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UIT HET VOORBERICHT
VOOR DE EERSTE TWEE DRUKKEN
In deze handleiding heb ik de beginselen der mikrographie, door mijn
leermeester Dr. J. W. MOLL, hoogleeraar te Groningen, ontwikkeld in zijn
„Handboek der Botanische Micrographie" toegepast voor mijn onderwijs
in de plantenanatomie aan de landbouwhoogeschool. Van dit handboek
verscheen een tweede druk, bewerkt door Dr. J. C. SCHOUTE. Aan beide
heeren mijn dank voor de gulle toestemming, er zooveel uit over te nemen,
als ik meende noodig te hebben; aan Dr. MOLL en Dr. H. H. JANSSONIUS
bovendien voor hun verlof, een beschrijving (die van Tectona) te vertalen
uit hun „Mikrographie des Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten"
en (die van het Eucalyptusblad) uit hun „Botanical Pen Portraits").
In den tweeden druk werden enkele nieuwe figuren opgenomen.
Aan Mej. Dr. C. A. GOUWENTAK mijn dank voor veel hulp, in het bijzonder
bij de samenstelling van de literatuurlijst.
Wageningen, Juni 1931. — Sept. 1937.
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In dezen derden druk is in ruimer mate tegemoetgekomen aan de behoefte,
om de technische toelichtingen uitvoeriger en leesbaar in handen der
practicanten te geven, welke behoefte zich vooral deed gevoelen door de
sterke toename van het aantal studenten.
Verder bleek in de practijk, dat de uitvoerige bespreking der anatomie van
hout en bast, opgenomen ten behoeve van de studenten in den kolonialen
boschbouw, dikwijls gebruikt wordt door studenten van andere studierichting, die immers bij hun onderzoek van kruiden en vruchtboomen ook
danig met deze soort van weefsels in aanraking kunnen komen. Door den
gedrongen vorm en door de schaarschheid van toelichtende teekeningen
werd dezen studenten echter het raadplegen van dit deel wel veel moeilijker
gemaakt dan den boschbouwstudenten, die door uitvoerige mikroskopische
demonstraties met toelichtingen en door hun eigengemaakte teekeningen
in deze materie worden ingeleid. Ik heb derhalve dit deel overgebracht
in meer leesbaren vorm en het aantal teekeningen, althans wat het hout
aangaat, verveelvoudigd. Ook het aantal mikrophoto's heb ik uitgebreid
in de hoop, dat een en ander aldus voldoende toegankelijk is voor allen,
die het noodig hebben.

Aan dentelken jare dringender geuiten wensch derstudenten, alle praeparaten, die op de eerste-jaars-demonstraties vertoond worden, in mikrophotographie afte beelden, konuiteraard niet voldaan worden; eris echter
wel zoover aantegemoet gekomen,als uitvoerbaarisennuttig ter aanvulling
van leerboekillustraties.
Mevr. Dr. C.A. REINDERS-GOUWENTAKverzorgdewederomdeliteratuurlijst.
Hulp bij het teekenen verleenden, behalve Mevr. R.-G.: Dr. JETSKEDE
ZEEUW en Mej. M. VAN DER BURG; van de studenten: de dames J. F.
HUIZINGA en Mej. C. KOENIGS en de heeren J. A. HUYSKES, H. DE MIRANDA,
H. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, F. DE SOET, G. J. JURRIËNS, LACKAHP,
A. C. LEENDERTZ, M. BALDER, F. C. REINDERS, B. VEEN, K. ZWIKKER;

zij allen verdienen den dank der gebruikers. Bij de vervaardiging der
mikrophoto's verleenden hun zeer gewaardeerde hulp de heeren B. W.
SMIT en J. M. J. SMIT, vanwieeerstgenoemde ookdepraeparaten sneed,
die er voor noodig waren.
Aan J.B.Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. betuig ik mijn dank voor
het beschikbaarstellen van ettelijke clichees.
Wageningen,November 1941.

E. REINDERS.

MEDEDEELINGEN
Het laboratorium voor plantkunde is voor studenten gesloten op
officieele feestdagen, op Zaterdagmiddag, tusschen Kerstfeest en
Nieuwjaar en 2 dagen voor Paschen, alsmede op enkele te voren
aangekondigde dagen. Overigens is het voor ingeschreven
studenten toegankelijk op alle werkdagen van 8^—llf en van
13|—17 uur, ook in de vacanties. Studenten hebben.in het
algemeen slechts toegang tot gehoor- en oefenzalen en tot den
plantentuin. De gehoorzaal en de oefenzaal worden voor hen
opengesteld ± 70 minuten voor den aanvang van een der voordrachten over plantenanatomie, ten einde hun gelegenheid te
geven tot het volgen der mikroskopische demonstraties. De
mikroskopen met praeparaten blijven na devoordracht gewoonlijk
nog gedurende twee dagen toegankelijk voor studenten, die de
praeparaten wenschen te teekenen.
Van degeprojecteerde lantaarnplaatjes worden na elke voordracht
vergrootingen met bijschriften uitgestald in de gehoorzaal; zij
blijven daar ten minste tot devolgendevoordracht van denzelfden
leergang.
Praktische oefeningen.
Omaan de cursorische oefeningen te kunnen deelnemen, moeten
de studenten voorzien zijn van een, door den leider goedgekeurd,
mikroskoop envan het teeken-,schrijf- en praepareergereedschap,
dat aan het begin van elk studiejaar in een hiertoe belegde bijeenkomst wordt voorgeschreven.
Ten behoeve van onvermogende studenten is een klein aantal
eenvoudige mikroskopen beschikbaar, dat telkens voor elke
oefening in bruikleen kan worden verstrekt.
Tot berging van mikroskopen en snijdoozen der studenten zijn
kastjes aanwezig, die door de amanuenses aan de practicanten
worden toegewezen. De laatsten moeten hun kastje afsluiten met
een deugdelijk hangslot en een der sleutels van dit slot inleveren
bij de amanuenses. Het Rijk noch het personeel aanvaardt
voor den inhoud der kastjes eenige verantwoordelijkheid.

HANDLEIDING BIJ DE PRACTISCHE OEFENINGEN
IN DE PHYTOTOMIE AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL

A. TWEEJARIGE CURSUS
MIKROSKOOP
Zeer kort en zeer goed: HETZNER-ZIMMERMANN, Das Mikroskop, 2. aufl.
1928 of latere druk. Franz Deuticke, Leipzig u. Wien.

Onderdeelen: Statief en optiek.
S t a t i e f : tubus (buis) — revolver — kraan — voorwerptafel —
spiegel.— Grove beweging door een tandheugel d. i. een getande
staaf, die door een klein tandwiel (rondsel) op en neer bewogen
kan worden. Het rondsel wordt gedraaid met de hand aan twee
kartelschijven aan de einden der as. Mikrometerbeweging of
fijne beweging. Slede met sledebaan. — Verlichtingslens of
condensor — iris (-diaphragma).
O p t i e k : objectieven. Frontlens van het objectief. Huygensoculairen met veldlens en ooglens.
Regels bij het gebruik.
Werk nooit met ongejusteerde revolver.
Houd deobjecttafelschoon; bij bevuiling onmiddellijk reinigen.
Lenzen evenzoo. Vingerafdrukken werken als matglas en tasten
bovendien de lensoppervlakken op den duur sterk aan. — Vuil
op het oculair draait met het oculair mee.
Vóór het wegzetten: frontlenzen nazien, met de loupe!
Geen tafelklemmen gebruiken, behalve bij het teekenen.
Scherpstellen: eerst met zwakke vergrooting (kort objectief).
Breng dit, van ter zijde toeziend, dicht bij het praeparaat. Hef
dan, door den mikroskoop kijkend, met de grove beweging
langzaam den tubus op, tot het beeld verschijnt. Daarna scherp
stellen met de fijne beweging. Laat de grove beweging altijd
zoo staan.

