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Aan denagedachtenis mijner Ouders
en aan mijneVrouw.

VOORWOORD,
Bijheteindigen vandezestudie,diegcdurendemijnverblijf in Indiegeruimen
tijd mijne toewijding heeft gehad, blijf ik onwillekeurig even stilstaan om met
groote waardeering terug te denken aan mijn studietijd te Wageningen, Dan
dringt het besef van de groote waarde Uwer colleges,Hooggeleerde T E WECHEL,
HAM, VALCKENIER SURINGAR, BERKHOUT en RITZEMA BOS, zich aan mij op*
Grooten invloed op mij hadden de boschwandelingen met wijlen VAN SCHERMBEEK, welke zoozeer de belangstelling voor de natuur aanwakkerden* De lessen,
die ik tegen het eind van mijn studie volgde bij U, Hooggeleerde VAN UVEN en
BORDEWIJK, zal ik niet licht vergeten*
Gaarne breng ik op deze plaats dank aan Dr. DEN BERGER te Buitenzorg
voor den stetwt en de voorlichting bij mijn studie*
Hoogsterkentelijk ben ik U, Hooggeleerde REINDERS, Hooggeachte Promoter,
niet alleen, wijl Gij het boek in dezen vorm, waarin het is geschreven voor de
Indische houtvesters, als proefschrift hebt willen aannemen, doch in het bijzonder,voor dewijze waarop Gij mij ten alien tijde met Uwgrooteen veelzijdige
kennis ter zijde hebt willen staan*Veel mocht ik van U leeren tijdens de aangename en vruchtbare besprekingen*
VoortsbenikdenEx-Hoofd-Inspecteur van den Dienst van het Boschwezen,
den Hoogedelgestrengen Heer J*J* DUIJFJES, en den Directeur vanhetBoschproefstation, den Weledel Zeergeleerden Heer Dr* R* WIND, zeer verplicht,
datmijwerd toegestaangedurende eenhalfjaarhetinmijn diensttijd verzamelde
materiaal te mogen bewerken, en de gegevens voor deze dissertatie te mogen
gebruiken*

STELLINGEN.
i.
De onverschilligheid ten aanzien van gras- en alang-alang-branden in Nederlandsch Indie heeft een achteruitgang in kwaliteit van groote uitgestrektheden
voor landbouw geschikten grond ten gevolge.
Deze waardevermindering van den grond laat zich becijferen op vele
millioenen guldens per jaar.
II.
Meer kennis nopens de bestaande toestanden en de mogelijkheden op het
gebied van land- en boschbouw schenkt de overtuiging, dat, al moge op de
buitenbezittingen de handhaving van oude, dikwijls niet eens hoog gewaardeerde bevolkingsrechten op den grond juridisch te verdedigen zijn, de
bevolking daarmede economisch zeker niet gebaat is.
III.
De opmetingsmethoden van BIOLLEY en KUBELKA voor de bedrijfsregeling
in uitkapbosschen moeten voor loofhoutsoorten ohbruikbaar worden geacht.
IV.
Een eventueel op Java op te richten inrichting voor hooger landbouwonderwijs, moet in tegenstelling met de Wageningsche Landbouwhoogeschool
een zuiver vakschoolkarakter, d.w.z. een scherp geselecteerd studieprogram
hebben.
V.
Bij de natuurlijke verjonging in tropische bosschen zal men goedkooper en
zekerder succes hebben, indien men eenige plantensuccessies in de flora der
openkappingen afwacht, dan wanneer men de verjonging direct na de openkapping tot stand wil brengen.

VI.
Als algemeene regel mag worden aangenomen, dat het schaduwdragend
vermogen van jonge planten en oude boomen ongeveer gelfjk is.
VII.
Een stuifmeel leverende, gedegenereerde aardappelsoort kan langs generatfeven weg ziektevrij worden gekweekt.
VIII.
In de oerbosschen van het tropische laagland kan men in een bepaalde
streek de verschillen in vruchtbaarheid der groeiplaatsen beoordeelen naar de
hoeveelheid lianen.
IX.
Het geslacht Tetramerista moet op grond van den bouw van den bast, het
hout en de ademwortels tot de familie der Dilleniaceen worden gebracht.
X.
Het gezegde: „East is east and west is west and never the twain shall meet",
is een dichterlijke oppervlakkigheid en uit psychologisch oogpunt beschouwd
een onwaarheid.
XI.
Onder authentiek plantenmateriaal mag alleen worden verstaan het materiaal,
dat gebezigd is door den auteur bij de soortbeschrijving en ander materiaal,
dat afkomstig is van dezelfde plant of planten.

Aan denagedachtenis mijner Ouders
en aan mijneVrouw.

