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INLEIDING
Wanneer mendegrootehandboeken opslaat,zooals Czapek, Wehmer
(1929), Klein (1932) of van Rijn (1931), dan zal men daarin tevergeefs
zoeken naar Trifolium repens L., de witte klaver, als cyaan-glucosidehoudende plant.
Ditneemtnietweg,dathetreedssindsdeonderzoekingenvan Mirande
in 1912 bekend is, dat witte klaver behoort tot de planten, waaruit veelvuldig, door bepaalde wijze van behandeling, blauwzuur kan worden
vrijgemaakt. Nu zal men in het algemeen, wanneer een plant in staat is
HCN at te splitsen, in eerste instantie aan een binding van het HCN in
een glucoside denken.
Gortner (1938) drukt dit als volgt uit (pag. 689): „HCN is fairly
commonamonghigherplantsandoccurs,inthemajorityofcases,combined
in glycosides.,, „Uncombined HCN has been found in plants in a few
instances, but it is extremely rare, and the presence of HCN may beconsidered as evidence of the presence of a cyanophoric glycoside." Echter,
zoolang noggeencyaan-glucosidegeisoleerdisuit het betreffende plantenmateriaal, laat staan geldentificeerd, zoolang zal het juister zijn tespreken van een plant met blauwzuurproduceerend vermogen, danvan een
cyaan-glucoside-houdende plant.
Inaansluiting op het gebruik van het woord door Gortner (l.c.)enanderen, kan men danspreken over een cyanophore plant, waaronder wordt
verstaan iedere plant, bij welke uit het versche, maar meestal wel al
stervende materiaal, door middel van hydrolyse, hetzij door zuren, hetzij
door enzymen1), HCN kan worden vrijgemaakt. Men laat dan tot op
zekere hoogte in het midden in welken vorm het blauwzuur in de plant
voorkomt. Uitdrukkelijk wordt gesproken over hydrolyse; het istochzeer
goedmogelijk,datbijeenkrachtigeraantastingvanhetorganischeplantenmateriaal dan de hydrolytische, als afbraakproduct HCNwordt gevormd.
HetaldusgevormdeHCN valt echter buiten de definitie voor een cyanophore plant. lets dergelijks kan in de praktijk b.v. voorkomen, wanneer
men blauwzuur uit planten-materiaal overdestilleert. Wordt daarbij dit
materiaal aan een te sterke verhitting blootgesteld, dan vindt men zeer
vaak hoogere blauwzuurcijfers.
Witte klaver is cyanophoor. Dit heeft betrekking op een plantensoort,
*)Spreekt menoverglucosiden inhet algemeen, danzal menookaanandere
hydrolyse-middelen moeten denken. Zoo vermeldt van Rijn (1931), dat in
sommigegevallen oplosseninwarmwaterreedsvoldoende is. Rosenthaler
(1932) geeft voor HCN-glucosidenechter alleengenoemde tweeaan.
1

als verzamelbegrip. Het wil echter niet zeggen, dat ieder individu cyanophooris. Eencyanophoresoort kanzoowelsterkcyanophore, acyanophore
en zwak cyanophore individuen of vormen omvatten.
Deisolatievanhetbijbehoorendeglucosideinwitteklaverheeft moeilijkheden opgeleverd, daar het gehalte van de plant aan dit bestanddeel, gezien het lage HCN-gehalte, uiterst gering moet zijn.
Finnemore en Cooper hebben in 1938 onderzoekingen gepubliceerd,
die een goede aanwijzing zijn, dat in witte klaver werkelijk een cyaanglucoside aanwezig is en welke onderzoekingen ook aangeven in welke
richtingdesameiistellingvanditglucoside moetwordengezocht.
Zijisoleerden uit Lotus Australis een verondersteld mengsel van cyaanglucosiden, van welk mengsel een tot dan onbekend glucoside met de
formule CnHltO«N, door hen gedoopt Iotaustraline, het hoofdbestanddeel
uitmaakt.
Lotaustraline:
CH,
C t H 1 1 O l -0-C

-CN

C,H5
Het mengselzouverderbestaanuithomologen,o.a. hetreedsveellanger
en beter bekende linamarine:
CH,
C.HnO.-O-C - C N
1
CH,
De aanwezigheid van linamarine moet dan verklaren, dat bij afbraak
van het glucoside-mengsel steeds kleine hoeveelheden aceton worden
gevonden.
Tegelijk met de isolatie van een glucoside uit Lotus Australis, werd uit
Trifolium repens L. een glucoside gelsoleerd, dat uit hoofde van zijn
eigenschappen veel overeenkomst vertoont met lotaustraline, iets minder
met linamarine. Finnemore en Cooper nemen hierbij geen reacties op
aceton waar, waaruit zij concludeeren, dat zij hier vermoedelijk met het
zuiverelotaustralinetemakenhebben,hoewelzijzelf aangeven, datandere
werkersuit hunlaboratorium wel aceton meendenwaartenemen.Zoolang
desynthesevanlotaustralinenietisuitgevoerd, isgeen volledige zekerheid
te verkrijgen.
HetcyanophorekaraktervanTrifoliumrepens L.iseenige malenonderwerp van onderzoekingen geweest.
Vrijwel tegelijk met Mirande, wiens mededeeling werd gedaan in de
zitting van 7 October 1912 van deAcademie des Sciences, publiceerden