10
Bij het gewone zien moet men voortdurend:
1° accommodeeren,
2° den blik richten,
3° de pupilwijdte regelen met de iris.
Dit geschiedt alles onbewust, ten deele zelfs buiten onzen wil.
Bij het mikroskopiseeren moet hetzelfde gebeuren, maar —
met de handen. Voor het accommodeeren komt in de plaats het
laten spelen van den mikrometerknop („schroeven"). Men meene
niet, dat er „scherp gesteld" moet worden: het komt er op aan,
met de rechterhand de derde dimensie als het ware te leeren
„Zien"!
Voor het richten van den blik komt in de plaats het voortdurend
verschuiven van het praeparaat, terwijl met de metalen irisblende
het licht aanhoudend optimaal afgeschermd moet worden. Men
moet dus bij het mikroskopisch werken onophoudelijk tegelijk:
schroeven — schuiven — schermen.
Dit geschiedt aldus: Rechterhand aan den mikrometerknop.
Linkerhand: Duim en wijsvinger verschuiven het praeparaat
zonder er op te drukken; midden- en ringvinger regelen de iris.
Bij het teekenen „schroeft" men met de linkerhand en laat de
iris meer met rust.
Niet accommodeeren. Af entoe nagaan. Houd beide oogen open;
mikroskopiseer met het linker, of, nog beter, gewen er beide
oogen beurtelings aan.
SCHROEVEN, SCHUIVEN, SCHERMEN
Te lezen na oefening 2.
Dieptescherpte. Optische doorsnede. Dat de mikrometerbeweging niet zoozeer dient om „scherp te stellen", maarommet
de rechterhand de derde dimensie alshet warete-leeren „zien",
zult gij na oefening 2 niet meer vreemd vinden; het is aldus te
verstaan.
Elk voorwerp onder den mikroskoop, hoe dun ook gesneden of
hoe klein, heeft in het algemeen toch een vele malen grootere
dikte, dan de mikroskoop tegelijk scherp kan afbeelden. Hoe
gering deze dieptescherpte is bij 400-voudige vergrooting zaagt
gij aan het dagbloemhaar: reeds om de cuticulastreping op, en
de plasmastrooming vlak onder den celwand scherp te zien moest
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de mikrometerknop een weinig gedraaid worden; den vertikalen
afstand van deze twee kunt gij beoordeelen bij diepere instelling,
op den omtrek der cel:de wand isdaar nauwelijks als een dubbel
lijntje tezien (dikte ± 1p-)» Berekening leert, dat bij 400-voudige
vergrooting en een lensopening van bijna 82° (n.Ap.0,65), zooals
bij het 40-voudige objectief D van Zeiss met het 10-voudige
Huygens-oculair, de diepte-scherpte zonder accommodeeren bedraagt ^ y.; bij D + 5 x echter f [x;bij 40-voudige vergrooting
(A + 5 x ) 8,8f*.
Het uiterst dunne laagje, dat men tegelijk scherp ziet, noemt men
een optische doorsnede van het voorwerp. Fig. 2 stelt demediane
optische doorsnede van een haarcel voor. Het is verwonderlijk,
zoo weinig als de deelen, die er boven liggen, de waarneming
storen; bij minder teere en bij gekleurde voorwerpen hinderen
zij echter wel degelijk.
Door bij het kijken aanhoudend en geleidelijk den tubus op en
neer te schroeven leert men al spoedig de vele boven elkaar
gelegen optische doorsneden te verwerken tot één ruimtebeeld.
De vingerbeweging, die de tubus op en neer schroeft, verbindt
zich zoo vast met de gezichtsbeelden, dat men na eenige oefening
dederdedimensierechtstreeks meent te zien.De mikrometerknop
mag dan ook bij het waarnemen geen oogenblik in rust zijn.
Bij het teekenen schroeve men met de linkerhand.
„Schuiven." Het deel van het praeparaat, dat men in zijn
blikpunt wenscht, schuive men steeds in het midden van het
gezichtsveld. De beeldcorrectie van het lenzenstelsel is daar nl.
het volmaaktst, terwijl men op dit midden ook het gemakkelijkst
de aandacht gevestigd houdt. Dit brengt mede, dat men bij het
bekijken het praeparaat voortdurend moet verschuiven, zooals
men bij het gewone zien aanhoudend de oogbollen en zelfs het
hoofd draait.
Om te teekenen echter legt men het praeparaat met de tafelklemmen vast.
„ S c h e r m e n " ; diaphragma. De dieptescherpte, ja, de geheele
aard van de afbeelding hangt, althansbijongekleurdevoorwerpen,
in hooge mate af van de „opening" (den tophoek) der stralenbundels, waarmede men verlicht, m.a. w. van de wijdte van de
irisopening. Kleurlooze, dunne voorwerpen ziet men bij wijd
geopende iris in het geheel niet; bij geleidelijk dichtdraaien van
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het diaphragma komen de omtrekken te voorschijn. Draait men
echter te ver dicht, dan ziet men door de lichtbuiging vele omtrekken dubbel. De gunstigste stand is voor alle onderdeden van
het beeld verschillend. Men moet dus bij het waarnemen ook
den irisknop gestadig in beweging houden en leert dan spoedig
onbewust het licht optimaal af te schermen. Dit afschermen is
voor de waarneming van even groot belang als het laten spelen
van den mikrometerknop. — Alleen bij het schetsen laat men
de iris meer met rust.
Bij zeer zwakke objectieven geeft de condensor te sterk convergeerende bundels; men verwijdert dan de bovenlens van den
condensor.
Gekleurde voorwerpen blijven zichtbaar, als men de iris opent.
Hierin heeft men een middel om uit te maken, of een bepaalde
kleuring in het mikroskopische beeld is toe te schrijven aan een
kleurstof in het praeparaat of aan buiging of breking van het
licht. Bij het werken met olie-immersies van hooge apertuur en
sterk gekleurde praeparaten zet men de iris ver open en brengt,
zoonoodig,water, glycerine ofzelfs cederolietusschen condensor
en voorwerpglas, om den tophoek van de verlichtingsbundels zoo
groot mogelijk te maken. Men ziet dan eigenlijk de schaduwbeelden van de gekleurde lichaampjes (schaduwmikroskopie,
ROBERT KOCH). De afbeeldingen van goed doorschijnende,
kleurlooze voorwerpen dragen dit schaduwkarakter niet.
Zonder vloeistof tusschen condensor en voorwerpglaasje kan ook
een condensor met eennum. apertuur van 1,2 of 1,4 geen stralenbundels geven, waarvan de numerieke apertuur grooter is dan
0,95; voor het werken met „droge" objectieven is dan ook een
condensor met num. ap. = 1 , 0 ruim voldoende.Voor immersies
meestal ook.
BEPALING VAN BREKINGSAANWIJZERS.
LUCHTBELLEN.
Te gebruiken bij oefening 3, Waterpest.
Een bolronde luchtbel werkt als een holle lens, zooals men als
volgt kan zien. Wanneer men met de sterke vergrooting scherp
stelt op den buitenomtrek van een zuiver ronde, uiterst kleine
luchtbel, ziet men midden in de bel een onscherp begrensde
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lichtvlek, terwijl de randen zwart zien. Als men daarna naar
benedenschroeft, wordt het lichtvlekje scherp,debel-omtrek vaag.
Dit lichtvlekje is een beeld van de iris-opening, zooals blijkt,
wanneer men, naar de vlek kijkend, de iris opent en sluit. Brengt
men een potloodpunt in de wijde irisopening, dan ziet men deze
punt omgekeerd in de lichtvlek afgebeeld. Dit alles gelukt met
en zonder condensor even goed: de zeer kleine luchtbel is een
zoo sterke negatieve lens, dat de invloed van den positieven
condensor op het virtueele beeld gering is.
Bij een vet- of oliedruppel, met een brekingsaanwijzer grooter
dan die van water, zou de irisopening bovenden druppelomtrek
afgebeeld zijn. Leg dit uit.
Op de bovenomschreven wijze kunt gij later uitmaken, of een
doorzichtig, bolrond lichaam in het praeparaat het licht sterker
of minder sterk breekt dan de insluitvloeistof. DIPPEL, 1867.
Bij sterk lichtbrekende druppels ligt'het beeld van de
irisopening boven, bij zwak lichtbrekende onder den
druppel„omtrek''.
Men kanderichtingvanhetverschilinbrekingsindex ookbepalen
door scheef te verlichten met een
smallen lichtbundel (SCHROEDERVAN
DER KOLK, 1906).
Een druppel, die het licht sterker
breekt dan de omgeving (b.v. een
druppel olie in water) zal, fig. 1, bij
verlichting van rechts alleen aan zijn
linkerzijde licht doorlaten naar de
frontlens ƒ en er dus uitzien als vs;
het mikroskopische beeld wordt
juist omgekeerd: &,. Bij een zwakker
brekende druppel (gasbel, water in
olie)zisderechterkantlicht,doorden