INLEIDING,
Reeds in 1894schreef KOORDERS l): „waarwij met zulk een soortenrijke boomflora te doen hebben als Java bezit, verdient een nadere studie der schorskenmerken uit een practisch oogpunt vooral voor de boschambtenaren sterk
aanbevolen te worden."
Toen in 1917 de houtvester ENDERT begon met de botanisch-houttechnische
boschexploratie in de Buitenbezittingen, vondook hij bij zijnvoorloopige onderzoekingen steun in de kenmerken welke de bast biedt.
Het doel dezer studie is orienteering aangaande de bruikbaarheid der anatomische kenmerken van den bast, voor zoover zij met een loupe van tienmalige
vergrooting kunnen worden waargenomen en bij een systematische indeeling
der basten kunnen worden gebezigd. Een enkele maal zullen kenmerken worden
opgegeven, die eerst zichtbaar zijn bij 20-voudige vergrooting.
De loupe, hoe sterk ook vergrootend, heeft boven het microscoop het ontzaglijke voordeel van het zeer veel sneller werken en van de hanteerbaarheid
ook buiten het laboratorium. Door BEEKMAN 2 ), en DEN BERGER 3) werd
reeds een systematisch onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van de met
de loupe waarneembare eigenschappen voor de determinatie van hout. Door
systematisch alle eigenschappen, die na eenige training met de loupe konden
worden waargenomen te benutten, bleek geheele of gedeeltelijke identificatie
zeer wel mogelijk. Hun werk werd met succes nagevolgd door BIENFAIT
en PFEIFFER 4 ).

Nu is er, getuige de talrijke gegevens door SOLEREDER 5 ) bijeengebracht, reeds
veel werk op het gebied der anatomie van den bast verricht, echter vrijwel
uitsluitend microscopisch en dan nog wel doorgaans aan jong bastmateriaal, dat
in herbariumvorm aanwezig was.
Toch zijn er ook wel, vooral voor de pharmacie, oudere basten beschreven.
Deze microscopische beschrijvingen — en in nog hoogere mate de macro1

) KOORDERS en VALETON,Bijdrage no. 1tot de kennis der boomsoorten van Java (6),pag. 7.
) BEEKMAN, 78 Preanger houtsoorten. Beschrijving, afbeelding en derterminatietabel.
Mededeelingen van het Proefstation voor het Boschwezen, no. 5, 1920 (1).
3
) D E N BERGER, Inleiding tot de herkenning van hout in de praktijk. Mededeeling van het
Proefstation voor het Boschwezen, no. 7, Weltevreden, 1922 (3).
4
) BIENFAIT en PFEIFFER, Herkenning van houtsoorten in depraktijk, no.47en 48, Ingenieur,
1923 en PFEIFFER, De houtsoorten van Suriname, Amsterdam, 1926 (11).
l
) SOLEREDER, Systematische Anatomie der Dicotyledonen, 1898, met Erganzungsband,
1908 (12).
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-. 2 scopische — zijn echter niet zoo maar te gebruiken voor systematische studie,
doordat zij vrijwel geheel stelselloos zijn vervaardigd. Een uitzondering vormen
in dezen de beschrijvingen van JANSSONIUS in zijn dissertatie (5) „De tangentiale
groei van eenige pharmaceutische basten" en in de ^Botanical Pen Portraits"
(10)*In beide werken is de door MOLL ontworpen beschrijvingsmethodc volgcns
de beginselen van LINNE ook aangewend op den bast.
Waar MOLL en JANSSONIUS het benutten van anatomische kenmerken voor de
systematiek mogelijk maakten door te wijzen op de noodzakelijkheid van een
systematische vermelding der kenmerken, hebben DEN BERGER en BEEKMAN
den weg gebaand voor de aanwending van de anatomie voor de practischc
identificatie van hout, doordat zij niet alleen enkele meer bekende eigenschappen
voor de systematische indeeling bezigden, doch aan alle met de loupe waarneembare kenmerken hun aandacht schonken. Hierbij hadden zij het onschatbare voordeel, dat het hout microscopisch reeds zoo buitengewoon systematisch
en volledig beschreven is door JANSSONIUS (9) en het ontbreken van een dergelijk werk over de basten deed zich voor mij pijnlijk gevoelen.
Mijn onderzoek van de basten der Archipel-houtsoorten bestond in een
systematisch nagaan van alle zonder samengesteld microscoop waarneembare
kenmerken op hun waarde voor de systematiek en de identificatie. Sommige
bijzonderheden bleken zoo onvast, dat ze voor de systematische herkenning
geen waarde kunnen hebben; zij werden daarom verder buiten beschouwing
gelaten. Bovendien was het noodig voor enkele kenmerken een indeeling en een
benaming te zoeken, welke de beschrijvingen sterk kunnen bekorten.
Bij desamenstelling van deze studie werd steeds in het ooggehouden, dat deze
tevens beoogt,een handleiding te zijn voor Indische houtvesters, die zich willen
orienteeren in den bouw derbasten; voorhenis ook de orienteerende inleiding van
Hoofdstuk I in ft bijzonder bestemd.
Omtrent de literatuur over de basten zij hier het volgende medegedeeld.
Van de onderzoekingen, die voor 1875 geschiedden, geeft VESQUE een kort
overzicht in zijn werk „Anatomie comparee de TecorceM *).De eerste belangrijke
publicatie was de dissertatie van M O H L : Untersuchungen iiber den Bau und die
Entwickelung des Korkes und der Borke auf der Rinde der baumartigen Dicotylen, 1836, waarin de schrijver aantoonde, dat de afsluiting van bastdeelen door
een kurklaagje geschiedde. Over hetgeen voor dezen tijd werd samengebracht,
zegt VESQUE: „on n'y voyait que des reseaux de fibres superposes et separes par
des couches minces de parenchyme".
Na de studie van M O H L verscheen in 1853 een werk van HANSTEIN: ,Untersuchungen iiber den Bau und die Entwickelung der Baumrinde", Berlin, waarin
hij de ontwikkeling van den bast der linde, van den wijnstok, e.a. behandelde.
In 1875verscheen bovengemeld geschrift van VESQUE,die hierin eenvrij volledig
overzicht over de bastdeelen en -elementen geeft. Veel uitvoeriger was DE BARY
J

