D o p  p I  e l' aangetoond , dat n i e t de buitenkant van den 
rin g  snell er (ha ai t ,  'Ivat alleen het geval zou kunnen zijn  
bij een samenhangenden ring , maar i ntegendeel de  binn en-
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kant , zoodat d e  ring moet zij n  samengesteld uit een legio 
van afzonderlij k wentelende maantjes of satellieten . 

N a nog even de tweelingplaneten Uranus en Neptunus 
in beschouwing te hebben genOl11en , resp .  met 4 111anen 
en 1 maan , die een retrograde be-weging hebben , ging 
spreker over tot de kometen , die al heel weinig massa 
hebben , gemiddeld niet meel' dan één honderdduizendste 
van onze Aarde , en die in hun ij lheid een onbescheiden 
ruimte innemen , soms 1 000 maal grooter dan de Zon. Ook 
hier is alles wat wij van die vreemde lichamen weten nog 
graue Theorie , vo oral wat betreft hun belangwekkenden 
staart . Voor spreker is die s taart een negatieve schaduvv , 
de plaats waar ' de stoffen zich weer verbinden en een 
chemische luminescentie vormen . Reeds IC e p I  e I '  vermoedde 
uit de omstandigheid , dat de  staart al tij d van de Zon afge
keerd is , dat dit kometendeel zich vOI'11J de door de afstoo
tende kracht der zonnestralen.  Vreemd genoeg , was N e w t o n  
daar tegen. E u I  e r ,  een aanhanger v a n  de undulatie-theorie 
van 1-1 u y g e n  s ,  heeft het versch ij nsel trachten te verklal'en 
uit de stuwende kracht der lich tgol ven.  In 1 8 1 2  kwam 
O l  b e l' s ,  die in de electrische afstooting de oorzaak: zag 
van de ri chting der kometenstaarten . Dat idee is sedert 
vastgehouden , maar heeft toch vele bezwaren. In 1 8 7 3  
bewees -:NI a x w e I l  al s e e n  gevolg van zij n electro -lnagne 
tische lichttheorie , dat de l ich ts tral en drukking rYloeten 
uitoefenen. Dit stemt dus in hoofdzaak m et de denkbeel den 

van E u I  e r en zelfs van  JC e p I  e r  overeen . N i  c h o l  0 en 
L e b  e d e  w hebben proefondervindelij k bewezen , dat die 

drukking van de zon nes tl'alen 0,5 Jnill. pe l' 1=1 meter op 

aarde wezenUj k bes taat .  Di t h eeft A r  l' h e n  i u s tot  :;;U n  

kometentheorie geb racht , die echter nog een afzo nd el 'l U l\:e 

verIdaring voor het l i ch te n  der staar te n  vel'e jsch t . 
De zoogenaamcle vallende stel'ren , die , wan n eer z ij in 
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aanraking komen met  onzen dampkring , vervluchtigen en 
slechts oen lichtend spoor nalaten , zijn  wel te onderscheiden 
van de 1neteoorsteenen , die , van tij d tot  tij d , gloeiend op 
de Aarde vallen , gloeiend van buiten door de geweldige 
,vrijving , gloeiend van binnen door de kou , die ze meebrengen 
ui t de 'ivereldruimte .  In die 1neteoren , die van ontzettende 
afstanden uit het heelal tot ons komen , herkent men ook 
alweer de groote eenheid van stof in de wereldruimte. 
I-Ietzelfde ij zer en nikkel , d ezelfde koolstof en dezelfde  
aardpekachtige substantie van onze Aarde bevatten die 
hemelboden. De vraag : hoe zij n de eerste kieu18n van leven 
op onze Aarde ontstaan , kan u1Îsschien in die 111eteOl'en een 
oplossing vinden . IUllners lllen behoeft slechts aan te nemen , 
dat die steenen bacteriën- of levende kimnen bevatten om 
te denken aan een interplanetaire 1nanier van wereldbevolking. 
Zelfs heeft 1nen in die 1neteoren fossielen 1neenen te ont
dekken , ,vaar zelfs een Dlan als D a l '  'iY i n de dupe van 
ge'iyorden is , toen later bleek dat men zich vergist had. 

Spreker ViT as thans tot het zonnelichaam genaderd , \vaar
van de kennis , voor zoover 'ivij er iets van weten , in 1 85 9  

ontsluierd \verd dool' d e  prachtige ontdekking van IC i r c h h o ff. 
Aan de strepen in het zonnespectrum , die op het bes taan 
bijvoorbeeld van ij zeI' en natl'Îll ln in de Zon 'i�Tezen , werd 
de overeenkomst lllet de aardsche toestanden op eens klaar ; 
werd het duidelijk dat al s er ij zeI' in de Zon a8.lHvezig was , 
dat metaal in dampvonll moest verkeeren , daar alleen in 
dien toes tand het ij zel' een spectrum kan geven ; en was 
het ook niet hmger bvij felachtig , dat de Zon bestond uit 
een gloeiende schij f  Olllhuld van gloeiende dampen , daar 
zonder die dmnpen het li chaam zou geven een continu 
spectrUln , tenvij l het gebroken kleurenbeeld nu aanwees 
de stoffen die door de dampen waren opgeslorpt. 

r:rreffend was het oogen blik toen b �j de eerstvolgende 
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zonsverduistering d e  laag gloeiend gas op eens t e  voorschijn 
kwam. Nog veel interessanter dan die roode laag der 
chromosfeer zij n  de zich daarom heen bevindende protube
ranzen of vlammende uitsteeksels van enorme afmetingen. 
Op die nu eens rustige , dan weer

' 
beweeglijke vlammen 

heeft men de hypoth ese gebouwd , dat de Zon voortdurend 
in geweldige beroering zou zij n  en de protuberanzen het 
effect zouden wezen van geweldige uitbarstingen. 

JYIen kent, daar vlak tegenover, de theorie van B I'  e s t  e I' *) , 
die nu 1 2  jaar geleden die geweldige beroeringen tot stil
stand trachtte te brengen en aantoonde de onmogelijkheid 
dat in  de gelaagde structuur van de Zon de stoffen zich 
met die duizelingwekkende snelheid zouden kunnen ver
plaatsen. Ook zouden die snelheden dan zoo onregelmatig 
moeten z ij n , dat zij met alle natuurwetten zouden strij den. 

fjedert heeft B I'  e s t  e I' voor zij n  denkbeeld van den 
betrekkelijken rusttoestand der Zon een machtigen bond
genoot gevonden in prof. J u l  i u s , die door te wij zen op 
de anomale breking van de lichtstralen , aan de protube
ranzen nog op een andere wij ze een betrekkelijke rust 
heeft gegeven. 

Een reeks prachtige beelden van de verduisterde Zon 
werden opgevolgd door een aantal foto's naar fragmenten 
van den sterrenhemel , en daarbij s til gestaan bij het reus
achtige werk waaraan nu reeds 1 4  jaar lang een I S-tal 
observatoria bezig zij n om dien hemel fotografisch op te 
nemen en in kaart te brengen. Al die sterren , die op 
enorme afstanden van ons staan eh daarom onbewegelij k 
schij nen , ij len nochtans met een snelheid honderdmaal 
grooter dan die van een kanonskogel dool' de ruimte. Toch 
brengt de grootste hardlooper onder die sterren , dool' prof. 

' ) De spreker van dezen avond. 
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IC a p t e y 11 ontdekt, het in  een jaar niet verder dan 8 secunden 
aa n den hemel . Van hun omvang kan men zich een voor
s tel1 ing maken , wetende dat enkele dubbelsterren zwaarder 
zij n dan de Zon. Ook de vvarmte van die s terren heeft men 
met den zeer vernuftigen radiometer van Crookes gemeten. 
Verder heeft het spectroscopisch onderzoek aan ' t  licht 
gebracht , dat ook die zonnen in hoofdzaak weel' dezelfde 
scheikundige samenstelling als onze Zon en onze Aarde hebben. 

Van de roode sterren is de temperatuur al zoo afgekoeld ,  
dat hare stoff'en scheikundige verbindingen hebben aange
gaan , die in een hoogere temperatuur niet zouden kunnen 
bestaan. De gele en de witte s terren daarentegen hebben 
de meeste verwantschap in physischen toestand met onze 
Zon. Da t zij soms donkere begeleidsters hebben , is door 
V 0 g e l  het eerst be'wezen bij Algol , door middel van het 
beginsel van D o p  p I e  r. De enorme afstand van die sten�n 
laat niet toe , zelfs niet met de sterkste kij kers , om die 
donkere begeleidsters te zien , maar wanneer zij in het vlak 
van onze Aarde liggen , k:an JTIen bjj een eclips de satelliet 
waarnemen . Van andere sterren zien wij geen eclips , maal' 
men heeft daal' in het gemeenschappelij k spectrum streepj es 
waargenomen , die naar el lraar toe en van elkaar afgaan , 
waardoor men to t  de conclusie moest komen met spectros
copische dubbel sterren te doen te hebben. 

Spreker verklaarde ons nu zijn  theorie omtrent de grillig
heid der lichtveranderingen van sommige vas te s terren , 
bijv .  van Alfa Orionis , die j uist in deze dagen met zeld
zamen luister vel' boven Capella uitschittert. lIet . zij n hier 
wolken in de dampkringen del' roode sterren die , zich ver
dikkende , maken dat een stel' donker wordt , en weel' ver
dampende , haar doen opflikkeren en soms wel 1 5 -maal 
lichter worden . 

Tén slotte wierp spreker de beelden van nevelvl ekken , 
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die in Andromeda , en die in  Orion enz. en  verklaarde den 
strij d der geleerden of men hiel' te doen heeft met gloeiende 
gassen dan wel ook weer met luill ioenen zonn ebollen . Te 
oordeelen naar het eigenaardige gloeiende gasspectrum - met 
zijn blauwe en groene kleuren - zou men tot de eerste 
hypothese overhellen . :Maar hoe komt het dat in  die onmetelijke 
hoeveelheid gas nergens een duidelij ke verdichting naar 
binnen wordt waargenomen , wat is de reden , dat integen
deel de grens naar buiten vaak scherp is afgeteekend ,  hoe 
is  het te verklaren , dat er ook zoo dikwijls niet de min ste 
beweging in wordt waai'genomen ? Op deze vragen is moeielij le 
antwoord te geven. Daarentegen is het veel aannemeljj ker , 
dat hier aan sterrenhoopen gedacht moet worden , en niet 
aan gloeiend gas , als men daarvan de verklaring van spreker 
hoort , dat zulke s terrenmassa's , als men hun licht door 
een prisma beziet , het witte l icht bij na geheel verliezen , 
daar dit bij de uitbreiding in een spectrum tot onzichtbaar 
wordens toe verzwakt wordt. :lYIaar de gekleurde strepen , 
di e van de ui tdoovencl e s terren af komstig zij n , namel ij k  van 
de zoogenaamde nieuwe sterren,  die merkwaardiger wij ze alt ij d 
na eenigen tjj d  het gasvormige nevelvlekspectrum vertoonen , 
worden wel zichtbaar , omdat zij niet verz wakt worden. 

Nadat spreker nog een reeks hemelbeelden had laten 
zien , dankte hij zij n gehoor voor de belangstelling. I-Iet 
uur was reeds ver gevorderd. 

:lYIet de grootste aandacht was dr. B r e s t  e l' tot het 
einde toe aangehoord en vond aan het slot een warm applaus. 
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Dr. J. E. E N K  L A A R 
Leeraar aan de Rijks H. B. School te Utrecht. 

() ver verschillen de toestan den der stof. 

Dat de laatste spreekbeurt van ,[tet seizoen met buiten
gewone belangstelling gevolgd werd , zal wel voor een deel 
te danken zij n geweest aan de aangenal11e voordracht van 
den spreker uit Utrecht , die in zij n onderwerp dool' en dool' 
thuis 'was , 111aar voor een goed deel ook aan dat onder,yerp 
zelf , dat ons een denkbeeld  gaf van het tegen'i,voordig 
standpunt del' physische scheikunde. 

Eenige stofveranderingen werden dool' spreker behandeld , 
waarbij hij uitging van het ViTater , dat ]11en in de drie zoo
genaamde aggregraatstoestanden kent en 'waarvan men ook 
weet , dat door toevoeging van warmte , ij s in ViTater en dit 
laatste in ,yaterdamp overgaat. Gaat 1nen weel' 'l-varmte 
onttrekken , dan legt n10n denzelfden weg terug af en 
verandert den waterdamp in vloeibaar ,yater en dit laatste 
in ijs .  ,Vatel' j s  dus eenvoudig ij s ,  1naa1' bedeeld 111et wat 
111eer energie .  

Ziedaar dus een bekende zaak , maal' betrekkelij k: weer 
nielHv is de wij ze , waarop 111en die toestandsverandering 
grafisch kan voorstellen. :M:en stelle zich voor t.wee loodrecht 
op elkander getrokken lUnen , beide in gelijke s tukken 
verdeeld , en de horizontale dienende om daarop af te lezen 
de temperatuur van de te onderzoeken stof , i .  c .  vnüer , 
de loodrechte tel' aanwij zing van de drukking. 1\1en heeft 
dan een diagram ,  dat op aanschouwelij ke wij ze een overzicht 
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geeft van den - toestand van het "\vater en  van alles , "vat met 
die stof onder verschillende omstandigheden van temperatuur 
en drukking gebeurt. Zoo vindt men op dat diagram de 
grenslijn  tusschen water en damp en die tusschen ij s en water. 

- En zoo kan men nu ook van andere stoffen de verschillende 
phasen graphisch voorstellen. Spreker projecteerde het diagram 
van zwavel , die bekende gele stof die , als men haar oplossing 
laat verdampen , kristalliseert in rhombische kristallen. Bij 
verdere verhitting zou de zwavel het smeltingsproces onder
gaan , maar de - rhombische kristallen gaan alvorens bij 95°  
over in lange naalden of monoklinische zwavel .  Deze en der
gelijke eigenaardige veranderingen van de zwavel , afhankelijk 
van de drukking en de temperatuur , werden nu weer in een 
diagram overzichtelijk voorgesteld .  Een beeld van de mono
klinische zwavel op het scherm werpende , zag men aan 
de werking van de kristalletjes , dat zij allengs overgingen 
in een rhombischen vorm , die meer overeenkomt met de 
temperatuur van de zaal . 

Zoo komt die toestaildsverandering van de zwavel 'weer 
overeen met die van smeltend ij s ,  alleen met dit verschil 
dat bij zwavel de aggregafttstoestand niet verandert. Maar 
overigens strekt zich hier de physische overeenkomst ook 
uit tot de omkeerbaarheid van de omzetting , daar ook: de 
zwavel , evenals het water , in beide richtingen van toes tand 
verandert. 

Een voorbeeld van een stof , die niet omkeerbaar van 
toestand verandert , werd thans door spreker met proeven 
toegelicht. I-Iet is de phosphorus, waarbij op zeer luerkwaardige 
wij ze gedemonstreerd werden de zeer groote veranderingen 
in den toestand der stof , die ook hier weer veroorzaakt 
worden door het opnemen of afgeven van warmte. Als men 
de gele of werkzame phosphorus tot 2600 verhit , dan begint  
zij merkbaar over te  gaan in roode of  amorfe phosphol'us , 

[) 
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waarbij , door het uittreden van energie , de physische en 
chemische eigenschappen van de gele s tof geheel gmvij zigd 
worden. De roode phosphor is indifferent, heeft de giftige eigen
schappen van de gele verloren , alle kracht en heerlijkheid 
is er uit. Door een paar fraaie proeven kwam dat schitterend 
aan het licht .  Bij verdamping van de in zwavelkoolstof 
opgeloste gele phosphorus , kwam zij in zoo fijn verdeelden 
toestand vrij , dat zij bij de  gewone temperatuur reeds 
ontvlamde. De roode phosphor vertoont dat verschij nsel niet. 
Nog fraaier was de tweede proef , waarbij spreker het l ichten 
van de fijn verdeelde gele phosphor in waterdamp liet zien . 
Daarmede was tevens toegel icht het opsporen van phosphor in 
het menschelij k  lichaam in gevallen van vergiftiging .  fIet 
eigenaardige lichten is dan het  eenige criterium voor het 
aanwezig zijn  van phosphorus. 

Bij de roode phosphor vertoont zich dat lichten niet. Ook 
nog met andere proeven , o. a. het tegelijk verhitten van 
gele , en roode phosphor op dezelfde temperatuur , waarbij de 
gele ontvlam.t en de roode ongevoelig blij ft , bleek het groote 
verschil in energie tusschen beide toestanden van de�elfde s tof. 

Als men gele phosphor gesmolten heeft en men gaat die 
bekoelen , dan zou de s tof in roode phosphor moeten overgaan. 
Dat gaat echter niet zoo gemakkelijk. :M:en ziet dat ook 
bij ij s .  Als men water af koelt , blij ft het nog eenigen tij d 
water , al behoorde het reeds ij s te  zij n. Eerst bij verdere 
af koeling van de phosphor ,vordt zij vast , maar het oogenblik 
van snelle transformatie in roode phosphor is dan gepasseerd 
en zij verandert in gele. Er is  nu echter heel wat minder 
warmte ui tgegaan en dit verklaart dan de groote energie 
van de gele phosphor. 

Spreker ging over tot een vierde stof , de koolstof , die 
ook weer in  verschillende toestanden voorkomt : het ge,yone 
lampenzwart , dimnant en graphiet , alle drie nagenoeg zuivere 
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koolstof. Terwij l gewone koolstof , b .v .  houtskool , in zuurstof 
reeds bij 1 000 verbrandt , doet diamant dit eerst bij omstreeks 
8000 , wat door spreker werd aangetoond door het ver
branden van een klein stukj e  diamant bij die temperatuur. 
Het verbrandingsproduct bleek door toevoeging van kalk
water , zuivere koolstofdioxyde (koolzuur) te zij n. Verklaard 
werd hier de bekende kunstgreep , waardoor M 0 i s s a n er 
in slaagde kristalletjes van diamant te maken . Van het idee 
uitgaande , dat men eerst het smeltpunt moet verlagen , bracht 
hij , in een vat , koolstof in aanraking met gesmolten gietij zer 
waarin zij oploste. Door snel af te koelen , waarbij een 
ontzaggelijk groote druk ontstond , werd inderdaad diamant
stof verkregen. 

Sedert heeft Prof. B a k  h u i s R 0 0 z e  b o o m  de zaak 
theoretisch in hoofdzaak opgehelderd en aangetoond , dat 
men hier vooral op de snelle afkoeling en niet op den 
hoogen druk heeft te letten. Wij hebben hier weder metasta
biele toestanden . Door de plotselinge afkoeling wordt de ij zer
koolstof-oplossing snel uit het gebied der hooge temperaturen 
gebracht , waarin diamant zich snel omzet in graphiet. 

Een stof waaraan men in den laatsten tij d zeer vreemde 
verschijnselen heeft waargenomen , is het gewone , zoo op 
het oog heel simpel lijkende tin. In een magazijn  te 
St. Petersburg bleek op zekeren dag een :voorraad militaire 
knoopen van tin plotseling in poeder te zij n  overgegaan . 
In een dorpskerk in Saksen openbaarden zich eensklaps in 
de tinnen orgelpijpen legio gaten en · op ' t  laatst viel het 
geheele orgel in elkaar. Een derde voorbeeld : jaren geleden 
werd uit Rotterdam in een strengen winter een hoeveelheid 
Banka-tin per spoor naa r �Ioskou verzonden , die op de 
plaats van bestemming bleek in poeder te zij n  uiteengevallen . 

Door de welwillende tusschenkomst van prof. 0 0  h e n  ,. 
die dit verschijnsel bestudeerde , kon spreker verschill ende 
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voonverpen , op  die zonderlinge stofverandering betrekking 
hebbende , laten zien. lIet vvonderbaarlijkste is ,vel , dat als 
Inen het gedeterioreerde of grau"ve met het gave of witte 
tin in aanraking brengt , het eerste als een snletstof werkt , 
die het gave tin aantast , totdat dit ten slotte ook ineenvalt. 
:Men n081nt dat de tinpest. 'Vooral voor Nederland , dat met 
zij n Banka-tin op de tinmarkt zooveel beteekent , is deze' 

ziekte een veeg verschij nsel , en niet aanmoedigend is de 
conclusie van het ,vetenschappelijk  onderzoek , dat alle 
tin in metastabielen toestand verkeert. �Ien heeft er  vooral 
voor te waken , dat men uit de Inagazij nen het grauwe tin 
zorgvuldig venvij dert , daar anders de overige voorraa d 
met besIlletting bedreigd wordt. Vooral bij lage temperatuur 
gaa t die besmetting en die voortwoekering zeel' snel .  Spreker 
liet een reeks fleschjes rondgaan, afkOlllstig van prof. C o  h e n ,  
waarin gaaf tin Illet grauw tin als ' t  ware ,vas ingeënt en 
de verschillende stadiën van verwording duidelijk te zien 
waren. 

Deze laatste voorbeelden van toestandsverandering der stof 
zijn niet Olnkeerbaar. Zoo ook b ij tin , dat uit den grauwen 
staat niet nleer in den witten overgaat. 

Nog een ander dergelijk verschij nsel van zeer recenten 
aard , insgelijks door prof. C o  h e n  bestudeerd , maal' nog 
niet verklaard , is de zonderlinge verandering die antimoniurll 
ondergaat , wanneer Inen een zwakken electrischen stroom 
door dat Jlletaal heenleidt. De aldus electrolytisch afgescheiden 
metaaldeeltjes zij n dan explosief geworden. Bij aanraking 
van die deeltjes gaan zij op eens over in een anderen , 
toestand, wat door spreker in  een fraaie proef gedemon
streerd werd . 

. AI die vormveranderingen zijn nu  gegrond op het ver
anderen van den energie-inhoud van de stof. 

Dij een geheel andere reeks van veranderingen , pas In  
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�en laatsten tijd bestudeerd , werd ten  slotte door spreker 
stilgestaan. :Men kan alle stoffen , vooral de metalen , in een 
toestand brengen van ontzaggelijk fijne verdeeling. In een 
kolfj e  vertoonde spreker een bloedroode , heldere vloeistof , 
die men zeker niet zou hehben gehouden voor zilvermetaal . 
Toch was dit niets anders dan een vloeistof met langs 
scheikundigen weg uit een zilververbinding afgescheiden 
zilver , in uiterst fijne verdeeling. Zooals men weet ligt de 
golflengte van het licht (400 tot 800 millioensten van een 
millimeter of mi�ronmillimeters) onder het bereik van het 
moderne microscoop. Welnu , die zilverdeeltj es zij n  nog veel 
fijner ; zij meten niet meer dan 1 0  à 20 van die micron
millimeters. Die roode zilvervloeistof nu vertoont zeer eigen
aardige verschijnselen. Met gereflecteerd l icht doet de vloeistof 
zich groenachtig , met doorgelaten licht rood voor. Door 
coägulatie van die zilver-vloeistof heeft men nu zilver 
precipitaten gemaakt , waarvan spreker er verscheidene voor 
zich had , die , uitgestreken op papier , de fraaiste kleuren 
vertoonen , van smaragd tot goud. 

I-Iet merkwaardigste van die vormverandering is echter , 
dat daarmee gepaard gaat een totale verandering in eigen
schappen. In de studie van den colloïdaal-toestand del' 
stoffen meent men den weg gevonden te hebben om eindelijk 
iets meer te weten te komen van de fermentwerkingen in 
het dj erlij k lichaam. vVerkingen als de catalytische van een 
giststof , die in staat is  een onbepaalde hoeveelheid meel in 
zuurdeeg om te zetten , hebben ook in ons lichaam plaats , 
waar tal van s toffen op de natuurlijke processen in dien 
zin werken , dat die processen sneller plaats hebben. Platina 
nu is een dergelij k:e catalysator. Tot toelich ting werd dool' 
spreker platina in een gasvlam tot gl oeihitte gebracht en 
het gas uitgedraaid ; in het volgend oogenblik zag men het 
platina het gas zelf aansteken. lIet me taal versnelt dus het 
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oxydatie�proces van het l ichtgas i n  die mate , dat het platina 
weer begint te gloeien en het gas daardoor aansteekt. 