mikroskoop gezien dus delinker (bz).
Fig. l.
Bij verlichting van rechts ziet
men sterker brekende druppels
rechts licht, links donker; zwakker brekende druppels
of bellen omgekeerd.
Uitvoering: bij mikroskopen met volledig verlichtingstoestel
volgens ABBEsluit men de irisbijna geheel en plaatst haar scheef.
— Bij eenvoudige condensoren met vaste iris: iris geheel openen
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en er een schijf in leggen met eenzijdige opening van 1of IJ mm
wijdte.
CAERIÈRE, Chem. Weekblad 26, 1929, 413—416.
Lijn van Becke.
Een derde bepaling berust op de volledige terugkaatsing (totale
reflectie) en interferentie aan den omtrek van de druppels (en
van vaste, doorzichtige voorwerpen in het praeparaat). BECKE,
Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, 102 (1), 1893, 358.
Als men de iris geleidelijk sluit, tot de verlichtingskegel den
grenshoek der sterkst brekende middenstof nadert, vertoont deze
sterkst brekende stof een lichten rand, wanneer men den mikroskoop instelt op het hoogste deel van het grensvlak aan den
rand. Schroeft men dan de mikroskoopbuis naar beneden, dan
verschijnt de lichte rand in de zwakst brekende middenstof.
„Lijn van Becke."
Eenvoudiger: Stel eerst scherp op den omtrek; bij het
omhoogdraaien van den tubus treedt dan een lichte rand
op in de middenstof met de hoogste brekingsindex en
omgekeerd. — K. SPANGENBERG, Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie
Bd 38, 1921, blz. 1—28.
De laatste twee methoden kunnen dienen, om de brekingsaanwijzers zelf te bepalen en wel door in te sluiten achtereenvolgens
in vloeistoffen met bekenden en trapsgewijs hoogeren brekingsindex.
TEEKENEN VOOR DEN DRUKKER
Voor den druk (op degoedkoopste wijze:,lijncliché's,fig. 24 enz.)
moeten de teekeningen worden vervaardigd in Oostindischen
inkt en met gelijkmatige, scherpe lijnen. „Halftinten" (grijze
vlakken) dienen vermeden of, waar noodig, aangebracht in
passende stippeling of arceering; goede voorbeelden vindt men
in elk goed geïllustreerd boek, waarvan men de figuren voor dit
doel met deloupe dient tebezien. Wie echtehalftinten aanbrengt,
vervalt in een veel duurder clicheerproces (autotypie e.d.), dat
ook nog bepaalde eischen stelt aan het papier, waarop later
gedrukt wordt. Zie fig. 25. Zet de loupe er eens op.
Radeer nooit, noch met het mes, noch met gummi; raak ook het
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papieroppervlak nooit met de hand aan, omdat anders later de
inkt uitvloeit of niet pakt. Fouten worden verbeterd, alsdeteekening in inkt staat, en wel met behulp van witte waterverf en met
een marterharen penseel nummer 1. Plakkaatwit no. 20 van
Talens, zeer weinig verdund, voldoet uitstekend.
Gewoonlijk wordt de teekening 2 tot 3 maal zoo groot gemaakt,
als de figuur later zijn moet; de clicheur verkleint, met de teekening, ook uw fouten. Maar op deze verkleining dient gerekend
met de breedte der lijnen, de grootte van letters, de opgaaf der
vergrooting, de mazen tusschen de lijnen, de grofheid der stippeling en der arceeringen, enz.
1° Teeken alle lijnen n x zoo breed, als gij ze wilt hebben;
alleen worden zéér dunne in den druk merkbaar „te breed".
2° Teekenalleletterszoo,datdestaartloozen x l j o f n x l | m m
grootzijn;zoovoordrievoudigeverkleining:4of4£mm: Cs Til
3° Gebruik niet uw gewone handschrift voor de bijschriften; dit
is gewoonlijk onduidelijk, past bij de meeste figuren niet en is
moeilijk op de vereischte groote schaalmet lijnen van bijpassende
dikte aan te brengen.
4° Mazen tusschen snijdende lijnen worden n2 x verkleind.
Als ze te klein zijn, loopen zij vol drukinkt en worden zwart.
5° Geef de vergrooting aan door een schaaltje; dit behoudt zijn
geldigheid bij verkleining (en vergrooting: projectie!).
Maak eerst een schets met behulp van het teekenprisma (mikroskoop of teekenvlak schuin, zie blz. 26) in uiterst dunne
lijnen, met zeer hard potlood, b.v. HHH van A. W. Faber; leg
hierbij een stuk papier onder de teekenende hand.Teeken daarna,
zonder prisma, met een minder hard potlood op (H, niet HB
of F), telkens door den mikroskoop ziende en het beeld nateekenend. Eerst daarna in inkt zetten.
Bijschriften liefst voluit, zonder verwijzingen. Als dit onmogelijk
is,plaatsdan in defigurenverklaring deverwijzingen in tabelvorm
en in deze alphabetisch, zoodra het aantal wat groot wordt.
OEFENINGEN
Oefening 1. Teekenen.
Duurzaam praeparaat: vloo, Pulex irritans, of hondenvloo,
Ctenocephalides canis.
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Bij het teekenen „schroeve" men met delinkerhand. Het praeparaat vastleggen met de tafelklemmen.
Teeken, met sterke vergrooting, één pootlid met een deel der
aangrenzende pootleden. Eerst, met behulp van het teekenprisma,
zeer dun, alleen de omtrekken aangeven; daarna, steeds met het
voorwerp vergelijkende, zonder prisma „opteekenen". Wie
neiging heeft, te stijf te drukken, bezie af en toe den achterkant
van het papier: de teekening mag daar niet zichtbaar zijn!
De haren niet maar eenvoudig met een streep teekenen, maar hun
omtrek, inplanting en de plooitjes rondom deinplantinggetrouw
en volledig weergeven.
Let, vóór gij teekent, op de plaats waar de figuur komt; zorg
voor flinke teekeningen, met smaak over de bladzijden verdeeld.
In uw teekening worde het pootlid ± 8cm lang.Kies de grootte
steeds zóó,dat de bijzonderheden, die gij wenscht weer te geven,
nog goed te teekenen zijn. Groote leege figuren zijn even leelijk
als kleine volgekrabbelde.
Om techniek op te doen is het nuttig, af en toe zorgvuldig, met
de loupe, de figuren uit uw leerboek te bekijken! Ook fig. 2!
Bijschriften: naam van het voorwerp, onderdeden, datum.
Oefening 2. Tradescantia virginica, dagbloem. Haren der
helmdraden.
Bouw der cel en namen der deelen.
M a t e r i a a l : Stengels met levende bloemen, volwassen bloemknoppen en uitgebloeide bloemen van den vorigen dag.De haren
van open bloemen zijn na den middag reeds half bedorven: elke
bloem bloeit nauwelijks één dag.
Praeparaten:
Verwijder de helmknoppen; verdeel met behulp van pincet en
naald een helmdraad in de lengte in drieën of vieren zonder de
haren te beschadigen en breng één der zoo verkregen deelen,
met de aanhangende haren, voorzichtig, zonder drukken, in:
1. water of suikerwater 3 %. Zorg, dat er geen vloeistof op het
dekglas komt.
2. jood-joodkalium.
3. Neem een helmdraad uit de laatst uitgebloeide bloem; deze
bloem isinwendig reeds slap en slijmerig en hangt naar beneden.
Spreid de haren zéér voorzichtig op het objectglas uit in suiker-
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water 3 % en leg er een dekglas op. Dit praeparaat te maken
als het eerste geteekend is. Doorzoek het grondig. Wat is er met
vele cellen gebeurd? Teeken een duidelijk geval (fig. 3).
Teeken van praeparaat 1 een gezonde haarcel op ten minste
8 cm lengte, met een deel der aangrenzende cellen. Zie met de
loupe, hoe in fig. 2 door stippeling het teere protoplasma is
weergegeven en doe hier uw voordeel mee.
Onderzoek, hoe de cellen er in de diepte uitzien, dus op hun
boven- en ondervlak en in hun binnenste. Stel hiertoe eerst
zorgvuldig scherp op het allerbovenste bovenvlak
met de sterke vergrooting. Wat ziet gij? Hoe
verloopenzij?Breedte? Schroefdanzeerlangzaam
naar beneden en onthoud, wat opdoemt en verdwijnt. Herhaal dit eenige keeren.
Vergelijk het zoo verkregen dieptebeeld met de
optische doorsnede te halver diepte (d.i. de
optische „mediane" dsn). Wat merkt ge op?
Hoe is de wanddikte? Is zij overal gelijk? De
„dikte" van de optische dsn bij 400-voudige
vergrooting is geringer dan de dikte van den
celwand. Hoe stelt gij dit vast? Niet accommodeeren!
Lees zorgvuldig blz. 10: „Dieptescherpte. Optische doorsnede". Toets den inhoud aan eigen
waarneming.
Beschrijving, zie celschema. Voorbeeld hieronder.
Tradescantia virginica.