) Annales scientifiques naturelles, Ser. 6, T II, 1875,pag.82.

^
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in zijn „Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der Phanerogamen
und Fame" (1877), waarin hij ook de oudere literatuur bespreekt. Zeer rijk
aan stof was het boek van MOLLER „Die Anatomie der Baumrinde", dat in 1882
verscheen en nogsteeds het voornaamste werk over de hasten is.Niet minder dan
392 soorten uit 95 geslachten vindt men erin behandeld. Uitvoerig worden de
topografie, de sklerose, het voorkomen van kristallen e.d. erin besproken, doch
over eenvoordebasten belangrijk onderwerpalsdedilatatie d.i.de bastuitzetting,
vermeldt MOLLER vrijwel niets; ook zijn beschrijvingen zijn oppervlakkig en
onsystematisch, terwijl het materiaal grootendeels van jonge planten of plantendeelen afkomstig was. 1 )
Na hem zijn door talrijke onderzoekers allerlei onderdeelen van den bast
nader onderzocht en zijn er nog van vele pharmaceutische en industrieele basten
beschrijvingen opgesteld, doch eerst die van MOLL in de vierde uitgave van de
Pharmacopoea Neerlandica waren volledig en daardoor onderling vergelijkbaar.
In ^Botanical Penportraits" (10) vindt men volledige schema's voor de microscopische beschrijving, benevens een goede literatuurlijst enduidelijkedefinities
der gebezigde termen.
Het was mij intusschen niet mogelijk, deze schema's aan mijn beschrijvingen
ten grondslag te leggen. Primo leerde ik ze daartoe te laat kennen maar secundo
zijn zij daartoe m.i. ook minder geschikt door hun uitvoerigheid en door hun
theoretisch-anatomische natuur. Zoovindt men bij den stam (schema 15,biz*38)
kurkweefsel aangegeven onder epidermis, onder cortex en onder pericykel, terwijlvan demeestekurklaagjes, die men buiten het secundair phloeem in den bast
aantreft, bij volwassen basten niet aan te geven is, in welk primair deel zich het
kurkcambium heeft gevormd, enz. Het door mij gevolgde schema houdt dan
ook, door de practijk gedwongen, met eenige andere, theoretisch hoogst belangrijke onderscheidingen soms geen rekening.
In een literatuuroverzicht verdient nog vermelding de bovenvermelde dissertatie van JANSSONIUS, die den tangentialen groei van eenige basten behandelt,
en waarover aanstonds meer zal worden gesproken. Overigens is het terrein nog
weinig ontgonnen.
Hier rest me nog een woord van dank te brengen aan mijn collega's de
heeren F. W. K. DE KLERK en A. T H . J. BIANCHI en verder aan den heer
B. W* SMIT, amanuensis te Wageningen voor de hulp, die ze mij verleenden
bij het maken der fotografische opnamen, die in den atlas zijn opgenomem
*) Door BIRNSTIEL, Vergleichende Anatomie der Cinnamomumrinden, Inaug. Dissert.,
Basel 1922,pag. 6 (4) wordt ook gewezen op het feit, dat MOLLER van vele geslachten slechts
een vertegenwoordiger had en hierop reeds conclusies bouwde voor het geheele geslacht.