Spreker liet nu in projectiebeelden die catalytische werking 
zien van de anorganische fermenten. 

De platina-vloeistof , waarin  dat metaal even fijn verdeeld 
is als wjj daareven zagen bjj het zilver , oefende een zicht
bare werking- uit op viTaterstof-peroxyd ,  dat bjj aanraking 
lllet de catalytisch werkende platina-vloeistof ontleed werd 
in water en zuurstof. Zoo ,vorden nu alle gistingsprocessen 
versneld of ook wel vertraagd onder den invloed van 
catalysators. Een van die catalysators is het bloed. Daarin 
komt nameljjk een stof voor , die de oxydatieprocessen , 
welke wjj voor onze stofwisseling noodig hebben , versnelt .  
Met een l ichtbeeld toonde spreker die werking van . het 
bloed , en ook de tegenwerking van vergiften , die den 
catalytischen invloed van het bloed opheffen. Door eerst 
den platina-catalysator met blauwzuur te vergiftigen en 
vervolgens hetzelfde te doen met bloed , demonstreerde 
spreker de volkomen analogie tusschen het bloed en die 
vloeis toffen , wat hun catalytische werking betreft. 

Wjj hebben alzoo de eigenschappen van de stof op allerlei 
wjj zen zien veranderen , het laatst door haar te verdeelen 
zoo weergaloos fijn , dat men gaat vragen : ,vaar ligt de 
grens ? Kan men de stof eIken willekeurigen graad en soort 
van verandering laten ondergaan ? Kunnen wjj weer 
alchimisten worden ? In fij nheid van verdeeling vormen 
de colloïdale llletaal-vloeistoffen de grens niet nleer. In het 
gebied der electronen , waarop prof. L o l'  e n t  z zjjn electro
magnetische theorie heeft gebaseerd , vindt men stofdeel tj es ,  
waarvan één waterstofatoolll el' een duizendtal bevat. Op 
dat gebied ontstaan , naar de opvatting en het onderzoek 
van R u t  h e l' f 0 l' d , nieuwe elelllenten en nadert men 
feiteljj k tot de eenheid van de stof. Inderdaad een mooi 
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terrein o m  d e  fantaisie een oogenblik te laten werken .  Wij 
schijnen te komen tot het wij zigen van alle eigenschappen 
der stof. Zelfs het gewicht , de zwaarte , die toch elke stof 
heeft , zou men zeggen , b egint te wankelen. JYIet de nieuwe 
theorie der zwaartekracht , die prof. L o r  e n t  z ons wellicht 
zal geven , gaat ook ons gewoon begrip van zwaarte der 
stof verloren. Zoo houden wij ten slotte over een stof 
zonder eigenschappen en zal men , na aftrek van alles wat 
afgeleid is uit de gegevens der zintuigen , nog mogen spreken 
van een substantieele rest ? JYIet dit betoog , gegeven op 
natuurwetensch8 ppelijken grondslag , wordt het wij sgeerige 
materialisme niet weinig verzwakt. De vij and komt van 
een kant , van waar men hem het allerminst zou verwachten. 

De scheikundigen in de vergadering waren van meening, 
dat deze voordracht van dr. E n k  1 a a I' een der beste was 
in den laatsten tij d gehoord en het leekenpubliek dacht er 
ook zoo over. 
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1. 

De levenswij ze der galwespen. 

Prof. H u  g o d e V r i e  s opende Zaterdag 8 :November des 
namiddags te 2 uren voor een vrij talrijk auditorium zijn botanische 
voordrachten met een woord van dank aan het bestuur der Mij 
Diligentia en aan den heer R o s  e ,  die hem door zijn krachtig en 
steun en groote belangstelling in staat stelde ook dezen winter 
een reeks voordrachten tè houden. Zij zouden geheel gewijd zijn 
aan het leven der gallen en gal vormige insecten , derhalve aan 
de studie dey kleine organismen , die zoo'n groote rol in de 
natuur spelen , gelijk ons indertijd wijlen prof. H a r  t i n  g zoo 
boeiend verhaald heeft in zijn belangwekkend werk : " de macht 
van het kleine" . 

H et onderwerp voor deze eerste voordracht was : " de levens
wijze der galwespen". 

Wanneer men in Januari of Februari op een mooien dag naar 
buiten gaat en het eikenhout nauwkeurig beschouwt , ziet men 
overal knoppen , kleine puntige bruine uitsteeksels. Hier zit er 
één , daar ziet men er velen bij elkaar , die dus een groep vormen. 
Deze knoppen bestaan uit schub ben , die in zich de j onge blaadj es 
besluiten. Op de plek waar de knopschubben zijn vastgehecht , 
vormen zij een ring .  Bij mooi stil weer nu kan men op die 
knoppen insecten zien zitten . Dit zij n betrekkelij k groote galwespen , 
die op een eigenaardige wijze op die knoppen zitten . De knop 
wijst naar beneden , terwij l het dikke achterlijf  tegen den knop aan 
rust en de pooten en sprieten met den knop in voeling blij ven. Het 
dier zit heel stil en kan soms wel twee uur in die zelfde houding 
blijven .  Wanneer men de verri chtingen van die wesp nauwkeurig 
wil gadeslaan , moet men voorzichtig het takj e met den knop 
afsnijden en met het insect in  een buisj e met aether brengen. 
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Het dier wordt dan bedwelmd vóór het van houding heeft kunnen 
veranderen. Snijdt men den knop open , dan kan men nagaan 
welke veranderingen er in het inwendige hebben plaats gegrepen. 

Het insect bezit een stekelig orgaan , de zoogen. legboor , die 
uit drie deelen bestaat , die eigenlijk een soort van rails vormen. 
Deze drie afdeelingen zijn in de lengterichting over elkaar ver
schuifbaar. 

Het onderste deel van die legboor is een soort zaag met 
scherpe harde zaagtanden. Door middel van die zaagtanden snijdt 
het insect het topj e van den knop af en dat wel juist onder de 
onderste schub. 

In de daardoor ontstane opening legt het insect zijn eieren 
door middel van de zoo even genoemde inrichting in de legboor. 
De  eieren komen nl. in  het middelste kanaal en worden door de 
bovengenoemde schuivende beweging voortgeduwd. Daartoe hebben 
.die eieren een eigenaardig aanhangsel , nl. een holle buis , waar
over de inhoud van het ei zich verdeelen en gemakkelijk door 
het nauwe kanaal van de legboor bewegen kan. 

Is de tocht volbracht , dan herneemt het ei weder zijn vroegere 
gedaante. Op deze wijze legt de gal wesp honderden eieren naast 
elkaar , laag boven laag. Is dit afgeloopen , dan vult zij de geheele 
ruimte met een dikke heldere slijmmassa , die alle eieren omgeeft 
en de wonde van de lucht afsluit. Het w eefsel rondom de wonde 
begint nu te. woekeren , d.  w. z .  het begint nieuw weefsel te 
,vormen , dat de wond verder afsluit. To t zoo ver is het een ge
wone woekering. Er vormt zich hier echter geer.. kurklaagj e , 
zooals gewoonlijk geschiedt , want dat zou het ontstaan van 
gallen beletten . De galmoeder schijnt dj t op de eene of andere 
nog niet bekende wijze te  verhinderen , zoodat er geen kurk
vorming plaats heeft. 

Het aldus ontsta ne weefsel woekert voort , sluit de eieren 
langzamerhand geheel in en vult dan met de slij merige massa 
de ruimte tusschen de eieren. Dit geschiedt zoo met alle lagen. 
De kiem van de galletj es is nu  gelegd , zij moeten zich nu verder 
ontwikkelen. Dat geschiedt in  den loop van den zomer. De ruimte ' 
tusschen de verschillende eieren wordt dan grooter , de eieren 
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kunnen zich beter ontwikkelen . Rondom het weefsel heeft zich 
een nieuwe laag weefsel gevormd , uit een soort cambium , welke 
laag ongeveer den vorm van een kussen heeft. Daaromheen 
groeit een kurklaagj e . Wij kunnen  nu spreken  van galappels. 

Vooral in Juni en Juli , soms nog wel in Augustus vinden 
we die gallen zeer veeL Zij hebben een glinsterende huid en zijn 
soms bijna zilverwit van kleur. Op de gallen vindt men dikwijls 
het topj e van den bladknop nog heel losj es bevestigd. Verzamelt 
men een aantal van zulke gallen in een glas , dan kan m en het 
ontwikkelbgsproces verder nagaan. Uit de gallen ziet men dan 
galwespen vliegen. E igenaardig is het echter, dat er verschillende 
soorten van insecten te voorschij n komen. Soms wel drie ver
schillende typen , die zich van elkaar onderscheiden door slankeren 
bouw en de lengte van de legboor.  Deze verschillende insecten 
kunnen soms weder in 30 à 40 andere soorten onderscheiden 
worden. 

Eigenlijk zou er maar één soort insecten uit de gallen moeten 
komen , n.l: de j ongen der galmoeder. 

Het blijkt echter , dat ook andere dieren hu.n eieren in het 
galweefse] leggen , wanneer de eieren der galmoeder daarin reeds 
aanwezig zijn. 

Deze insecten zijn :  1e de lnquilinen , ook wel genoemd commen
salen of medebewoners. Zij hebben een kleiner lichaam en een 
kleinere ] egboor dan de andere insecten. 2e de Pa7·asieten. Deze 
insecten leggen hun eieren in de kamertj es der galwespen.  Om door 
de dikke weefsellaag heen te dringen , hebben zij een langere 
legboor noodig. De larven dier parasieten maken zich van het 
aanwezige voedsel meester en verdringen of dooden de andere 
larven. Of de parasi eten in grooten getale in een gal aanwezig 
zijn , blijkt al spoedig. Wanneer de gal alleen eieren van de 
galmoeder bevat , valt zij van den tak af en de dieren , die er 
nog in zijn ,  overwinteren op den grond. Zijn er echter parasieten , 
dan blijft de gal tot ver in den winter op den tak zitten. Die 
galappels worden dan geheel uitgevreten en verteerd , zoodat ten 
laatste de wanden der kamertj es er uit steken. 

De Parasieten en lnquilin en hebben niet veel overeenkomst 
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met d e  galmoeder ) doch o�k d e  galwespen , die uit d e  eieren der 

galmoeder onts taan, verschillen van dit insect. De j onge galwespen 

zijn veel kleiner en zwakker gebouwd en bezitten vleugels. Hun 

legboor is kleiner. Zij verschillen dus veel " van het moederdier. 

Wij hebben hier te doen met generatie-wisseling , een verschijnsel 

dat eerst sedert korten tij d bekend is. Vroeger nJ. hield men 

deze dieren voor een geheel andere soort en gaf men ze ook een 

anderen naam. 

Het proces is dus als volgt : 

De Biorhiza a ptera (het ongev leugeld insect) brengt de ie'ras 

te1·minalis (gevleugeld insect) voort en deze laatste is weer de 

moeder van de eerste. Wil men de levenswijze der gallen nauw

keurjg bestudeel·en , dan is het beste ze in  een glas te verzamelen 

en ze van daar over te brengen op een kiemplant van den eik. 

Men zou bijv. een eikel kunnen laten ontkiemen en op het drie

of vierj arig boompj e een proef nemen. 

Tot de galwespen behooren ook de zoogenaamde lensgalletj es , 

die op de achterzij de van de eikebiaderen en onder verschillende 

vormen kunnen voorkomen . 
Op een blad vindt men soms wel 20 of 30 van zulke lens

galletj es , die met een klein steeltj e aan het blad vastzitten . Half 

October ongeveer vallen zij bij mooi weder af , d. w. z. de goede 

gallen , want die , welke parasieten bevatten , vallen met het 

blad af. Wanneer men die afgevallen galletj es verzamelt en 

bewaart , dan bemerkt men dat zij langzamerhand een verandering 

ondergaan . De lensvormige lichaampj es n . l .  zwellen op , zooriat 

zij dubbel-lensvormig worden. 

Vooral het schoteltj e of de Neuro terus laeviusculus zwelt sterk , 

een an dere soort , het manchetknoopi e of Neuroie1"ZlS nu mis1J'La, tis 

doet het minder. In dien to estand zijn beide soorten echter 

moeilijk van elkaar te onderscheiden. " 

Ook het inwendige dier gallen verandert. In het weefsel vindt 

men een groote kamer , waarin één ei. Dit ei wordt omgeven 

door zetmeel (eiwit en olie) , het voedsel van de larve. Dit 

voedsel groeit steeds weder aan en laat de larve genoeg ruimte 

voor _haren groei. 
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Heeft de larve zich genoeg ontwikk eld , dan wordt zij  pop en  

verlaat ei ndelij k al s galwesp haar omhulse1 . Dit geschiedt in het 

voorjaar op een mooien dag als de knoppen der eiken uitloopen. 

Zoo'n galwesp gaat op haar beurt weder eieren leggen en doet 

dat op de volgende wijze : 

Zij tracht een paar bladschubben op te l ichten , schuift hare 

legboor er in , buigt die om , en zoekt een plekj e tusschen een 

paar toegevouwen blaadj es. Daar wordt het ei gelegd , waarvan 

de steel in het weefsel van de as terecht komt. In zoo'n knop 

worden 3 à 4 eieren gelegd. Sommige van die eieren worden 

mooie , heldere en doorschij nende gallen , zoodat men de larve er 

in kan .zien liggen (besgal) . Een enkele maal vindt men de gallen 

aan den rand of aan de bovenzij de van het blad. Doch d ie  

gevallen zij n heel  zeldzaam. Ook komt het voor  dat twee eieren 

dicht bij elkaar gelegd zij n en een dubbelgal vormen. 

Niet alleen in bladknoppen worden de eieren gelegd , · ook in 

de bloemknoppen van den eik komen ze  voor. Zoo vindt men 

dikwijls gall en op de meeldraden en stamperbloemen , dus op de 

katj es der eiken. 

Waar zi ch echter aan die katj es een galbes bevindt, daar vallen 

deze niet af , zoodat men ze in Mei en Juni nog aan de boomen 

ziet hangen. 

Is zoo'n ei tU8schen de j onge blaadj es in den bladknop gelegd , 

dan ondergaat het een groote verandering. Er vormt zich n.l .  

woekering , de ruimte om het ei  wordt aangevuld , er ontstaat 

een walletj e om het ei. Tegelijk zakt het ei , kruipt door het 

blaadj e heen en bevindt zich eindelijk onder aan het blad , 

t erwijl het eerst aan de bovenzijde lag. Het wordingsproces van 

de galwesp gaat nu verder den gewonen gang. Uit het ei ont

wikkelt zich de larve , die tot pop en eindelij k tot wesp overgaat . 

. De  lensgallen geven onbehaarde besgallen , terwijl de schotel

gallen behaarde besgallen vormen. Ook gladde schotelgallen 

komen voor. 

Sommige gallen , de z .g. handelsgallen , worden alf:! looistoffen 

gebruikt ,  o. a. de Hongaarsche gallen. 

Voorbeelden van gal len zij n verder nog de Ital iaansche zi lvergal 
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(Cynips argentea) , d e  Medusakop (Italiaanseh) e n  onze inheemsche 

op den ei k voorkomende wortelgal . 

�Iet groote belangstel ling werden de menigvuldige preparaten, 

door den hoogleeraar achtereen volgens behandeld , aan het einde 

der voordracht van naderbij bezien.  

11 . 

Eikengallen. 

De hoogleeraar herinnerde in den aan vang zijner rede aan de 

goede gewoonte van zijn hoorders en hoorderessen om , naar 

aanleiding van het gesprokene , vragen tot hem te richten . Een 

van die vragen , over het bevriezen van plantendeelen , zou hij 

de volgende maal met afbeeldingen duidelijker demonstreeren. 

Thans daarover alleen het volgende. Evenals het vriespunt van 

met al cohol vermengd water (alcohOl-thermometers) lager is dan 

dat  van zuivel' water , zoo is ook het vri espunt der plantensappen , 

die bestaan uit een oplossing van verschillende stoffen in water , 

lager dan dat van water , zoodat planten bij 0° niet bevriezen , 

en , eenmaal bevroren , bij h�t vriespunt weder ontdooien. Men 

. ziet dat bij voorbeeld duidelijk aan Aucuba's, wier bladeren bij 

vriezend weer zwart wotden en slap gaan hangen , zoodat de plant 

dood lij kt. Maar ze leeft weêr op en herneemt haar OorsI'l'onk elijken 

stand en kleur , wanneer de teml)eratuur der omgeving nog ond�r 

het vriespu nt staat. 

Thans overgaande tot zij n onderwerp voor heden : de bladgallen 

van den eik , wel de meest bekende in deze streken , herinnerde 

spreker dat men in het najaar aan den onderkant der eikebiaderen 

in grooten getale die gall en in den vorm van kogelronde voor

werpen aantreft. Van de door hem meêgebrachte verzam eling had 

spreker enkele opengemaakt om te doen zien hoe daar binnen in 

een kogelronde ruimte de larve van de gal wesp leeft. Maar andere 

gallen zij n reeds verder ontwikkeld . De lar ve is daar reeds tot 

pop of insect o vergegaan en wacht op een stillen , wannen dag 
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o m  d e  gal t e  verlaten e n  weg t e  vliegen . Daarto e maakt het' d ier 

van uit de kamer waar het tot ontwik keling is gekomen , een 
kanaal en bl�ft dicht ond er de opperhuid der gal het geschikte 
oogenblik afwachten om z� n entrée i n  de wereld te d oen. 

Gelukt het , een gal in dien r� pen toestan el van het blad te 
nemen en brengt men ze in een warm vertrek , dan heeft men 
kans het dier er uit te zien komen . Met een van die gall en was 
dat spreker dien morgen gelukt ,  Men zag het diertj e  in een fleschj e 
rondkruipen. 

Zoo 'n gai wesp nu , die in  N o vember of Decemb er uit de blad gal 
(Dryophanta folii) komt , zet zich op een knop van een eik .  Het 

dier blij ft met de sprieten in aanraking met (len tak , waarop het 
zit , en steekt z� n scherp e , hard� legb o or ) die anders tegen het 
kogelronde o nderlichaam aanl i gt ) i n  d warse of overlangsche richti ll g 

door den knop , en wel vlak o n d er de  allerj ongste blaadj es. Daar 
legt de wesp een ei ) alt� rl zoo veel mogel � k op het middellmnt 
van den top van den groeien 'l en kegel . Slechts één ei word t 

gelegd . Dit ei begint dad el� k  op de omgeving te we rken . 1-:1 et 

zondert een stof af , di e een prik k el veroorzaakt , welke d e n  
groei van d e n  l)ladknop abnorm aal maakt. E r  vormt zich ron dom 
de  basis van het ei een steeds groo ter wordend wal letj e ,  een 

ringvormige massa , die eindel� k om het ei heengroeit , zoodat het 
sch� nt. ; alsof dit l aatste ingezonke n is . Door deze woekering 
worden ook een aa nhtJ j onge blaadj es opgelicht ; er ontstaat dus 
scheiding der onderste en bovenste blaauj es door de vorming van 
de gal . Is de gal b�na vol wassen , d an z iet men haar uit de 
kn opschubben te voorschij n  ko m en .  In het ei bevin dt zich n u 

reeds de larve , d ie in h et beg i n niet heel hard groei t en lan gen 
t� d i n  de eisch] l bl� ft .  

De gal groeit in tusschen ,ercler en nu k u n n en zich twee '1er
sch� nselen voordoen : 

1°.  de gal kan schU nbaar zoo d i  ep i ngezo n ken  z� n )  n am eJ jj k 
tot aan de  knopsch llb ben , dat alleen deJl;e zich o n d er de gal verder 

ontwikkelen ; 
2°.  de gal is niet zoo d iep ingezon ken , zooclat er zich tusschen 

de  gal en de k nopschubb en nog blaadj e s  k u nnen vormen ; dan 

G 
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ziet m e n  bte r e e n  b ebbdenl takj e uitgroe i e n ,  d a t  a r\.l1 (l e n  to p  

e e n  gal v er to o n t .  

H e t  eerste ge ,'al komt veel algemeener vo or (h n h e t  t-wect1 e .  

D eze gaJ l etj es zt j n zee l' k l e i n  e n  d o nk erp aarsch v a n  k le u r.  S o m s  

zij n  ze bij n a  niet  van de  kn o p p e n  te o n dersch e i den . 1\1en n o emt 

ze Tascltenuel'ggal Le?/ . 
Prof. B e y  e r i n  c k te Delft heeft. in zij n u i tgebreid e "stu c1 ien  

o ver de l e v e n s w ij z e  d er galwesp en veel bij ge d ragen tot d e  kennis  

van die  galle n .  Hij zaaide n1 .  eikels uit , l i et de  Tascbenberg

galwesp op het 2 ·  �L 3 -j ar i g e  ei1\. e b o o ll lpj e e i e r c n " l egg e n  c u  

bestudeerde op deze w U ;w de  res ultate n .  
D e  Tasch : nberg-gall e n  b eb be n  d u s  gen erat i e w' i sseJ i ngo  

Uit de bl adgal l en kom en gesb chtloozp i n seet en .  U i t  cle Tasch e n

bnggallen vli egen mann elij k e  en vrouwelij k e i n secte n , die  zich 

paren , waarn a d e  eieren g elegd v,r orc1en . 

D i e  galwespen \7 al1  Tasche n b erg ( v00rj aarsgal) l eggen b u n  

eieren i n  een bo ofd- of zij n erf v a n  ee n b l a d .  Zij steh: e n  daartoe 

bun k leine l egboor i J l de n erf en maken een w o n d e .  

\Va nn eer m e n Z ü O ' Jl lJbd af b reekt e n  e e ll ill sn�j cl j Il g  m aakt o p  

de plaats van de "\\Toml , k a n  men z i e n  ",;rat er gebeurd is .  H e t  

b l ij kt dan , d at d e  legu oor i n  de vaatb l1 n cl els  v a n  de n erf i s  
gedro nge n e n  daal' bet  ei  1 z o o  veel  mogel ij k i n  bet midden ) beeft 

n e ergelegd . D e  aamvez i gh eid van bet ei veroor zaakt e e n  prikkel  

e n  d o et e e n  z well i ng o ntstaan in de éhvarsrichti ng.  D o o l' di e 
Zlvel ling bal 'si:,( ::;n de o m l i ggend e "\veefsels e n  ,vel eerst d e  b i nn en ste 

weefsels  en  daf�rn a  de b n j ten s t e .  Er k o m t  dus een o p e n i n g i n  

d e  nerf , wel t e  o nderschej rlen van die , wel k e  door 11 et i n sect 

gp,maakt is .  Steeds gaat de weefsel wo ekeri n g  voo rt. In h et n erf

w eefi.� el besl o t e n  l igt n u  een k lein galletj e met d e  larve j n d e  

eischil .  Dez e  on t wik k elt zich h i er verder , d o ch bl ij ft Jl j et 0 v  

dezelfd e  plaats , maar begeeft zlch naar bet m i. dd e n  der gal , dus 

bu i t en de n erf. T t Lssch e n  de e erste e n  t w e e d e  verblij fp l a ats der 
bl'\�e  o n t wik kelt z i ch nu hn gzamerh ancl nieuw gal weefs el. I n  

dien  t�j ll j s  o o k  h e t  l n  w e n d i ge d er gal '7era n d en1 . D e  la.r w e  heeft 

to t n u  to e h et vo eclsel in de gal 0 l\�ezog e n ) doch he eft het dier 
kop- en mond declen gekregen , d an begi n t  het 't  1' 0e c1.:;el  af te et e n .  
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Nu bestaat de  larf kamer uit t w eeërlei  we
-
efs el s : 1 e  het voed i ngs

weefsel , 2e het steencel lenweefsel . Dit l aats t e  weefsel is h ard e n  

vormt een b e sc hermen den muur om d e  larf kamer. De steencell en 

z� n n1 . C-vormig , aan den eenen kant har d , aan den  anderen 

kant vliezig. Ontwikkelt de ] arwe zich in die mate , d at h e t  
' voedingsweefsel geheel opgelJruj ld is , clan k omt het steencellen

weefsel aan de beurt .  De d u n n e  wand der cellen vormt zich tot 

blazen , 10 , 15  ja wel 20 maal zoo groot als de oorspronk elij ke 

celleti es .  In deze r u i m t e  w ord t n u  het voedsel (eiwit en olie) 

opgehoopt , waartusschen zich nog alt� c1 de steentj es uit het 

steen cellen weefsel b e v} nden , . die vr o ege r daaraan de hardhei d 

ga v e n .  Deze  steentj es n eemt de 1<1r \' e j n  h e t vo edsel m ede op en  

wanneer men later het  darmk anaal van het  i l l sect m i croscolJisch 

onderzoekt , vindt men daari n die st e e n tj es o ok ter u g .  