Fig. 2. Zet de
loupe et op. De

A. Haren der helmdraden, van een bloeiende zoo groot geteebloem en van een bijna opengaanden knop, kend als zij is
levend, in water.
afgedrukt.
Elk haar is een parelsnoervormige rij van cellen, die van de basis
van het haar naar den top in lengte afnemen, maar in de breedte
ongeveer gelijk blijven of iets toenemen. Eén meer basale cel
50(x breed en 350[xlang; één topcel 70 X 70jx.
Basale cellen rolrond, aan de einden afgerond, zoodat het haar
telkens tusschen twee cellen is ingesnoerd. Topcellen vaak bijna
bolrond of peervormig, soms iets breeder dan lang.
REINDERS, Handleiding Plantenanatomie.
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W a n d omstreeks 1 (x dik, voordien van talrijke evenwijdige
lengtestrepen, die een weinig schuin verloopen en, vooral bij
korteenjongecellen,eenzéérfijne kronkelingvertoonen. Stippels
ontbreken.
P r o t o p l a s t wandständig, met talrijke strengen, kleurloos. Het
wandstandige plasma op sommige plaatsen ± 1 (xdik, op andere
veel dikker, vooral waar er een streng op uitkomt. Mikrosomen:
kleine,ronde,donkerekorreltjes, te klein om zete kunnen meten,
over het geheele cytoplasma verdeeld. Protoplasmastrengen dik
1—8\L, recht, meestal uitloopend van een plasmaophooping aan
een uiteinde der cellen gelegen, naar een anderen plasmaklomp,
die elders ligt. De strengen vervormen en verplaatsen zich langzaam maar aanhoudend. Protoplasmastrooming in het wandstandig plasma hoofdzakelijk in de richting van de cuticulastreping, bijna 2y. per secundej in
de plasmaklompen en -strengen in
allerlei richtingen. Men ziet alleen,
dat de mikrosomen zich bewegen
en, langzamer, de plastiden.
K e r n 1 per cel, zelden twee, gelegen in eendergrooteprotoplasmaklompen, rond tot ovaal, 17—20 y.
groot, kleurloos, naar het schijnt
korrelig,maardekorrelsliggenblijkbaarin hetplasma, dat hem bedekt,
aangezien zij deelnemen aan de
circulatie en de kern verlaten. De
kern verplaatst zichlangzaam, soms
vrij plotseling; bovendien vervormt
hij zich periodiek een weinig.
Nucleoli niet duidelijk.
Fig. 3. Haren uit verwelkte dagbloemen, een dag na den bloei,
volgens MARTENS. Overalheeft de
cuticula losgelaten van de overige
wandlagen (1, 2).Dezelaatste zijn
klaarblijkelijk zeer rekbaar. De
uitzettende, nog levende protoplasten doen den cuticulazak
barsten (4, 5, 6) en puilen er uit
(7, 8) of zij dringen binnen in de
cuticulahulsvanafstervende buurcellen, 9—13.

P l a s t i d e n ± 2 0 percel,verspreid,
klein (1—1^ (A), rond, kleurloos.
V a c u o l e 1, degeheeleholteverder
opvullend, in de meeste cellen
gevuld met een blauwpaarse vloeistof, in sommige met een kleurloos
vocht. De laatste leven wel: zi]
vertoonen gewoneplasmastrooming.
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Bij de haren der uitgebloeide bloemen is de buitenste wandlaag
(cuticula) losgeraakt van de binnenste; zij ligt er als een te ruim
hulsel omheen. De cuticula bevat de streping, de binnenlaag niet.
Sommige cellen zijn in het hulsel van buurcellen binnengedrongen, andere hebben hun cuticula-zak stukgedrukt en puilen
er uit, fig. 3. Men kan dit bij eenig geduld onder zijn oogen zien
gebeuren.
Oefening 3. Waterpest, Elodea (Helodea) canadensis.
Chloroplasten. Overige deelen der cel.
Hoofddoel: Oefening in het gebruik van de mikrometerschroef
voor het waarnemen in de diepte van het praeparaat. Celgroei.
M a t e r i a a l : stengeleinden met bladeren, levend en op alcohol
96 %.
Praeparaten:
1. Twee levende bladeren met de bovenzijde (bo)en twee met
de onderzijde (on) naar boven in water.
Rangschik ze aldus: (fig. 4).Sluit geen luchtbellen
in en verstoor derangschikkingnietbijhetopleggen
van het dekglas.
2. Twee levende, zéér jonge bladeren, die ten
hoogste één mm lang zijn, en tweevolwassen bladeren, met den bovenkant naar boven, in water.
Fig.4.
Vergelijk decellenvanhetjongeenvanhetoudeblad.
3. Twee bladeren van alcoholmateriaal in jood-joodkalium.
Teeken een cel met deelen van de aangrenzende cellen in praeparaat 1, in de bovenzijde van het blad, tusschen rand en nerf
gelegen. Hoe zijn de plastiden van vorm?
Bepaal daarna met de mikrometerbeweging, hoe het blad in de
diepte gebouwd is. Dit geschiedt als volgt:
Stel zoo hoog mogelijk in op de bovenzijde van het blad; teeken
een deel van het celwandennet der bovenzijde in enkelvoudige
lijnen, niet in dubbele.
Schroef nu dieper en teeken in dezelfde figuur met een dunnere
lijn de opdoemende nieuwe celwanden. Ga zoo door, tot gij niets
meer scherp ziet.
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Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Uit hoeveel cellagen bestaat het blad?
2. Zijn de cellen van alle lagen even groot? Zoo neen, welke
grootteverhoudingen bestaan er?
3. Hoe zijn de cellen der aangrenzende lagen ten opzichte van
elkaar gelegen?
4. Zienallecelwanden er gelijk uit? Voor wat houdt gij de zwarte
lengtestrepen?
5. Om gewaar te worden, wat dit zwarte is, kan men praep. 1
snelboven despirituslamp verwarmen tot 50à70°en dan onmiddellijk weeronder denmikroskoopbrengen (zwakkevergrooting!).
Bezie vooral den afgebroken bladvoet.
6. Teeken de dwarse doorsnede van het blad, zooals gij u die
denkt na het onderzoek met den mikrometer.
7. Waar moet zich in deze figuur het „zwarte" bevinden?
Teeken het!
8. Herdenk de proef met assimileerende takjes waterpest uit uw
vroegere leerboek! Waar kwamen de „zuurstof-belletjes vandaan? Hoeisditmogelijk,terwijltochdemeestezuurstof gevormd
wordt in de cellen van de bladeren?
9. Bezie thans een blad, dat den onderkant naar boven keert en
„schroef het door"! Komt uw voorstelling uit?
10. Vraag een praeparaat met dwarse doorsneden en vergelijk
deze met uw constructiefiguur van vraag 6. Welk nieuws brengt
het? — Let ook op rand en nerf.
11. Bezie praeparaat 3. Waarop reageert jodium? Waar ligt hier
deze stof en in welken vorm? Hoe komt het daar?
12. Vergelijk nu in praeparaat 2 een zéér jonge cel met de volwassene; schrijf de verschillen op!
Werkthansna,hetgeen opblz. 12ismedegedeeldonder: bepaling
van brekingsaanwijzers; luchtbellen.
Oefening 4. Vliermerg. Sambucus nigra.
Het snijden met het scheermes. Reacties op houtstof en op
cellulose.
Technische aanwijzingen.
Voor het maken van goede doorsneden is de eerste voorwaarde,
dat het scheermes scherp is en scherp blijft en tevens glad en
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roestvrij; het eischt daarom een zorgvuldige behandeling. Deze
kost niet meer tijd dan een slechte, alsmen zich er van het begin
af aan gewent; wie dit niet doet, leert nooit snijden. Al
wat het mes vraagt is, dat men het aanzet voor men snijdt,
het nogmaals aanzet voor men het wegbergt en, als men veel
achtereen snijdt, het ook nog eens aanzet tusschen het werk;
verder dat men het telkens zoo spoedig mogelijk goed afveegt,
het niet bij de fleschjes legt (zoutzuur!) en er geen praeparaten
bij in de doos legt, de snijkant niet aanraakt met naald, pincet
of glasstaaf, er geen potlood mee slijpt noch er harde zaden mee
halveert enz. Men late het ook niet noodeloos open op tafel
liggen, al staat de verbanddoos klaar.
Als aanzetriemen dienen twee strooken leer, geplakt op een latje;
de eene strook is bedekt met zeer fijn Parijzer rood (Fe2Os), de
andere met een nog fijnere kool,beide met een vettig bindmiddel
vastgelegd. Om te voorkomen, dat zwart met roodwordtbesmet,
merkt men den papieren omslag
en ook de kartonnen scheedemet
de letters R en Z en draagt zorg,
dat men de lat er altijd op de
juiste manier in bergt. Nieuw
gekocht is de riem meestal te
droog; strijkdaaromopdezwarte
zijde 8—20 druppels rijwielolie
met een schoonen spatel uit en
verwarm deze zijde even boven
de spiritusvlam om de olie te
doen intrekken. Daarna ook de
Fig. 5. Aanzetten van het scheermes.
roode zijde. Zoo is de riem voor
Houding der hand bij het begin.
twee jaren klaar.
Leg de riem nooit plat op tafel neer: met den mikroskoop bezien
bevat alle stof flinke zandkorrels en uw mesisin de mikroskopische wereld toch een vrij grove zaag, zooals gij in oefening 5
zult zien. In de foto van Urandra dw (zie index) b.v. storen de
„zaagstreken" van de zeer zorgvuldig gepolijste messnede in
hooge mate. Zet het latje even op zijn kant neer en berg het na
gebruik onmiddellijkweer in den papieren omslag in de scheede.
Het aanzetten geschiedt volgens mondelingen uitleg; zie ook
fig. 5 en 6 en let op de houding der handen bij den op- en den
neerhaal. Slijp den rug mee!
Staan, nooit zitten bij het aanzetten. Het mes eerst aanzetten
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op de roode zijde; dan goed
afvegen met een strookje
filtreerpapier. Daarna op de
zwarte zijde; ook goed afvegen» Daarna de riem in
omslag en scheede bergen.
Dan wordt er gesneden volgens mondelinge aanwijzing.
Het stuk vliermerg moet gij
na afloop bewaren; hetmoet
nl. twee jaren dienst doen.