HOOFDSTUK I.
VORMING EN BOUWVAN DEN BAST IN HET ALGEMEEN.
TERMINOLOGIE.
Inleiding.
Het woord bast wordt indezeverhandeling gebruikt intweebeteekenissen. In
engeren zin worden alleen de levende deelen er mede aangeduid, in het algemeen is bedoeld het gedeelte van wortel, stam en takken van een boom, dat
gelegen is buiten de kambiumcylinder, welke bedoeling zich aansluit bij het
algemeene spraakgebruik. Deze studie houdt zich uitsluitend bezig met den
stambast.
Kort overzicht over topografie en elementen.
De bast in algemeenen zin kan de volgende deelen bevatten:
A. P r i m a i r e deelen. De deelen, welke niet uit het hout en bast leverende
kambium zijn ontstaan heb ik samengevat onder den naam „primaire deelen",
hoewel zij bijdengewonen boombast geen van allehun primairen bouwbewaard
hebben en het kurk (phelleem, phellogeen, phelloderm) zeer bepaald een
secundair weefsel is. In dit artikel omvat dus deze term de volgende deelen:
1. opperhuid (epidermis); 2. primaire schors (cortex); 3. pericambium (pericykel); 4. primair phloeem; 5. extracambiale deelen der mergverbindingen
(steeds onvindbaar).
B. Secundair phloeem, ontstaan uit het bovengenoemde kambium. Bij
zeer vele basten treden echter reeds spoedig kurklagen (peridermlagen) op, die
een deel van den bast afsluiten van het meer naar binnen gelegen deel. Hierna
sterven de afgesloten bastdeelen; tezamen met het eveneens doode phelleem
worden zij hier korst 3 ) (rhytidoma) genoemd.
A. Deprimaire deelen.Detopografie derprimairedeeleninhetalgemeen zij
nogevengeillustreerdinfig. 1•Deelementen,waaruitdezedeelenzijn opgebouwd,
zullennader worden aangeduid bij de behandelingvandedilatatie(pag. 12e.v.).
B. Het secundaire phloeem is opgebouwd uit zeefdeelen, bastvezels, bastparenchym en mergstralen. Voor een meer volledige uiteenzetting van hetgeen
in secundair phloeem is te verwachten, raadplege men het beschrijvingsschema
no. 12 van MOLL en JANSSONIUS 2 ).
1

) De term is afkomstig van Dr. H. Bos te Wageningen; daar mij geen ander algemeen
gangbaar Nederlandsch aequxvalent van rhytidoma bekend was, heb ik het overgenomen.
Het woord schors was reeds gereserveerd voor de primaire cortex.
2

) (10), pag. 34.

-5 De zeefdeelen omvatten de zeefvaten met begeleidende cellen en komen
gewoonlijk voorintangentialelagenofgroepen, doorbroken doorde mergstralen.
Zeworden echter spoedig na hun vorming platgedrukt, waarbij dewanden soms
opzwellen. Men spreekt dan van keratenchym of hoornprosenchym.
De bastvezels 1 ) zijn overlangs gerekte elementen met verdikte wanden,
welker uiteinden gewoonlijk spits toeloopen; soms echter zijn de uiteinden
stomp, gezwollen of scheef, soms zelfs vertakt. De diameter dervezelsovertreft
hoogstzelden die vandeomringende elementen. Een belang^,0 epidermis
,.b
schorscollenchym
rijke bijzonderheid is, dat ze
- C schorsparenchyra
endodcrrais
reeds zeer spoedignahunvorsklerenchym \ van den
parcnchym \ pericykel
ming uit het kambium deverphlocem
interfasciculair cambium
diktewanden vertoonen.
mcrg
fasciculair cambium
Het b a s t p a r e n c h y m bestaat uit meestal gedeelde bastparenchymvezels; de bij deze
deeling ontstane cellen zijn
meestaloverlangsgerektenverFig. 1 2 ). Topografische schets van den Stengelvan
toonen alleen op de radiale en
de Moffenpijp, Aristolochia Sipho; herfst van het
horizontale wanden talrijke
eerste jaar.
stippels.
De mergstralen zijn bij hun vorming eveneens uit parenchym opgebouwd;
de cellen zijn gewoonlijk prismatisch; ze zijn echter zelden zoo sterk overlangs
gerekt alsdievan het bastparenchym, terwijl zeop hun tangentiale wanden zeer
velestippels bezitten. In de mergstralen komen twee duidelijk te onderscheiden
typen van cellen voor en wel zoogenaamd liggende en staande. Bij de liggende
cellen is de radiale afmeting tot vele malen grooter dan de axiale, bij de zgn.
staande cellen is de radiale afmeting kleiner dan de axiale. Tusschen deze cellen
bestaanovergangen:kortehoogecellen,welkeinradialerichtingnietveelgrooter
zijn dan in axiale.
Zoowel in het bastparenchym als in de mergstralen kan men dikwijls secretieorganen, idioblasten en steencellen aantreffen.
De k a m b i u m m a n t e l bestaat gewoonlijk uit gelijkmatige, langgerekte,
jujubevormige vezels. Hun lengte is voor verschillende planten zeer uiteenloopend. De cellen, diedoortangentialedeelingeninhetkambiumwordengevormd
en die het bast- of het houtdeel van den stam gaan versterken, deelen zich ter
vorming van parenchymcellen nog een of meermalen overdwars, tot zein lengte
overeenstemmen met deparenchymcellen vanhetbast-of houtdeel. Ter vorming
vanvezelsenvancribrale elementen deelt de pas gevormde vezel zich niet overdwars. Of er ook glijdende lengtegroei optreedt in de eenmaal gevormde bast*) Zie hiervoor ook MOLLER, Anatomie der Baumrinden, (8), pag.424.
2
) 111. uit: REINDERS, Hoofdlijnen der Natuurlijke Historie, J. B. Wolters, Groningen—
den Haag.