In de gal b evindt z ich een bruine st of � d e  lo o i sto f , die behal ve 

van technisch belang voor den handel , van hioJ ogi sch gc wicl1 t 

is voor de larve. Dat looizuur heeft d o o r  zij n wrangen , bitteren 

smaak zeer onaangename eigen schap p en voor de Inq ui li  nen en 

de .Parasieten en is dus met  de s tee l l celJ e n  een verdedig i ngs

mid del voor de  larve tegen (lie i n d ri n gers . ��och drin gen de . 
sluipwespen dikw�ls door.  Het is h i er e ige n l ij k een strij cl tnssche n  

de lengte van  de legboor e n  de  dilde v a n  d e  looizu url aag , d ie 

de larve omgeeft. De gro otste galle n zij n  dus beter oesc] l C n n d 

dan de klei nere.  

Op onze ei kebIaderen kom e n n i et all e en de ge won e blacJgallen 

voor , maar ook n og twe e andere s o orten , waar van de eerst e vee l  
kleiner is en de  tweede (lo n given tri s) fraai e rooc1e en ge le  strepe n  

verto ont en niet z o o  algem een voorkomt a] s d e  eerstge n o em d e  

s oorte n .  

E v enals de  gewo n e  hla rl gal h e eft oo k d e  gestre e pte w i ssel 

gen eratie .  Uit het e i. dier g�l wespen k o men n 1 .  o Jl g e8 J ach 1: el �j k e  
wespen , u it w i el' eiere n w e d erom een  g�]J et.i c 1' e v' o o l'8c h ij ll 1 , 0 111 1, j 

dat spreken d .op de Taschen bcrgga J  gel ij kt e n  da ,aro l 1 l  Si Tn i li�;g�tl 

geno e m d  wordt.  

O o k  de kleine b ladgal hee lt w i:� :-) u l g e n era t i e .  Uit het ei der 

wespe n komen o n gesJ ach t e l ij k e  diere n , w el k e  h u n  eiere n b U  \' o or- . 
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keur  op  katj es o f  de knoppen der  eiken leggen , waaruit dan 
man nel ij ke en vrouwel ijke  insecten k ome n .  

De gallen z ij n  een  zeer nuttig handelsartikel. Vooral b et gesl acbt 
Cynips levert veel looistof , die gebruikt wordt voor de l eer
bereiding. De fij nere looistoffen dienen voor kleurb ereidingen , 
o .  a. quercitron is een looistof voor geel kle llring. In gemetselde 
kuipen  worden laagsgewij s huiden en een mengsel van eikeschors 

en water geplaatst. De looistof uit de schors verbi ndt ûch met 
de eiwits toffen der huiden en door die verbinding krijgt de huid 
de voor water o ndoordringbare eigenschap van het leder. Dat 
proces duurt lang , \vant het leder moet bestand zijn  tegen rotting 
en dat is alleen mogelij k wanneer de loo istof langen tij d op de 
huid beeft kunn en inwerken . Niet alle eik enschorssoorten evenwel 
bevatten evenveel looistof , daarom voegt men ook gallen toe. 

Vele soorten van gallen worden te  dien einde gebruikt , o. a. 
zooals boven reeds gezeg<l is , het geslacht Cynips .  

De  gallen worden op d rie verschillende leeftij den geplukt en 
k omen dan als zwarte , groene en witte gallen i n  den handel. 

De witte gal vertoont aan haar oppervlakte een klein gaatj e , 

de plaats waar de wesp een opening gebeten heeft om uit t e  
kunnen vliegen. Daar looizuur oplosbaar is in water , trekt bij 

vochtig weder al het looizuur door de doode opperhuid uit de 

gallen en verliezen zij dus allengs een deel harer waarde als 
handelsartikel. Daarom worden de gallen dikwijls onrijp geplukt , 

in zwarten of groenen toestand.  In de zwarte gallen zit nog de 
larf , i n  de groene staat het insect op het punt om uit t e  vliegen. 

De takgall en en  de k n oppers worden veel i n  den handel aan
getroffen .  

In o ns land komt de takgal (Cynips Kollari) zeer veel voor , 
echter niet als handelsgal. De hoeveelheid looistof i n  de gallen 
is namelij k afhan kehj k van het klimaat , en zoo bevatten onze 
inlandsehe gallen s] echts Ll , 5 of G pCt. looistof , terwij l de  buiten
landsche galsoorten , o. a. Cynips tinctoria of verversgal en de 
knoppers 50 , j a  soms G5 pCt .  looistof b evatten .  

D e  knoppers hebben ecn  zeer eigellaardigen vorm. Zij zitten 

op de eikels en kunnen zoo ' n  eikeltj e  heelendal ollûchtbaar maken 1 
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doo r het te  beëlekken m et h u n  lobbig , puntig li chaam . O o k  z i et 
m e n  ze wel halverwege of ztj deJ ings tegen den eikel aangegroei d . 
1n d e  blo e m pj es van het vrouwel tj k e  k atj e van den eikel ( kleine 
kogelroTI(le liebam en waaruit bovenaan de  stempel steekt ) l egt 
de  galweRp een of m eer ei eren , door de l eg l:� o o r  tllssch en de 
bladschubj es te schuiven en wel zooc1 anig I dat de gal tusschen 
h et latere napj e en eikeltj e  i n  zal groeien . H,onrt o m  het ei groe i t 
w eder het walletj e uit ; de  gal o n twikkelt  zich hoe langer hoe 
v erder e n  z;al  het  eikeltj e o vergroeien , al n aarmate dit minder 
ontwikkeld was , toen het ei  g elegd w erd .  Uit  die knopp ers 
komen i nsecten met g e n erat i ewisselin g ,  die hun n e  eieren btj voor

keur i n  de manlleltj k e  k noppen l eggen ; dan veranderen de meel

draden d er blo empj es in galletj es.  

Het ontwikkelingsproces van d e  takgal komt in hoof(lzaak 

overeen ' met dat van den knopper , h oewel beide gal l en veel i n  

voorkomen verschilJ en. 
A an het einde der voordracht werd a an de aanwezigen 1 die 

weder in grooten getale waren opgek omen , gelegenheid gegeven 

om in tal van preparaten de gallen en i n sect en van nabtj te 
beschouwen . 

Overzic h t  d e r  behan d e l d e  e i ken g a l le n .  

V007:jaaJ'8!jeneJ'a lie . 

(mann el. en vrouwel.) 

'I' eras terminaJis (gal appel) . 
8pathegaster baccarum 

(onbehaard e besgal) . 

Spathegaster tricolor 

(behaarde besgal ) .  

S pathegaster vesica trix 

(blaasgal ) .  

Spat hegaster 'I'aRchen bergi 

Cfaschenberggal) . 

Spathegaster similis (similisgal) . 

lVajaaJ'8!jeneJ'atie. 

(geslachtl oos ) . 

Biorrhiza aptera (wortelgal) .  
Neuroterus len tieu laris (lensgaJ} 

Neuroterus fum ipennis
. 

(schotelgal ) . 

Neuroterus numismatis 

(manchetl{ noop.i es ) . 
Dryophanta folii (groote 

bl adgal) .  

Dryophanta lo ngiventris 

(gestreepte blaëlgal) .  



Voo 7'y'aa7'S[/eJl e?'a tie . 

(ma11 l1 e1 . en vrou w el . )  

Spathegaster verrucosus.  

Andricus pilo sm; (gal dcr 

meeldrad en ) . 

A ndricus cÜ'cularis (gal op de 

Cerris- eik ) . 

A ndricus C erris (gal op d e  

Cerris-eik) . 
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JVaja07'Sgene?'(die. 

(geslachtloos ) . 

Dryophanta di v isa (klei ne  

bladgal ) .  
A philothrix (knopgal ) .  
Cyn i p s  Kollari (houtigE. takgal) . 

Cynips calycis ( k nopp ers) .  

111 . 

De Bedeguar of Rozengal. 

Aansluitende aan het voor veertien dagen reeds behan delde , 

opende professor I) e V r i e  s z� n derde voordracht met nadere 

bijzonderheden aangaande het bevriezen van planten . l\f e n  zou de 

vraag k u n n e n  stellen : hoe ontstaat het �s in  de plantendeelen 

en waardoor wordt d e  ij svormi ng bemoeil� kt ? 

'vValllleer men een gewone roode biet of e e n  suikerbiet i n  

sch�fj es sn� d t  en deze b� vrie7. end weer Lui t e n  laat liggen , dan 

be vriest het sap i n  het weefsel.  Beschouwt  men die sch�i fj es 

nauw ke urig , clan zi et men clat er zich ij skrisialletj es gevormd 

hebben .  D eze bevinden zich niet in de c ellen doch daartnsschen.  

Di e kristalletj es  gro ei en aan j doen het \veefsel re1\: ken en 

ei n delij k scheuren . O ntdooit n u  het weefsel J dan verdwij nt het 

ij s ,  doeh de scheuren b l ij ven ; het weefsel kan d at niet m e er 

herstellen .  D e  scheurtj es zij n ook  d u idel ij k te z i en , vooral al s 

men de schij fj es biet op fotografisch pap ier legt. Dan b l ij ven d e  

plekken , d i e  het weefse l bedek t e , licht ,  tenv tj l het pa,pi er daar , 

waar de scheurtj es en gaatj es zich bevond en , donker getint wordt. 

Bij planten J wIer weefsels m inder sa,pr�j k of wel harder van 

bouw zij n , vormt zich mimler ij s en  z�i l l  d e  scheurtj es o ok klei ner. 

In  een aardappel bij v .  die b etrekkelij k we in ig w ,"tt er bevat , 
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vormt i ich bJ  het u e vri e z c ll slech t s  ,v ei nig ij s e i l  het ,v eefsel  

ve r to o n t  k le i n ere sch e ure n .  De u ah l i ,lkIl oll e n  zij n e e n  yo orbeeld 

van het tegenovergest elde geval .  Z� z ij I l  zeel' waterho u d e n d  e n  

be  v a  tten bij b e 'ni ezen veel ijs , dat gro ot e scheuren in  d e  w e e fs e l s  
veroorzaakt. 

Wan n eer men nu zoo 'n sch9 fj e  biet 1aat be vr iezen en het 

o n der . het m i croscoop b escb o u  wt , ziet m en , dat de cel l e ll z e l f  
o n  v erand er d  z�j n gebl eve n en ebt he t  ij s zich vorm t aan  de  
buitenzij d e .  D e  ij skristalletj es verl e ngen z i ch  e n  h e b ben v o or hU il  
groei water n o o elig , dat z�j aan die cel o nttl' e k k e l l .  D e  s u iker
houd en d e oplossing i n de cel wordt door dit voortJ urend wat er

verlies sterker geco ncentree rl1 .  Als  men  die sterk ere opl ossi ng  

w e e r  buiten zet , z a l  m e n  z e  n i e t  z o o  spo eu ig zie n  b e vriezen .  1n 

de cel daalt dus het vri esp un t naarmate h e t  water er u it ·gaat. 

Het ont staan v an ij s k rist alJ e n  h angt n II af van o mstal l ll jgb eden . 

Een h u lstblad bij v . b e vrip-st paf) een i ge graden o n der nul , ook 
ontdooit h e t  eer clan andere b J a d e re n .  D e  r ec1 e nen daarvan zij n 

d e  d i k k e  op perhuid en db di k te van d e  cellen , zoodat tu sschen 
de cell e n  we in i g ruimt e is voor e ven tu eele ij sv orming . Bovendien 
is  het vocht in de cellen z eer geco n centreerd en het vriespunt 

derhalve laag. li etzelfde verschij nsel vertoon e n  het N i e uw

zeelan d sche vlas en d e  ho n d erdj ari ge A lo ë  of A gave .  

H o e  gemakkel ij k e r  een  pla n t b e vriest , d e s  te gevaarl ij k er 

voor het l e v en ; wan L d e verscheurde weefsels zij n n i et meer in 

staat zich te h erstell e n . 

De tweede vraag tot spreker gericht , getu j gde van zeer veel 

be1angstell ing v o or het om1erwerp van clez en winter. H et verz o ek 

was n . l .  tot b e rn g e k o m e n  om e e n  opgaaf van een ige werk en 

o ver gal l en . Prof. D e V r i  e s  voldeed m et te meer gen o egen 

aa n dit verzo ek , daar het hem i J l  d e  gelegenb eid stelcle hulde 
te  brengen aan d e  groote ve r\b e n8ten van o n zen landgen oot 

professor B e  ij e r  i n  c k  te D e l ft .  

Bijna a l 1 es wat tegen w o o rc1ig v a n  d e  J e v e n s w jj;t,e en l e v e n s

'v errichti l l g e n  d er gal l e n beken cl j s , d ank t  d e  w e te n s c l mp aan d e  
ij verige o n d erzo e k i  nge n v a n  dien gel eerde . Als algemee n e  gal

litteratu ur raadcl e sJ?reker c1e eb ssertat i e  van gen o emden ho ogleeraal' 



88 

aan ) evenal s d i ens verhandeling over de gal wespen.  Vervolgens 

een studie van A d  1 e r over de  generati ewisseling der gal wespen ; 

een werk over de knoppers en de kol lari-gal l en van B e  ij e I' i n  c k ; 

verhandelingen van JY[ a y 1' ) die helaas uitverkocht zij n .  Hierin 

vindt men in kort bestek afbeeldingen van alle Europeesche 

gallen . Verder bestaan er nog twee practisch ingeri chte werken 

van Fransche schrij vers ) waarvan het eene lijsten bevat van alle 

gallen )  gerangscbikt naar de planten waarop zij voorkomen , 

het tweede afbeeld ingen benevens een determineertabel (Houard 

et Darboux : Catalogue systématiq ue des Zoocécidies 1901 . )  

Na deze vragen beantwoord te hebben , ging spre1\:e1' over tot 

het eigenlij k e  onderw erp van dezen mi ddag ) nl. de Bedeguar 
of Rozengal. 

Met den naam Bedeguar , die van Arabischen oorsprong is , 

bestempelt men bet mosachtige weefsel van gemengd roode en 

groene kleur ) dat dikwijls op de stengels der rozen wordt aan

getroffen , zoowel op de wilde als op sommige gekweekte soorten . 

Van die rozengal komen twee variëteiten voor , n . l .  de mos-Bedeguar 

en de stekelige Bedegnar . Eerstgenoemde onderscheidt zich door 

tot een mosachtige massa ineengevlochten gekrulde of vertakte 

draadj es. De tweede soort vertoont scherpe punten of stekeltj es .  

Die bedeguars zij n volstrekt niet zeld7.aam , maar men merkt ze 

vaak niet  op , omdat men er geen gal in  herkent. 

Op de hondsroos komen beide soorten voor. Op de gewone  

duinroos vindt men de eigenlij ke bedeguar echter niet , of heel 

zelden . Daarop treilen we meer de  Rhod ites Spinosissimae , 

R. Rosarum , TL Eglanteriae en andere gallen aan . 

N u eens 7.itten die gallen op de  bladeren , dan wed er op kelk , 

k roonblad of meeldraad . Soms is d e  bloem bijna geheel in gal letj e s 

veranderd. Slechts aan den on derkant vindt men dan nog den 

rozebottel. 

Die galletj es verto onen zich onder v erschillende vormen , ze 

zijn rond , stekelig en komen in groepen of afzonclerl� k voor. Zij 

ontstaan echter allen op dezelfde wij ze.  

De galwesp ) die de eieren legt , is fij ner en  tengerder dan de  

eikengalwespen.  ,Vanneer men de Ie yens �errichtillgen dier wespen 
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wil nagaan , moet men h u n  gallen i n  rij pen toestand , dus i n  het 
naj aar in een :fl.eschj e verzamelen. De gal len sterven dan lang
�amerhand af , maar het dier blij ft er in voortleven. Laat in het 
voorj aar komen de j onge wespen uit de gal. Zij zoeken niet 
zooals de  andere galwespen dadelij k  een knop op om bunne 
eieren in te  l eggen , doch wachten tot de knoppen meer ontwikkeld 
zijn , d. w. z .  tot d e  schubben zij n afgevallen . 

In het hart van zoo ' n  knopj e met zij n zachte weeke blaadj es 

dru kt het dier zij n legboor en legt zij n eieren. Het ei is gelij k 

aan dat der gal wesp , het is n . l .  langwerpig en gesteeld. De eiken

galwespen scheiden een slijmerige massa af , die als een bederf

werende stof de eieren omsluit. Dit is hier echter niet noodig , 

omdat de groei  zoo  buitengewoon snel i s .  Maar om te voork omen 

dat de eieren losraken , schuift de legboor , vóor dat de eieren 

gelegd worden )  een klein kleefsto fpropj e tegen het betreffende 

plantendeel , waartegen het ei dan wordt  aangedrukt , zoodat het 

spoedig vast zit. Heeft het moed erdier , de Rhodites rosae , haar 

taak volbracht , dan vliegt het weg.  Nu gaat het ei zich ontwikkelen 

op dezelfde wijze alf; bij de eikengallen. Er ontstaat n.l. weefsel

woek ering om den voet van het ei. Het weefsel groeit zoo sterk 

uit , dat het ei als het ware vastknij pt. Daarcloor wordt het 

puntig van vorm en blij ft ste vig vastz itten. Het weefsel groeit 
verder uit en vormt na verloop van eenigen tij d  een bolvormigen 

uitwas om het ei. Wanneer het ei nog maar ten halve  bedekt 

is J zien w e  de eigenaard i ge stekels reeels uitkomen , die weldra 

over de geheele gal opp ervlakte aanwezig z �j n .  

Soms liggen die e ieren op eeni gen afstan d van elkander. Het 

gebeurt echter ook wel , dat ze  vl ak bij elkaar gelegd zij n , In 

dat ge val on twikkelt zich aan van kel ij k om elk ei een galletj e ;  

langzamerhand echter groeien ze  in elkaar , zoodat een aantal 

eieren in é é n  omhulsel k o men te l iggen . Snijdt men zoo 'n samen

gest elde gal overlangs <loor , clan ziet men verschillen d e  k l ei ne  
larfkamertj e s ,  waarin  zich de  j o nge <li eren b8vinden . De rozenga1 

is meestal same ngestel l ,  een e n k e le  maal sl echts komt een enkel

voudige gal naast een samengestelde voor .  

Eigenaard ig is het , dat  htt mos  der  mosrozen veel o v ereenkomst 
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vertoont met chtt van d e n  bedeguar en z ich in  hoofdzaak daarvan 
onderscheidt door klierachtige topj es aan de uiteinden der draadj es. 
Die overeenkomst doet het vermoeden ontstaan , dat wellicht all e 
rozen een niet tot ontwikkelin g gekomen vermogen bezitten om 
mos te vormen , van welke latente eigenschap de bedeguar-wesp 
partij trekt .  

Terugk eerende tot c1e ontwikk eling van de gal , wees spr e k er 

er op , hoe ook in de rozengalleti es zich het looi stof houdende 
weefsel vormt en daarbinnen de laag voedingsw eefsel , die het 
j onge dier omsluit .  Ook hier dient de wrange looistof om de 
Inquilinen en Parasieten af te weren . 

In Juli of A ugustus zij n de gallen volwassen .  Men treft dan behalve 
de enk elvoudige en sameJ\gestelde , nog vele tusschenvormen aan. 

Zeer interessante preparate n , waarin het geheele ontwikkelings
proces van ei tot insect ,vas voorgesteld , waren door spreker ter 
bezi chtigi ng  neergezet. Uok  0ll de gewone  klaproos komen 
gallen voor .  Zooals bekend is , bezit de  klaproos een vier
b laderige bloemkroon , en daarbi n n e n  rondom het knodsvormige 
vruchtbeginsel een krans van m eeldral1 e n .  'V 8,nneer de knop 
opengaat , scheurt de kelk van onder open en valt af. Is de blo em 
ui tgeblo eid , dan blij ft het vruchtbeginsel met z-;ijn  blauvmchtigen 
met een aantal lobben bedekten btempel over. T u sschen die 
10 b ben blij veIl de stu ifmeelkorrels hangen en dringen Ilaar bi t lnen 
in de j onge vrucht. Uit den Vfu cht w8,lld loopen tussch enschotten 
naar het midden , zonder elkaar te bereiken , wodat de  inwendige 
r u imte éé ll geheel blij ft. D e  gcheele oppervlakt e  dier tusschen
schott en is m et zaadj es b ede1{ t. 

In die n'ucht nu legt de gal \Yes p haar eieren .  
Btj den maan ko p o f orinm plant komen zulke gaJlen niet yoor .  

.M aar van dien 1118,ankol) komt een varieteit yoor ,vier meeldraden 
i J l bij vrucht j es zij n v er8,ndel'll , di e echter bij n a  nooit goed kiem
baal' zaad bev8,tten .  V 8,n dez-;e mo n str uos iteit die spreker i n den 
A msterdamschen Hortus h8,d 8,tlngekw eekt , waren eenige speei mina 
t�r besGhikkiIlg van de aanwezig e n .  

De ld alwozen , die in  het  wi ld  vo orkonlen , heb ben twee soorten 
vruchten , nl .  de smalle kno clsvormige van den Papaver hybriunm 
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en d e  breede. kogelronde van den  Papaver Rhoeas . D e  galwesp 

nu , boort tot i n  het i nwendige der vruchten , als die nog niet 

volwassen zij n en legt de  di eren i n  de  zaden der plant zelf. De 

larven in de  eieren groeien harder clan het zaad en dit blijft dus 

in ontwikkeling achter. Het is hier weer de eeuwige strij d om 

het b estaan .  \iVie het hardst zuigt , neemt het meeste voedsel op. 

In  zoo 'n vrucht vindt men ten sl otte alleen de hrven in hun 

woningen ; het zaad is te niet gegaan.  1I1 e n  ziet slechts een enkele 

galmassa. Dat zij n d us de  papavergalletj es ,  die in de d uinen 

betrekkelij k gemakkel�k te vinden zij n , doch wier ontwikkelings

geschiedenis moeil� k er is na te gaan. Een andere so ort van 

insecten l egt hare eieren met vo orliefde  in het schermdragende 

havikskruid (Hieracium umbellatum) .  Deze plant groeit met 

kromopgaande  , soms ook we l  r ech te of banel vormige stengeltj es , 

waaro IJ men de  kogel vormige galletj e s  der gal wespen vindt. 