Het mesvlak
opleggen!

Fig.6. A:neerhaal.Ishetmesbenedenaangekomen,danomkeerenoverdenrug.C:ophaal.

Houd de linkerhand steil
(fig. 7A), het mes horizontaal zóó, dat het punt * van
fig. 7B het laagste ligt en
trek het mes door het vlierpit, terwijl gij de wijsvinger
bij *van fig. 7Aals glijbaan
gebruikt! Het mes snijdt
alleen goed, als men het als
zaag gebruikt!
M a t e r i a a l : droog merg
uit de, op stam gestorven,
„uitgevroren"en verdroogde
waterloten van oude vlierstruiken. — Voor Indië is,

Trekken

Fig. 7A.

Fig. 7B.
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volgens Dr. KERLING, geschikt: het merg van Manihot utilissima, ketela, cassave.
P r a e p a r a t e n (droog te snijden):
1. Dwarse en radiale doorsneden in glycerine na alcohol. Zorg,
dat ook de bruine strepen bij den rand van het merg getroffen
worden. — Ten minste vier sneetjes onder één dekglas. — De
doorsneden van het mes dadelijk op het objectglas brengen.
Dan alcohol er bij (lucht verdrijven!); daarna, zonderdat dedsn
ook maar een oogenblik droogliggen,glycerine. Dan dekglas opleggen.
Als de sneetjes dun genoeg zijn, kan men ze thans, op wit papier
gelegd, nauwelijks zien; op de zwarte tafel vrij goed. Dikke
gedeelten zien tegen zwarten ondergrond wit: daar zijn de cellen
nl. gevuld met lucht.
2. Dwarse dsn op het objectglas brengen; jood-joodkaliumoplossing toevoegen; dit ^ minuut laten inwerken; de overmaat
met filtreerpapier wegnemen en vervangen door zwavelzuur
66 %, zonder dat de sneden droogliggen.Dekglasopleggen.Goed
nazien of er ook zuur op het dekglas of onder het objectglas is
geraakt; zoo ja, een schoon dekglas opleggen en het objectglas
goed afvegen. De tafel van uw mikroskoop is nl. zwart gemaakt
met metaaloxyde of -sulfide, dat in zwavelzuur oplost; ook de
vatting van uw frontlenzen lost er in op. — Sluit de fleschjes
weer. —Leg het praeparaat op de voorwerptafel voor onderzoek.
Cellulosereactie.
3. Dw dsn op overeenkomstige wijze behandelen, achtereenvolgens met een alcoholische oplossing van phloroglucine, sterk
zoutzuur ( ± 2 5 %) englycerine.Defleschjes sluiten!Houtreactie.
OH

Phloroglucine is symmetrisch trioxybenzeen:

i

i

HOLJOH

T e e k e n in een der dunste gedeelten van het praeparaat de
dwarse dsn van een „bruine streep" met de omringende cellen.
Sterke vergrooting. Stippels. De „stippels" zien bij bepaalde
mikrometerstanden paarsrood. Open en sluit de iris langzaam,
eenige malen, geheel, terwijl gij waarneemt. Wat merkt gij bij
de stippels op? Bij de bruine kleur der strepen? Onthoud dit
stippelkenmerk! Lees blz. 12, alinea 2.
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Bezie de met lucht gevulde deelen door den mikroskoop met
opvallend licht bij zwakke vergrooting. Neem hiertoe het lampje
weg en richt het, zoo noodig, van boven op het object. Lucht

Fig. 8. A dwarse-, B lengtedoorsnede door vlierpit, ter plaatse van een bruine
buis (d,e).

ziet bij opvallend licht wit. Hoe zag het er uit bij doorvallend
licht in de luchtkanalen bij waterpest? Verklaar het verschil!
Oefening 5. Chromoplasten.
M a t e r i a a l : „vruchten" van Rosa, roos of van Cotoneaster,
dwergmispel. Wortels van Daucus Carota, peen.
Opperhuidcellen met anthocyaan; daaronder liggen cellen met
chromoplasten. De buitenwand der opperhuidcellen is zeer dik
en vormt, door het vlakke snijden, een breeden zoom om de
doorsneden. Op dezen ziet men de grove zaagstreken van het
scheermes zeer duidelijk (zie blz. 21).
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P r a e p a r a t e n : Snijden met suikerwater op het mes. Eerst het
mes aanzetten!De doorsneden tasten het mes aan; maak dit dus
vlug schoon onmiddellijk na gebruik.
1. Lapjes van de opperhuid en lapjes van de iets dieper gelegen
lagen van rozebottels of van Cotoneaster-vruchtjes, in 3 %
suikerwater. De sneetjes van het mes overbrengen op het voorwerpglas met behulp van den vingertop. Maak hiertoe (omdat
de cellen leven) den vingertop even schoon door hem driemaal
in water te doopen en af te vegen; neem er daarna een druppel
suikerwater aan, plaats den bal van den vingertop zacht op de
doorsnede en schuif den vingertop, dwars over de snede, van
het mes af. Het sneetje hangt dan in suikerwater aan uw vinger
en laatzich,zonder kans op dubbelslaan of verlies,op het dekglas
neerleggen. Dadelijk suikerwater er bij doen.
Deze wijze van overbrengen ook later steeds toepassen; bij dood
materiaal is het niet noodig, den vingertop te spoelen.
Vele sneetjes onder één dekglas! Het praeparaat dadelijk onderzoeken, omdat het spoedig bederft.
2. Hetzelfde, maar in jood-joodkalium (niet aanmes en vinger!).
3. Dwarse doorsneden door het roode gedeelte van de peen,
in suikerwater 3 %.
Teekenvanelkpraeparaat eenofmeer cellenmet de aangrenzende
deelen der omliggende cellen.
Oefening 6. Justeeren van de revolver. Teekenen. Meten.
Bij het werken met den mikroskoopis het noodig,dat het praeparaat bij verwisseling der vergrooting door het omslaan van de
revolver, scherp zichtbaar blijft; men zegt dan,dat de objectieven
aan de revolver gejusteerd zijn. Bij de nieuwste mikroskopen is
dit justeeren in de fabriek uitgevoerd; zelfs zijn alle, tegelijk
bijgeleverde, oculairen zoo gemaakt, dat de justeering ook voor
deze geldt. Bij oudere instrumenten moet, ter justeering, gewoonlijk een der twee objectieven wat verlengd worden, hetgeen
kan geschieden door het aanbrengen van ringetjes papier om de
aanzetschroef tusschen objectief en tubus. De justeering geldt
dan slechts voor één oculair en voor één tubuslengte. Wie met
briljusteert, zalmerken,datdejusteering reedsniet meervolledig
is, zoodra hij zonder bril gaat werken.
Voer de justeering, zoo noodig, aldus uit.
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Leg den objektmikrometer op devoorwerptafel. Plaats het oculair
10 X in de buis. Stel met het zwakste objectief scherp op het
midden der verdeelde schaal; overtuig u hierbij, dat gij niet
accommodeert. Sla de revolver om; laat de grove beweging stil
staan en draai aan den mikrometerknop, tot hetzelfde schaaldeel
weer zonder accommodatie scherp is.Teeken de noodige draaiing
aan.Herhaal debewerking,tot hetbedrag der draaiing standvastig
is. Verleng dan het te korte objectief met behulp van de beschikbare papierringen, tot het praeparaat bij overgang van zwakke
tot sterke vergrooting nagenoeg scherp blijft.
Teekenprisma. Verteekening.
Het teekenprisma stelt ons in staat, met eenzelfde oog tegelijk
door en langs den mikroskoop te kijken; het vertoont dan het
teekenvlak, met al, wat er op ligt, geprojecteerd in het veld van
den mikroskoop, zoodat men de omtrekken van het mikroskopische beeld met het potlood kan natrekken.
Om er meete werken moet men delichtsterkte van het mikroskoY
pische beeld en die van het
teekenpapier ongeveer gelijk
maken;men bereikt dit met
behulp van de iris, twee
rookglaasjes, die óf op het
mikroskooplampje, ôf in de
klemmen van het teekenprismageplaatstkunnenwordenentenslotte,zoo noodig,
met de tafellamp.
Het teekenprisma dientcentrisch en zoo dichtmogelijk
bovenhetoculair aangebracht
te worden.
Het teekenoppervlak staat in
projectie onder een hoek van
ongeveer 25° ten opzichte
Fig. 9. Verteekening bij teekenprisma en
van het beeldvlak. Het gehorizontaal teekenvlak.
volg is een sterke verteekening, van welke fig. 9 een voorstelling geeft. De figuur is
verkregen, door een netmikrometer (een vierkant, verdeeld in
gelijke vierkantjes) met het teekenprisma af te beelden en de