elementen, werd in de literatuur niet vermeld gevonden. JANSSONIUS l) acht
deze echter in vele gevallen niet uitgesloten. Bijvele hasten bleken de elementen
inzuiver radiale rijen te liggen, hetgeen glijdende diktegroei der elementen uitsluit en glijdende lengtegroei onwaarschijnlijk maakt 2 ).
Bij de mergstralen onderscheiden zich de cambiale cellen vande volwasscnc
uitsluitend door wanddikte eninhoud, niet door denvorm. Wcl isde tangcntiale
doorsnede van den geheelen mergstraal in den regel vezclvormig.
S e c r e t i e o r g a n e n eni d i o b l a s t e n kunnen zoowel in de primaire bastdeelcn
als in het secundair phloeem worden verwacht. SOLEREDER :I) dcelt de secretieorganen enidioblastenalsvolgtin: l.secretiecellen, methars-, olie-, gom-, melksap-, caoutchouc- of looistofachtigen inhoud; 2.slijmcellen ontstaan (naar men
algemeen aanneemt) door geheele of gedeeltelijke verslijming van den wand;
3. slijmholten ontstaan uit verslijmde groepen van cellen; 4. slijmgangen, door
verslijming van celwanden ontstaan; 5. secreetholten, als slijmholten, dochmet
anderen inhoud; 6. secreetgangen, als slijmgangen, doch met anderen inhoud;
1. ongelede melksapvaten en dergelijke secretieorganen; dit zijn enkelvoudige,
buisvormige cellen, die alleen in de primaire bastdeelen voorkomen; 8. gelede
melksapvaten (celfusies).
Tot de idioblasten behooren ook de k r i s t a l c e l l e n , d.z. cellen, vvier lumina
bijna geheel door een kristal of kristallen wordt ingenomen. In het bastparenchym komen vrij algemeen kristalvezels voor, d.z. parenchymvezels, die door
een groot aantal dwarswanden zijn verdeeld in cellen, welke laatste elkeenenkelvoudig of eensamengesteld kristal, een kristalster, kristalnaaldjes of kristalgruis
bevatten. Vrij algemeen komen de kristalvezels voor tegen vezellagen;wanneer zij deze geheel omkleeden, vormen ze een z.g. k r i s t a l s c h e e d e .

§L De topografie van het secundaire phloeem.
De topografie vanhet secundaire phloeem is in haar ontstaan afhankelijk van
de volgorde, waarin de verschillende elementen door het kambium worden
gevormd.
Bij deze vorming produceeren alleen de kambiale cellen in de mergstralen
voortdurend dezelfde weefselsoort 4 ). Bij het ontstaan van deoverige bastdeelen
worden de verschillende weefselelementen gewoonlijk in een bepaalde volgorde
voortgebracht. Bij de Angiospermen is deze volgorde zoodanig, dat op zeefvaten met begeleidende cellen parenchymcellen volgen, waarna dikwijls vezels
worden gevormd; voorts weer parenchym, zeefvaten met begeleidende cellen,
a

) De tangent, groei, enz. (5), pag.57.
) KLINKEN (7) constateerde bij Taxus baccata een glijdenden lengtegroei der kambiumcellen zelf; vermoedelijk is deze bij de meeste Gymnospermen aan tc treffen. Bij Pterocymbium ?tubulatum Ridley, welks bast in de parenchymatische deelen en de mergstralen
etagebouw vertoont, werd eenzeer duidelijken, glijdenden lengtegroei dervezels aangetroffen.
3
) (12), Erganzungsband, pag. 338 e.v.
4
) Zie ook MOLLEP, Anat. d. Baumrinden (8), pag.430.
2