Het ha vikskruiel is een overblij vende plant ; in  den winter 

ligt de wortelstok met de j onge  knopp en , waaruit in het voor

j aar d e  stengels zich zullen ontwikkelen , kant en kl aar In 

den grond . 
Bewaart men nu zoo ' n  wortelstok , dan ziet men de galwespen 

in  het voo rj aar u i t  lle gall en  v li ege n .  Het zij n tengere , z wakke 

d i eren die n iet ver k u n n e n v liege n ,  e n  d us is heL  natuurlij k , dat 

zij hl.' ll eieren l eggen  i n  d e n  nie u w e n  worteJ stok naast het afge

storven pla n t e n d e e l .  Zoo ' n  w esp graaft dan door ue j onge blaadj es 

heen  een holte i J l  het stengeltj e en legt daar zij n eie ren bij 

elkaar. Dan vliegt h e t  dier weg. Loop e n  ue ste ngels nu uit , dan 

ziet  me n lan gzamerl m n cl kl ei n e  ve rd i k ló ngen o n tstaan. Soms is 

het er e en , dan w e tr t we e  of dri.e. Vvas e r  nl .  tusschen twee 

eit j es een afsta nd , groot g e n o eg voor een geled i n g van  den st en gel , 

dan gro eit die u it en de gall e tj e s  wo nl e n  va n elkaar verwij derd . 
D a t  bl� k t , wan n e e r  (l e ste ngel o v e rl a l l gs do orges n e d e n  wordt .  

Met ziet dan dat de galletj es met e l k aar ve1' b o l 1 l1 e n  zi j  n door e e n  

holt e , d i e  o v e r  den g eh e e1 e n  B tengel doorl o o p t. Z ij n  d e  e i eren 

gelegd , dan vormt. z i ch om de  ba�:;is weer het l) e ]". e n d e  weef  scl , 

dat e l k  ei afz o n cl e rl ij k i n slu it , z o o da t  er e v en veel ka m er lj es al s 

eieren ontstaan , die e v e n  w e l  samen éen  gal  v o rm e n .  I n  de gal 
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vindt men  wederom het looistof- en voedingsweefsel , maar geen 

bijzonder harden kamerwand. 
Ook op de bramen en frambozen k omen op de stengels aan

zwellingen voor , die echter langer e!1 harder zij n dan die van 
het havikskruid .  Ook op de  bloemen der schorseneeren en op 
het hondsdraf en de  Potentilla'R ontwikkelen zich die galletj es , 
die doorgesneden weer denzelfden inwendigen bouw van larve
kamerti es vertoon eJ l .  

De preparaten op liquor en de gedroogde gallen , waarmeue 
spreker zij n voordracht had toegelicht , werden aan het einde 
met belangstelling bezichtigd. 

IV. 

De bevruchting der vij gen. 

In den aanvang zij ner rede beantwoorde de hoogleeraar wederom 

eenige tot hem gerichte vragen , o .  a .  betreffende het vermogen 
der plantenweefsels om het licht tot een vrij aanzienlij ke diepte 
door te laten .  Als voorbeeld daarvan vertoonde de hoogleeraar 
een preparaat van de besgal . 

Een andere vraag had be trekking op de literatuur van d e  gall en . 

met  name o ver Hollandsche werkj e s , die het een en ander omtrent 
de gallen geven , zonder al te wetenschappe lij k  te worden . Spreker 
noemde als aan bevelenswaarc1ig boek het werkj e van dl'. TI, i t s e  m a  
B o s  get iteld : Zieklen en uesc7tad1'gingen del' cu lttl 7l7"gewassen. Dit 
handelt intusschen n i et over de tot heden door den hoogleeraar 
besproken gal l en , doch over d ie  gal len , welke planten beschadigen , 
zo oals de bladluis en de  nog veel schaclel ij ker druifluis , over de 

aaltj esziekte en zoo meel'. 
Bij de bevruchting der vij gen , h et onderwerp , dat spreker heden 

zo u behandelen , spelen cle gah70rmende insecten een zeel' belangrijke 
rol , die echter zoo ingewikkeld i� , dat all e bij zon d erheden nog 
lang niet bek end zij n .  Al dadelij k deed spreker opmerken , dat 
hier niet alleen bedoeld worden de  gewone vijgen ,  die hiel' ingevoerd 
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worden , b .v. de Smyrnavijgen , o ok  niet de hier t e  lande gekweekte 

vij gen , die men wel versch eet , doch ook een groot aantal 
planten , die ons niet and ers dan bij name bekend zij n .  Ja , wel 
meer dan honderd verschi llende soorten behooren tot het geslacht 
Ficus. Deze soorten komen wel in bouw met elkaar overeen , doch 
de grootte der vijgen is soms heel verschillend .  Sommige so orten 
hebben vruchten , _die niet veel grooter zij n dan een erwt . Zij zijn 
groen van kleur en bevestigd aan een steeltj e , en vertoonen 
bovenaan een eigenaardig omwindsel , dat zich kan openen om de 
insecten door te laten , wanneer de tij d der bestll i  ving daar is .  

Daarnaast wees spreker op een groote soort Ficus, n . l .  de  
caoutchoucboom , d i e  ons i n  gedachten naar Indië verplaatst , naar 
de "\Varingins en Banians , de heilige boomen der Hindo es , d ie  

boomen , waarvan gezegd wordt , dat  zij tempels zij n ,  n ie t  door 
handen gebouwd. Zij zij n voor de Hindoes het beeld der oneindigheid, 
omdat hun stam , dus hun begi n , niet te vinden is onder de 
honderden zuilen, waar zij op rUf:lten,  en omdat zij steeds doorgroe ien 
en zich sterker ontwikkelen dan iedere andere boom. Wanneer 
men een Waringin ziet met zijn  honderden l uchtwortels , die 
allen even sterk en dik zij n , vj ndt men ook werkelij k geen begin. 
Zoo is b. v. de heilige boom van Bermuda bekend om zij n 320 
zuilen , die te zamen een omvang hebben , die meer ruimte be slaat 
dan b. v. de KneuterJijk .  Het kiemen van Z'oo 'n boom (n .l .  op 
andere boomen) is zeer moeilijk te zien .  Spreker had van prof. 
W e n  t een kiemplantj e gekregen , waaraan men de worteltj es  zag , 
die o ver de boomschors heengekropen waren. Zulke worteltj es zij n  kort 
en gezwollen , en door hun ineengedrongen vorm uitermate geschikt 
om water op te zuigen. Die worteltj es ontwikkelen zich natuurlijk 
meer en  meer en krui pen langs den stam van den boom naar 
beneden tot zij den grond bereikt hebben , waaruit zij hun voedsel 
verder opnemen. Heeft de j onge plant den bodem bereikt , dan 

hecht zij zich hoe langer hoe vaster aan den boom , en omarmt 
dien als het ware. Zij is geen eigenlij ke parasiet , want zij zoekt 

zelf haar voedsel en ontneemt dat niet aan den boom. Doch de worteJ s, 
die i n  horizontaJ e richting om den stam groeien , de hechtwortels 

drukken zich steeds vast,er om den boom. Zij kruisen elkaar 
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e n  groeien o p  d e  krui spunten ineen , zoo zelfs , dat ui t. e e n  (1 001'
snede bl U kt , dat cambium , h o ut en schors één geheel ge worden 

zij n .  Op deze wijze oni  si-aat om den boom e en l O O  stevig 

vl echtw erk , dat deze n o o d zakeJij k daaron der lij den m o et .  D e  
vaten worden dichtgedrukt j het transp ort v a n  water en voedings

stoffen worclt belem merd en na 10 of 20 j aar is de boom afge

storven . De oorspro n k el ij ke st::Lm van den ficus sterft even een s 

af , want naarmate de plant sterker wordt , zij n de e erste 

wortels zóó on l1 eteeken end geworden met l l c t  oog op den ontzag

lij k en wasdoTn der p l ant , elat ze geheel ten ietgaa n .  

Dat eigenaardige aan eengroeien del' wortel s vinden w e  ook in 

ons land bij het eikenhakhout ,  evenzoo b�j den Ficus repen 8 , 

waarvan de stammetj es , die tegen muren opkru i p en , ook met 

elkander verbonden z ij n .  

A an d e n  h eiligen b o o m  der Hi n does I S  e e n  eigenaarclige sage 

verbonden , die het volgende verhaalt : 

1)1 o veroude tij d en b ehoorde Ceylon niet aan de Hin does , 

maar aan volksstam m e n  1 die  ,erschillen d e  godsdiensten beleden . 

Vi shnoe besloot toen Ceylon te o n d erwerp e n  en trok op als 

Rama , veldheer 1 aan het ho ofd van een leger. Hij onderwierp 

Ceylon e n  se dert beho orde  het aan de H i n d o es .  O p  dien krij gs

tocht hadden allerlei vool' \7allen en gebeurte nissen plaats . Zoo  

kwam het leger eens op een p laats , Wf\,ar wel  water was , maal' 

geen middel om het te scheppen.  V ishnoe vouwde toen d e  

b laderen v a n  d e n  h ei l igen boom z o o danig om , d a t  zij bek ers 

vorm den . O n middellij k gro eiden al l e  bladeren van den b o o m  i n  

dien vorm e n  bleven d ien ook behouden . O ok later v erto o n d e  

d i e  boom g e e n  an d ere dan zulke  beker vormige bl aderen . De 

boom z;elf b estaat niet meer , maar er zij n een aan tal stek ken 

van genomen , waarvan er zich ook een paar i n  den b otan ischen 

tuin te Calcutta bevi n d e n , die d uid elij k den bekervorm ver

t o onen.  D ezen bekel'vorm t.reft Illen ook aan bij planten in  ons 

land , n.l. bij cl e Magn olia , de weegbree e n  het pij lkruirl . Hier  

vormt echter de b o venkant. van het  bbd den binnen kant vltn 

den beker.  Bij de door Vishnoe ver vormd.e bladeren d aarentegen 

is de onderk ant van het blad de binnenkant van den beker , 
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zooa1s duidel�k  te  zien w a s  aan e e n  paa,}' exeml)]are n van de 

stekken uit  Calcutta , door spreker m eegebracht. 

De heil i ge ficus komt ook soms bin nen de pago den voor , en 

groe i t dan wel uit tot b L1 i t.en de vensters . Zoo'n ficus  is  dan 

natuur] � k  buitengewo on heilig en speelt i n  d e  :sagen een gewich
tige rol .  

Niet all een die heil i ge b o omen ontwi k k elen zich al  klimmend, 

ook a n d ere soorten van den ficus doen dal , zoo b.  v. die soort, 

we�k e veel in b l o emenm andj es wordt an,ngetr.ofJe n .  VVanneer d eze 

ficus tege n een serre muur gel e id wordt , klimt de plant er tegen 

op. Een fraai voorbeeld daar van ge eft de Victor ia-kas in den 

Dierentuin te Rotterdam . Daar fructificeert. cle Ficus repens , 

d. w. z. uit de plant verheffen zich vruchtd r agende takk en ,  de 

Ficus stipulata . 
In  Italië komt d e  Ficus rel)ens veelvuldig voor , de Ficus 

stipulata vertoont z ich dan daa,rop met krachtige steuntakk en 

vol vruch ten.  

Zulke krui.pende vijgen 1 1 1  bloemenmandj es vertoonen niet 

altij d denzelfd en  bladvorm.  Ze hebhen kleine blaadj es dicht 

ineengegroe i d , en ook wel grootere , hartvorm i ge en ij ler 

geplaats te blaadj es. Zoolang ze kru i p e n , bloei en ze niet. Om te 

bloe ien , maken z� gro otere takken , waara,an zich de vruchten 

vormen .  Fen voorbeeld cIaarveLn is  o. a, cie Ficus ul mifolia of 

iepbladeri ge vij g . Ook de klimop b�j ons bloeit alleen als klim
plant en de blacleren dier b lo eiende takj es verschillen in bouw 

en nervatuur zeer veel van de andere kl imopbladeren , hoewel 

beide toch tot één enkele plan t behooren . 
D e  ficusstamm en vertoonen  d i kwij l s  eè ll op den hoofdwortel 

uitgegroeide plaat (lamel) , die soms een len gte van meer dan 

een manshoogte bereikt , wier d i kte echter nj et m eer dan twee 

of drie vingers bedraagt , zoodat zoo 'n plaat m eestal geh ee l  

doorschij n end j s .  Ond eraan b evindt zich h et m erg m e t de m erg
s�Talen , die de j a,arringen , welke ook rluidebj k z i chtbaar zij n , 

rechthoekig kruisen. 

Breekt men een blad van den JTicus af , clan  vorm t zich op 

de plaats der wond een dr uppel kleverig melksap , dat o n d er 
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invloed der lucht opdroogt. Uit dat sap bereidt men d e  caoutcb ouc, 
die zich van de geta perch a daardoor onderscheidt , dat zij 
verkregen wordt uit den Ficus elastica , terwij l laatstgenoemde 

stof ontnomen wordt aan een groote groep van caoutcbo ucrijke  
planten , di e veel in zeestreken voorkomen . 

Dit melksap bevindt  zich in dunne , zeer sterk vertakte 
buizen , die zich door de geheele plant verspreiden  en  overal 
met elkaar in gemeenschap staan ; dit is de reden , waarom 
zooveel melksap , soms wel eenige kilogramme:1 ,  uit één enkele 
wond van den boom kan vloeien. Die  buizen staan o nder een 

zekeren druk , hetgeen men goed waarnemen kan , wanneer men 
een caoutchoucbuis opblaast of met water vult. Het  càoutchouc 

zwelt dan zichtbaar. Dit is eveneens het geval met de  buizen 
in  de ficusplanten . De dunne wanden zij n uitgerekt en oefenen 
een zekeren druk op het melksap , dat daardoor gemakkelijker 
wegvloeit. Deze drukking kan men echter in de pl ant zelf n iet 
waarnemen , omdat d.oor de wonde het melksap u ittreedt e n  
daardoor d e  Rpanning minder wordt 

y\T e zij n nu genaderd tot d e  bevruchting der vijgen , waartoe 

dus ook behoort de bevruchti ng der wilde vijgen met hun kleine 

vruchtj es (Ficus ulmifolia en Ficus j aponica) . D e  vijgplanten 
hebben vrouwelij ke bloempj es (kelk , vruchtbeginsel met één 
zaadknop , stij l en tweeslippige stempd) en mannelijke bloemen 
(meeldraden.) Daar de vijg geen bloem , doch evenals de paarde
bl oem een bloemgroep is , komen die mannelijke of vrouwelijke 
bloempj es dus op een gemeenschappelij ken bloembodem voor , 
d i e  aan den bovenkant het reeds genoemde omwi ndsel vertoont. 
Die bloem bodem wordt grooter en breeder , krult zich van boven 
eenigszins om en krijgt dan den kom vorm dien men Dorstenia 
of " open vijg" noemt. Sprf�ker vertoonde een exemplaar van 
genoemd e vtj g , die een eigenaardige schietinri chting heeft , 
waardoor de zaadi es er als kleine kogeltj es uitgeschoten worden. 
Sluit die opening zich , dan krij gt men een urnvorm , dat i s  de 
gewone  vorm van de vij g.  

l\f annelijke en vrouwelijke bloemen komen meestal op éen 
plant voor , zoodat daardoor vruchtvorming v erzekerd is .  De 
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natuur zorgt e r  echter voor , dat de bloemen n i et beperkt zij n 

tot enkel zelf b e vruchting , doch d at stuifmeel van de bloempj c s  

der e e n e  plant ook op andere v� gp] ant en wordt gebracht. Dit  
geschiedt door  e e n  bij zonder soort van insecten , di e i n  de vij gen 

leven en zich , als  (le tij d daar is , met stuifmeel beladen en dat 

naar andere vij gen overbrengen.  H et omwindsel (involuerum) 

opent zich dan om de  insecten door te laten. 

De insecten , die niet grooter worden dan 1 of 2 m . M . ,  komen , 

vooral in Brazilië , in talloos vari eerende zeer eigenaardige vormen 

voor. Zij hebben een zwaar log lij f, betrekk elijk  kleine vleug eltj es , 

die in tegenstelling met die der reeds behandelde galwespen , 

slechts één aar vertoonen en dus zeel' zwak zij n. De mannelij ke 
insecten blijv e n  i n  de vij �. Zij heblJell dan ooI\: geen vleugels 

en slechts zeer wei nig ontwikk elde oogen , terwij l  hun kleur 

soms grauw-grij s is .  D e  vrou wtj es daare ntegen heb ben een 

schitterende staalkleurige tint en zeer goede oogen . Haar z wal, ke 

vleugeltj es veroorloven haar e chter ni et tegen den wi lld in te 

vliegen. Zij kunnf'.n zel fs niet van den e enen b o o m  n aar den 

anderen k o men. 

O n der deze insecten komen ook parasieten voor , voorzien van 

e en zeer lange legboor , die hun eitj es i n  cle vijg leggen tcn 

k o ste van het e igenlij ke v tj gill s ect. 

Gaan wij nu de b ela n grij kste levensp eriode dier i ns ecten na , 

dan zien wij het dier zich neerzetten op het vruchtbeginsel der 

vro uwel ij ke bloemen en zij n  legboor schui ven door het stij lkanaal 

om zoo dicht mog elij k  bij het zaad te komen . Dan legt het zij n 

ei tusschen het omhulsel en het eigenljj k e  zaad. In het ei ont

wikk elt zi ch de lar v e , dj e al l es opzuigt , wat maar tot voedsel 

kan dien en en lan gzam erhan d  van larve tot p o p  en van pop tot  

insect overgaat . H et insect he eft het erg benau w d  in zij n gal letj e , 

en is het een m annenj k  dier , dan komt het er ook gauw ujt  

en zoekt een der nog niet  l eege galletj es op , waarin d e  vronw1j es 
zich b e vi n d e n .  Beide i n secten komen dan in de vr�j e rui mt e , cl .  'vY . z .  

i n  de v�gvrucht. D e  mannetj es bl � vel l  claar en sterven af , Lle 

vro uwtj es e chter banen z ich bel aden met stu ifmeel een uitweg 

door het in volucr um en trachte n  haar eieren in de v r n ll  w eJij k e  

7 
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bloempj es van andere vij gen te leggeIl .  Het is echter vrij moeilijk 
voor de  teere insecten met hun legboor diep genoeg door te dringen ; 
dit geschiedt dan ook dikwijls met opoffering hun ner vleugeltj es , 
die dan op het in volucrnm achterblij ven . 

Bij de gewone vijgen die soms v eel langer stij l  hebben , kunnen 
de insecten hun eieren niet diep genoeg leggen ; maar daar zij 
ook stuifmeel meebrengen , komt daardoor het zaad in d en zaadknop 
tot ontwikkeling. Het hangt dus van d e  constructie d er bloem 
af , of een gal of een vrncht ontstaat. Zoo k omen bij de vijgen 
eigenlij k chie soorten bloempj es voor : mannelij ke bloemen , die 
stuifmeel maken , vrouwelij ke bl oemen , die zaadj es maken , en 
gal bloem pj es die galletj es vormen. 

Bij het . bezoek van de insecten doet zich nu een eigenaardige 
complicatie voor. De  mannelij ke en  vrouweJ ij ke bloemen bloeien 
n . l .  niet tegelij k .  ,Van neer de mann elijke  blo em in staat i s  stuif
meel te prodnceeren : heeft de vro uwelij ke 

�
bloem reeds ontvankelij ke 

stempels of geheel rtj pe galletj e s .  Dat geeft aanleiding tot  ver
schill ende generaties oneler de insecten . In Itali ë worden de vijgen 
dan ook op  drieërlei tij d en van het j aar rij p .  A ls in April d e  
e iere n der ie  generatie rij p zij n , i s  i n  d e  bloemen der J uni
generatie het stui fmeel a l  gereed , zooclat de uit de eieren gevlogen 
insecten der A pril-generatie het stuifmeel met zich mede kunnen 
voeren naar d e  bloemen , wier stempe1s reeds ontvankelij k zij n 
en ,vier vruchtbegi nsels de  eitj es der insecten reeds kunnen 
opnemen. Zoo krij gen we dus 3 generaties : i e  de l\famme ) die 
overwinteren en uitvliegen in  April ; 2e  de Profichi I die in  Juni 
en 3e  cl e l\I ammon i ,  clie in Sept ember uitvliegen .  

Nu weet men ) dat van de gewone vijg mannelij ke en vrouwelij ke 
exem p1aren voorkomen. De mannel ij ke in  Itali ë heeten ca,prifi co 

of "vi l de  (geiten) vij g , waarvan het stuifmeel dus overgebracht 
moet worden op  het vrouwelij k exemplaar der gelvone  of gek weekte 
vij g , om vruchtvorming te verkrij gen . De  insecten die dit werk 
moeten verrichten , zij n echter veel te zwak , om van boom tot  
boom te  vliegen . Daarom worden van de \vilde vijgen takken  
a fgenomen op he t  oogenblik , dat d e  insecten gereed zij n om uit 
te vliegen en deze takken hn.ngt men in de gek week te vij gen-
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boomen . Deze  methode wordt caprificatie genoemd en i s  z eer 
algemeen. 

Intusschen niet alle vijgensoorten heb�en die caprificati e noodig. 
De  Californische b .v .  kunnen buiten die hulp . 

Spreker had hiermee in hoofdtrekken het zeer gecompliceerd e 

leven der vij gen en  vijgin secten geschetst . Even in gewikkeld als 

de verschij nsel en waarvoor het als medium dient , is de Latij nsc11 e 

naam van het insect :  Blastophaga grossorum. 

v.  

Gallen van vlinders , torren en bladwespen. 

A lvorens een aanvang te maken met zij n eigenlij k  onderwerp 1 

kwam Prof. D e  V r i e s nog even terug op de  voordracht van 

2 7  December " de bevruch ting der v ijgen" .  Spreker gaf namelij k  

een zeer eenvoudi g  middel aan de han c1 om  een vtj getak e n  i n  

't  algemeen bebladerc1e takken t e  prepareerel l ,  7.O odat deze buig

zaam blij ven . Legt men zoo 'n taak i n  een mengsel van glycer i n e  

e n  water e n  l aat men die vloeistof kok en , dan treeclt d e  zi ch i n  

de cellen bevindende lucht door het koken uit. Laat men het 

mengsel dan langzaam verkoelen , dan driJ lgen in plaats van de 

lucht de glyc erine  en het water in de cellen en hie1'(l oor behoudt 

de tak zij n eigenaardige bui gzam e slapheid . Bij harde , stij ve 

bladeren heeft men vee l succes met deze behandeling. vVeek e 

blad eren echter zij n daarvoor n i et geschi kt ;  zij worden door dit 

proces te slap en vallen ui t.een . 

De gallen van v1 inders ,  torren en b l adwesp en vormen een zeer 

groot.e groep . Al dadelij k wees spreker op een zeer ei genaard i ge 

gal -vorming op de z ilversparren in O . -Pr uisen en  Silezi ë , waar 

deze veel vuldig voorkomen.  Op di e boornen v indt men nam elij k  

aan den stam en d e  takken en orm o n twi kkelde bu i l en , d i e  op 
zich zelf wel niet bijzo l l ller Bchadelij k zij n , maar den boom 

belangrij k in waarcl e  clo en v ermi n cleren , daar d e  stam in  (l at 

geval alleen in stuk ken , n iet in pal éll brui k.baar is. Een nog 
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gl'ooter gevaar voor den boom is gelegen in de omstanll igheid , 

eht de stftm op d i e  bebu i lde plekken , wegen s de m inder stev ige  

con structi e val'.. het hout  , uitteraard zwak is ; zoodat bij stormen 

die boomen gemakkelij k breken en omwaaien .  

Zaagt men een  van die  builen door , dan ziet men een onregel

matigen bouw van het houtl ichaam. "Vel ontwaart men ook hier 

de j aarringen rondom het met' g 1 maar al leen de eerste ringen 

z ij n  :regelmatig , cl . w .  z .  rondom evenver van het middelpunt van 

het merg , maar de volgende zij n aan één kant ingedeukt en dus 

o nregelmatig gegro eil1 .  Zoo 'n  buil groeit dan ook meestal slechts 

aan één kant van den stam of den tak . 