27

teekening te verkleinen. Het middelpunt van het gezichtsveld
van den mikroskoop wordt geprojecteerd in c; de vergrooting
neemt van links naar rechts toe;de vierkanten worden vervormd,
het gezichtsveld elliptisch. Uiterst rechts in het gezichtsveld is
de vergrooting in het geprojecteerde beeld 1£ X zoo sterk als
in het uiterst linksche deel. Men vermijdt dit euvel, door het
teekenvlak naar rechts 25° te laten oploopen of door den mikroskoop 25° naar rechts te doen overhellen; het laatste werkt
gemakkelijker. Voor figuren, die een groot deel van het gezichtsveld beslaan, moet men dit middel steeds toepassen; voor kleine
figuurtjes biedt het geen voordeel.
De groóte teekenspiegel van ABBE is van deze gebreken van
nature vrij, of zoo goed als vrij.
Meten.
Voorwerpen onder den mikroskoop kan men niet rechtstreeks
meten, omdat men er geen maatje op kan leggen, dat tegelijk
met het voorwerp scherp gezien wordt. Men past daarom een
kunstgreep toe. De eenvoudigste is wel deze, dat men een zgn.
object(glas)mikrometer (2 mm, verdeeld in honderdsten van mm)
onder den mikroskoop legt en dezen „dubbelen millimeter" met
behulp van het teekenprisma vergroot nateekent op een papier,
dat op de werktafel ligt. Op zoo'n papieren maatje kan men dan
met het teekenprisma de grootte van een mikroskopisch voorwerp
onmiddellijk aflezen, mits men hetzelfde lenzenstelsel gebruikt
en dezelfde tubuslengte. Ook dient men het papieren maatje
steeds op de werktafel te leggen; legt men het op een boek, dan
verandert hierdoor de projectieafstand en dus de vergrooting.
Het maatje heeft echter één groot bezwaar: het mag, wegens de
verteekening, alleen gebruikt worden op dezelfde plaats van het
gezichtsveld en in dezelfde richting, waarvoor het gemaakt werd.
Men maakt het daarom voor de „vertikale" middellijn VV van
het gezichtsveld (fig. 10); deze is altijd onmiddellijk met voldoende nauwkeurigheid weer te
vinden. Bovendien is in deze richting (en in alle,
hiermede evenwijdige) de vergrooting gelijkmatig,
in alle andere niet (fig. 9). Aldus gebruikt, is het
maatje betrouwbaar en handig, terwijl het bijna
niets kost.
Het is niet gemakkelijk, de deelstrepen van den
Fig.10.
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objectmikrometer alle nauwkeurig over te teekenen; daarom
maakt men het maatje, dooralleendenulstreep eneenver daarvan
verwijderdedeelstreep,die
in het gezichtsveld nog
2 ocul. 2
goed te teekenen is, over
A obj. D
te nemen, (fig. 11, halve
Oc. /Ox 0c.5x
nat. gr.).Daarna verdeelt
loo —^^BZ
ÔxObjWx ÔxObj.Wx men thuis den afstand
tusschen deze in gelijke
deelen, met behulp van
-^H-—"0
een dubbelen decimeter. 50« • • • Voer een en ander aldus
'100
as\
uit
vooralle vier vergroo«-><« mm
tingen. In fig. 11is voor
" ^ — x o o
oculair 10 X en objectief
J — • = _
200 8 x aangegeven, wat gij
op hetpracticumvooralle
~^^f MO
vergrootingen aan te teekenen hebt; vergeet de
1.3',
*^f°°bijschriften niet!Verlaat
dezaalniet,voorUwbe_ ^
Hno
paling is goedgekeurd.
Voor oc. 5 x is aangeWO
geven, hoe dit gegeven
thuis wordt uitgewerkt in
Ï—WË
_•••--—soo
Oostindischen inkt en in
J\soo fig. 12 hoe het maatje er
uitziet, als het klaar is.
Snijd de strook ivoorkar—^Bj 6ot
ton door volgens P P' en
plakdehelften rugaanrug
met velpon. Het maatje
•300
moet op het eerstvol~^^E—?w
1.5
gende practicum gemm
P'
J
bruikt worden!
68 ve-ip.2$6

mm
Fig. 11. J nat. gr. Stippellijnen in potlood laten staan
en na gebruik wegvegen.

%H pQlxUfjMOS?