- 7 parenchym, etc. Bij deze plantengroep worden nooit zeefvaten aangetroffen, die
tegen bastvezels aanliggen. Bij de Gymnospermen is dit wel het geval.
Niet zelden wordt de gewone volgorde bij het ontstaan der weefselsoorten
verbroken, doordat een laagof groep van vezels of zeefvaten wordt overgeslagen.
Van vezels blijft de vorming soms geheel achterwege. Ook is het aantal elementen, waaruit de laagjes of groepen zijn opgebouwd, niet altijd eender;
dit kan zelfs van plaats tot plaats in hetzelfde monster varieeren.
In de jongere deelen van den bast blijken de bastelementen gewoonlijk in
duidelijke radiale rijen voor te komen *), hoewel er gewoonlijk kleine onregelmatigheden zijn te constateeren, welke verband houden met het ontstaan van
nieuwe, radiale celrijen bij diktetoename van den stam. Soms zijn de rijen
door uitzetting of samenschrompeling van bepaalde cellen of celsoorten onregelmatig geworden, soms zelfs niet zeker terug te vinden. Verder gaan de
rijen verloren door onderlinge verschuivingen van de cellen, hetgeen vooral bij
sklerose van parenchymcellen algemeen plaats vindt; ook kunnen ze tengevolge
van glijdenden dikte- of lengtegroei verdwijnen.
2
MOLLER ) onderscheidt naar den ontwikkelingsgang uit het kambium concentrisch en alterneerend gelaagde hasten, terwijl volgens hem bij schaarsche
vorming van bastvezels of bij gebrek aan periodiciteit in de ontwikkeling hasten
ontstaan, waarin de sklerotische elementen onregelmatig verspreid liggen. Het
is mtj echter noodzakelijk gebleken vijf vormen te onderscheiden en wel:
1. De geheele kambiale laag (het kambium der mergstralen natuurlijk uitgesloten) vormt gelijktijdig dezelfde weefselsoort. Het gevolg hiervan is, dat een
regelmatige gelaagdheid in den geheelen bast ontstaat. Met MOLLER kunnen we
hier spreken van concentrische gelaagdheid.
2. Groote stukken van hetkambium vormengelijktijdig dezelfde weefselsoort. In
ditgevalontstaan hasten,diedoor MOLLERalterneerend gelaagdwordengenoemd.
3. De voortbrenging van een bepaalde weefselsoort verschuift in tangentiale
richting. Wanneer tijdens de vorming van den bast enkele naast elkaar gelegene,
overlangsche, kambiale celrijen vezels vormen en, nadat er een laagje is voortgebracht, een of meer links of rechts liggende eveneens hiermede beginnen, terwijl er aan de andere zijde ongeveer evenveel mede ophouden, ontstaat er een
vezellaagje, dat schuin verloopt ten opzichte van het kambium. De vorming van
deze laagjes is niet voortdurend naar links of rechts gericht. Bij deze wisseling
van richting wordt de vorming van vezels gewoonlijk gedurende korten tijd afgebroken en eenig zacht weefsel gevormd. Het gevolg van de verschuivingen is,
dat er een golvend of zigzagvormig verloop der lagen ontstaat 3 ).
4. Afzonderlijke groepjes kambiumcellen produceeren tijdelijk vezels ofzeef2

) Zie ook de bastbeschrijvingen van JANSSONIUS in (5) en (10).
) Anat. der Baumrinden (8), pag 428 en 429.
3
) Deze golvingen of verschuivingen hebben niets te maken met die, welke veroorzaakt
worden door tangentiale spanningen, tengevolge waarvan de mergstralen en ook de radiale
celrijen hun zuiver radiaal verloop verliezen.
2
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vatenendaarnaparenchym enandereelementen. In dit gevalvindt men groepjes
vezels en groepjes zeefvaten in den bast.
5. Op zich zelf staande kambiurncellen produceereneen vezel- of zeefvat en
daarna, althans tijdelijk, parenchymcellen. Bij dezen ontwikkelingsgang liggen
de vezels en zeefvaten op dwarsdoorsnede regelmatig versprcid,inradiale rijen
of netvorming gerangschikt.
Bij het onderzoek bleek voor de verspreiding der vezels de volgende vcrdeeling praktisch te zijn:
a. alleenstaande vezels; deze zijn geheel of voor een groot deel door parenchymatisch weefsel omgeven, terwijl ze, wanneer ze gedeeltelijk tegen elkaar
aan liggen, niet duidelijk aan elkaar zijn gekit.
b. gebundeldevezels; hierbij liggen verscheidene vezels tegen elkaar aan en
vormen overlangs gerekte bundels, waarin ze wel aaneen zijn gekit.
Bij de alleenstaande vezels kan men verder onderscheiden:
1. den regelmatigverspreiden stand (afb. 5, 41 en 45);
2. den onregelmatig verspreidenstand, waarbij ze in groepjes(afb. 28) of in
radiate of tangentiale rijen staan (voor de radiale rijtjes afb. 52 en 54;voorde
tangentiale rijen afb. 32, 34, 35 en 58).
Komen de vezels in bundels voor, dan kan men onderscheiden het voorkomen in:
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(afb. 6, 1, 13, 21, 36, 48, 49, 51);
2. zuiver tangentiale lagen (afb. 4, 47 en 57);
3. afgebroken tangentiale lagen (afb. 26, 44, 56);
4. zigzag- of golvende lagen (afb. 11 en 18).
Het b a s t p a r e n c h y m komt hoofdzakelijk in lagenvoor,welkervormechter
grootendeelswordtbepaalddoordeaanwezigevezelsenzeefdeelen. Ook de in de
volgende paragraaf behandelde sklerose oefent er een grooten invloed op.
De mergstralen hebben den vorm van radiaal of ongeveer radiaal verloopende banden van zeer uiteenloopende hoogte en betrekkelijk geringe
breedte. Zeer algemeen zijn ze gebogen, golvend of geknikt; soms vertoonen ze
fijne kronkelingen. Niet zelden treden ze reeds onder een zeer kleinen hoek
met het binnenvlak, d.i. de binnenzijde van den bast, uit het houtlichaam. Deze
afwijkingen van het zuiver radiale verloop worden veroorzaakt door onregelmatigheden tijdens den groei.
Bij het onderzoek werden enkele basten aangetroffen, waarin de mergstralen
niet in een vlak loodrecht op de as lagen, doch onder een hoek van 15h 20°
opwaarts of benedenwaarts waren gericht (zie beschrijvingen Triomma macrocarpa (MIQ.) BACKER, bast 9 en Dipterocarpus humerata v. SL., bast 16).
De mergstralen a) worden ingedeeld in enkelvoudige en samengestelde en in
2