Armstrong, Armstrong en Horton, in een mededeeling aan de Royal
Society of London,welke 1 Januari 1913werd ontvangen, het cyanophore
karakter van witte klaver: „Mirande has anticipated us in making known
the presence of acyanophoric glucoside inthis plant"(pag.266).
De Armstrong's en Horton hielden zich in hoofdzaak bezig met
enzyme-onderzoekingen. Hoewel dit uitgangspunt bij de bestudeering
van vragen betreffende planten-glucosiden minder gebruikelijk is, kanhet
als volkomen juist worden aanvaard. Gaat men uit van de gedachte, dat
mendoorautolyse,dusdoordeinhetplanten-materiaalaanwezige stoffen,
i.e.enzymen(hoewelmenookrekeningzalmoetenhouden met deplantenzuren), HCN kan vrij maken uit het planten-materiaal, dan zal daarvoor
aanwezig moeten zijn: le een glucoside en 2e een glucoside-splitsend enzyme, dat op het aanwezige glucoside gespecialiseerd is.
Erzijn dusverschillende combinaties mogelijk: 1.glucoside engespecialiseerd enzyme zijn beide aanwezig; 2. het glucoside is alleen aanwezig;
3. beide, glucoside en enzyme zijn afwezig en 4. het enzyme is alleen aanwezig. Tot een cyanophoor gedrag leidt bij autolyse dus alleen het onder
1genoemdegeval, deandere mogelijkhedenleidentot acyanophorie. Licht
is mengeneigd omcyanophoor en acyanophoor alszelfstandige begrippen
tegenoverelkaartestellen;daarbijzalmendanechtergoeddoenzichsteeds
te herinneren, dat de acyanophorie het gevolg kan zijn van zeeruiteenloopende mogelijkheden.
Het geval onder 4 genoemd, nl., dat alleen een glucoside-splitsend enzymeaanwezigis,isniet uitsluitend theoretisch,zooalsmenallicht geneigd
is te denken. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is dezoete amandel.
Leemann (1935) noemt verder nog verschillende voorbeelden bijgrassen, gevonden door Petrie (1912/1913 New South Wales), o.a. Anthoxanthum odoratumen Poa nemoralis. In dit verband merkt Leemann op
(pag. Ill): „Investigations of the kind made by Petrie, establishing the
existence of either glycoside and ferment or ferment alone should be
encouraged. The grass containing the ferment only may prove dangerous
when an animal has been eating another plant containing glycoside alone.
A case of that nature has been described by Finnemore (Jour. Coun. Sc.
Ind. Res. 4, 1931, 220) where Acacia Georgina Bailey Fv. m. containing
theglycosidasereleasedprussicacidfrom Eremophilamaculata containing
theglycoside."
Terugkomendeopdeonderzoekingen van deArmstrong's en Horton
(1913) valt nog het volgende op te merken. Het door deze auteurs onderzochte aantal gevallen is betrekkelijk gering. Van verschillende witteklaver-stammen werd de enzyme-activiteit nagegaan op salicine, linamarine, amygdaline en prunasine. Het valt op, dat de activiteit van de
verschillende klavers — voorzoover dit cijferwerdbepaaldaanlinamarine
naast prunasine, intotaal 5gevallen — voor prunasine steeds grooterwas
dan voor linamarine, terwijl, volgens de gegeven structuurformules,

lotaustraline — hetvoorwitteklaververondersteldespecifieke glucoside —
veel dichter bijlinamarinedanbijprunasine moetstaan.
Prunasine:

CeH5
C.HuOs-O-C

-CN

h
De enzyme-activiteit op amygdaline is steeds zeer slecht en geringer
dan die op linamarine.
De auteurszelf merkten op, dat het opvalt, dat de eenige stam gecultiveerde witte klaver, integenstelling met deoverige wild-verzameldestammen,practischgeenenzyme-activiteit ontwikkelt, nochoplinamarinenoch
opprunasine. Tevens merkten zij op:„Wehave not succeeded in finding
cyanide in white clover raised from „cultivated" seed at any stage of
growth." „In our experience the wild plant, whenever tested, always
contains cyanide;—"
Deze voorloopige ervaring is aanleiding geweest tot een nader onderzoek of het mogelijk is, ten behoeve van Zaadcontrole-instanties, uit
deaan-of afwezigheid van HCNindejongezaailingen vanwitte klaverte
concludeeren tot: of wilde witte klaver of gecultiveerde witte klaver
(Dutchclover).
Pethybridge (1918), Sampson (1919), Findlay en Dower (1927)
kwamennauitvoerige proefnemingen tot deconclusie, dat degrenzenniet
zooscherpgetrokken mogenworden;erbleek,datonderdemonsterswitte
klaver, welke niet wilde witte klaver heetten te zijn, ook HCN-produceerendestammen voorkwamen. Sampson (I.e.)vat hetgeen hierovergezegd
mag worden vanuit een controle-standpunt, aldus samen: „1°'A sample
purporting to be genuine Wild White but failing to respond to the test
should at least be regarded with a considerable amount of suspicion.
2° The fact of a particular sample of White Clover seed giving a positive
result to the cyanophoric test isnot necessarily aproof that the sample is
Wild White."
Findlay en Dower (I.e.)voegden hieraannog toe, gezien het feit, dat
algemeenwordt aangenomen, dat dezadenvan „OrdinaryWhite"grooter
zijn dan van „Wild White": „1° If the large and small seeds of asample
of EnglishWildWhite bothgive strong positive reactions it indicates that
the sample is True Wild White. 2° (a) If the large seeds of a sample give
a weaker reaction than the small seeds it indicates that the sample is
either Cultivated Wild White containing a proportion of Ordinary White
or a mixture of Ordinary and Wild White, (b) This indication will be
strengthenedifthereisalsoalargeproportionoflargeseedsinthesample."
Al deze onderzoekingen werden uitgevoerd met behulp van de kleuring
van pikrinezuurpapier door HCN (en andere stoffen! zie Hoofdstuk V),