Oculairmikrometer.
Nauwkeuriger en in alle
Fig.12.
richtingen juist meet men
met den oculairmikrometer, een rond glas met schaalverdeeling, dat gelégd wordt op het diaphragma van een Huygens-
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oculair. Het ligt daar in het brandvlak van de ooglens,die hiertoe
liefst verstelbaar moet zijn. Objectief en veldlens ontwerpen te
zelfder plaatse een vergroot werkelijk beeld van het voorwerp;
om zeker te zijn, dat dit beeld en het maatje inderdaad in eenzelfde vlak liggen, beweegt men het hoofd bij het waarnemen
even heen en weer: beeld en schaal mogen zich dan ten opzichte
van elkaarniet verplaatsen (onderling geen„parallax" vertoonen).
— Ter ijking telt men bij de verschillende vergrootingscombinaties af, hoeveel schaaldeelen van den oculairmikrometer overeenkomen met hoeveel van een ondergelegden objectmikrometer.
Ter voorkoming van voortdurend omrekenen maakt men voor
elke vergrooting een tabel.
Men kan uit de gevonden waarden ook de vergrooting van het,
reëele beeld berekenen, niet echter de „vergrooting" van den
geheelen mikroskoop, d. i. van het virtueele beeld, dat de ooglens
ontwerpt van het bovenbedoelde reëele. Denk dit door.
Men moet steeds meten bij dezelfde tubuslengte waarbij geijkt is.
Waarom?
Vergrooting.
De vergrooting in uw teekenvlak kunt gij na het bovenstaande
onmiddellijk bepalen door opmeting van de verkregen afbeeldingen en eenvoudige deeling. Stel, dat IJ mm van den objectmikrometer wordt afgebeeld als 174 mm op het papier, dan is
de vergrooting 174 : IJ = 139. Maar vergeet nooit, dat in uw
tafelvlak debeelden in het uiterst rechtsche deelvan het gezichtsveld l\ X zoo sterk vergroot zijn, als in het uiterst linksche deel.
Bij teekeningen, die een belangrijk deel van het gezichtsveld
beslaan, moet men dus steeds den mikroskoop 25° naar rechts
laten overhellen; bij kleine figuurtjes geeft dit, gelijk reeds is
opgemerkt, geen merkbaar voordeel. Verklaar dit.
De „teekenvergrooting" is niet dezelfde als die, welke de fabriek
opgeeft; de laatste toch is berekend voor een algemeen (maar
willekeurig) aangenomen projectieafstand van 25 cm, terwijl de
afstand tot deteekentafel in den regelgrooter is.Welken dubbelen
invloed heeft de tubuslengte op deze metingen? — Houd deze
lengte dus constant.
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Oefening 7. Zetmeel.
Plastiden. Zetmeel.
M a t e r i a a l : Aardappelzetmeel. Boonen (Phaseolus vulgaris).
Rogge- en haverkorrels. Geweekte rijstkorrels.
Praeparaten:
1. Onderzoek achtereenvolgens eenig aardappelmeel, eenig
schraapsel van de zaadlobben der boon en van het kiemwit van
de graankorrels in water. Teeken van elke zetmeelsoort enkele
kenmerkende korrels.Zoekbij het aardappelmeel ooknaar samengestelde en naar half samengestelde korrels.
2. Aardappelmeel in alcohol 96 %. Na het teekenen zeer weinig
jood-tinctuur toevoegen! Wat gebeurt er? Voeg nu water toe.
Gevolg?
3. Idem in verdunde jood-joodkaliumoplossing (1 druppel op
10 druppels water in horlogeglas).
4. Zuig, terwijl gij door den mikroskoop toeziet, een weinig
verdunde kaliloog onder het dekglas door bij een praeparaat van
aardappelmeel in water. Beschrijf, wat gij ziet! Kaliloog tast de
werktafel en de mikroskoop-(object-)tafel, alsmede de lenzen,
sterk aan; ook chloraalhydraat is gevaarlijk. Voer het doorzuigen
daarom uit met stukjes filtreerpapier, die nergens buiten den
rand van hetobjectglasuitsteken (schaar in depraepareerdoos).—
Leg zulk een stukje filtreerpapier aan de linkerzijde tegen(vooral
niet op) den dekglasrand van het waterpraeparaat; breng daarna,
terwijl gij door den mikroskoop ziet, een weinig kaliloog of
chloraalhydraat met de pipet tegen den rechter rand van het
dekglas, niet er op.
5. Evenzoo met een oplossing van chloraalhydraat (C Cls.
C(OH)2H) in water (8 g op 5 g water).
6. Aardappelzetmeel injood-chloraalhydraat(5gchloraalhydraat,
2 g water, jodium in overmaat).
Zetmeel zwelt in kaliloog en in chloraalhydraat sterk op, waarbij
de lagen eerst zeer duidelijk worden; later ziet men de heele
korrel niet meer. Jodium verhindert dezeopzwelling in chloraalhydraat. — Onthoud dit, want KOH en chloraalhydraat worden
gebruikt, om praeparaten doorzichtig te maken.
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Meten en tellen.
De helft van het aantal practicanten mete, zonder uit te kiezen,
van twintig tarwe- of roggezetmeelkorrels en de overige practicanten van twintig korrels aardappelzetmeel de grootste
middellijn tot 1,5 (x nauwkeurig en teekene de gevonden waarden
aldus op in mikra:
Omkeuzetevermijden metemenb.v.
0—5 [x/ / / /
tien opeenvolgende korrels, die in de
—
„vertikale" middellijn van het ge5—10(x//
zichtsveld liggen.Degevonden getallen worden op het graphische bord
10—15JJI
vereenigdenverwerkttot „frequentie15 2 0 { i / / / / / /
curven" van de korrelgrootten bij
enZ.
tarwe- of rogge- en bij aardappelzetmeel.
De kromme voor aardappelzetmeel heeft één, die voor tarwe en
rogge niet zelden twee toppen. De oorzaak van het laatste ziet
men, wanneer men van tarwekorrels, die gedurende één nacht
geweekt zijn, zeer voorzichtig een praeparaat maakt.
Oefening 8. Pellionia Daveauana. Solanum tuberosum.
Plastiden. Slijmcellen, levend en gefixeerd in chroomzuur.
M a t e r i a a l : Pellionia Daveauana: stengels, levend en, na
fixatie in 1% chroomzuur, bewaard in alcohol 96 %.
Solanum tuberosum: groene knollen, verkregen óf van den akker,
óf door niet-groene knollen een paar maanden voor het raam
te laten liggen.
P r a e p a r a t e n (eerst het mes aanzetten!):
1. Dwarse doorsneden van den levenden Pellionia-stengel in
water; snijden met water op het mes. Vele sneetjes onder één
dekglas.
2. Idem van den gefixeerden stengel, in glycerine. Snijden met
alcohol op het mes. Dit praeparaat afsluiten met Venetiaansche
terpentijn en bewaren in een „map", die verkrijgbaar is bij het
„centrale magazijn".
3. Dwarse doorsneden door het groene deel van den aardappel,
in water. Verzorg het mes en berg het weg.
Bij de versehe praeparaten te teekenen: de verschillende vormen
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en grootten van de zetmeelkorrels en van hun vormers; brj
Pellionia ook de slijmcellen. Hoe zien de laatste er uit na fixatie?
Is daar ook in het versehe praeparaat iets van te zien?
Bij praeparaten, die men wil insluiten,
mag er geen glycerine van onder het
dekglas te voorschijn komen; ook moeten dekglas en voorwerpglas te voren
zeer goed gereinigd zijn, vooral ook
van vingerafdrukken.
Vóór het aanbrengen van de terpentijnlijsten verhitte men den metalen drieFig. 13. Het verhitten van hoek zooals in fig. 13 is aangegeven,
deninsluitdriehoek.
o p d a t d e terpentijn niet zwart wordt of
vlam vat; flink verhitten, zoodat de
driehoek de terpentijn goed dun vloeibaar doet worden; hij
trekt dan geen draden bij het overbrengen naar het praeparaat.
Het overige wijst zich vanzelf. Den driehoek na gebruik niet
reinigen! — Te dikke randen zitten spoedig in den weg bij
waarneming met sterke vergrooting.
Oefening 9. Plasmolyse.
Turgor. Plasmolyse.
V o o r w e r p e n : uien met „roode" bolrokken; bladeren van
roode kool of roode biet.
Praeparaten:
1. Ui. Lapjes van de binnenopperhuid van een der binnenste
schubben, sommige afscheuren, andere afsnijden met suikerwater op het scheermes; daarna met de buitenzijde (t.o.v. den
bol: binnen-) naar boven in suikerwater 3% (geen Plasmolyse!).
2. Idem, in kaliumnitraat 5 % uit het fleschje, eerst in horlogeglas,daarnaonderdekglas.GewonePlasmolyse.Fraaier:zuig(oef.7)
het salpeterwater onder het dekglas door, terwijl gij door den
mikroskoop ziet. Het praeparaat eerst in suikerwater 3 %.
3. Lapjes buitenopperhuid, gesneden met suikerwater op het
scheermes, met de vrije buitenzijde naar boven in 10 % kaliumnitraat, eerst in horlogeglas, dan onder dekglas. — Zoek eenige
gewoon geplasmolyseerde cellen, een eindje van den snijrand af
gelegen. Leid daarna de verstrekte oplossing van 10 % kaliumnitraat + 1% natriumcholaat onder het dekglas door; onderwijl
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blijven waarnemen.Gij ziet het cytoplasma te grondegaan;alleen
de tonoplast blijft nog eenigen tijd „leven". De pipet goed weer
schoonspoelen!
Beschrijf telkens,wat er gebeurt, nauwkeurig en volledig.Teeken
daarna van praeparaat 1 een typische cel en van de praeparaten
2 en 3 elk een tweetal van verschillend gedrag.
4. Tangentiale lapjes,vanverschillendediepte,vandenonderkant