De oorzaak van het ontstaan van z ulke gallen , die ook bij ons 

op de wilgen voorkomen 1 zij n zeer fraaie diertj es , die tot de 

a vond vlin ders behooren. Het i s  het geslacht Sesia. Zij onder

scheiden zich van ande re vlinders , doorclat hun vleugels slechts 

aan den voorrand en den tob schubj es hebben. O verigens zij n de 

vleugels glashelder en doen de Sesia daardoor veel gelij ken op 

de bij en 1 de vlie,2,'ende mi eren en de wespen. Vandaar de namen 

der soorten : apifonnis (gelij kend op de bij) , formiciformis ( mier) , 

cephiformis (wesp) .  

Bij voorkeur leggen deze diertj es hun eieren midden in den 

zomer op de i onge takken. De daaruit komende larven boren 

zieh in de schors en  bij het levende deel gekomen 1 maken zij 
z ijdelingsche onregelmat!ge kanalen , zich voedende met het weefsel 

van de schors. Dat voortdurenel invreten tast ook de harskanalen 

aan , waarvan een sterke harsuitvlo eiing het ge volg is. 

Een andere schadelijke gewoonte van deze in secten is , dat zij 

hun eieren bij zonder graag in een reeds aanwezige gal leggeIl .  

De gal wordt daardoor bij e lke  generatie met nieuwe j aarringen 

vergroot .  Vandaal' de b uitengewo n e  ontwikk eling van de builen 

op de �par. 

Een niet zeer schade l ij ke galsoort is die , welke bij ons 

te lande in de del l n ebosschen voorkomt : de zoogenaamde hars

bui len 1 d ie ongeveer zoo groot z ij n  als een prui m.  Die builen zij n 

aan den buitenkant hard en bros , het inwendige hars is zacht en 

vloeibaar en dus klaarblij kelij k niet lang geleden uitgevloeid. 
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Verwij d ert m en die lTIaRSa , dan ziet men een plekj e aan den tak , 
dat bijna geheel wegge vret en i s ; dat is het werk van de larve .  
Een  heel gewoon motj e  namelij k legt zij n eieren op  Je  bkj es bij 
den voet van den einc1knop . Ee nige weken later baant het j onge 
dier , b et kleine rupsj e ,  zich een weg n aar het merg , vreet een 
holte uit en blij ft d aarin leven . nat gat wordt telkens wat grooter , 

d e  harskanalen worden aangedaan en verwond .  Er on t staat dus 
een barsuitvloeiing en dat wel geduren de  twee j aar , clus  zoo]ang 
het dier in de gal leeft. Is het d ier vol wassen , . dan v liegt het 
w eg. De uit vlo eii ng  van hars houllt nu op , omdat de oorzaak 
daar van niet meer aanwezi g is . De hars wordt hard en de gal 
valt af. Langzamerhand gene est nu ook weer het wo n dj e  aan den 
tak . Voor ee llige j aren werden hier de spr ingend e boon en uit 

Mexico ingevoerd. D it waren- klei n e  boontj es ,  die , wanneer zij 
op ta,fel gelegel werden J vanzel f opsprongen . In elk boonije was 
namelij k een hulte , waarin gekrom d een larf j e  lag. vVanneer dit 
diertj e zich uitrekte , s prong bet boontj e  m et een schokj e op.  

O ok onder d e  torren zijn er velen , die galJ en maken .  Tot de 
torren die geen gall en , maar enkel gangen maken , behoort d e  
groote  Populieren boktor. Deze tor vormt zoo vele gangen in 
den populier , dat die boomen daardoor sterk ondermij nd worden 
e n  bij stormachtig weder gemakkelij k afknappen. 

De  kleine Po I> ul ieren boktor echter maakt wel gallen , in  den vorm 
van klein e knobbeltj es. Wanneer men zoo 'n  knobbeltj e  overlangs 
op ensnijdt , vin dt men daarin een holte , d ie  ontstaan is door het 
wegge vreten merg en hout. In d ie holte bevindt zich de larve. 

Een andere soort van torretj es zijn die , welke zi ch alleen op 
de kruidachtige gewassen n ederzetten . Zoo vindt.  men b , y. op  d e  
Vlas leeuwebek (Linaria vulgaris) klein e kogelvormige kn ob
belt j e s , waar in z i ch de larve n van toekomstige torretj es bevind en. 
Ook op de bloemen van die I...Jinaria komen galletj es voor , eveneens 
u it de eieren van een tor ontstaan . 

Het torretj e dat met voorliefde zjj n ei eren in  de koolplanten 
legt , is een snu itkevertj e  , een  fraai d iertj e , m et een gl anzencl 
geribd  li chaam en een eigenaardig ge vormden kop ) die nitl oo]J t i n  

e e n  vooruitstekend deel , de snuit , waarop de sprieten be vestigd zij n .  
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In het voorj aar , wanneer de kool bloeit , vliegt de snuittor 

rond , naar de verschi l lende k oolp J anten , om er honing uit te 

zuigen .  Is de kool uitgebloeid , dan  begeeft zi ch de k ever naar 

de late koolsoorten , naar het mosterdz�ad of  eenige andere 

verwante  plant. ,ry ordt in  het naj aar de  kool uitgezaaid , dan 

komt voor den kever de t� d om de ei eren te leggen . Die e ieren 

legt het dier in  het zachte j onge stengelj e van de plant en even 

b oven  den grond. Zoo'n t orretj e  legt daar meestal één of twee 

eieren en dit heeft op de pJ ant dus n iet zoo veel invloed . Op een 

koolraappJant echter leggen  soms wel ;) of 4 torr en hun eieren.  

Daarcloor wordt zoo ' n  lJlant in  haar normalen groei belemmerd. 

De larven in de galletj es leggen beslag op het voedsel , dat de 

plant toekomt en  deze ontwikkelt zich dus niet .  Opent men zoo ' n  

gal , dan vindt men daarin weder een holt e , waarin d e  larve , 

die het omringende weefsel wegvreet. De  schors tracht dit tegen 

te gaan door nieuw weefsel te vormen , hetgeen echter even 
gauw weer door de larve weggevreten wordt. Aanvankel�k is  
er evenwicht tusschen toevoer en verbruik , maar eindel� k wint 
de larve het , en  de plant �ordt steeds zwakk er. De larve bl�ft 
den geheelen winter in  de gal over. Gaat de kool bloeien 1 dan 
verlaat de larvf\ de gal , om in  den grond tot pop en van pop 
tot in sect over te gaan . 

Tot de merkwaardige galletj es , die door wespen ontstaan , 
behooren die , welke men op de dui llhelm aantreft. Merkwaardig 
dat die helmgal juist voorkomt op helm van den laatsten duin
regel , dus vlak b� zee.  Men zou veeleer meenen , dat die 
i nsect�n en di e galletj es die zeer zwak zij n ,  veeleer meer land
\,vaarts beschutting tegen de sterke zeewinden zo uden zoeken . 
Onderzoekt men zoo ' U violette helmga l ,  dan bemerkt men , dat 
z� onts t.aan i s , do ordat de stengel van de helmpl ant belet is in 

de lengte te gro eien. Er is een  verd ikking o ntstaan en het helm
weefsel , dat anders zeer taai  en hard is , is hi er zacht en donker
groen van kleur en bevat veel voedsel. Ook de bladeren op dit 
deel van den stengel z � n  gezwollen ; de bladsch.ij f  is klein , de blad
s ( )hede korter en v leeziger. De diertj es in de gal v liegen i n  Jun i  
uit e n  leggen hun eieren. De  larven blij veu_ dan d e n  winter o v er. 
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We zij n 11 u gel laJe r l  tot d e  afdeel i l lg  ûe l' blad wespen , waarvan 
n iet. a.lle soorten ga.l len . vormen .  

De blad wespen ond erscl1 e iden z ich van  de  ge wone  weRpen 
daardoor , (lat de zoogenaamde wespenta i l le o n tbreekt ; ook ü ;  de 
larve eene echte rups m et breed e , v l eAzige pooten .  Tot  de  blad
wespen behoort de gewone denn enrups of dennenbladwésp , d i e  

groote schade aanricht op de dennenboomen.  Zoo 'n  wesp legt 
haar eieren tegen de takken aan . De larven of ru pseIl , die 

daaruit on t staan , vreten alles weg wat on der hun bereik komt.  
Is de eene d ennenaalû afgevreten , dan komt de t weede a a. J l  elP, 
be urt. 1\1:aar v er weg gaan zij n iet. Zoo zij n  de dennen plaatselij k 
soms heel emaal kaalge vreten .  Later worden die ru psen uan 
poppen en coconnetj es .  

Gallen van de  bladwespen komen alleen op de wi l gen voor. 
Op één blad van den witt en  wilg  vindt men soms wel twintig 
gall etj es. Op den p urperwDg zij n de gall en  grooter en bes vormig. 
Ook op de kruipwilgj es op de  A lpen treft men ze aan al s 

kogelro nd e  witb eb aarde li chaampj es .  Die gallen óp d e  wilgen 
zijn zoo algemeen , dat men ze zelfs in de stad kan Tinden,  

De gal wespen  leggen hun eieren op de volgend e manier : 
Met zij n zes pooten houdt het dier zich aan den  achterkan t 

van het blad vast en tracht met de l egboor langs de hoofdnerf 
een zij llerf te  bereiken .  Op de grens van het onderste en bovenste 
b l admoes legt het dier dan zij n e i , waar voor het een klein zichtbaar 
wondj e  in het blad m aakt. Nu vult de wesp de o n tstan e holte 

met een bacter iën werend glashelder vocht en  de ontwikk eling 
neemt een aan vang .  Di t de on derzo eki ngen van prof. B e  ij e r  i n  c Ic 
is het zeer waarschij nlij k  geword en , dat h ier de prikkel , die d e  
gal vorming veroorzaakt , uitgaat van  he t  bovengenoemde heldere 
vocht. Want wanneer de larve afsterft , houdt n iet , zooa1s bij 

de vroeger besproken gallen , de groei op , doch de gal blijft 
le ven en het n ieuwe weefsel b l ij ft onaangetast. 

De  prikkel schij nt  dus niet van de brve , maar v::m het 
moederdier uit te  gaan. 
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VI. 

Galmuggen. 

De galmuggen behooren met de vliegen tot de tweevleugelige 
i nsecten .  Zij hebben op de plaats , waar men bij de gewone 
i nsecten de achtervleugels "ÜHlt , kolfj es , die de galmuggen in 
staat stellen hun even  wicht te bewaren. Verwijdert men die 
lichaampj es ,  dan kan het insect zich niet meer oriën teeren en 
is z�n vlucht ongestad ig en  onzeker.  Ni et alleen de galmuggen 
vormen gallen , ook bij . de vliegen komen zij voor. Een voor
beeld is de betrekk elijk groote gal , d i e  men op h et gewone 
riet vindt en  waarbij de reehtop groeiende stengel in een rlik 
gedeelte overgaat , dat veel overeenkomst heeft met de reeds 
genoemde helmgal. Snijdt men dit dikke deel open , dan vindt 
lllen daar in  dezelfde constructie , die ook de hel mgal vertoont , 
n . l .  een hólte , waarin de larve , de bladschij f niet ontwikkelél , 
de bladschede dik en vl eezig en de as geheel omgezet in voedsel 
voor het j onge dier , om , wanneer dit l aatste volwassen is , i n  
een houtachtige substantie over t e  gaan . 

Uit zoo ' n  gal komt één enkele vlieg , die i n  voorkomen niet 
noemenswaard van de gewone  vli egen afwijkt. 

De galmuggen , di e zich niet bijzonder Tan de gewone muggen 
onderscheiden , komen in verschillende soorten voor. Daartoe 
behooren o .  a. de graanlllu ggen ,  die met hun lange legboor hun 
eieren zoo diep mogelij k tusschen de kafj es van de aar ( hnyen .  
Ofschoon hiel' geen galvorming plaats heeft , zij n d eze galmuggen 

toch veel schac1elij ker dan andere soorten , die op de halmen 
leven en dezen daardoor beletten te groeien . Weel' andere gal
muggen leven op de grassen .  Ook op de wilgen komen 7,ij voor. 

vVanneer men een tak van aen oorwilg , die b ij ons overvloedig 
langs slo oten en greppels voorkomt , nauwkeurig beschouwt , dan 
z iet men hier en daal' zwellingen , die in hoofdzaak op de sten
gels voorkomen. Bevindt  zich echter dicht bij zoo 'n  zwelling een 
blarl. , dan wordt dat ook " in �iitleidenschaft gezogen" , d. w .  z. 
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aan den voet of een deel van de middennerf ontwikkelt zich 

eveneens een gal. 

In  doorsnede vertoont die gal larfkamertj es , waarin de j onge 

dieren zich bevinden. Die kamertj es zij n niet stevig gebouwd ; 

over het algemeen zij n deze gallen eenvoudiger en zwakker 

gedifferentieerd dan clie der galwespen. Zij gelij ken veel op de 

gallen van het ha vikskr llid (Hie racillm) . Het de larfkamers 

omringende weefsel is saprijk en vleezig , doch wanneer het 

j onge dier volwassen  is , wordt het houtig en vormt dan een 

natuurlijke  bescherming voor het aanstaanue insect. 

Plukt men zoo'n wilgentakj e in den winter af, dan ziet men, 

dat de gezwollen deelen , dus de gallen , hier en daar gaatj es 

hebben. D i t  zij n ue uiteinden der kanalen , waardoor het j onge 

dier zich een weg gebaand heeft om uit te vliegen . 

De vorm dier gallen hangt af van de wijze , waarop de eieren 

gelegd zijn.  Soms zijn verschillende eieren dicht bij elkaar 

gelegd. Elk van die eieren vormt een aparte gal , die echter 

later ineengroeien , zoodat er een langwerpig l iehaam ontstaat. 

De insecten uit die gallen zijn krachtige dieren , die gemakkelij k 

door de schors kunnen boren en op de grens van hout en schors 

hun verwoestingen aanrichten .  

Een dergelijke soort van insecten legt haar eieren i n  scherm

dragende planten (peen , pimp ernel) .  Aan di e schermpj es komen 

soms twee soorten vruchtj es , n. 1 .  groote en kleine voor . De 

kleine vr uchti es  zij n normaal ontwikkeld , maar de groote zij n 

gallen van een galmugj e J dat zij n e ieren tegen het vruchtbe

ginseltj e aangelegd heeft , waarna de larve zich in de vrucht 

inb oort , zoodat deze in een gal verandert. Het ei genaardige van 

de overige te bespreken gal vormingen is daarentegell , dat de 

larve uitwendig bbj ft , derhalve n iet invreet , maar door het 

afzonderen van een gal vloeistof , een w oekering doet ont.- taan 

en z ich aldus laat omgroei e n  door de gezwollen  planten deelen . 

Dit is o. a. het geval met de gewone  klaver. Die kla ver

blaadj es sluiten z i ch 's avo nds , maar ook o verdag zi et men soms 

één of twee van de drie  gesloten .  De reden daarvan is  de 
volgende : Zij n  zulke blaadi es nog j ong en gesloten , dan schu ift 
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de galmug met de legboor een ei tusschen de twee hel ften van 
h et blad. De prikkel , die daardoor ontstaat , belet het bl aadj e 
zich t e  openen . Er vormt zich dus om het ei een huisj e dat 
opzwelt en een sappig voedsel vormt voor de larve. 

Ziet men dan ook overclag zulke gesloten klaverblaadj es , dan 
kan men er zeker van zij n ,  dat binnen in , tus�chen den ran d 

en de 1.100fdnerf builvormige zwell in gen aanwezig zijn ,  dj e de 
larf j es bevatten. 

Er zij n ook galmuggen , die zich op andere wijze  laten om

slP iten . Een voorb eeld zij n de wilgeroosj es ,  die op verschillende 
soorten van wilgen voorkomen. Onderzoekt men zoo'n roosj e , 
dan bemerkt men , dat het op den top val! een tak zit en bestaat 
uit knopschubben , di e zich onder den i nvloed van den bekenden 
prikkel niet t.ot blad eren hebb en kunnen ontwikkelen. Daarin 
bevinden zich di cht bij het hart kleine builtj es ,  waarin oranj e
rood e larf j es .  Dit zij n echter n i et de galmakende insecten , doch 
de inquilinen of commensalen , die profiteeren van het voedsel , 
dat het eigenlij ke galmugj e toekomt. Dit dier bevin dt zich in  

het  hart van den  knop op het topj e van den  stengel . Dat  is dus 
de larf van het wilgeroosj e .  

Professor B e y e I' i n c k heeft zich een eigenaardige vraag gestel d 
aangaande het vocht , dat door de larve wordt afgescheiden 
en den reeds besproken  prikkel te weeg brengt. Hoeveel vloei
stof scheidt zoo'n insect wel af ? Hij vond dat cle ho eveelheid 
galvloeistof die het dier afzondert , voldoende is om de eerste 
blaadj es , die bij het u i tloopen van een zij knop der gal uitko men , 
nog mede te veranderen , maar dan houdt de in vloed ook op en 
ontwikkelen zich de verdere blaallj es normaal . Het blijkt  dus , 
dat het moederdier slechts weini g meer vocht afscheidt dan 
no odig is voor één gal . 

Zulke knopgallen treft men niet alleen op wilgen aan ; ook 
andere planten vertoonen  ze , zoo ook de vlasleeuwebek , die de 
galmuggen overal weten te v i nden. Zelfs op vlasl eeuwebekken 
van eigen zaad in den Hortus te Amsterdam uitgezaaid , kwam 

hier en daar galvorming voor , ofschoon het een raausel blij ft , 
hoe insect en met �zulk een zwak vliegvermogen als deze galmug-
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gen , van het duin  zoover kunnen komen. Ook in sommige bloemen 
vindt men dergelij ke gal vorming , vo oral i n  de bloemen van 
kruisbloemige planten , en verder van wildten , lotussen ,  doovenetels 
enz. Zulke bloemknoppen openen zich niet , doch zwel le n  steeds 
meer op.  Opent men ze , dan vindt men in de larfkamer het 
bekende oranj eroode muglarfj e .  Een sterk vo orbeeld  van gal
vorming in bloemk noppen 1S de Eereprij s  of Veronica (JYIännertreu) , 
wier dikke , viltachtige knoppen een uitermate gezwollen aanzien 

krijgen , wanneer de  galmuglarfj es zich er  in  bevinden� 
Andere soorten van galmuggön leggen haar eieren niet in een 

bloem- of bladknop , maar gaan op een andere manier te werk 
en nemen tot blad- of randrolling hun toevlucht. 

Zoo 'n  bladrollertj e  legt dan tegen den achterkant _van het blad 
een ei . Door den galprikkel krult het blad zich om en vervormt 
zich tot voedsel voor het j onge ladj e ; het weefsel gaat nl. over 
in saprij ke  1 bleekgetinte cellen . Die bladrolling komt veel voor . 
Zeer sterk ziet men de eigenaardige ver vorming bli een soort 
duizendkn oop 1 waarvan de bladeren soms volkomen stengelvormig 

word en .  
Een andere soort van galmuggen bootsen het  werk der gal

wespen na .  Zoo vindt men  soms op beuken , die vol  in blad 
staan 1 op enkele bladeren kleine zuilvormige aan den onderkant 
v a n  een  behaard m ondj e  vo orzien e l ichaaml)j es , die stevig aan 
het blad bevestigcl zij n. Ook daarin bevindt zich een galmuglarfj e. 
Is het dier volwassen , dan verlaat het de gal , deze laat los en 
valt af. 

N aast deze hoornachtige gal vorming op de beukebiaderen , treedt 
nog een andere soort op , n . 1 .  de behaarde yiltachtige gall etj es .  

Die  galletj es , zeer kleine  puntj es met  een  viltachtige massa 
overtrokken , Eggen in de oksels der z� Jlerven  en klimmen op 

deze w�ze langs de hoofd n erf op .  Soms ztj n er zooveel op één 
b lad , dat d it geheel verschro mpelt. De ontw i kkel i ngsgesc}j i eden i s  

d i  er twee soorten i s  dezelfde en kom t veel overeen met  d ie  
der  besgallen .  

De larf 1 die ûch aan d en onderkant van het  lJ Jad bevi n dt , 
zondert den gal prikkel af , die rondom en op eenigen afstand 
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van het dier een kl eine aanzwelling veroorzaakt. In di en  to estand 

bevindt zich de gal , wanneer het blad half ontwikkeld i s .  Het 
gezwel wordt grooter en vormt de holte , waarin het dier zich 
verder o ntwikkelen kan. 

Die gallen vallen vóór de bladeren af. In October en Nov ember 
ziet men die kleine zuil vormige lichaampi es dan ook bij honderd
tallen op den grond liggen . Op de plaats waar zoo 'n  gal gezeten 
heeft ,  vertoont zich dan een gaatj e in het blad. 

Het weefsel d ier galleti es is gedeeltelij k voedings- , gedeeltelij k  
steengallenweefsel , een harde houtachtige substantie , welke 

laatste stof de larve tegen de parasieten en commensal en 
beschermen moet.  Toch zijn de galletj es niet. altij d zuiver. Vallen 

zij niet op den bepaalden tij d af , dan kan men er zeker van zijn, 
dat er z ich medebewoners in bevinden . 

Zulke gallen zij n zeer algem een. Spreker toonde ons eenige 
preparaten . n . l .  van den brandnetel , waar de gall en op den 
voet en aan den top van den bladsteel vo orkomen , en van de 
hon dsdraf met zijn blauwe bloempj es .  

O ok op den populier komen zti voor , evenalEl op de  linden. 
Hier treedt echter een zeer eigenaardige complicatie in. De 
galletj es vallen uI. niet af , doch worden uit het blad geschoten . 
Daartoe omgeeft de gal zich met een soort kanonnetj e. Al s  
het  ei gelegd i s  aan  den  omlerkall t van het blad ; vormt zich 

door den prildeel een zwelling aan d e  tegenovergesteld e  zijde. 
:Na eenigen tij d ontstaat er om de larve een walletj e ,  een zoo
genaamde binn engal , waarbinnen de larve leeft. Het geheel heeft 
nu den vorm van een kegel aangenomen en bestaat uit twee 
afdeelingen : het leege bovenkamertj e  gesloten door een deksel tj e  
en het uit voec1ingsweefsel b est8 ande larf kamertj e .  Is het dier 
volwassen , dan drukt het 't dekseltj e weg en verlaat de gal , 
die dan op haar beurt verwij derd wordt. Dit geschiedt in het 
midden van den zomer. Het bovenweefsel zwelt en drukt met 
steeds grooter worden de kracht tegen de gal , zoodat deze weg
geschoten wordt. 

Een zeer merk waardige galsoort komt voor op het boschgras 
(Poa nemoralis) . 
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In ons land is dit boschgras z eldzaam en komt alleen voor bij 
vVijhe en tnsschen Oosterbeek en Arnhem. In den Rarz daaren
tegen vindt men het zeer veel. De gal , die op deze grassoort 
voorkomt , is afkomstig van de galmug , genaamcl Cecidomyia 
Poae , en vertoont zich als een groep van keurig gescheiden 

haren , die zich om den stengel buigen . Snij dt men zoo'n gal 
door , dan bemerkt men , dat de haren van den stengel een 

walletj e vormen , waarin ruimte voor de  larve is . Om de ontwik
kelingsgeschiedenis van zoo 'n  galmug na te gaan , moet men zich 
de ihrichting van een grashalm goecl voorstellen .  Zoo 'n halm 
bestaat uit een bladschij f ,  het lange lintvormige blad , die met 

een bladscheede uit den stengel ontspringt , bij de  zoogenaamde 
knoopen. Op di e plek zitten dus de halm (de holle s tengel) en 
de scheede om elkaar heen. Snij dt men zoo 'n halm open , dan 
bevindt zich tusschen de harde schede en de zachte halm een 
holte. Nu leggen de galmuggen in het voorjaar hun eieren 
ergens op zoo 'n grasblad. De larve , die daaruit komt , kruipt 

naar beneden in de zooeven besproken holte en bevindt zich dus 
even b oven den knoop .  Daar zal zich dus de gal vormen . Het 
weefsel begint dan ook spoedig te zwellen en rondom de larf 

kamer vormen zich haren om den stengel heen. De larf wordt 
pop , cocon en eindelij k insect. 