) Ze komen dichtbij het kambium vrijwel geheel overeen met de mergstralen inhet hout
Men zie hiervoor: MOLL en JANSSONIUS(9),Dl.I, pag.55en 59, DEN BEFGER en BEEKMAN(3),
pag. 5 en 21, PFEIFFER (11), pag. 33.
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primaire en secundaire. Wanneer een mergstraal geheel uit staande cellen is
opgebouwd of uit liggende cellen, terwijl er aan den onder- of aan den bovenrand hoogstens een enkele rij van staande of bijna staande, korte, hooge cellen
voorkomt, spreekt men vaneen e n k e l v o u d i g e mergstraal. Heeft menaan den
onder- en bovenrand van een strook liggende cellen verscheidene rijen staande,
dannoemenMOLLen JANSSONIus(9)demergstraals a m e n g e s t e l d . Somskomen
er echter aan de onder- of bovenzijde van de strooken staande cellen weer strooken liggende cellen voor, welke ook weer aan de andere zijde door een strook
staande cellen worden begrensd. Bestond de mergstraal in het eerste geval uit
3 *),in het tweede geval is hij uit meerdere v e r d i e p i n g e n opgebouwd*
De p r i m a i r e m e r g s t r a l e n reiken tot den buitenkant van het secundair
phloeem, de s e c u n d a i r e eindigen blind in den bast. Wanneer echter de
buitenste deelen van het secundaire phloeem worden afgesloten, zijn de primaire
mergstralennietmeer als zoodanig te onderscheiden. Ook wanneer de buitenste
bastlagen worden verscheurd (zie pag. 16),zijn soms de oudste secundaire mergstralen niet meer van de primaire te onderscheiden.
De staande cellen komen niet altijd alleen voor in strooken; soms bekleeden
ze geheel of gedeeltelijk den omtrekvan den mergstraal;zeomhullen het overige
mergstraalweefsel en worden dan ook o m h u l l e n d e m e r g s t r a a l c e l l e n
genoemd.
Door deAmerikaansche auteurs over hout wordt algemeen de indeeling in
homogene en heterogene gebezigd,waarin zedoor PFEIFFER (11)worden gevolgd.
Komen slechts of liggende of staande cellen voor, dan spreken genoemde Amerikanen van h o m o g e n e , zijn er liggende en staande aanwezig, dan spreken ze
van h e t e r o g e n e mergstralen, welke termen in deze studie niet worden gebezigd 2 ), omdat bij het gebruik ervan toch een verdere omschrijving noodig is,
welke het woord homogeen of heterogeen overbodig maakt.
In deze studie zal dikwijls over een- en meerrijige mergstralen worden gesproken, welke onderscheiding dikwijls nuttig bleek te zijn bij het opsporen der
mergstraalsoorten (zie pag. 45). De eenrijige mergstralen zijn in tangentialen
zin slechts een, de meerrijige 2 of meer cellen breed.
Verder hebben de b r e e d t e (d.i. de afmeting in tangentialen zin) en de
h o o g t e (d.i. de afmeting in axialen zin) van de mergstralen, en ook hun
onderlinge afstand een grooten invloed op de topografie van den bast. Men
vergelijke de foto's van het tangentiale vlak van Triomma macrocarpa (MIQ.)
BACKER (afb. 9a) en Myristica spec. (afb. 47a).
Wanneer de mergstralen in rechte, soms een weinig golvende, horizontale
rijen zijn geplaatst, spreekt men van e t a g e b o u w in de mergstralen (atlas,
*) Wanneer er slechts 3 verdiepingen voorkomen, een geval, dat veelvuldig voorkomt,
spreekt DEN BERGER (3), pag. 5, nog van enkelvoudige mergstralen met strooken staande
randcellen; eerstwanneerermeerdan3verdiepingen aanwezigzijn,bezigthijdentermsamengestelde mergstralen.
2
) Evenals in de werken van MOLL en JANSSONIUS (9 en 10) en DEN BERGER (3).