der bladeren van roode kool, met de onderzijde naar boven, in
water. Snijden met suikerwater op het mes. Teeken een cel,
die anthocyaan bevat, met de aangrenzende stukken der buren.
Let op de huidmondjes!
Leid daarna, terwijl gij door den mikroskoop kijkt, een oplossing
van kaliumnitraat 10 % door het praeparaat. Teeken dezelfde cel
nog eens, als de Plasmolyse haar hoogtepunt bereikt heeft. Spoel
dan het zout met schoon water weer weg, terwijl gij blijft waarnemen. Let ook op de huidmondjes.
Wat gebeurde er met de kleur der vacuole? Verklaar dit.
Oefening 10. Parthenocissus (Ampélopsis) spec, wilde
wingerd, of Vitis vinifera, wijnstok.
Solanum Lycopersicum, tomaat; of Solanum tuberosum,
aardappel.
Kristallen van calcium-oxalaat.
M a t e r i a a l : Van den wingerd: stukjes van 3—5-jarige takken,
gefixeerd in chroomzuur \ %, bewaard in alcohol 50 %. —• Van
Solanum: stukjes stengel, evenzoo behandeld.
P r a e p a r a t e n (snijden met alcohol op het mes):
a. Dwarse doorsneden door den wingerdbast (vele onder één
dekglas!). Zorgen, dat alle deelen, van den buitenkant tot aan
het hout, aanwezig zijn.
1. in glycerine. Zoek en teeken drie vormen van kristallen in
hun cellen.
2. in verdund zoutzuur (eerst in horlogeglas). Frontlens!
3. in azijnzuur. Frontlens!
Beschrijf, wat er bij de praeparaten 2 en3 met elkderdriekristalvormen is geschied!
Dwarse doorsneden van den Solanumstengel in:
4. glycerine. Teeken een kristalcel.
REINDERS, Handleiding Plantenanatomie.
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Oefening 11. Ricinus communis. Wonderolieboon.
Ricinus heeft in bouw van het zaad veelovereenkomst met Hevea
brasiliensis, den rubberboom. Van deze is het zaad niet goed te
houden en dus voor een practicum in Nederland ongeschikt.
Bouw van zaadknop en zaad. Verder: aleuron; vet.
M a t e r i a a l : droge, levende zaden, ten hoogste 1 jaar oud.
Beschrijf het zaad (schema 14 gebruiken!).
P r a e p a r a t e n (snijden met alcohol 96% op het mes):
dwarse doorsneden van het endosperm in:
1. nagelolie,navoorafgaandebehandelingmetalcohol.Globoïden!
2. origanumolie of onverdikte cederolie, na alcohol. Eiwitkristallen!
3. alcohol. Droogt snel uit: bijvullen!
4. water. Hier geen alcohol op het mes; droog snijden.
Eiwitkristallen vertoont niet elk zaad even fraai. Zoo noodig een
nieuw zaadje beproeven! Zeer fraai ziet men ze in pas geoogste,
goed volgroeide en nog niet te sterk uitgedroogde zaden. Deze
vertoonen echter de andere deelen dikwijls slecht.
Toets bij het waterpraeparaat de methoden tot bepaling van de
brekingsverschillen, blz. 12—14. Hoe?
Oefening 12. Cucumis sativus, komkommer, of C. Melo,
meloen.
Eiwitreacties.
M a t e r i a a l : droge, levende zaden.
P r a e p a r a t e n (droog te snijden):
dwarse doorsneden van de zaadlobben in:
1. glycerine (zéér dun snijden!).
2. rookend salpeterzuur; dan sterke ammonia. Xanthoproteïnereactie.
3. kopersulfaat, afspoelen, kaliloog 50°/ 0 . Biureetreactie.
4. suiker 30 %; daarna sterk zwavelzuur (niet 66 %!). Raspail.
5. zacht verwarmen — tot handwarm — in Millons reagens op
het objectglas, onder dekglas. Millons reagens wordt bereid door
1 cm3 kwik op te lossen in 17 cm3 zuiver salpeterzuur (sg 1,42)
en de oplossing te verdunnen met 35 cm3 water. Het bevat
HgN0 3 en Hg(N0 3 ) 2 , alsmede nitriet.
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Oefening 13. Cocos nucifera, kokosnoot.
Celwand. Steencellen.
M a t e r i a a l : dunne, gezaagde schijfjes van de steenschaal.
Praeparaat:
Slijp een schijfje op amarilpapier nummer 0 goed dun. Niet te
stijf drukken, omdat anders de rand veel, het midden weinig
afslijt. Slijpen met groote streken. Als het schijfje onder den
vingertop wegglipt, make men den vingertop even vochtig, veegt
hem af en probeert opnieuw. Vingertop wisselen, tegen slijpwonden! Daarna polijsten op amarilpapier 000 of 5/0. Het geheel
droge, gladde, doorzichtige schijfje insluiten in canadabalsem,
waarvan u tijdig een druppel verstrekt wordt.Vele cellen blijven^
dan metlucht gevuld;enkeleworden geheelopgevuldmetbalsem.
Voordeel?
Het praeparaat blijft vele jaren goed; de glaasjes schoonmaken
gaatnietzonder xylolofchloroform omdenbalsemoptelossen.
Beschrijf de steencellen mèt behulp van schema 1.
T eeken een cel, met de aangrenzende deelen der omliggende
cellen, uitvoerig en op een grootte van 6 cm.
Oefening 14. Rhoeo discolor; of een andere geschikte
kasplant.
Huidmondjes (stomata). Planten buiten hebben 's winters de
huidmondjes meestal onbewegelijk dicht.
M a t e r i a a l : levende plant.
P r a e p a r a t e n in vlierpit te snijden.
Het snijden in vlierpit.
laderen, of andere slappeofkleinevoorwerpen,klemtmen,omte
mijden, in gespleten vlierpit; zeer zachte in het merg van zonnebloemen, ketela (Manihot utilissima) e.d.; hardere in kurk. Het
tukje vlierpit zij 7 tot 9 cm lang; het kan jaren dienst doen.
Tenmakemeteendunnespatel,of, nogbeter,meteengillettemes,
ien snede door de lengteas, zoodat er onderaan een stuk van
ongeveer 1£ cm heel blijft. Niet met een zakmes: de dikke rug
]liervan breekt het vlierpit stuk. — Hierna snijde men het ge-
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spleten einde aan 2 kanten schuin af, zooals in fig. 14 is aangegeven.
Worteltjes enz. kan men nu zonder meer in de ontstane spleet
houden; men houde ze nat met water of alcohol, al naar het
materiaal. Dan maakt men, met de snede van het scheermes
evenwijdig aan de spleet in het vliermerg,
de doorsneden. Bij slap materiaal snijdt
men hetvlierpit mee,maar brengt de sneetjes hiervan nietmedeop hetvoorwerpglas;
steviger voorwerpen laat men boven het
vlierpit uitsteken en snijdt ze zonder dit.
Van bladeren brengt men een smalle reep,
niet meer dan 8 mm breed, in de spleet;
de reep mag nooit buiten den omtrek van
het vlierpit uitsteken. Bij zeer dunne bladeren is het soms van voordeel, eenige
reepen op elkaar tegelijk te snijden.
1. Dwarse doorsneden door de bladschijf.
Snijden in vlierpit, met alcohol op het
mes. Teeken de dwarse doorsnede van
een huidmondje met onderliggend weefsel;
Fig. 14.
men bewerke echter eerst praeparaat 2,
omdat dit levend is.
2. Lapjes opperhuid, van de onderzijde van het blad, gesneden
met water op het mes; onderzoek in water. De buitenkant moet
boven liggen!
T e e k e n nauwkeurig, tot in bijzonderheden en bij verschillende
instellingen, een open huidmondje met de omringende cellen
endeaangrenzendedeelender cellen,diedelaatste omgeven.
Leid daarna, terwijl gij door den mikroskoop ziet, door het
praeparaat een oplossing van kaliumnitraat 10 %. Let op een
open huidmondje. Voor het doorleiden zie oef. 7.
Beschrijf deverandering, diehet huidmondje ondergaat en teeken
het in den nieuwen toestand.
Spoel daarna het zout weer weg. Wat ziet gij?
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Oefening 15. Rogge, Secalecereale, desnoodsTriticumspec.
M a t e r i a a l : bladeren, levend en, na ontkiezeling, in alcohol.
Het ontkiezelen geschiedt door behandeling met fluorwaterstofóplossing, vgl. „Harde weefsels" (index).
Praeparaten:
1. Lapjes van de beneden-opperhuid van het levende blad,
gesneden met water op het mes; onderzoek in water. Men ziet
de ronde plastiden in dewijde uiteinden der sluitcellen. Kernen?
2. Als 1, maar zoowel van de
boven- als van de benedenopperhuid, van het alcoholmateriaal,
gesneden met alcohol op het mes;
onderzoek in glycerine.
3. Dwarse doorsneden door het
ontkiezelde blad, als voren.
4. Overlangschedoorsneden,als2.
5. Verzamel de mooiste doorsnedenin één praeparaat in glycerine.
Afsluiten met Venetiaansche terpentijn, zie oef. 8, blz. 32.
T e e k e n (fig. 15)een huidmondje
Fig. 15. Rogge, Secale cereale,
met omgeving uit praeparaat 1
huidmondje. A: van buiten gezien;
B: dw dsn volgens 2—2' bij A. —
en 4; van praeparaat 3 moeten
C:
dw dns door de koppen s der
twee doorsneden door het huidsluitcellen, volgens 1—1'. — D: •
mondje geteekend worden, nl.
lgdsnvolgens3—3'.—6buurcellen.
één door een dunwandig einde
en een door het dikwandigemiddenstuk, beide met de buurcellen.
Beschrijf het huidmondje, schema 2.
Oefening 16. Witte narcis, Narcissus poeticus. Sneeuwklokje, Galanthus nivalis.
Stuifmeel. Bouw. Vorming van de stuifmeelbuis.
M a t e r i a a l : Levendebloemenvan Narcissus;dievan Galanthus
op alcohol. Verder culturen van stuifmeelbuizen, waarbij een
zaadknop is gelegd en die 16—20 uur oud zijn.
Bijzonder reagens: carmijnazijnzuur volgens HEITZ of methylgroen-azijnzuur.
Kweekvloeistof: gedistilleerd water 100 g, gelatine 2\ g; daarna