Die haartj es lij ken veel op worteltj es ,  zonder wortelmutsj e , en 
hebben ook de eigenschappen van een echten wortel , zooals door 
de  onderzoekingen van Prof. B e y e r  i n  c k is gebleken. Hij nam 
stukj es van stengels met die galwortels , stekte ze in vochtig 
zand en nam n u  waar hoe zij plotseling niet meer groeiden als 

galwortels maar als gewone witte wortels , zich op de gewone 

manier vertakkende.  En wel eigenaardig , bij het verder uitgroeien 
bemerkte hij nooit meer iets van den galprikkel. 

De eindindruk van sprekers boeiende rede was , dat deze 
galmuggen op zichzeÏf een wereld van verscheidenheid te bewon
deren geven. 

Met groote belangstelling werden de dieren en hun woningen 

ten slotte nader in oagenschou w genomen . 
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VII. 

D e  d r u i f l u i s 

( Pltljllotue?'a vasta t?·iru) . 

De Ho ogleeraar bego n zij n voordracb t over de  druifluis met 
een terugblik op betgeen bij in b et begin van het se izoen had 

medeged eeld van de eigenaardi ge manier van eieren leggen door 

de galwespen , en wel naar aanleiding van een merkwaardig 

preparaat van een zij ner stuél.enten , D o  c t e r  s v a n  L e e  u w e  n ,  

dat door spreker verklaard en ter bezichtiging werd gesteld. Het 

preparaat vertoonde bladknoppen in  él.en toestand , alFl d e  Biorbiza

aptera met baar legboor de as doorgezaagd heeft en in de ontstane 

holte haar 200 à 300 eieren heeft gelegd . 

Verder wees spreker nog op de  eigenaardige knoesten , die 

men dikwtj l s  aan boomen aantreft en met galvorming ni ets te 

ma,ken hebben .  De oorzaak van die uitwaRsen is bet verkeerd 

Rnoeien of afbreken van een tak . Er blij ft dan een tak stomp 

over. Daar de takken zich in de vroegste j eugd van den boom 

ontwikkel en, bevindt de basis van zoo 'n tak zicb dicht bij het merg. 

Dat inwendige cl eel rot nu weg. De voedingsstoffen die uit de kroon 

toegevoerd worden , z ien zich daardoor in hun weg bel emmerd . 

Er kunnen zich n{l twee geval len voordoen .  De voedingsRtoffen 

k u nnen geleidelijk  om den s tomp been  vloe ien en normal e zoomen 

vormen die él.e wond afsluiten.  De schors geneest en de storing 

is hersteld. Onder de  schors bevindt zicb nog altti d  het rotte él.eel , 

docb dit is n iet. langer in contact met él.e lucht en woekert dus 

niet voort. Het kan echter ook voorkomen , en dit is bet tweede 

geval , dat de wand niet volkomen rond is , in  dit geval · kan de 

stroom d er voedil lgsmiddelen niet zijd elings uitwij ken.  naardoor 

ontl:itaat een versperring. De  voedingsstoffen hoopen zich op  en 

maken een breed en houtzoom , over de wond heen . Door den 

grooten toevoer van voed sel is de  hout\7
.
orm ing veel te sterk en 

langzamerhand ontstaat een u itwas , waarvan men den ouderdom 

door het aantal j aarringen bepalen kan .  



1 1 1  

Professor D e  V I' i e  s ging nu  0 ver tot het interessante onderwerp 
va,n dezen middag : " de druifluis " ,  in haar verschillende ont
wikkelingsperioden enz. , afgebeeld op een reeks platen uit het 
werk van Cornu , den bekenden Franschen natuuronderzoeker 
en bestrij der van de druifluisziekte. 

De  druitluis die in ons land zoo goed als niet voorkomt , 
heeft een zeer merkwaardige levenswij ze. 

Wanneer men in den winter de wingerden onderzoekt , vindt 
men op de spletige schors draad vormige reep en bast , die tot op 
zekere diepte van de schors los daarvan afhangen. De . wortels 
hebben deze eigenschap in nog sterkere mate .  In die spleten , 
vooral in  die der wortels , overwintert de druifluis. Talrijke 

bruine . puntj es wij zen op de aanwezigheid dezer dieren , die zich 
nid vasthechten of vastzuigen , doch eenvoudig tusschen de 
spleten blij ven zitten.  Als het vo orj aar komt en de temperatuur 
gunsti g  is voor hun le vensverrichtingen , worden zij wakker en 
kruipen langs den wortel naar d e  levende worteldeelen en vandaar 
op de dun nere zij takj es .  Op het uiteinde van zoo'n zij takj e  
zetten zij zich neer. Die druifl uizen hebben , zooa1s luizen i n  't 

algemeen , een verbazend snell� en  rij ke vermenigvuldiging.  In 
een dag of  wat legt één d i er wel duizenden eieren. Die  eieren 

ontwikkelen zich on middellij k .  Zij hebben een dubbelen wand 

en een aanvankelijk gesloten spleet ,  die het dier in staat stel� 

naar buiten te komen. Na een paar dagen is het j o nge dier vol

groeid , kruipt uit de eischi1 en begint , terwijl het moederdier 

voortdurend bezig is nieuwe eieren te leggen , onmiddellijk naar 

een gaaf worteltopj e te zueken , waar het op zij n beurt ook weer 

eieren gaat leggen. Dat gaat op geweldige manier voort. Het 

gebeurt wel dat drie o f  vier generaties in één zomer voortge

bracht worden , wat afbankelij k is van het klimaat. Alleen de 

groote hitte , die in de zuidelij ke streken in den  zomer soms 

heerscht , kan aan deze enorme productie paal en perk stellen.  

Groote droogte werkt namelij k  vernietigend op de planten en 

daardoor ook op de phylloxera. In  zoo'n geval o ntwikkelt z ich 

echter een andere generati e , die precies op dezelfd e  wijze ont

staat als de eerstgenoemde soort , doch andere eigenschap'pel�, 
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bezit . Deze uruifluizen nl .  kruipen anders , leggen geen ej eren 
en vervellen éénmaal meer. Zij vertoonen dan kleine vleugel
stompj es en hebben het instinct , lan"gs den wortel heen boven 
den grond te komen.  Zij n ze  eenmaal zoo ver , dan ondergaan 
ze een laatste vervelling. Is het laatste huidj e uitgetrokken , 
dan bl�jkt het dat het dier twee paar vleugels bezit , 1 paar 
groote en 1 raar kleine. Nu vliegt het natuurlijk weg en is 
daardoor de oorzaak van besmetting in  gezonde wijngaarden . Ook 
wordt deze in de hand gewerkt door het importeeren van zjeke 
stekken , waardoor in  1870 de ramp van de druifluisziekte over 
Zwitserland gebracht werd. De  oorzaak daarvan , ofschoon on be
wust , was een van de heeren R o t  h s c h i 1 d ,  die drui venstekken 
uit Engeland had laten in voeren , en daarmee de druifluis 
im porteerd e .  

Die gevleugelde diertj es leven slechts enkel e weken ; zij maken 
geen gallen , doch leven vrij op de schors der stammen ; zij leggen 
daar ieder 2 à 3 eieren , die zich niet ontwikkelen tot de geslacht
looze exemplaren , waarvan tot nu toe sprake is geweest. Men 
onderscheidt hier mannelijke  en vrouwelij ke diertj es. 

Elk wijfj e  produceert één ei dat zich in het lichaam ontwikkelt 
ten koste van het moederdier , dat geheel leeggezogen wordt. Hier 
hebben we dus te doen met het eigenaardige geval , dat de zorg 
van de moeder voor het j onge dier zich tot na haar dood uitstrekt. 
Het doode dier houdt zich met de pootj es in (te schorRspleten vast, 
tot het ei volgroeid is. Die eieren blij ven overwinteren in Je 
scborsspleten van den stam en in  het voorjaar komen de larven 
er uit. , begeven zich in den grond. en we hebben dan weer te 
doen met eene generatie , die precies gelijk is  aan de allereerste. 
Zoo gaat die generat.ie-wisseling het gehöele jaar door ! 

De 1 e  generatie vermenigvuldigt sterk : de 2e dient ter ver
spreiding ; de 3e  tot het weer opvoeren van de indi viduën tot 
gunstiger conditiën dan bij zuivere geslachttlooze voortbrenging 
mogelijk zou zijn.  

Spreker ging nu over tot de gal vorming der druifluizen .  Bjj 
het wortelsysteem van de druif komen twee soorten van wortels 
voor : de zware wortels en de zuigwortels , die voedsel opnemen 
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en in den loop van één zomer als kleine zijtakj es uit de hoofd

wortels groeien . D eze zuigwortels kunnen , als zij sterk genoeg 

zijn , meehelpen tot het opbouwen van het wortelsysteem ; zij n zij 

te zwak , dan sterven zij af. Dit afster ven nu is voor de levens

wijze van de druifluis van groot gewicht . Het dier zoekt een 

worteltopj e uit , steekt den zuiger rechtuit en boort een opening 

in den wortel. Maar niet alleen onttrekt het voedsel aan den 

wortel , maar het zondert tegelijk den galprikk el af , die zeer ge

compliceerd werkt en het wortel�j e verandert in een galachtig 

gezwel dat het dier omsluit en steeds voor nieuwe voedsel

vorming zorgt. 

De wortel krijgt nu een abnormaal voorkom.en en wordt haak

vormig , er kunnen zic'h nieuwe zwell ingen vertoo ll en en soms 

ook groeien zij taki es uit. Een indeuking wij st aan , waar het dier 

zich bevindt .  Op  de zij takj es kunnen zich weer nieuwe gallen 
vormen , zoodat die topgallet� es den wortel een zeer vreemd , 

abnormaal aanzien kunnen geven . 

Om in het najaar als het ware b evorderd te worden tot blij venden 

wortel , moet zoo'n zuigworteltj e houtig zij n . De druifluis belet 

dit , en alle door dit dier aangetaste takj es zij n zwak . Is nu de 
verhouding tusschen de aangetasten en ni et-aangetasten ongeveer 

even groot , dan is de schade nog niet heel erg , omdat in het 

gun8tigste geval toch vele worteltj es zouden afsterven . Maar lang 

niet alle druifluizen begeven zich op de wortels. Vele van die 

dieren gaan een verkeerden kant u it , komen dan op de oude 

worteldeelen , en vandaar op de loten , ranken en bladeren van 

den wingerd. Hier vormen zij dan gallen , die veel overeenkomst 

hebben met die van galwespen . Overal ziet men dan op de 

ranken en bladeren kleine aanzwellingen. De doorsnede van 

zoo 'n stengel met gal vertoont om het merg een rj ng van vaat

bundels , vervolgens het 8chorsweefsel. [n dit laatste zetelt de 

woekering. Hier vindt men de buidelgal , die , van boven door 

haren gesloten , onderin de druifluis bergt. Ook 2 ,  :3 of 4 
luisj es kunnen bij elkaar zi tten , dan vormt zich een samen

gestelde zwelling. Deze gal vorming op de bladeren is eigenlijk  
abnormaal. 
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Nog een derde gal vorming kan optreden , n . l .  op' de �chor8. 

De schorsgallen , wier bouw ongeveer met d ien der andere gal

soorten overeenkomt , kunnen soms cle geheele opper v lakte van 

den wortel bedekken . Zij zij n een groote ramp voor den wingerd . 

De schors van den wi ngerd bestaat uH taaie bastvezels , die 

afgeschilferd kunnen worden , en waaronder zich de tweede blij vende 

schorslaag bevindt. Onder deze laag groeit een dun kurklaagj e , 

dat het levende weefsel beschermt. Komt nu de phyl loxera in de 

schorslaag , dan heeft m en met de niet bijzonder schadelij ke 

onderhuidsche galvorm ing te duen , doch wanneer het dier door het 

kurklaagj e heen dringt , vormt de gal zich in het Jevend weefsel .  

Ook dat zou zoo erg niet  zij n ,  als de wingerd het vermogen 

bezat snel een nieuwe kurklaag te vo rmen om daardoor het aan

getast e gedeelte af te  snoeren ; doch de wingerd kan dat niet , 

en slechts heel  l angzaam kan nieuwe kurkvorming plaats hebben. 

Nadat de phyllox era de gal verlaten heeft , treedt de rotting in, 

die snel om zieh hee n grtj pt , , tot op het hout invreet , en daar 

transport van voedsel niet meer mogelijk is , het afsterven der 

plantendeelen tengevolge heeft .  

Zelfs nu nog zou de wingerd de schade wel kunnen herstel1 en 

doch al lerlei andere d i eren , zooals de mijt en de schildluis , en oo.k 

de schimmels zetten het vernietigingswerk voort. 

Vooral de mijt is zeer gevaarlijk .  Dit zeer kleine diertj e leeft 

i n  wij ngaarden in den grond en is zonder ûe phylloxera volk omen 

oils�had elijk .  Wanneer de  druifluis echter de gal verlaten heeft , 

is die nog . vol voedsel en dat voedsel trekt de mij ten aan . Zij 

zetten zich op den wortel , maken eerst aan de  oppervlakte 

gleu ven en graven vervolgens diepe inwendige gangen tot zij 

bij een dun pleki e van de kurklaag . komen . Daar dringen zij 

door en maken zich meester van het opgehoopte voedsel . '  ne  

pl ant tracht er  vruchteloos tegen in te  werken ; totale rotting 

treedt in en de plant  sterft af. \Ve hebben hier te doen met een 

s C'hij nvorm 'y an de luisziekte , die vooral in Frankrijk veel voorkomt 

en daar voor millioenen schade aanricht , 
Vel e pogingen zij n natuurlijk gedaan om middelen te vinden 

tege 1 1  deze plaag , vooral door lYI i 1 1  a I' d e  t. Deze stelde zich de 
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vraag : zij n alle soorten van de Vitis ont vankelij k voor de 
schadelijk werking van de phylloxera ? Het bleek , dat behal ve 
de gewon e  met den wingerd verwante wij nplanten , o ok de N oord
Amerikaansche wingerden daarvoor ongevoelig zijn .  

Mil lardet nam n .l. e en  cylinderglas met  vochtigfl aarde o f  
vochtige lucht , dat gesloten was door e en  ol! eenige plaatsen 
doorboorde kurk. Daarin werden . stekj es geplaatst : 1e van de 
Amerikaansche soorten , de Vitis riparia en de  Vitis cordifolj a ;  
2 e  van de  Europeesche soort , de  Vitis vinifera (wij ngevende druif) . 

Toen deze stekj es zich genoegzaam ontwikkeld hadden en kleine 
viltachtige worteltj es hadden gevormd , werd in het glas een 
wingerdblad met galvorming gebracht. I n  weinig tij d zaten de 

wortels vol luisj es , die o veral rondliepen  en maar n iet tot rust 
kwamen. Het volgende werd opgemerkt : De luisj es liepen op de 
Amerikaansche worteltj es ,  pro efden de worteltopj es en  liepen 
weg. Op de  .Europeesche echter bIe  ven de diertj e s. Na e e nigen 

tij d waren de riparia en  de corc1ifolia geheel leeg , doch de Vitis 
vinifera was bezet met de  phylloxera. Hetzelfde verto onde zj ch 
met de schorsgallen . 

De . Amerikaansche wij nsoorten hebben dus geen aantrekkings� 
kracht voor de phylloxera en wanneer de druifluis gedwongen 
wordt zich op de  o udere wortels te zetten , sterft zij spoedjg 
af en slechts bij uitzondering beeft galvorming plaats . 

D e  reden hiervan is , dat de  Amerikaansche wj ngerden een 
veel krachtiger kurksysteem hebben.  Daar zij echter geen wij n

gevende soorten zij n ,  heeft · men getracht de eigenschappen der 
Amerikaansche en Europeesche wingerden te vereenigen en wel 
op twee "wijzen : door enten en door bastardeeren. Op den stam 
van de Vitis riparia werd n 1 .  de Vitis vinifera geënt , met het 
gevolg dat de  plant vrij bleef van phylloxera. Verzwakking is 
echter het ge volg van die methode.  Ook schij nen de wortels van 
de riparia invloed op het  aroma van den wij n u i t  te oefe n e n . 

D e  tweede w � ze van behandeli ng 1 het bastaardeeren , ber u s t  

op het -kru isen van de planten waardo or d e  eige nschap p en van 
b eide soorten , dus de wortelejgenschappen der Amerikaanschc en 
de druifeigenschappen der Europeesche soort meer of mi n vo � komen  
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aanwezig zijn .  Het schij nt ,  dat de gewone wij nsoorten dit goeu 

kunn en verdragen ; of het ook aanbevelenswaardig is voor d e  

fij nere wij nen , i s  nog ni et uitgem fl a k t .  
De preparaten , o .  a .  een buitengewoon fraai exemplaar , dat 

de leefwij ze van de phylloxera vastatl'ix in alle Rtadiën  ver

toonde , werden ten slotte in oogenschouw genomen. 

VIII. 

De levenswij ze der Bladl uïzen. 

De hoogleeraar vervolgde zij n voordrachten met zij n voldoening 

uit te spreken o ver de versch i l lende wij zen waarop zij n gehoor 

belangstelling in zij n botani sche col leges aan den dag legt. Zoo 

z ij n  hem nu reeds wenschen te kennen gegeven omtrent een drietal 

ond erwerpen , die bij voortzetting van cleze cursussen een volgend 

seizoen behandeld zouden kunnen worden : de Ja vaansche flora ; 

de plantenziekten naar aanleiding van hetgeen daaromtrent reeds 

in de vorige voordracht behandeld was , en dan niet alleen de 

ziekten veroorzaakt door insecten , maar ook door schimmels , 

waar dus de eene plant door de andere wordt aangevallen ; 

eindelij k het o nts( aan van nieuwe soorten en variët.eiten en de 

ontwikkeling in het plallteluij k in  't algemeen. 

Spreker nam dankbaar acte van dïe belangstelling , het verder 

gaarne aan het overleg met het bestuur overlatende , op welk 

onder werp ten slott e de keus zich zou bepalen. 

Zij n onderwerp voor heden begon de hoogleeraar met een 

overzicht te  geven van de levensgeschiedenis der blad- , stengel

en wortelluizen . 

vVanneer men in het najaar de  afgevallen bladeren van popu.:. 

lieren bekij kt , zi et men dat velen e en eigenaardige mis vorming 

van den bladsteel vertoonen .  Het is een kleine verdikking , di e 

oIlller twee vormen kan voorkomen , 111 .  als beurs vormige aan

zwelling , ep,n soort van zakj e waarin zich in den zomer onder 
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een witte , woll ige stof kle ine bladluisj es hevinden , of als een 
draaiing van den steel .  

D e  steel he�ft zi ch dan een sl ag omgedraaid ; tURschen à i e  
draaiingen in  b evindt zich e en  spleet. O pent men d i e  i n  den 
zom er , dan vertoont zich een holte , waari n zich weer l uisj e;:; 
bevinden , bedekt door het eigenaardige witte pluis , dat zij zelf 
afscheiden . Van dit aantal luizen is een de moeder , de  anderen 
zij n de  kinderen. Het moederdier maakt de  gal , en is dus de 
galmoeder. 

Uit d e  door dit d ier gelegde eieren komen lar ven , d i e  z ich i n  
d e  gal ontwikkelen , doch n j et meewerk en aan de gal vormi ng. 
De galprikkel gaat a l leen van de galmoecltr uit. 

De galmoeder ontstaat uit een der eieren die tegen den winter 
tegen de knoppen w orden gelegd. Zij begeeft zich dan  naar de 
j onge blaadj es , steekt den zuiger in  den steel en hecht zich op 
die wjjze vast. De galprikkel doet rondom zwelling ontstaan en 
de gal ontwikkelt zich. De uit hare eieren voortkomende insecten 
groeien alleen tusschen de ver 'Vellingen in .  In  de meeste gallen 
der bladluizen blij ft het j onge dier tot het vleugels heeft en vli egt 
dan uit om zich op een andere plant neer te zetten en zich daar 
te v ermenigvuldigen zond er galvorming. Er besta at evenwel hier 
nog een tusschengeneratie die geen vleugels bezit en in de gal 
blij ft , om daar weu el'om eieren te leggen. Daar het aantal d ier 
luisj es in één gal soms 30 à 40 bedraagt , kun n en er bij vermenig
vuldi ging dier dieren somR wel 40 X L10 eieren i n  é8n gal \'oor 
den dag komen. Daaruit komt dan weer de generatie , d ie na de 
i e, 2 e  en 3 e  vervening vleugelstompj eR krijgt , d ie  na een nieuwe 
vervelling in vleugel s overgaan . De  dieren zij n nu gereed de gal 
te verlaten. Deze droogt uit  en splij t  open en stelt de j onge 
dieren in  staat weg te vli egen. Zij gedragen z i ch al s gewone 
bladluizen en leggen hier en daar hun eieren , waaruit weer een 
nieuw e generat i e  voortkomt , die op den populi er moet terugkeeren 
en daar eieren legt, waaruit mannelij ke en vrouweltj ke exemplaren 
te voorschij n komen . De mannetj es z�j n  tamelij k  k l e i n ,  de vrouwtj es 
groot. Zij houden z ich met de  haakj es vn· n de pooten aan de 
schors vast en produceeren slechts één e i  dat in het lichaam 
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besloten blij ft. Dit ei ovenvintert , of als zoodanig of als larve , 
en in het voorj aar o ntwikkelt zioh het j onge dier. D it is altij d 
weer de galmoeder. De ontwikkelingsgeschiedenis van all e  blad
luizen komt in hoofdzaak hierop neer. Zij leven all en  ten koste 
van de plant , di e zich daardoor niet normaal ontwikkelen kan .  
Het liefst zetten zich de bladluizen vlak onder een knop omdat 
zich daar een ophooping van voedsel bevindt , di e zij gemakkelijk 
kun nen bereiken. 

O ver de  snelle vermenigvuldiging der ] uizen is reeds bij de 
druifluizen gesproken ; onder de bl adluizen heeft met name de 
'bloedluis nog veel grooter voortplantingsvermogen .  

D eze bloedluizen komen voor op de appelboomen. Zij zij n , 
evenals de reeds besproken soorten , m et de bekende wollige 
stof bekleed en z�j n aanvankelij k  kleurloos .  Zij n ze volwassen 
dan schij nen de zich in het l ichaam bevindende eieren door de 
doorschij nende huid heen en daar die eieren een bloedrooden 
dooier hebben , geven zij het geheele lichaam een rooden tint. 

Vooral in Frankrij k en Duitschland komen die bloedluizen 
zeer veel voor , en zij kunnen daar den geheelen appeloogst ver

nietigen .  Spreker vertoonde een preparaat , voorstellende een 
tak van een appelboom gedeeltelijk bedekt met een natuurlijke 
kolonie. 

Zoo'n bloedluis legt een 100-tal eieren en doet dat een dag of 
wat na de  geboorte. Als men weet dat in  één se izoen wel eens 
10 generaties voorkomen , kan men nagaan hoeveel nakomelingen 
éèn zoo'n luisj e heeft. Men krijgt dan de volgende cij fers : 

D e  le gen eratie 100 ; de 2e 10,000 ; de 3e 1 ,000,000 ; de 
4e 100-m illioenen ; d e  5 e  10,000-millioenen ; de 6 e  1 billioen ; de 
7 e  100 billioen ; de 8'-' 10,000 billioen ; en de ge een nakomeling
schap van 1 trillioen , die één enk el dier in  één zomer kan 
voortbren gen ! 