- 10 Koompassia ?malaccensisMAiNG.,afb.39a).Deze etagebouw gaat niet verloren,
indien een aantal der mergstralen 2 of 3 maal zoo hoog is als de andere, hetgeen soms in de familie der Sterculiaceen wordt aangetroffen.
In een Pterocymbiumbast (zie atlas, afb. 57a) bleken behalvc de klcinc mergstralen ook de parenchymatische elementen etagebouw te vertooncn, terwijl dit
met de vezels niet geheel het geval is.
Van zeer grooten invloed op de topografische verhoudingen zijn vcrdcr
dilatatie en sklerose, welke in de volgende paragraaf worden behandcld.
§2* D i l a t a t i e e n s k l e r o s e *
Bij het ouder worden der basten treden er twee processen op den voorgrond, die gewoonlijk van grooten invloed zijn op den bouw en den aard der
weefsels; deze twee processen noemt men d i l a t a t i e en s k l e r o s e .
Onder dilatatie verstaat men de uitzetting, die de bast in tangentialen zin
moet ondergaan, omdat hij door de vorming van hout en door eigen diktegroei
steeds dikkerencylinder omvatten moet;de buitenste deelen van den bast moeten
dus in tangentiale richting grooter worden. Dit heeft aanvankelijk plaats door
een kleine uitgroeiing der dunwandige cellen, en ook wel van vezels in tangentiale richting *), doch reeds spoedig treden er deelingen op in de parenchymatische cellen. Wanneer dit proces eenigen tijd voortgaat, ontstaan er tangentiale celrijen. Bij deze dilatatie doen zich nog bijzonderheden voor, welke bij de
behandeling der onderdeelen van den bast zullen worden besproken.
De verhoudingen in grootte van de dilatatie zijn heel eenvoudig na te gaan,
wanneer men een sector uit den stam teekent. Vergelijken we in fig. 2 de geval-

Fig.2. Schets van de bastdilatie.
len a2 en a3 met elkaar, dan blijkt, dat als de dikte van den bast niet toeneemt,
degrootte der dilatatieinde buitenste deelen,d2 ofd3 even groot is; doch relatief
is de uitzetting in geval a2 veel sterker dan in geval a3. Nu is de bast aan oude
boomen tengevolge van de afsluiting van bast door kurklagen niet zelden
l

) Zie hiervoor JANSSONIUS(5),pag.51.

- 11 dunner dan aan jongere stammen. In een dunnen, ouden bast heeft men dus de
zeer geringe dilatatie: d 3 '. Blijven echter de oudere deelen langer leven en
wordt de bast met toenemenden leeftijd dikker, dan zal de uitzetting relatief
in deze oude deelen iets sterker moeten zijn. Aan jonge stammen isdebastmeestal aanzienlijk dunner dan op ouderen leeftijd, doch de tangentiale lengte van
hetbastdeel,waarin dilatatie moet plaats vinden, is bij den jongen bast zeer gering. In de figuur is de lengte van het baststuk inhet gevala2drie maalzoo groot
als in het geval al, doch d2 is ook slechts ongeveer driemaal zoo lang als d1.
JANSSONIUS X) berekent, dat, wanneer een twijgje met een bastdikte van -lmm
in dikte toeneemt van 3 tot 51 mm, de gezamenlijke tangentiale lengte der
buitenste elementen 50 maal zoo groot moet worden. Bij een diktetoename van
51—101 mm behoeft de gezamenlijke lengte der buitenste elementen slechts
twee maal grooter te worden.
Het is misschien niet overbodig op te merken, dat er in de lagen bij het kambium slechts zeer geringe of geen dilatatie plaats heeft, omdat de kambiumcellen
zich vermeerderen, alsde omtrek, die zij omspannen, grooter wordt.
Onder sklerose verstaat men het dikker en harder worden van celwanden
tengevolge van afzettingen van cellulose en houtstof, hetgeen waarschijnlijk
tenslotte gevolgd wordt door het afsterven der eel; na deze veranderingen heet
de eel s t e e n c e l . In sommige gevallen zet bij het sklerotiseeren de eel ook uit.
De verdikking van den wand is lang niet altijd even sterk. Sommige steencellen verliezen bijna hun geheele celholte, terwijl van andere de wanden
slechts weinig verdikt zijn. Zoo is ook de verharding der wanden sterk uiteenloopend.
Steencellen treft men nooit in de allerjongste bastlagen aan, meestal eerst
op i i mm van het kambium af.
Vergrooting van het volume der cellen bij de sklerose komt in de primaire
bastdeelen slechts zelden voor; ook in den secundairen bast is het geen regel,
doch bij het onderzoek bleek het hier niet zeldzaam te zijn. Dat MOLLER 2)
het verschijnsel voor zeldzaam hield, moet worden verklaard door het feit, dat
hij hoofdzakelijk jongere basten onderzocht. Verder zegt deze schrijver 3 ),
dat de vergrooting, die soms met de sklerose gepaard gaat, zich naar alle richtingen uitstrekt; het bleek echter in secundaire basten niet zelden voor te
komen, dat de grootte der cellen in een bepaalde richting sterk toeneemt, hoewel alzijdige vergrooting toch meer algemeen is. Ook werden onregelmatig
uitgezettesteencellen aangetroffen; soms zijn deze zelfs vertakt, doch dikwijls
wordt de onregelmatigheid veroorzaakt, doordat een gedeelte van den celwand
niet uitzet, zoodat het andere deel min of meer bolvormig uitwelft.
Alzijdige uitzetting der cellen werd aangetroffen bij Gluta (2), Kokoona (10),
Urandra (31), iets minder duidelijk bij Anisoptera (15) en Michelia (43);
l

) (5), pag. 43en44.
-) Die Anat. der Baumrinden (8), pag.423.
3
) Ibidem, pag.424.