Men begrijpt , dat d e  natuur op die manier met haar eigen 
werk wel een s verlegen kan zitten en op middelen tot v ernietiging 
bedacht is. Zoo zij n de  uitel'mate vraatlustige " staand e  vliegen " 
geduchte vijanden van de luizen.  D eze " s taande vliegen " zij n 

een eigenaardig soort van i nsecten , die plots elin g midden i n  
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h u n  vlucht stil kunnen blij ven staa n .  Aan deze eigenschap 

danken zij , boewel verkeerd.el ij k , bun  naam , want zij behooren 

e igenlij k tot de wespen e n  spelen een belangrij ke rol in het 

o verbrengen van h et stuifmeel o p  de stempels der honigbloemen . 

In  hun j eugd zij n d i e  i nsecten (syrphiden) zeer nut6g , omdat 

zij vele schadelij ke dieren , waaronder ook de  luizen in groote 

massa's vern ietigen , en wel 0 p de volgende wij ze : 

Bij den gewonen spar vindt men onder de knoppen die later 

takken zullen worden , d ikw�ls kle ine  witte hoopj es. 

Dit is wederom de witte w ollige stof , die de eieren of de 

j onge larven der luizen bedekt. De  staande vliegen 1 1 U  leg gen 

bun eieren i n  het najaar in stinctmatig in of naast zoo'n washoopj e. 

Komen nu de larven in het voorj aar uit , dan z ijn ook de syrphiden 

gereed en  het verdelgings werk neemt een aanvang. Het komt 

dan ook bij na nooit voor , dat meer dan 2 of 3 luisj es uit  zoo 'n  

hoopj e  een gal kunnen maken om zich te  vermenigvuldigen . 

Aan d e  bespreking der bladluizen op den popul ier sluiten zi ch 

nog twee andere gevallen van gal vorm ing aan , die eveneens op 

den populair voorkomen en waarvan de 1 e soort z i ch als aan

zwellin g op den nerf van het blad vertoont , terwij l  de tweede 

zich voordoet als blazen , die het blad plooien en i neendraaien . 

De ontwikkelingsgesebiedenis ditr gallen is hoofdzakelij k dezelfde 

als  die  welke reeds hesproken is .  Uit  de eieren der galmoeder 

komen dieren die reeds dadelijk  vleugels b ezitten. 

Ook op de iepen bOOIDen , vooral op de lagere heesterachtige 

kurkiepen , die men veel bu iten de stad ziet , doet zich galvorming 

voor. Men ziet aan de takj es een soort van blazen , di e sterk i n  

' t  o og vallen .  In den zomer zij n z e  groen , later worden z e  bruin

achtig van tint. In 'b et naj q ar vallen ze  af ; alleen die welke aan 

den voet van het blad zitten , blij ven over . In zoo'n geval deel t 

n1 .  de  hontvorming van den blad steel zich mede aan d e  gal en 

daardoor valt de  gal niet af. 

Opent  men zoo 'n gal , dan vindt men weder de w itte massa , 

daaronder de diertj es e n  bovendien nog een door hen afgescheiden 

gomhoudende stof, die vroeger in d e  gen eeskunde gebruikt  werd . 

Die lu isj es behooren tot de tweede gen eratie en zij n ontstaan uit  
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eieren door dö  galmoeder gelegel. Bij deze gal vorming komt ook 

voor vereeniging van gall en tot een Ramengestelde gal ) waarin 

zich verschi llende galmoeders bevinden . Van die iepengall en kent 

men gewon e en ook zeldzame vormingen.  

Zoo treffen we op den treuriep soms drie verschillende aan . De 

eerste vormt boven het blad een blaas waarvan de opening zich 

onder aan het blad bevindt. Deze galvorming doet denken aan de 

blaasgal van den eik en de gallen der beuken , waar rondom het 

ei een gezwel ontstaat , dat door zij n eigen groei door het blad 

wordt heengedrongen , terwijl de galmoeder op dezelfde plaats , 

n l . boven in de gal blij ft.. De gallen gaan open met een kruis

vormige spleet , die aan de zij den omkrult , en waaruit de ge

vleugelde diertjes kunnen wegvliegen. 

De  tweede soort komt voor al s grootere blazen van denzelfden 

bouw. De  3e  vorm is geheel verschill end van de beide vorige 

soorten. Hierbij wordt de eene helft van 't blad aangevallen . Dit 

deel wordt dan dik en bros , draait zich om en vormt een blaas, 

waarbij de bladrand en de midden nerf tegen elkaar aanliggen . In 

die blaas bevinden zich wederom de door wit pluis bescbutte 

diertj es. Dergelijke blazen treft men zeer dikw�ils aan , o .  a .  bij 

perzik- en  aalbessen-bladeren ; zij vormen een open woning voor 

de luizen en beschutten hen voor regen , enz. 
Tegen de bladluizen bestaat geen afcloend middel .  Onder het. 

l egio middelen , dat men toepast , speelt de groene zeep , als 

kleefstof , een hoofdrol .  Het meest afdoende om ze te verdelgen 

is de laatste luis van de pJant te verwij deren. Daar dit natuurlij k 

bezwaarlij k lukt , moe t men goed op letten hoe lang het duurt tot 

de nieuwe generatie komt , om dan op bet j uiste oogenbl ik de 

behandeling met .spuitj e  of penseel nog eens te herhalen. Gaat 

men aldus drie of  vier maal te werk , dan kan men vr�i zeker 

op succes hopen. 

Het beste is de luizen met een penseel van de pl ant te  ver

wij d eren , want het doodmaken der dieren op d e  plant is altij d 

questieus. Het gebeurt vaak dat zij dan toch weer bijkome'n . Tast 

men ze op deze wij ze aan , dan worden de peri oden van ontwikke
ling ook geri nger en eindelijk zij n  ze zoo verzwakt , dat de p lant 
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veel snell er groeit dan de luizen zich k unnen vermenigvuldigen . 

Spreker ging nu over tot de galappeltj es der sparren , die zeer 

veel gelijken op de kegels der larixen , hoewel ze kleiner zijn .  

D i e  galappeltj es zij n n1 .  een  nabootsing van de  vru chten van 

den spar. In di e galletj es bevin den zich de galmoedertj es die aan 

de Syrphide-Iarven ontkomen zij n .  Is er één zoo'n galmoedertj e , 

dan maakt dit dier een eenzij dige gal , d. w. z. een gal , die 

alleen één kant van den jo ngen tak bedekt. Zij n er echter 2 of 

3 galmoe dertj es , dan vormt zieh een ronde of normale gal om 

den geheelen tak heen , di e daardoor totaal misvormd wordt. Ook 

kan het gebeuren . dat de galmoeder haar eieren pas legt, nadat 

de tak zich reeds gedeeltelij k ontwikkeld heeft ; in  dat geval groeit 

de tak verder uit , doch kan onder den invloed van den gal.., 

prikkel vormen aannemen , die z eer veel afwijken van de gewone 

takken der sparren .  Zoorlra de knoppen uitloopen kruipen de j onge 

luizen tusschen de  naalden en den as van den bladknop en zuigen 

zich daar vast en de galprikkel begint zij n invloed uit te oefenen, 

die zich over het geheele j onge deel van 't  blad verspreidt. 

Zoo'n blad van den spar ontwikkelt zich eerst aan den top en 

dan begint het pas onder aan te groeien,  en daar een gal alleen 

kan ontstaan uit weefsel dat nog groeit , zwelt dus het onderste 

deel van den naald  op tot een soort van schild. Iedere naald wordt 

dan een soort van dakj e waaronder de 1 �üzen leven.  Die schilden 

vergroeien onderJing niet , er blij ft altij d een spleet , waardoor 

de l uizen naar buiten kruipen k unnen .  
De j onge luizen bezitten na de  3e  vervelling vleugelstompj es , 

die in vleugels overgaan . 

Onder de bladluisgallen zij n enkele nuttige soortr.n die looi

stoffen bevatten. Van die gall en  komen er veel uit Frankrijk ,  in 

het algemeen uit Zuid-Europa , en oolc uit China en Japan. Tot 

nu toe heeft men geen verschil. in beide laatste soorten gevonden 

en weet men ook nog niet of zij door dezelfde dieren zij n veroor

zaakt. Van di e Chineesche en J apansche gallen , die op het ge

slacht Rus voorkomen , weet men niet veel. Zij bestaan uit een 

steeltj e  waarop een blaas , die door i n stulpingen de gri lligste 

vormen kan aannemen . 
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Meer weet men van de Fransche gallen , die blaasvormig zij n 

(als de iepengal) of langwerpig als hoorngallen . .  Beide komen 

zeer veel op den pistacheboom voor. Zij zij n zeer lang en I omdat 

houtvorming intreedt , vallen zij niet af , doch blijven aan den 

tak vastzitten .  Als handelsproduct hebben zij minder waarde dan 

de kleine blaasgallen .  

N iet alle bladluizen mak en gallen. Er zij n ook soorten , die 

een prikkel op bloemen uitoefenen , zoodat deze groen worden.  

Een voorbeeld hiervan is de kamperfoelie . 

Zulke luizen zetten zich dan op den bloemsteel der j onge 

bloem , de bloemblaadj es ontwikkelen zich dan tot groene blaadj es. 

Spreker vertoonde zulk een preparaat van de kamperfoeli e ,  

waarin men die bloem niet meer herkennen kan . Ook wilde 

planten worden op dezelfde wijze vervormd , zoo de Arabis , wier 

kruisvorm ige bloemen dan veranderen in rozett en en  kluwens 

van groene blaadj es , waartusschen de luisj es zitten. 

Een dergelij ke misvorming komt ook voor bij de wilgen , 

o. a. bij den rooden wilg (Salh alba) . De bloempj es der katj es 

groei en dan uit tot h outige takj es ,  die bedökt zijn  met kluwens 

van kleine groene blaadj es , die de luizen tot voedsel dienen.  

Eigenaardig is het , dat de bladluis insti nctmatig zorg draagt , 

nat die takj es niet ku nnen afvallen , door ze n .l .  houtig te  
maken . 

Een andere soort. van gal vorming door luizen is die van de 

bloelllbiezen . Deze planten vertoonen soms rozeb"ormige verdik

bngen die aan d enzelfden wortelstok vastzitten . 

Verzamelt men zulke rozetten in J ulj , dan vliegen er in  

A ugustus en Septemb er vele kleine diertj tS uit , die zich weer 

op de bloem biezen zetttln en daar nieuwe gallen vormen. Zoo 'n 

gai is eigenlijk  een nieuw plantj e , dat op een verkeerde plaats 

ontstaan · i s  onder de werk i ng van den gaiprikkel. Het is een 

volkomen veranderde bloemgroep. De scheeden in zulke gallen 

7-ij n zeer ontwikkeld , de bladschijf daartegen is weinig gegroeid . 

In de oksels der schubben kan zich weer zoo 'n  rozet vormen , 

zoodat m en hier eigen l ij k  te doen heeft met een samengestelde gal. 

Wederom was het groot aantal preparaten door spreker meege-
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bracht , aan het einde van de voordracht het onderw erp van 

aandachtige beschouwing en nadere toelichting. 

IX. 

G a  l m ij  t e n. 

De  galmij ten (Phytoptus) z ij n  organismen, die als blad- , gal

en knopmijten voorkomen . Z ij b ehooren tot de spi nachtige dieren , 

omdat zij , hoewel het voorkomen van insecten hebbende , in den 

vorm van de  organen , met nam e i n  het aantal pooten van deze 

afwijken . Toch hebben de mij ten niet 8 pooten als de  spinnen , 

maar slechts 4. Aan hen vi ndt men twee d eelen , het buigzame , 

slappe achterlijf en het voorst e deel m et den kop en de pooten , 

waarmede het dier zich kruipend voortbeweegt. Aan den kop 

heeft het een zuigtoestel met een zuiger , j uist lang genoeg om 

door de cel wandj es in de holte der cellen d oor te dringen en 
daaruit zij n voedsel op t e  zuigen. Tegelijk wordt de  galprikkel 

afgezonderd , die het omringend weefsel doet opzwellen en waar

door aanhoudend nieuw voedsel toegevoegd wordt. 

Die galmijten zij n uiterst k lein en met het bloote oog slechts 

als stippen te z ien .  Hun levenswijz8 is in tegenstelling met die 

der bladl uizen zeer eenvoudig .  In den loop van den zomer 

ontwikkelt zich slecht s éen generatie , die uit mannelij ke en 

vrouwelij ke exemplaren bestaat , welke ongevleugeld zij n .  Hoewel 

betrekk elij k vlug in hun bewegingen , kunnen ze  zi ch nooit o ver 

groote afstanden verplaatsen .  In 4 mi n .  l eggen ze + 1 e .M. af , 

zoodat hieruit valt af te l e iden , dat zij , aldus langzaam voort

kruipende , niet van den eenen boom op den a nderen kun nen 

komen . De  schade , die zij aanrichten , i s  dus  to t een  klein terrein 
beperkt , zoodat de door hen veroorzaakte ziekten zi ch sl echts 

traag verspreiden. Bo ven  d i en  is het aantal eieren , dat de gal

moeder legt , niet zoo heel groot.  

Zulk e galmij ten vindt men b�  men igten in de bladeren van 

den pereboom en den wingerd. Op die bladeren ziet me l l  soms wel 
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30 à 40 galletj es en III elk galletj e  bevinden zich een of twee 

moederdieren , die eenige honderden eieren leggen. De j onge 

dieren wachten het oogenbl ik af , dat de bladknoppen in het najaar 

zich gaan sluiten , om zich in grooten getale tusschen de blad

schubben te schuiven. In die knoppen blij ven zij den geheelen 

winter en hierdoor heeft men een middel om ze i e bestrijden 

en te bestudeeren . 

Aan den bladknop zelf veranderen ze niets en wil men hun 

levensverrj chtingen nagaan , dan moet men de knoppen , die zij 

bevolken ,  in het naj aar merken , door er een touwtj e  om te 

binden. In het voorj aar opent zich de knop en vertoont in 

kiem het j onge takj e met de blaadj es. Over zoo'n takj e ver

deelen zich de mijten ; verd er gaan ze niet. Zij versprej den zich 

in groepje s  van drie of vier over de blaadj es van het steeds 

verder uitgroeien de takj e. Elk van die groepj es maald slechts één 

galletj e .  Het schij nt d us dat één dier te zwak is voor gal vorming 

of d at de galprikkel van één exemplaar niet in staat. is een gal te 

maken. Uit die gallen komen weer de j onge dieren , wier leven op 

dezelfde wijze verloopt.  Steeds leggen de dieren hun eieren in 

de onmiddelltike nabijheid  van den bladknop , waaruit ze te 

voorschij n z�j n  gekomen . Daardoor kan het gebeuren , dat b ij v. 

slechts één tak van een pereboom door de mijten is aangetast.. 

Ook kan in een geheel en boomgaard somR een enkel e  boom de 

ziekte verto onen. Toch moete n ze z ich natllul'lij k van tij d tot tijd 

verplaatsen , maar op welke wij ze dit geschiedt , is onbekend : Het 

is een eigenaardig gezicht, die mij t en uit een knop te zien kOmf'll .  

In een lange processie ver$preiden zij zich dan over de takj es ,  

en alleen , wanneer zij geen bladeren vinden , wijken zij van hun 

gewonen weg af. 

De schade die de wingerdziekte en de " pokken " op de pere

boomen veroorzaken , kan men tegengaan , door den aangetasten 

tak weg te nemen , of ook wel de besmette bladeren vlak voor 

het oogenblik , dat de knoppen zi ch voor den winter gaan sluiten , 

af te plukken. 

Die zoogenaamcle " pokken " op de perebIaderen zij n inwendige 

gallen . Het moederdier maakt een opening in het blad en legt de 
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eieren daar in .  Het blijft in het blad eve nals de j onge dieren , 

die zich in het iJ lwendige van het blad ontwikkelen en eerst in 

het naj aar hun schuilplaats ver] aten .  Zulk een abnormale verande

ring in het weefsel van het blad heeft kleurwisseling ten gevolge. 

De door de mij ten aangevall en bladeren verto onen op die plekken 

een rooden tint , die langzamerhand in donkerbruin overgaat. 

De tweede ziekte door de galmijt veroorzaakt , komt voor op 

den wingerd en vertoont zich in den vorm van bobbels , wier 

onderkant bedekt is m et haren . Deze haren ontstaan o nder invloed 

van de  bladmijten en zijn ééncellig. Tusschen die haren b evinden 

zich de diertj es. 

Vroeger , toen men voor zulke doeleinden nog geen mi croscopen 

gebruikte en men die diertj es niet met het bloote oog kon zien , 

hield men die haren voor een soort van schimmel en n oemde 

die Erineum (woldrarlig) . Dit verschij nsel kan zich onder zeer 

vele v ormen voordoen. Spreker vertoonde eenige afbeeldingen 

van zo ogenaamde schimmels , die op verschillende boomen 

voorkomen . 

Deze haren zijn  eigenlij k de geheel  veranderde cellen der 

opperhuid ; zij dienen de  mij t  om het voedsel op te zuigen , dat 

in groote hoeveelheid verbruikt wordt. Ook vormen zij een 

bescherming aanbiedend huisj e voor de mijten. Een zeer duidelijk  

voorbeeld daarvan vindt men  op de bladeren van  den  berk . Zij 

zij n bezet met roode en gele plekken. Schrapt men die roode of 

gele deeltj es af , en beschouwt men ze onder het microscoop , 

dali blij ken zij te bestaan uit knodsvormige lichaampj es , wier 

sterk gezwollen bo vens tuk op een smal steeltj e  rust. Deze 

lichaampj es sluiten aaneen en vormen met hun bovenstukken 

een dak , waaronder zich een ruimte be vindt , die door de mijten 

bewoond wordt. Opent men zulke lichamen , dan vindt men er 

de  diertj es meestal in . Dat Er.in eum is een zeer algemeen 

verschij nsel en komt veel voor op boomen of heesters en uit 

den aard der zaak alleen op overblij vende planten. 

In  den bouw dier baargaHen bestaat zeer veel verschil : op 

den notenboom vindt men ze onder het blad als zachte kussentj es ; 

bij de vogelkers zij n ze blauwachtig va n kleur ; en bij de linde 



1 26 

ziet men i n  de oksels der bladeren normale haren , die daar door 

de plant gemaakt zij n· ,  j uist om zich tegen de galmijten te 

verdedigen . Bij den eik verand eren onder den invloed van die 

plantenmij ten , de opperhuidcellen in haren , die weer anders 

van bouw zij n dan de gewone haren van den eik . 

Ook op de bladeren van den populier komen aanzwellingen 

voor , veroorzaakt door den Phytoptus. Hi er zij n het echter 

geen haren , maar grovere voorwerpen , die zich weer zoodanig· 

krommen , dat zij den beestj es tot een beschuttend dak dienen. 

Veel vindt men deze galvorming op det akken van den beefpopulier .  

Ook een andere soort van galvorming komt op den populier 

voor. In de oksels der takken veranderen n .l .  de knoppen in 

rozetten , opzwellingen , die som;) zoo groot worden , dat ze een 

soort van bloemkooltj e  lijken. 

Op de braam , waarvan spreker een voorbeeld toonde , komt 

dergelijke rozetvorming soms nog veel sterk er voor en dat niet 

alleen in de oksels der bladeren , maar ook al s zwell ing van 

het schorsweefsel . In dergelijke zwellingen bevinden zi ch de 

helderbruine diertj es. 

In Duit schland komt een dergelij k e  ziekte als die welke de 

braam vertoont , op den wingerd voor onder den naam van "Grind" . 

Nog sterker dan de braam en de wingerd heeft de hazelaar 

die aanzwellingen. Boven aan een tak van den hazelaar ziet men 

soms knoppen , die veel grooter en dikker zij n dan de  andere. 

In het voorjaar loopen dergelij ke kn oppen niet uit , doch de 

knopschubben worden steeds grooter. We hebben hier te doen 

met galvorming door den Phytoptus. Snij dt men zoo'n knop door, 

dan blijkt het , dat elke afzond erlij ke schub aan den binn enkant 

misvormd is en aan de oppervlakte bedekt met zwellingen , 

waartusschen zich de ei eren en dus later de j onge dieren bevonden. 

Deze blij ven den geheel en ZOIl).er in den knop , totdat deze geheel 

uitgezogen is .  Dan verlaten zij op  een mooien dag de verschrompelde 

woning en begeven zich bij honderden langs den tak naar nieuwe 

knoppen, waarin zij den w inter overblij ven. Dergelijke misvormingen 

der knoppen vinden w e ) behalve op den hazelaar ) op tal van 

and ere heesters ) o. a .  op de aalbesstruik , en ook op den berk. 
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D e  knoppen van dezen laatsten boom yertoonen een eigenaar

digheid , die het leven dier galmijten nog eentoniger maakt dan 

het al is. In tegen overstelling met de andere knol)gallen , die 

allen verdrogen , sterft hier van de knopgal alleen het bovenste 

deel af en de j onge mijten begeven dan naar de nieuwe knopj es, 

die zich daaronder ontwikkeld hebben in de oksels der b lad

schubben en vormen op die wijze eeu vertakte knopgal .  D ie  

j o nge door de mijten i n  bezit genomen knoppen zwellen op , 

worden uitgezogen en  ster ven ten deele af , waarna weer nieuwe 

knoppen in beslag genome n worden .  Zoo ontstaat langzamerhand 

.een kluwen van knopgallen , die allen ontstaan zij n uit één 

oorspronkelijke gal val) den eindknop.  

Zeer algemeen bekend in de leer der plantenzi ekten is het 

feit , d�t parasieten bij voorkeur reeds aangetaste en daardoor 

zwakke plantendeelen aanvallen .  Men drukt dit aldus uit : een 

·parasiet v eroorzaakt de ziekelijkheid eener plant , een tweede doet 

de ziekte ontstaan . Dit komt ook voor bij den mensch . Nu is er 
een zwam , die bij voorkeur zulke berken aanvalt , wier systeem 

reeds verzwakt i s  door de mijten. Deze schimmel of champignon 

is de Exoascus betuJi llus. Deze zet zich in de galletj es van den 

berke.mij t  en  doodt rlaar gaa.ld eweg de oorspronk elijke  bewoners. 

N u ontstaan onder den invloed d ier parasieten groepen van 

kogelronde trossen , veroorzaakt door het uitgroeien van takken 

en zij takj es uit de gallen. Worden die trossen , zoogenaamde 

heksenbezems, microscopisch onderzocht, dan blij ken ze de parasieten 

te bevátten.  Aan zoo'n berk zij n rle verschillende overgangen 

tusschen de enkelvoudige en samengestelde gallen en heksenbezems 

vaak zeer duidelij k waar te nemen . 

Dergelijke heksenbezems vindt men ook op de sierlij ke haagbeuk, 

een boomsoort , waarvan o. a. een exemplaar aan den ingang 

van net Haagsche bosch bij het Bezuidenhout staat . 

Niet alle heksenbezems worden door galmij ten veroorzaakt. 

Zoo
' 

vindt men soms op den zilverspar , waar van spreker een 

tak vertoonde , een voorwerp , dat vooral in hct naj aar sterk in 

't oog valt , omdat dat deel van den spar dan a] z �j n naal den 

verIiest. Hier is aan het werk ge weest een z wam , Aeci diu ffi 
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elatinum , d ie in de bladeren der plal lt zijn vruchtj es maakt . 

Vallen die bladeren af, dan verspreiden de aecidium-sporen 

zich overal . 

Als laatste voorbeeld van een knopgal , d ie echter vrij zeldzaam 
voorkomt , kan de gal dienen , die men op het walstroo aantreft 

en die een blaas vormt , waarin zich de diertj es bevinden . 

Spreker ging nu over tot de behandeling van een groep gallen, 

die in bouw en groeiwijze veel o vereenkomst hebben met de 

reeds bespro ken besgallen en de gallen van den beuk. 

Aan den on derkant van de bladeren van den sleedoorn , de 

linde , den wilg , e. a . , leggen 3 of 4 galmoedertj es van den 

Phytoptus hare eieren. Er ontwikkelen zich een paar walletj es 

uit het blad , dat op die plek uitgroeit tot een blaasgal , in w elker 

top dan de galmoedertj es zitten. De zwelling gaat voort en 

eindelij k is de blaasgal geheel uitgegroeid. Dè j onge dieren 

ontwikkelen zich verder in de gal , die aan den onderkant door 

haren afgesloten wordt. Zulke blaasgallen kunnen in allerlei 

gedaanten voorkomen : als hoorntj es ziet men ze op de bladeren 

van de vogelkers , op de linde zijn ztj kogelrond , terwij l ze zich 

op den wilg als dikke van kleine holten voorziene gezwellen 

vertoonen. Op den iep doen ze zich voor als lichte puntj es .  Ook 

de pruimen vertoonen ze  op den  rand hunner bladeren. 

Evenzoo vindt men ze op den eschdoorn , waar zij , al naar 

het aantal waarin ze voorkomen , met de soortnamen Myriadium 

of Solitarium bestempeld word en .  Als een heel mooi voorbeeld 

van die gal vorming vertoonde spreker een blad uit Ceylon , met 

duizenden van die gallen bezet. 

In de bloeiwijze der esschen vertoont zich die gal vorming als 

een zwarte klonterige massa ) waarin de dieren de vrtwhten 

hebben verandercL 

N iet altij d maken de galmijten gal len , dikwijls komt blad

rolling en vergroeiing voor. Soms ziet men zomers opgerolde 

bladeren , die toch reeds lang ontwikkeld moesten zij n .  Het 

alpenroosj e vertoont dit dikwij ls. De onderste blad eren zij n dan 

normaal , terwijl do bo venste misvormd Zij ll. 

Op de doorsnede vertoont zoo ' n  blad werkelijk een rolletj e ,  
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waarvan de holte vol met haren is (Erineum) . Daarin bevindt 

zieh een aantal dieren , die hier overwinteren .  Soms blijft zoo 'n  

blad gedeeltelij k z�j n  normale functies vervullen , omdat het  slechts 

aan den uitersten rand oprolt. 

Bij gevinde bladeren (pimpernel) is soms het onderste deel 

volkomen normaal , terwij 1 alleen het bo venste deel opgerold 

is. Ook bij het walstroo ,  b�j het O .  L. V. bedstroo en  bij 

Clematis kunnen dergelijke geheele of gedeeltelijke misvormingen 

voorkomen. 

Bij ons is zeer algemeen de  Lysimachia vulgaris .  A an de 

vaarten komt die plant met hare trossen van mooie gele bloempj es 

zeer veel voor. De  bladeren dezer planten vertoone ll dikwijls 

randrolling door de mij ten veroorzaakt. Er doet zich hier echter 

ook iets anders voor.  Dikwij ls zette n  de mijten zich in de 

bloemknoppen en veranderen deze in takj es , waarbij dan kelk ; 

bloemkroon , meeldraden en  vruchtbeginsel in kransj es van 

vij ftallige groene blaadj e
·
s kunnen ov ergaan . De geheele bloem 

is dan veranderd in. een normaal groen takj e met kr uiselings 

geplaatste blaadj es. Deze misvorming kan zel fs zoover gaan , dat 

kelk en kroon  geheel uit elkaar gehaald w orden en alleen 

gewone groene blaadj es ontstaan , zo odat men met een groen 

bebladerd takj e te  doen heeft , waaraan geen bloem meer te 

vinden is. Soms is de bloemas zóó kort , dat de bJaadj es zich 

allen op één plekj e als een kluwentj e  o ntwikkelen. Nu eeml zij n 

de kelk en kroon geel gebleven en de meeldraden groen , dan 

weer hebben we  met het omgekeerde geval te doen.  In een 

woord , de  gaJ mij ten hebben het vermogen , di e b loemdeelen al l e  

graden van misvorming te  doen ondergaan . 

Behalve de Lysimachia vertoont ook de blauwe Veronica of 

Eereprij s dit verschij nsel. 
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x.  

De aaltjesziekten van suikerriet en ::suikerbiet. 

Evena ls  het vorige j aar 1 vond ook ditmaal prof. D e  ,r r i e  s 1 

bij zij n  laats te optreden in het seizoen 1 zij n tafel versi erd met 

bloemen 1 de tolken van sympathie en dankbaarheid van zij n 

gehoor. Onder den indruk van clie stille 1 nochtans welsprekende 

ovatie 1 bracht de hó ogleeraar zU  Il erz�i d s hulde aan d en heer R o s  e 1 

die telkens  deze cursussen organiseert en aan wiens warme 

belangstel l ing sprek er d e  gelegenheid dankt 1 om met een publiek , 

dat hem l i ef is geworden 1 aangenaam samen te werken tot  ver

meerdering yan de kennis der natuur. Hij achtte zich gelukkig 

in het vooru itzicht 1 het v01gend seizoen weer een nieuw onder

werp te mogen behandelen : cl e ziekten der planten 1 waarin 

- blij kens de tot hem gerichte vragen - veel belangstelli ng 

aan den dag wordt gelegel .  Zoo 1, wam tot hem een vraag naar 

de vl ekken op ele eschdoornl) laderen , die in het najaar donkereler 

en  donkerder worelen en den in druk van gallen maken .  Eigenlijke 

gallen , i n  d en zin van de tot heden besprokene , z �j n  het niet. 

Immers die vlekken op het eschdoornb1ad worden n iet veroorzaakt 

door  insect en .  Maar er is geen reden , waarom een gal n iet evengoed 

on tstaan kan door tusschenkomst van bacterieën en zwammen. 

Zoo worden op het blad van den eschdoorn de gezwellen ver

oorzaakt door een schimmel : llhytisma acerinum.  

o \Ter deze  en andere ziekten veroorzakende organismen en hun 

bou w en leefwij ze 1 zou spreker in den volgenelen "w inter meer 

uitvoerig handelen en een belangr�i ke pla�ts zou b�i d ie
" 
behandeling 

in nemen de serehziekte van het su ikerriet , welks cultuur voor 

0 1 \ S  en andere volken van zoo groote beteekenis is " AI R o vergang 

tot dat onelerwerp d iende thans eigenaardig ele beGpreb ng eener 

andere ziekte van het suikerriet en de  suikerbiet i waarm ede spreker 

heden Z�j ll serie voordrachten over de gallen " zou beslu iten. 

D e
" 

aaltj eszi ek ten worden niet veroorzaakt. door 1 nseeten of 

ll1� ten , doch door eigel laarelige microscopisch kleine diertj es , elie 
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zich in het water en in den grond volkomen a ls al en vertoonen 
en daarom aaltj es genoem d. worden. Zij behooren to t de wormen 
en zij n nauw verwant met de spoelwormen. Die aal tj es komen 
in ontzaglij k e  hoeveelheden voor en richten door hun verbazend 
snelle vermenigvuldiging enorme schade aan , zoodat door hun 
inwerk ing de  tarwe- , haver- of  bietenoogst vaak voor de he1ft 
verloren kan gaan . 

V roegel' wist men niet aan welke oorzaak die z iekte was toe 

te  schrij ven.  Omstreeks de helft der vorige eeuw echter , toen 

men het microscoop meer voor z,ulke doelein den begon te gebruiken , 

ontdekte men de aaltj es. 

Van deze diertj es ,  die z ich uitwendig in niets onderscheiden 

van . de onschadelij ke gelij ksoortige orgall ismen , die overal in den 

grond l even , k omen t.wee geslachten voor ; het geslacht Tylenchus 

en het geslacht Heterodera. De mannelij ke en vrouwelijke  exem

plaren van eerstgenoemd geslacht hebben een slanken vorm , 

terwtj l  d e  vrouwelij ke  dieren van het geslacht Heterodera soms 

w el 4 à 500 eieren' produceeren , die in het lichaam blij ven en  

d i t  hevig doen  zwellen.  Het moederdier sterft af , de huid vergaat 

en uit de eieren komen de j onge dieren , die op hun beurt weder 

voor vermenigvuldiging zorgen .  In één j aar worden soms wel 

G à 7 generaties voort.gebracht . Men schat dan ook de  nakome

lingen van één paar aaltj es op 22 ,000 milliarden. Van genoemde 

twee geslachten komt het geslacht Ty lenchus veel voor in tarwe 1 

uien en  boekweit .  Iiet geslacht Heterodera tast vo oral het su iker

riet en de suikerbieten aan . 

Be.halve de gewone korenbloem treft men op de tarwe-akkers 

dikwij ls een roode bloem aan , die wel eens roode korenbloem 

gen oemd wordt , doch eigenlij k den naam draagt van Bolderik 

(A grostemma Githago) en verwant is met de zoogenaam1e " prik

neuzen" .  Het zaad van den Bolderik doet zich voor al s vrij 

groote zwarte korrels .  Juist zulk e korrels ontstaan door een 

ziekte i n de tarwe-aren , dan is db plant door de zoogena8,mde 

bo Jderih:ziekte aangetast , die in  ITranluij k  en D uitschland zeer 

veel voorkomt. 

Die zwarte lichaampj es zij n gallen ; binnen  111 bevinden z i ch 
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de organi smen , die de oorzrlak dier gal vorming zij n .  Snij dt men 

zoo'n gal open , dan z iet men een geel , draderig en droog weefsel. 
Bevochtigt men dit weefsel , dan ziet m en beweging k omen in 
die draden . Het z�i n de aaltj es van den Tylenchus , die wel zes 
j aren oud kunnen worden in hun gal en zich daar bevinden in 

'een soort. van slaap , waaruit ze na al die j aren weer kunnen 
ontwaken. lVIet goede  tarwekorrels worden deze gallen dan soms 
uitgezaaid op het land. Daar ontwikkelen de aaltj es zich verder 
on�ler den invloed der vo chtige aarde en verspreiden aldus de  
ûekte. Ook kan  het gebe uren , dat goede tarwe wordt uitgezaaid 
op ziek land , d .  w. z .  land , waarin de schadelij ke aaltj es aan
wezig zijn .  

Dit is een van de redenen waarom de wisselbouw wordt 
toegepast , d. w. z .  op hetzelfde land wordt n i et tweemaal achtereen 
hetzelfde gezaaid , of wel de akker blij ft een tij d braak liggen. 
Daard oor vinden de aaltj es geen vo edsel en sterven af. 

Het graan moet natuurlijk van die zwarte korrels gezuiverd 
worden. Daartoe worden de  graankorrel s opgeweekt in zwak 
zwavelzuur. De gaJ l etj es worden dadelijk aangetast door het 
vergif. Zij zwellen op en de aaltj es sterveJl .  De graankorrels 
echter zwellen uiterst langzaam en kunnen wel 24 uur onder den 
invloed van het zwavelzuur blij ven , zonder daardoor te worden 
aangetast. Gebruik m akend van d eze eigenschap der graankorrels , 
heeft men dus het middel z ich van de  aaltj es te ontdoen .  

De galvorming door de aaltj es veroorzaakt , berust op m�rk
waard ige eigenschappen van die diertj es en op den bouw 
der aartj es. 

Wanneer lllen zoo'n tarwe-aar nauwkeUl'ig  beziet , merkt men 
het volgende op : De aar bestaat uit twee rij en kle,l ue aartj es , 
die om en om aan den stellgel vastzitten. Aan  den voet van den 
as zij n eerst twee kelklmfj es geplaatst .  Daarop v01gen de  5 kroon
kafj es , die elk een bloem in den oksel dra,gen , best.aande uit 
3 meeldraden en den stamper met zij n 2 pluim vormige stem pels. 
Van die vij f  bloempj es geven 1 en :2 tarwekorrels , no .  3 doet 
dit alleen bij  zeer goede voeding , bij 4 is het betrek kchj k zeld
zaa.m en 5 ontwikkel t zich haast nooit . 
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In de j onge tarwepl�nten , zooals ze zich i n  het voorj aar op 

den akker voordoen , is reeds de  geheele aar in  kiem aanwezig. 

Op doorsnede vertoont zoo 'n  j onge gra�plant in onontwikkelden 

toestand de  2 kelkkafj es en' de  kroonkafj es met de bloempj es. 

Daarbinnen bevinden zich jn aanleg de rr:i.eeldraden en de stamper. 

In hoofdzaak komen de verschillende granen hierin overeen . Alleen 

bij de gerst ontwikkelt zich i n  een aartj e slechts één bloempj e. 

Is de plant in dien toestand ,  dan kunnen de aaltj es zich 

gemakkelij k van uit den grond een weg banen tusschen de spleten 

der j onge bladscheeden en zoo bevindt zich na eenigen t.ij d een 

groot aantal aaltj es in de aar , die allen de j onge meeldraden 

en de stampers aantasten en deze geheel misvormen , zoodat de 

oorspronkelijke  bloemdeelen niet meer te herken nen zij n .  Onder 

den invloed der aaltj es wordt nu  een soort kommetj e  gevormd , 

waarin zij verder le ven en den galpókkel afzonderen . Door dien 

galprikkel groeit tusschen de  eeide kroonkafj es een walletj e  uit, 

dat de  aaltj es omgeeft en hen langzamerhand geheel insluit. 

In de op deze wijze gevormde gal blij ven de diertj es geruimen 

tij d en worden met de aar naar boven gescho-ven . 

In die bolderikzaadj es ondergaan de aaltj es geen verandering. 

Zij zamelen aanhoudend voedsel op en worelen met den oogst 

mee ingezameld of  vallen op den gronel om op deze wijze den 

akker te besmetten .  Dit is de zoogenaamLl e  bo J derikziekte van 

de tarwe. 

Een tweede soort van die aaltj es komt veel voor in boekweit, 

ha ver en rogge , onder den naam van de Reupzi ekte. Ook de 

uien worden dikwijls door aaltj es o vervaJlen . 1\![en spreekt dan 

van Kroefziekte. 

A ls voorb eeld van die door de  aal tj es veroorzaakte ziekte koos 

spreker de UI. 

De ui is een eenzaadlobbige plant , wier o ntkiemingsproces zeer 

interessant is .  De ui en ontkiem en i n  het n ajaar. De zaadlob , d ie 

aan zij n  top het zaad bevat , groeit uit tot een blaadj e . De top 

met het zaad zuigt het voedsel op ebt v oor de plant nood ig i s .  

Aan  den voet van de zaael lo b z i t  d e  kiem. Daar u it groei en de  

wortel tj es. 
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Is nu dit uienzaad kroefz i ek , dan vertoonen zich allerlei mis

vormingen . Bij v. er groeit dadelij k  een kleine ui uit , die spoedig 

afsterft. Soms zwelt de gehe ele zaadl ob op , hetgeen even eens het 

afsterven der plant tengevolge heeft. 

Zulke zieke uien planten onderscheiden zich door hun gezwollen 

bladeren. Vergelij kt men de doorsnede van een gezond blad met 

dat van een ziek , dan blij kt j dat in het e erste geval de blad

schubben om elkaar sl uiten en elkaar beschermen . De zieke blad

schubben daarentegen hebben zich geopend , zij n gezwollen en  

bergen zeer vele aaltj es. 

De ziekteverschij nselen , die veroorzaakt worden door de  aan

wezigheid van aaltj es , zij n meest eenvoudige misvormingen . D e  

galprikkel doet geen nieuwe weefsels ontstaan zooals we dat zagen 

bij de galvorming va.n wespen en andere insecten , doch veroor

zaakt all een zeer sterke zwelling van de omliggende plantencellen , 

die in dien toestand de aal tj es tot vo edsel chenen .  

Het tweede geslacht , de Heterodera , komt speciaal op de wortels 

van allerlei planten voor. Ziet men een plant geel word.en en in 

ontwikkeling bij de anderen achterblij ven , dan bestaat er veel 

kans dat de wortels door aaltj es van het geslacht Heterodera zij n 

aangetast. Graaft men zoo 'n plant uit , clan zi et men , dat de wortels 

geheel bedekt zij n met knolvormige lichaampj es die een gro ot aantal 

aaltj es bevatten .  Bij ons komt die ziekte mees tal voor op kas

planten , bij tuinplanten komt zij minder voor. 

Bij zoo'n plant kunnen zich twee gevallen voordoen : 

10 • De wortels zij n ziek , maar er zij n zoo veel wortels, dat d it 

geen invloed uitoefent op den bloei der plant zelf ; 2°. de wortels 

zij n ziek en daardoor ook de plant. 

Om die ziekte t e  bestrij den mo et men de planten rooien voordat 

de dieren volwassen zij n .  Zij hebben dan nog voedsel noodig en  

sterven met  de afgespitte wortels af. Snij dt men zoo 'n  knobbel 

door , dan blij kt het in wenclige te bestaan uit zachtcellig weefsel, 

waarin zich geelachtige lichaampj es , de aaltj es , b e vinde n .  Die 

diertj es zij n ongeveer zoo groot  als een speld eknop. De mannetj eB 

zij n slank , cle vrouwtj es daare n tegen , die oorspronkelij k draad · 

vormig zij n ,  zwellen tot kogelro nde lichamen op tengevolge van 
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d e  zich i n  het lichaam bevindencle eieren , die i n  het moederdier 
blij ven totdat dit laatste st erft en de gal gaat rotten .  Dan ver· 
laten de j onge dieren het omhul sel en beginnen hun levensloop. 

Spreker ging nu over - tot de aaltj esziekten van suikerriet en 
suik erbiet. JYIet het oog op den cursus van den volgen den winter 
werd die ziekte van het suikerriet slechts vluchtig behandeld. 

A an de  wortels van het sui kerriet ziet men soms knolvormige 
aanzwellingen. In deze knobbels bevinden zich de aaltj es, Ja vaansche 
aaltj es genaamd, die met de reeds genoemde ongeveer overeenkomen.  

Zij belemmeren den groei van het houtachtige weefsel van de  
wortels ) waarvan geheele st Llkken  wegvî?Jlen , terwijl  het  slappe 

weefsel van de  knobbels bij zonder gesch ikt is voor voeding van 
de a, alt j es , maar totaal ongeschikt voor het o nderho u d  der plant ? 
die daardoor afsterft. Men meent dat de aaltj esziekte van het suikerriet 
in  verband staat met de serehziekte , doch met zekerheid is dit 
nog ni et te zeggen .  

Uitvoeriger behandelde spreker de ziekte van de suik erbiet , 

wier bestrij ding van groot practisch belang is , omdat door clie 
z iekte soms de halve bietenoogst kan mislukken.  

Onderzoekt men zo o ' n  zieke b i et , dan blijkt dat cle zij wortels 
allerlei knobbels vertoonen , die ·o ntstaan :.r,ij n cloor het opgezwol�en 
weefsel. Daarin bevinden zich de d iertj es .  In het moe�erclier blij ven 
de eieren tot cle gal tot rotting overgaat en  ook het moedenlier 

is afgestorven ; dan worden de eieren vrij en gaan over tot larven , 
die ZIch tot mannelijke  of vrouwelijke  dieren ontwikkelen . . De 
mannetj es zij n slank van bouw , de vrouwtj es dikker. 

Deze aaltj es beûtten een darmkanaal , dat in de  mondholte 

eindigt met een eigenaardige sti ft. Met deze stift , die door een 

aantal spieren krachtig werken kan , kloppen de diertj es tegen 

de celwanden en maken op die wijze gaatj es. De mann elijke  

dïeren hebben  een  krachtiger stekel clan de vrouwelijke  en  door 

midcldel van cl it werktuig kun nen  z ij z i ch door alle w eefsels een 

weg banen en elkaar opwelcen .  Op  d ie  wjj ze heeft de cop ulatie plaats . 

D e  larve van het vrouwelij ke  dier blij ft n iet gelij k  aan die 

van het man netj e , doch neemt aanmerkeljj k  in clik tegroei toe. 

Het darmkanaal zwelt op ., tot clicht tegen clen inwencligen lichaams-
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wand. Onderaan bevindt zich de opening van den eierstok , die 

zich verdeelt in twee dunne buizen , welke de overblij vende ruimte 

tussnhen darmkanaal en huid innemen. 

Het dier vult nu het darmkanaal met voedsel , waartoe  het 

steeds nieuwe stukj es wortel aantast. Is het opnemen van voedsel 

afgeloopen , dan worden d� eieren in  de eibuizen geproduceerd . 

Die ei eren groeien steeds en vinden eindelijk geen ruimte meer 

in de eibuizen. Deze barsten en de eieren vullen het lichaam van 

het moederdier , dat tracht zich van die hoeveelheid te ontlaRten , 

door onder aan het lichaam een slij mruimte te · vormen . Daarin 

begeven zich dan ook wel eenige eieren , doch het grootste aantal 

blijft in het lichaam van het moederdier , dat afsterft en verrot. 

De eieren worden dan vrij en de  j onge dieren ontwikkelen zich 

verder. 

Sommige aaltj es kunnen niet geheel in den wortel dringen , 

maar een stuk van het lichaam bl�jft buiten hangen. Er heeft dan 

geen gal vorming plaats. Zulke aaltj es vormen dus den overgang 

tusschen gallen en parasieten .  

De  groei der bieten is in d e  eerste plaats afhankelij k van de  

wortels ; worden die  aangetast door de  aaltj es , dan wordt er  veel 

te veel v oedsel aan de plant onttrokken en ook de zaden kunnen 

zich dan niet .ontwikkelen . Het zoogenaamde bietenzaad is  eigenlij k 

geen zaacl , doch een verbinding van vruchten die aaneen blij ven 

zitten en het zaad bevatten. Is nu de  biet door de aaltj es aangetast 

dan kan ook het zaacl zich niet ontwikkelen.  Alle wortels sterven 

af en alleen de zieke kop der biet blij ft achter , om langzamerhand 

geel te  worden en te verrotten. Die bietenziekte bracht vooral 

in 1850-'60 zeer veel schade aan in Duitschland , omdat men 

belmlt op winst , zich liet v erleiden de wisselcultuur te veronacht

zamen en bij v. na 2 jaar bieten slechts één jaar een ander gewas 

uitzaaide. Daar de aaltj es ook in andere planten en in onkruid 

leven , ging eindelijk de oogst bijna geheel verloren. 

Reeds vroeger waren de aaltj es opgemerkt door S c h a c h  t ,  doch 

prof. K ü h n te Halle , heeft dat onderzoek verder voortgezet en 

een middel gevonden om de ziekte tegen te gaan. 

Genoemde hoogleeraar onderzocht welke plantensoorten ook 
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door de aaltj esziekte kunnen worden aangevallen , zonder dat het 

de  eigenlijke  plant schade doet , en bevond , dat de  koolsoorfen 

met hun uitermate sterk wortelsysteem door clie aaltj e s  wel aangetast 

maar niet in hun groei belemmerd worden. Op zoo 'n  akker die 

" moe " was van de bieten , werd nu goedkoop kool- en raapzaad 

uitgezaaid. De planten ontwikkelden zich en werden afgesneden 

op het o ogenblik dat de z i ch in de wo rtels bevindende eieren 

nog niet geheel ontwikkeld waren , derhal ve nog voedsel noodig 

hadden e ll dus door gebrek aan voe(l sel afstier �en.  Dit 

zoogenaamde "plantenvangen" wordt eens of tweemaal herhaald. 

Telkens worden de pl anten afgesneden en voor de veiligheid nog 

met de hand nagehakt , waarbij de planten vóór het afsnij den 

microscopisch onderzocht werd en.  Deze behandeling heeft het 

afsterven van alle aaltj es tengevolge , zoodat een volgendj aar de 

7011e bieteno ogst ingehaald kan worden.  

Prof. d e  V I' i e 8  wekte  zijn  toehoorders en  toehoorderessen  ten 

slotte op om ook in den loop van den zom er het gehoorde te 

onderhoud en en in de volle natuur de levensverschij Ilselen der 

gallen en gal vormende insecten te bestudeeren.  
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